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Menyambut Pembaharuan
Undang-Undang tentang
Perindustrian

Membangun

Zona Integritas

Secangkir Kopi

Peran APIP Kian Bertambah
Sementara jumlah auditor di
lingkungan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) masih terbatas - kalau
tidak boleh dikatakan kurang-kini peran APIP,
khususnya di lingkungan
kementerian/lembaga, kembali bertambah;
yaitu menelaah dan meneliti Rencana Kerja
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
pada tahap awal penyusunan anggaran.
Dengan dilibatkannya APIP dalam kegiatan
tersebut, diharapkan ada penjaminan mutu
(quality assurance) dan sistem pencegahan
dini (early warning system) terhadap
anggaran dari masing-masing
kementerian/lembaga.
Pelibatan APIP dalam proses
penyusunan anggaran sudah selayaknya
disambut baik. Bukankah kita sadari bahwa
niat curang dan praktik korup bahkan telah
dimulai sejak awal, sejak anggaran
direncanakan dan disusun. Dengan
keterlibatan APIP tersebut, selain anggaran
yang dihasilkan berkualitas tentu diharapkan
pula dapat mencegah sedini mungkin
terjadinya pembocoran anggaran untuk
dikorupsi. Tentu ini bukan pekerjaan mudah.
Selain jumlah auditor di lingkungan APIP
yang terbatas, pemahaman dan teknis
penyusunan anggaran pun harus dikuasai
dan dimengerti sepenuhnya oleh auditor.
Dan ini merupakan tantangan tersendiri.
Tema tentang peran APIP dalam
menelaah dan meneliti RKA-KL kami angkat
sebagai Laporan Utama pada Majalah
Pengawasan SOLUSI kali ini. Selain laporan
utama yang berkaitan dengan pengawasan,
kami juga menyajikan laporan khusus
seputar sektor industri. Kali ini kami
mengulas mengenai Rancangan Undang-

Undang tentang Perindustrian yang telah
disahkan menjadi undang-undang oleh DPR
pada Sidang Paripurna, 19 Desember 2013
lalu. Dengan pengesahan itu maka RUU
Perindustrian telah memenuhi syarat untuk
menjadi Undang-Undang Perindustrian,
menggantikan Undang-Undang No. 5 tahun
1984. Pembaharuan Undang-Undang
tentang Perindustrian memang sudah
mendesak, mengingat Undang-Undang No. 5
tahun 1984 sudah kedaluarsa dikaitkan
dengan perkembangan yang demikian pesat
di lingkup nasional maupun global.
Pada edisi ini, karena hambatan teknis
rubrik Sosok Tokoh tak dapat hadir. Untuk itu
kami tampilkan rubrik Inspirasi yang kali ini
menampilkan kerja keras Direktur Utama PT
Kereta Api Indonesia (PT. KAI), Ignasius
Jonan dalam menata BUMN perkereta-apian.
Rujukan tulisan tentang Ignasius Jonan
bersumber dari buku “Jonan & Evolusi Kereta
Api Indonesia” karya Hadi M. Djuraid.
Sejujurnya harus diakui, sebagai
motor penggerak PT. KAI, Ignasius Jonan
telah membuahkan hasil yang sangat
signifikan. Kalau saja Anda naik kereta api
saat ini, pastilah suasananya beda sekali
dibanding lima tahun jauh sebelumnya.
Keberhasilan tersebut patut dijadikan
inspirasi bagi kita semua dalam menata
instansi masing-masing mewujudkan good
governance dan clean government.
Di akhir tahun ini tak lupa kami
mengucapkan Selamat Tahun Baru 2014.
Semoga tahun mendatang akan lebih baik
dari masa kini dan masa lampau.
Akhirnya, untuk Anda semua kami
ucapkan selamat membaca.
Edwardsyah Nurdin
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Sekretaris Itjen Bicara

Oleh: Kris Widiarso
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Perindustrian

Tahun 2014 Semoga Menjadi
Tahun Harapan
Tahun 2014 sudah terpampang di
hadapan kita. Tak lama lagi - bahkan hanya
dalam hitungan hari-kita akan memasukinya.
Sebagai Pegawai Negeri, apa yang terpikir
dalam benak kita menjelang masuk ke tahun
2014? Lalu bagaimana pula sikap kita saat
meninggalkan tahun 2013 dan tahun-tahun
sebelumnya? Membiarkannya begitu saja
seolah tak memiliki arti lagi? Kiranya tidaklah
demikian. Tahun-tahun yang telah berlalu
seyogyanya bisa kita jadikan pelajaran untuk
menata masa depan.
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Pegawai Negeri yang terdiri dari PNS
Pusat dan Daerah serta TNI/Polri adalah
unsur aparatur negara yang bertugas
sebagai abdi masyarakat, dituntut untuk
bekerja secara professional, jujur, adil dan
merata dalam penyelenggaraan tugas-tugas
negara, pemerintahan dan pembangunan.
Hal tersebut mengisyaratkan kita semua
bahwa selaku pegawai negeri, sudah
seharusnya kita melaksanakan tugas dengan
sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa
dan negara.

Sekretaris Itjen Bicara
Ke s e h a r i a n k i t a s e l a l u s i b u k
melaksanakan kegiatan dan program sesuai
dengan tugas dan fungsi instansi kita
masing-masing, agar target dan sasaran dari
program yang kita susun dapat tercapai
secara optimal, baik berupa realisasi fisik
ataupun realisasi keuangan/anggaran.
Sudah barang tentu target dimaksud
tidak sekedar secara kuantitas dapat
terealisasi, tetapi juga sangatlah penting
aspek kualitatif terpenuhi. Pengendalian
internal berjalan efektif, kepatuhan terhadap
peraturan-perundangan juga terjaga.
Sehingga dengan demikian segala aktivitas
atau kegiatan kita semua selaku Pegawai
Negeri dapat berjalan dengan efisien, efektif,
ekonomis, transparan dan akuntabel serta
bebas dari fraud atau kecurangan di setiap
level atau lini. Mudah-mudahan hal ini tidak
sekedar basa-basi atau lip service belaka.
Banyak contoh nyata yang kita baca,
lihat dan dengar tentang peristiwa-peristiwa
mengenaskan di masa yang telah kita lewati.
Kita sudah diberi contoh konkrit oleh Komisi
Pembrantasan Korupsi (KPK), betapa banyak
oknum pejabat eksekutif, yudikatif maupun
legislatif telah dijadikan “pasien” KPK.
Peristiwa-peristiwa tersebut sudah
seharusnya dijadikan pelajaran agar kita
tidak termasuk dalam “daftar-antri” menjadi
pasien KPK? Jelas dan jelas, jangan dan
jangan serta tidak dan tidak, kita sampai
menjadi pasien yang diinapkan dalam ruang
berjeruji besi. Bahkan dalam mimpi pun
jangan sampai.
Di dalam darah Pegawai Negeri
idealnya harus ada unsur atau zat yang

namanya pengabdian kepada bangsa dan
negara serta masyarakat. Apabila di
tubuhnya tidak ada unsur atau zat tersebut,
bisa jadi yang ada di isi kepalanya hanya
“skenario” hitungan untung atau rugi. Dan
itu membuahkan hasil: pengadaan
barang/jasa “diotak-atik”, perjalanan dinas
“disiasati”, gratifikasi, suap, mark-up dan
sebagainya kemudian dianggap sebagai gizi
atau vitamin.
Banyak yang berkata bahwa dewasa
ini kita telah memasuki “zaman-edan”, suatu
zaman yang menurut Ronggowarsito “kalau
tidak ikut edan (gila) tidak dapat bagian”.
Untungnya Ronggowarsito mengingatkan:
“walaupun kelihatan beruntung orang yang
edan itu, masih lebih beruntung orang yang
ingat dan waspada”.
Yang lebih memprihatinkan adalah
kita sering membaca dan mendengar
pernyataan-pernyataan baik melalui media
TV, radio, surat kabar bahkan internet,
seolah-olah pemerintahan atau negara kita
sudah rapuh, digerogoti oleh koruptorkoruptor atau pelaku-pelaku tindak pidana
lainnya. Salah-salah, kita bisa menjadi
negara gagal.
Walaupun demikian kita harus tetap
optimis dan berpikiran positif. Masih banyak
orang-orang atau pejabat-pejabat di antara
kita yang masih waras atau sehat pikiran
serta berperilaku yang membanggakan bagi
bangsa dan negara. Itu harus dipelihara,
agar keoptimisan kita tetap terjaga. Jayalah
Negeriku Indonesia ...!
“Happy New Year 2014”.
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Aktual

Peran APIP dalam Proses
Perencanaan Penganggaran
Ada yang baru dalam proses penyusunan anggaran tahun 2014 mendatang, yaitu
dilibatkannya APIP dalam proses perencanaan penganggaran melalui reviu RKA-K/L.
Sebagai upaya mewujudkan peran quality assurance dan early warning.
Pengesahan Undang-Undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(UU APBN) tahun 2014 oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) telah dilakukan
pada 25 Oktober 2013. Pendapatan negara
dalam APBN 2014 direncanakan sebesar
Rp1.667,1 triliun, atau naik Rp165,1 triliun
(11%) dari target APBN Perubahan 2013.
Sementara, anggaran belanja ditetapkan
sebesar Rp1.842,5 triliun, naik Rp 116,3
triliun (6,7%) dibanding APBN-P 2013. Dari
total anggaran tersebut, anggaran untuk
belanja pemerintah pusat dialokasikan
sebesar Rp 1.249,9 triliun (naik 4,4% dari
APBN-P 2013) dan transfer daerah sebesar
Rp 592,6 triliun. Selanjutnya Presiden
menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran 2014 kepada Kementerian /
Lembaga dan Kepala Daerah agar dapat
dilaksanakan tepat waktu dan sesuai target
yang telah ditetapkan. Proses penyerahan
DIPA ini telah dilaksanakan pada 10
Desember 2013.
Proses perencanaan dan
penganggaran untuk tahun anggaran 2014
memiliki perbedaan dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Inspektorat
Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) telah dilibatkan dalam
proses penganggaran. APIP menjalankan
peran sebagai penjamin mutu (quality
assurance) dengan melakukan reviu
terhadap Rencana Kerja dan Anggaran
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Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan
memastikan dokumen-dokumen
perencanaan yang dipersyaratkan telah
lengkap serta sesuai dengan kaidah-kaidah
penganggaran.
Reviu RKA-KL adalah penelaahan atas
penyusunan dokumen rencana keuangan
yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh
auditor APIP yang kompeten untuk
memberikan keyakinan terbatas bahwa RKAK/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), Renja K/L dan pagu
anggaran serta kelayakan anggaran
terhadap sasaran kinerja yang direncanakan.
Terlibatnya APIP diharapkan mampu
meningkatkan kualitas perencanaan
penganggaran yang disusun oleh satuan
kerja di Kementerian/Lembaga (K/L).
Disamping itu APIP berperan untuk
melakukan pencegahan dini (early warning)
terhadap penggunaan anggaran yang tidak
sesuai ketentuan. Kasubdit Transformasi
Sistem Penganggaran pada Direktorat
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Made Arya Wijaya, dalam wawancaranya
dengan Majalah Pengawasan SOLUSI
beberapa waktu lalu menjelaskan, peran
APIP dilibatkan sebagai Quality Assurance
agar ada pegangan bahwa usulan yang
diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada
Kementerian Keuangan itu isinya benar.
“Begitu semangatnya,” ujar Made Arya
menjelaskan.

Aktual
Keterlibatan APIP dalam proses
perencanaan dan penganggaran ini sesuai
dengan paradigma baru dalam reformasi
sistem perencanaan dan penganggaran.
Berperannya APIP dalam mereviu RKA-K/L
tersebut dituangkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan No. PMK-194/PMK02/2013 tentang Pedoman Penyusunan RKAKL tahun 2014.
Reformasi Penganggaran
Reformasi perencanaan dan
penganggaran berawal dari kebutuhan
terhadap sistem penganggaran yang efektif,
transparan, dan akuntabel. Terjadinya krisis
ekonomi pada tahun 1998 dan transisi
pemerintahan, mengawali lahirnya peraturan
mengenai sistem penganggaran di
Indonesia. Beberapa peraturan penting yang
terkait dengan reformasi penganggaran
adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Sebelum adanya reformasi
penganggaran, sistem penganggaran dibagi
atas anggaran rutin, anggaran
pembangunan, dan anggaran non-budgeter.
Kelemahan dari sistem penganggaran yang
lama tersebut antara lain kurang adanya
jaminan kesinambungan fiskal. Hal ini
disebabkan oleh sistem anggaran yang
diterapkan bersifat tahunan (single year) dan
zero based budgeting. Disamping itu sistem
tersebut juga mengandung kelemahan lain,
yaitu kurangnya transparansi, kurangnya

tingkat efisiensi, dan kurangnya
akuntabilitas.
Setelah reformasi penganggaran
dilaksanakan, inti penganggaran adalah
penganggaran terpadu (unified budget),
anggaran berbasis kinerja (performancebased budgeting), dan kerangka
pembangunan jangka menengah. Paradigma
baru sistem perencanaan dan
penganggaran, anggaran disusun
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah
dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan negara. Dalam reformasi
penganggaran, diamanatkan bahwa
pelaksanaan penganggaran negara
merupakan penganggaran terpadu,
penganggaran berbasis kinerja, dan
penganggaran dengan pendekatan kerangka
pembangunan jangka menengah
Penganggaran terpadu adalah
penyusunan anggaran dengan
mengintegrasikan seluruh proses
perencanaan dan penganggaran di
lingkungan Kementerian/Lembaga. Dengan
demikian diharapkan tidak terjadi duplikasi
dalam penyediaan dana baik investasi
maupun biaya operasional.
Penganggaran berbasis kinerja
mengaitkan antara prestasi kerja yang
berupa keluaran (suatu kegiatan) dan hasil
(suatu program) dengan kuantitas dan
k u a l i t a s ya n g t e r u k u r. Pe n e ra p a n
penganggaran berbasis kinerja ini
diharapkan mampu menunjukkan
keterkaitan yang jelas antara pendanaan
dengan tingkat kinerja yang akan dicapai,
meningkatkan efisiensi dan transparansi
p e n g a n g g a ra n , d a n m e n i n g k a t k a n
fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan
anggaran. Penganggaran berbasis kinerja
sendiri memiliki tiga instrumen, yaitu
indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi
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kinerja.
Penyusunan anggaran dengan
pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah merupakan pendekatan
penyusunan anggaran berdasarkan
kebijakan dengan pengambilan keputusan
yang menimbulkan implikasi anggaran dalam
jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.
Penganggaran 2014
Dalam proses penyusunan anggaran
tahun 2014, pemerintah sudah melakukan
langkah-langkah untuk menjaga kualitas
belanja negara, antara lain dengan
mempertajam alokasi belanja untuk
mendukung pembangunan infrastruktur,
penciptaan kesempatan kerja, dan
pengentasan kemiskinan. Disamping itu
dilakukan pula langkah-langkah
penghematan terhadap kegiatan-kegiatan
pemerintah yang dianggap kurang produktif
seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan
rapat kerja, workshop atau seminar;
penyempurnaan kebijakan subsidi dengan
mengubah sistem subsidi harga menjadi
subsidi yang lebih tepat sasaran; perluasan
pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
penerapan sistem reward dan punishment
dalam pengalokasian anggaran.
Proses penyusunan anggaran untuk
tahun 2014 memang menjadi perhatian
banyak pihak karena pada tahun 2014 akan
dilaksanakan pemilihan umum. Perhelatan
p o l i t i k l i m a t a h u n a n i t u a g a k nya
menimbulkan kekhawatiran adanya
anggaran yang diselewengkan menjadi
'biaya logistik' menjelang pemilihan umum.
Sebenarnya kemungkinan terjadinya hal itu
telah diantisipasi dengan adanya pola
pengawasan dalam penganggaran yang
berlapis. Dalam setiap proses pencairan
anggaran sudah ada standar operasional
prosedur yang harus diikuti. Disamping itu
ada Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas
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Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan
Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai
pengawas internal dan eksternal
pemerintah, yang seharusnya berperan
dalam mengawal dan menjaga agar pundipundi rupiah dalam APBN tidak dijadikan
obyek bancakan.
Reformasi sistem penganggaran
dilaksanakan melalui tiga fase, yaitu: fase
pengenalan, pemantapan, dan
penyempurnaan. Pada saat ini kita sedang
berada dalam fase pemantapan, dimana
dibuat peraturan-peraturan dan tools yang
diharapkan dapat mendukung pelaksanaan
reformasi penganggaran. Perubahan atau
penyesuaian peran pun mulai dirintis.
Perubahan-perubahan peran, seperti
terlibatnya APIP dalam proses perencanaan
anggaran tahun 2014 dimaksudkan untuk
mengembalikan pemisahan peran
Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran
dengan Kementerian Keuangan sebagai
Bendahara Umum Negara, sesuai dengan
amanat Undang-undang 17 Tahun 2003.
Perubahan tersebut antara lain dengan
dilakukannya penelitian rencana anggaran
oleh Inspektorat Jenderal masing-masing
K/L dan ditiadakannya blokir (tanda bintang)
anggaran oleh Kementerian Keuangan.
Pemblokiran tidak lagi dilakukan; yang
dilakukan adalah pemberian catatan pada
dokumen perencanaan program/kegiatan
yang belum lengkap dan apabila sudah
dilengkapi, maka dapat dicairkan.
Untuk mencapai sistem penganggaran
yang firmed masih diperlukan proses dan
tahapan-tahapan yang masih harus dilalui.
Apabila sudah terbentuk sistem yang firmed,
diharapkan siapapun Kepala Negara maupun
menterinya, sistem dapat berjalan on the
track dan pengelolaan keuangan negara
dapat sesuai dengan best practices dan good
governance.
(Dyan Garneta/Trinanti Sulamit).

Kotak Berita

Penyerahan DIPA 2014:
Kementerian Perindustrian
Termasuk yang Terbaik
Kementerian Perindustrian menjadi
salah satu dari 7 Kementerian
Negara/Lembaga terbaik penerima Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
Anggaran 2014. DIPA tersebut diserahkan
langsung oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono kepada Menteri Perindustrian MS
Hidayat sebagai penerima pertama di Istana
Kepresidenan Bogor, 10 Desember lalu.
Ketujuh Kementerian
Negara/Lembaga tersebut dipilih
berdasarkan kriteria utama, yaitu:
memperoleh nilai hasil Penilaian Inisiatif Anti
Korupsi (PIAK) yang diberikan oleh KPK di
atas 6; selama 2 tahun terakhir berturutturut laporan keuangannya mendapat opini
minimal Wajar Tanpa Pengecualian Dengan
Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK); selama dua
tahun terakhir berturut-turut realisasi
penyerapan anggarannya di atas 85 persen
dari pagu yang ditetapkan; selama dua
tahun terakhir berturut-turut mendapat

reward; dan pagu anggaran yang dikelola di
atas Rp 1 triliun.
Selain Kementerian Perindustrian,
kementerian lain yang memperoleh DIPA
terbaik adalah Kementerian Keuangan,
Kementerian Perdagangan, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kementerian
Dalam Negeri, dan Kementerian Kehutanan.
Pada tahun 2011, Kementerian
Perindustrian menerima peringkat pertama
Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dengan
nilai 6,86. Kementerian Perindustrian juga
m e n d a p a t k a n o p i n i Wa j a r Ta n p a
Pengecualian sejak tahun 2008 dari Badan
Pemeriksa Keuangan. Keberhasilan tersebut
merupakan wujud komitmen yang kuat dari
jajaran pimpinan Kementerian Perindustrian
yang didukung dengan SDM berkualitas dan
sistem manajemen keuangan yang semakin
baik serta penjaminan mutu (quality
assurance) oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP).
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Wawancara Eksklusif

“Kita Dudukkan Peran APIP
sebagai Quality Assurance”
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mulai dilibatkan dalam proses awal
penyusunan RKA-K/L. Dalam hal ini peran yang dapat dilakukan oleh APIP adalah
sebagai quality assurance dan early warning system. Guna mengetahui lebih jauh
tentang reformasi penganggaran dan peran APIP dalam penyusunan anggaran, Tim
Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI mewawancarai Made Arya Wijaya, Kasubdit
Transformasi Sistem Penganggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan, 11 Desember lalu. Berikut petikannya:

Apakah tujuan yang ingin dicapai
dengan Reformasi Penganggaran
dan Perencanaan? Bagaimana
langkah-langkah pelaksanaannya?
Tujuan yang ingin dicapai adalah
pengelolaan anggaran sesuai dengan kaidah
best practices dan juga memenuhi kaidah
good governance sesuai dengan amanah
u n d a n g - u n d a n g . Ke m u d i a n d i c o b a
dijabarkan hal-hal yang harus dilaksanakan
untuk mencapai tujuan. Setelah itu
dievaluasi untuk mengetahui hal-hal yang
perlu dilakukan untuk penyempurnaannya.

Bagaimana kondisi sebelum dan
sesudah reformasi penganggaran?
Sebelum reformasi penganggaran,
yaitu sebelum tahun 2003, sistem
penganggaran memiliki dua jenis anggaran,
yaitu anggaran rutin dan anggaran
pembangunan. Setelah reformasi, kedua
anggaran tersebut disatukan.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan
t e r nya t a s i s t e m p e r e n c a n a a n d a n
penganggaran sebelum periode reformasi
setidaknya memiliki lima kelemahan yang
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bisa diidentifikasi, yaitu (1) bersifat annual
(tahunan), sementara saat ini sudah
digunakan perspektif jangka menengah; (2)
penerapan dual budget, hal ini menyebabkan
sulitnya pengukuran tingkat efisiensi
anggaran karena kegiatan yang sama dapat
didanai dari dua pos anggaran, rutin dan
pembangunan; (3) tidak ada jaminan terkait
kesinambungan fiscal (fiscal sustainability);
(4) akuntabilitas sulit diukur karena desain
program/kegiatan tidak spesifik; Setiap
tahun, anggaran dimulai dari nol dan tidak
ada kelanjutannya; sedangkan saat ini yang
digunakan adalah rolling budget, yaitu tidak
dimulai dari nol namun dihitung berapa
tambahannya; (5) tidak efisiennya anggaran.

Sampai sejauh mana perkembangan
reformasi penganggaran berjalan?
Kalau melihat dari waktunya, di
penghujung 2013 ini kita berada dalam fase
pemantapan. Mudah-mudahan fase ini dapat
memenuhi targetnya. Di sini dibuat
peraturan-peraturan dan tools untuk
mendukung pelaksanaan reformasi
penganggaran. Kalau melihat prerequisite
(persyaratan) pelaksanaan reformasi dengan

Wawancara Eksklusif
baik, masih banyak tools yang perlu dibuat.
Misalnya untuk melaksanakan Kerangka
Pembangunan Jangka Menengah (KPJM)
dengan baik, diperlukan tools yang dapat
digunakan untuk mengukur bagaimana
menyusun angka dasar yang baik. Apabila
angka dasar sudah baik, perlu diketahui
bagaimana pedoman cara me-review angka
dasar, dan seterusnya.

bertahap. Saat ini kita sampai pada tahap “ini
pagu anda, silahkan disusun dengan benar.”
Dalam hal ini diperlukan adanya penjaminan.
Di sinilah peran APIP kita libatkan dan
dudukkan sebagai Quality Assurance
sehingga kami ada pegangan bahwa usulan
yang diajukan oleh Pengguna Anggaran
kepada Kementerian Keuangan itu isinya
benar. Begitu semangatnya.

Bagaimana hubungan antara standar
biaya dengan efisiensi anggaran?

Siapakah yang menjaga agar
Reformasi Penganggaran ini tetap
berjalan on the track ?

Masih sulit untuk mengetahui apakah
suatu standar biaya itu sudah efisien atau
belum ketika tidak diketahui substansinya.
Saat ini Kementerian Keuangan sebagai CFO
itu menilai kewajaran suatu anggaran,
namun secara substansi yang mengetahui
adalah K/L Pengguna Anggaran. Sebagai
contoh, misalnya standar biaya penyusunan
Perpres nilainya Rp 1 Milyar; apabila
dikurangi dikhawatirkan nanti Perpresnya
tidak bisa jadi. Dari perspektif Kementerian
Keuangan, dengan jumlah uang yang sama,
apabila bisa didapatkan output yang lebih
banyak berarti bagus.

Dari awal Kementerian Keuangan dan
BAPPENAS yang mengawal proses ini.
Pergantian DPR dan Presiden dapat
dikatakan merupakan tantangan dalam hal
pemahaman ini. Karena tidak semua anggota
DPR itu memiliki latar belakang keuangan.
Kita punya acara untuk mengedukasi mereka
di setiap pergantian pemerintahan. Biasanya
Menteri Keuangan atau Dirjen Anggaran
menyampaikan kepada anggota DPR
bagaimana mekanisme penganggaran,
dimana peran anggota Dewan dan peran
pemerintah.

Bagaimana idealnya Peran K/L
Pengguna Anggaran?

Apakah tantangan utama
Penganggaran Berbasis Kinerja?

Reformasi penganggaran
dilaksanakan secara bertahap, memerlukan
proses dan waktu dalam implementasinya.
Reformasi ini tidak semata-mata hanya
menjawab kelemahan-kelemahan sistem
penganggaran masa lalu, namun juga
menata kembali tugas dan tanggung jawab
dari pihak-pihak terkait. Karena itu dalam UU
No. 17 tahun 2004 terdapat pemisahan tugas
yang tegas antara Kementerian Keuangan
sebagai Bendahara Umum Negara dan
Kementerian Teknis sebagai Pengguna
Anggaran.
Reformasi penganggaran yang dimulai
dari tahun 2005 tidak bisa serta merta
langsung dilaksanakan, harus secara

Penganggaran Berbasis Kinerja atau
PBK memiliki 3 instrumen, yaitu Indikator
Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja.
Ta n t a n g a n n y a a d a l a h b a g a i m a n a
merumuskan sebuah kinerja yang baik.
Ketika sudah didapatkan kinerja yang baik,
selanjutnya harus dicari indikator yang dapat
mengukur dengan baik. Karena indikator
memiliki beberapa pendekatan, seperti
pendekatan kuantitatif,
kualitatif atau
harga.
Saat ini kita juga sedang mengusulkan
untuk penggantian output-output yang
kurang tepat. Seperti misalnya output
indikator kinerja berupa laporan. Tidak bisa
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kita membelanjakan uang miliaran kemudian
yang didapat adalah laporan. OK, memang
wujudnya adalah laporan, tapi laporannya
apa bunyinya. Misalnya penyelenggaraan
diklat, ya dibunyikan saja diklat untuk berapa
ribu orang.
Saat ini Kementerian Keuangan
menilai kewajaran dan relevansi. Apakah
item-item yang didanai relevan untuk
dilaksanakan dan mendukung pencapaian
output. Misalnya, satu kali kali survey
dibutuhkan dana sekian juta; kita sudah tidak
concern lagi pada cost-nya, melainkan pada
apakah survey tersebut perlu dilaksanakan
untuk mencapai output.

Apakah kegiatan penelaahan oleh
APIP memungkinkan untuk
melakukan pengurangan anggaran?
Sangat memungkinkan. Namun dalam
artian begini, alokasi anggaran itu sudah
melekat. Karena itu apabila ada peruntukan
yang tidak tepat, kita letakkan dulu pada
output cadangan. Pada prinsipnya, alokasi
anggaran yang diberikan harus
didistribusikan pada output-output yang
jelas dan terukur. Apabila ditemukan ada
anggaran yang kurang sesuai, maka
dikeluarkan dan dijadikan output cadangan
sebagai alokasi anggaran yang belum jelas
peruntukannya.

Bagaimana konsep ideal reward and
punishment ?
Awalnya penerapan reward and
punishment itu dihubungkan dengan
penghitungan alokasi anggaran untuk tahun
berikutnya. Karena sesuai dengan amanah
dalam UU APBN, kita melihat efektivitas RKAKL dengan melakukan evaluasi dan
pemberian reward and punishment. Karena
itu sejak tiga tahun lalu mulai dicari
metodologi dan pencarian acuan kapan
suatu K/L mendapatkan reward atau
punishment.
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Saat ini ada tiga variabel yang
digunakan untuk menghitung reward and
punishment, yaitu hasil optimalisasi yang
belum digunakan, sisa anggaran yang dapat
dipertanggungjawabkan (misalnya: loan,
hibah, sisa operasional, belanja pegawai),
dan sisa anggaran yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Sisa anggaran
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
misalnya karena kelalaian Satker terdapat
pekerjaan yang belum selesai sehingga tidak
dapat diserap.

Apabila hasil optimalisasi anggaran
diperlukan dalam penghitungan
reward and punishment, bagaimana
dengan konsep semakin tinggi
realisasi anggaran maka semakin
baik kinerja suatu Satker?
Kami di Kementerian Keuangan sudah
tidak memiliki konsep seperti itu. Memang
yang sedikit membuat agak bias adalah
UKP4 yang setiap bulan dalam sidang
kabinet menyampaikan penyerapan
anggaran. Dan hal itu dijadikan indikator
kinerja K/L. Hal tersebut sudah dikoreksi.
Tahun lalu sewaktu Menteri Keuangannya
masih Pak Agus Martowardojo, sudah
disampaikan bahwa pengukuran kinerja
suatu unit itu jangan hanya dari penyerapan
anggaran tapi dibandingkan juga dengan
capaian kinerjanya. Belum tentu uang yang
dihabiskan sedikit namun kinerjanya rendah.
Saat ini di UKP4 sudah mulai
menginformasikan kinerja. Walaupun
memang yang paling mudah adalah
penyerapan anggaran, hanya
membandingkan pagu dan realisasi
anggaran. Sedangkan untuk kinerja agak
sulit untuk menjawab “berapa target, berapa
capaian?”; karena tidak semua Satker rajin
menyampaikan laporannya. Belum semua
K/L mampu menyampaikan kinerjanya
dengan baik.
(Dyan Garneta/Trinanti Sulamit)

Telaah

Kendalikan atau
Celaka!
Oleh : Syahroni Ahmad
Kabag Program, Monitoring, dan Evaluasi
pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenperin

Berapa kilometer jarak terjauh yang
pernah Anda tempuh dengan cara menyetir
mobil sendiri? Seberapa besar risikonya?
Barangkali Anda akan terbayang kenangan
sewaktu Anda mudik menjelang lebaran dari
Jakarta ke Yogyakarta misalnya, atau ke
Surabaya, Lamongan, Kudus, atau lainnya.
Ada satu hal yang sebetulnya sama-sama
diinginkan meskipun kota tujuan atau jarak
tempuh Anda berbeda-beda, yaitu sampai di
tujuan dengan selamat
.
Pertimbangkan Risiko
Agar bisa sampai di tujuan dengan
selamat, tentu diperlukan berbagai
persiapan dengan mempertimbangkan
kemungkinan risiko yang mungkin terjadi.
Kemungkinan risiko itu misalnya: 1)
kecelakaan, 2) kelelahan, dan 3) kebosanan.
Dari ketiga risiko tersebut, sudah sepatutnya
kita memilih risiko yang paling ringan.
Kemungkinan risiko pasti akan
dihadapi oleh siapa pun dan dimana pun.
Juga pada suatu organisasi atau institusi
tempat di mana kita bekerja. Oleh karena itu
kemungkinan risiko harus diantisipasi sedini

mungkin. Dan untuk itu kita harus
mengambil langkah-langkah antisipasi
terhadap kemungkinan risiko yang akan
terjadi. Misalnya, untuk mengantisipasi
kecalakaan dalam perjalanan jauh
menggunakan kendaraan, kita
harus
memastikan bahwa seluruh sistem
kendaraan berjalan dengan baik, dari mulai
tekanan udara pada ban, kanvas rem,
kopling, setir, hingga mesin. Demikian pula
untuk mengurangi risiko kelelahan,
selayaknya disusun rencana tempat istirahat
setiap menempuh jarak tertentu, dan
seterusnya.
Langkah-langkah mempertimbangkan
dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya
risiko boleh dikatakan merupakan hal yang
paling mendasar dari implementasi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Contoh ilustrasi yang dipaparkan pada awal
tulisan ini menggambarkan secara
sederhana mengenai bagaimana SPIP
berjalan, mulai dari: 1) Evaluasi Lingkungan
Pengendalian; 2) Penilaian Risiko; 3)
Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi dan
Komunikasi; hingga ke 5) Pemantauan
Pengendalian Intern.
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Sistem Pengendalian
Pemerintah (SPIP)

Intern

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60
tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern
adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terusmenerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Konsep SPIP berasal dari Committee of
Sponsoring Organizations of The Treadway
Commision (COSO), sebuah organisasi di
Amerika Serikat yang didirikan pada tahun
1985 dengan misi menyiapkan
kepemimpinan (thought leadership) melalui
pengembangan kerangka kerja dan
pedoman yang komprehensif tentang
manajemen risiko perusahaan (Enterprise
Risk Management / ERM), pengendalian
internal (internal control) dan pencegahan
penipuan (fraud deterrence) yang dirancang
untuk meningkatkan kinerja organisasi dan
tata kelola, serta untuk mengurangi tingkat
kecurangan dalam organisasi. Sebuah
pedoman yang diterbitkan COSO pada tahun
1992 yaitu Internal Control – Integrated
Framework (ICIF), yang kemudian terakhir
diperbaharui pada tahun 2013, telah
diadopsi dan disesuaikan oleh US
Government Accountability Office (US GAO)
atau BPK-nya Amerika Serikat, menjadi
Internal Control Management and Evaluation
Tool pada tahun 2001. Teori-teori tersebut
kemudian diadopsi ke dalam PP No. 60 tahun
2008.
Di kalangan swasta di Amerika,
Inggris, Jepan dan beberapa negara lain,
pedoman ICIF dan ERM yang diterbitkan
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COSO saat ini menjadi suatu keharusan.
Pada awalnya COSO hanyalah sebuah Best
Practices, namun kini diwajibkan melalui
perundang-undangan seperti SOX, J-SOX,
Turnbull dan sebagainya.
Kewajiban penyelenggaraan SPIP di
negara kita juga tidak terlepas dari amanat
Undang-Undang, yakni Undang-Undang No.
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, khususnya pasal 55 ayat (4) yang
berbunyi: “Menteri/Pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
memberikan pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan
Sistem Pengendalian Intern yang
memadai dan akuntansi keuangan telah
diselenggarakan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP)”. Pada pasal 58
ayat (1) dan (2) dinyatakan: “Dalam rangka
meningkatkan kinerja, transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,
Presiden selaku Kepala Pemerintah
mengatur dan menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan
pemerintah secara menyeluruh”, dan “Sistem
Pengendalian Intern ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah”.
Penerapan SPIP pada setiap unit kerja
merupakan suatu langkah maju, karena
selama ini (sebelum tahun 2008) tidak ada
pegangan minimal bagi instansi pemerintah
pada saat akan merancang pengendalian
intern di lingkungan unit kerjanya.
Tahapan SPIP
Seperti diketahui ada lima tahapan
SPIP, yaitu: 1) lingkungan pengendalian; 2)
penilaian risiko, yang mencakup penetapan
tujuan, identifikasi dan analisis risiko; 3)
kegiatan pengendalian, 4) informasi dan
komunikasi; 5) pemantauan, yang meliputi
pemantauan berkelanjutan, evaluasi

Telaah
terpisah, dan tindak lanjut. Berikut penulis
gambarkan implementasi sederhana dari
penerapan SPIP pada suatu unit kerja,
misalnya pada Biro Umum.
Pertama, tahap Lingkungan
Pengendalian. Penilaian lingkungan
pengendalian pada suatu unit organisasi
dilaksanakan dengan menggunakan
pendekatan CSA (Control Self Assessment)
dengan mengikutsertakan manajemen dan
staf dalam menilai/membangun SPIP dalam
unit kerja masing-masing. Caranya, dengan
menyebar kuesioner yang mencakup
beberapa pernyataan yang dikelompokkan
ke dalam delapan unsur berikut: 1)
Penegakan Integritas dan Nilai Etika; 2)
Komitmen terhadap Kompetensi; 3)
Kepemimpinan yang Kondusif; 4) Struktur
Organisasi yang sesuai Kebutuhan; 5)
Pendelegasian Wewenang & Tanggung
Jawab yang Tepat; 6) Kebijakan yang Sehat
tentang Pembinaan SDM; 7) Peran APIP yang
Efektif; dan 8) Hubungan Kerja yang Baik
dengan Instansi Pemerintah.
Kedua, tahap Penilaian Risiko. Pada
tahapan ini, Biro Umum diminta untuk
menjabarkan visi, misi, dan tujuan unit kerja
sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).
Salah satu tujuan yang dipaparkan adalah
meningkatkan fasilitas dan pengelolaan
sarana dan prasarana secara efektif dan
efisien, dengan kegiatan: “Pengoperasian,
pemeliharaan, dan perbaikan peralatan dan
fasilitas perkantoran”. Untuk kegiatan
tersebut, terdapat lima risiko yang berhasil
diidentifikasi pada saat diskusi kelompok,
yakni: 1) listrik padam; 2) kebakaran
gedung; 3) kondisi ruang kerja tidak dingin;
4) lift tidak berfungsi; dan 5) suplai air bersih
terganggu.
Dari hasil pengisian skala dampak
risiko dan kemungkinan terjadinya oleh
seluruh peserta diskusi, diperoleh skor untuk

masing-masing risiko tersebut sebesar 5,69;
4,00; 5,86; 7,22; dan 5,48. Risiko yang
menjadi prioritas untuk diambil langkah
pengendaliannya adalah risiko nomor empat,
yakni “lift tidak berfungsi”. Namun hasil
diskusi pada waktu itu menyepakati untuk
membuat desain kegiatan pengendalian
adalah untuk risiko nomor satu, yakni “listrik
padam”, dengan pemilik risikonya adalah
Kepala Bagian Rumah Tangga.
Ketiga, tahap Kegiatan Pengendalian.
Setelah penilaian risiko dilakukan, berikutnya
yaitu kegiatan pengendalian. Pada tahapan
ini teridentifikasi bahwa penyebab risiko
“listrik padam” di antaranya karena
korsleting listrik, aliran listrik PLN padam,
dan/atau umur teknis peralatan yang sudah
tua. Adapun kegiatan pengendalian yang
sudah ada antara lain: tersusunnya SOP
pengoperasian, tersedianya genset, dan
tersedianya log book. Namun pengendalian
yang sudah ada ini dinilai kurang efektif. Oleh
karena itu diperlukan kegiatan pengendalian
lainnya yang harus ada, yakni:
“meningkatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan pengecekan listrik”, yang akan
dilakukan setiap hari. Kegiatan pengendalian
tambahan ini sebetulnya bisa lebih dari satu
kegiatan.
Keempat, tahap Informasi dan
Komunikasi. Pada tahap ini, pimpinan
instansi pemerintah (dalam hal ini Kepala
Biro Umum) diwajibkan mengidentifikasi,
mencatat, dan mengkomunikasikan
informasi dalam bentuk dan waktu yang
tepat, dan diselenggarakan secara efektif.
Bentuk informasi dan komunikasi yang telah
berjalan di Biro Umum untuk mengantisipasi
risiko “listrik padam” antara lain melalui:
rapat mingguan tentang mechanical
electrical (ME); kartu pemeliharaan ME;
laporan harian ME yang dibuat teknisi; serta
media intranet.
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Khusus untuk kegiatan pengendalian
“meningkatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan pengecekan listrik” diperlukan
informasi tambahan berupa laporan hasil
pengecekan listrik dan laporan listrik
bulanan. Selain itu diperlukan juga bentuk
komunikasi tambahan berupa rapat
pembahasan laporan hasil pengecekan listrik
pada rapat internal/pimpinan; serta
menyampaikan laporan gangguan melalui
intranet, surat edaran, dan sound system
gedung.
Kelima, tahap Pemantauan dan
Pengendalian Intern. Dari beberapa kegiatan
pengendalian yang dirancang, dipilih salah
satu kegiatan pengendalian yang menjadi
kunci untuk dilaksanakan. Dalam contoh ini,
kebetulan kegiatan pengendalian yang akan
d i l a k u k a n o l e h B i ro U m u m u n t u k
mengendalikan risiko “listrik padam” hanya
satu, yakni: “meningkatkan pengawasan
terhadap pelaksanaan pengecekan listrik”,
sehingga kegiatan itulah yang dipilih menjadi
kegiatan pengendalian kunci.
Kemudian untuk setiap bentuk
informasi dan komunikasi yang diperlukan
dalam melaksanakan pengendalian kunci
tersebut, diidentifikasi siapa yang akan
melakukan pemantauan, waktu pelaksanaan
pemantauan, serta tindakan yang dilakukan.
Sebagai contoh, untuk bentuk komunikasi

“ ra p a t p e m b a h a s a n l a p o ra n h a s i l
pengecekan listrik pada rapat
internal/pimpinan”, dilakukan oleh Kasubag
Urusan Dalam yang dilaksanakan dua kali
dalam setahun. Sedangkan tindakan
pemantauan yang dilakukannya adalah
melalui “pemeriksaan sistem kelistrikan
secara menyeluruh”.
Dari pemantauan yang dilakukan
sebanyak dua kali dalam setahun tersebut,
Kasubag Urusan Dalam akan memperoleh
hasil: “perlu penggantian instalasi listrik”,
dan “penambahan genset”. Setelah kedua
hal ini dilakukan, skala dampak dan
kemungkinan terjadinya risiko “listrik padam”
diukur kembali. Pada contoh ini, setelah
diukur kembali skor risiko menurun drastis
dari yang tadinya sebesar 5,69 menjadi 2,00.
Penurunan skor risiko tersebut dapat diambil
kesimpulan bahwa SPIP berjalan efektif.
Andai saja kesimpulannya ternyata tidak
efektif, maka perlu dilanjutkan kembali ke
siklus tahap ketiga, tahap keempat, dan
tahap kelima. Dan apabila hasilnya masih
belum efektif juga, pelaksanaan SPIP
kembali lagi ke tahap sebelumnya (fahap
kedua), dan seterusnya.
Bagaimana? Mudah dan sederhana,
bukan? Oleh karena itu mengapa tidak kita
implementasikan SPIP di lingkungan unit
kerja masing-masing, mulai dari sekarang.

Success is not the key to
happiness. Happiness is the key
to success. You love what you are
doing, you will be successfull.
(Herman Cain)
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Saya
Terhenyak....!
Saya Terhenyak....!
Oleh: Edwardsyah Nurdin
Redaktur Majalah Pengawasan SOLUSI

Saya benar-benar terhenyak. Yaitu
ketika membaca berita lewat situs berita
internet tentang tertangkap-tangannya
Ketua SKK-Migas berinisial RR oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) karena
menerima suap. Betapa tidak, bukankah
beliau dikenal sebagai sosok ilmuwan
teladan, bahkan ketika masih kuliah di
sebuah perguruan tinggi ternama pun, beliau
telah menyandang predikat mahasiswa
teladan.
Belum selesai keterhenyakan itu
menyelimuti kalbu, tiba-tiba saya harus
kembali terhenyak. Bahkan keterhenyakan
kali ini daya sentaknya sepuluh kali lipat dari
keterhenyakan semula. Yaitu ketika mencuat
berita KPK kembali menangkap-tangan
seorang pejabat negara, tepatnya Ketua
Mahkamah Konstitusi berinisial AM. Juga
oleh KPK, Juga karena menerima suap!.

adalah suatu kondisi dimana kita bisa
menjalani dan memenuhi kebutuhahan
hidup dengan sewajarnya. Artinya saya tidak
perlu repot memikirkan kebutuhan terhadap
sandang-pangan-papan bagi keluarga inti
yang ada. Saya juga tak perlu sampai pusing
memikirkan biaya pendidikan bagi anakanak, paling tidak sampai tingkat sarjana.
Saya tidak perlu kalang kabut memikirkan
biaya jika ada anggota keluarga yang sakit
karena kasehatan sudah diasuransikan dan
cicilan biaya asuransi tiap bulannya
terpenuhi.

Saya tak mengerti, kebutuhan apa lagi
yang dicari oleh mereka. Bukankah dengan
jabatan yang mereka sandang, penghasilan
yang diperoleh jelas tiga atau mungkin lima
kali lebih besar untuk memenuhi kebutuhan
hidup yang layak. Bahkan sangat layak jika
dibanding dengan penghasilan resmi
seorang abdi negara seperti PNS.

Seperti juga priyayi Jawa masa lalu
yang merasa belum sempurna hidupnya jika
belum memiliki kereta kuda mengantar
tuannya ke sana ke mari, saya pun
menganggap masih termasuk kategori layak
jika kebutuhan itu dilengkapi pula dengan
“kereta kuda bermesin”. Tapi cukup yang
biasa-biasa saja. Yang penting bisa jalan.
Tidak perlu harus bermerk “wah”, yang
harganya sampai berbilang miliar. Dan
sebuah saja sudah cukup karena
peruntukannya sekedar untuk ‘ternak-teri’
alias anter anak dan istri ketika mereka
memerlukan. Sedangkan untuk mengantar
saya sehari-hari, bukankah sudah difasilitasi
oleh kendaraan dinas.

Atau jangan-jangan saya terlalu naif
menerjemahkan kata ‘layak’. Bagi saya layak

Untuk memenuhi kebutuhan layak itu
saya hakkul-yakin, gaji dan tunjangan resmi
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lainnya yang diberikan negara karena
mengemban jabatan terhormat itu teramat
sangat cukup. Bahkan bisa tiga sampai lima
kali lebih dari cukup.
Lalu apa lagi yang kau cari, hai
pengemban jabatan negara yang terhormat,
sehingga kalian masih juga menghamba
pada suap dan korupsi?! Mengapa kalian
h a r u s m e m b u a n g ra s a m a l u d a n
kehormatan, ketika kalian diapit petugas dan
digiring ke jeruji besi; ditonton sanak
keluarga, tetangga dan teman serta ribuan
pasang mata yang mendelik, mencemooh
dan marah.
Atau barangkali saya terlalu naif.
Ternyata kata malu dan kehormatan itu
sudah kehilangan makna. Buktinya kalian
masih bisa senyam-senyum sambil
melambaikan tangan seolah tak ada apaapa. Karena apalah artinya jeruji besi
dibandingkan maha-kemewahan yang selalu
direguk sepanjang hayat.
Tapi ternyata saya memang terlalu
naif. Menjalani roda kehidupan ternyata tidak
hanya sekedar tergantung kepada

‘kebutuhan’. Ternyata ada hal lain yang
maknanya lebih dahsyat: keserakahan! Juga
kesempatan.
Keserakahan yang demikian dahsyat yang banyak dipengaruhi oleh gaya hidup
hedonis, pragmatis, dan mempersetankan
kerja keras – terakumulasi sedemikian rupa
dalam tindak perilaku tanpa nilai yang
kemudian menjelma dalam bentuk niat
buruk. Dan ketika kesempatan terbuka maka
terwujudlah niat buruk itu jadi kenyataan:
korupsi, suap, gratifikasi dan lain sebagainya.
Pada titik ini lalu timbul pertanyaan:
cukupkah kita hanya sampai pada
keterhenyakan belaka? Atau hanya sampai
pada kemarahan saja? Lalu setelah itu
termangu?
Seharusnya tidak! Kita harus bangkit,
melawan, menerjang dan seoptimal mungkin
mempersempit ruang bagi keserakahan agar
tidak merajalela. Kita harus berupaya
menutup celah kesempatan agar niat buruk
itu dapat dihentikan segera sebelum
diwujudkan. Dan tak ada kata terlambat
untuk memulainya.

Without continual growth and
progress, such words as
improvement, achievement, and
success have no meaning.
(Benjamin Franklin)
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Geger Dua
Dua Ketua
Geger
Ketua
Hanya dalam kurun waktu kurang dari
dua bulan, publik negeri ini dibikin geger oleh
operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Operasi tangkap tangan terhadap pelaku
suap sebenarnya sudah sering dilakukan
oleh KPK. Namun tangkap tangan yang
terjadi pada pertengahan Agustus lalu
sungguh membuat publik tersentak.
Soalnya, saat itu yang tertangkap tangan
adalah RR, Kepala Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (SKK Migas). Belum genap dua
bulan berlalu, pada awal Oktober lalu publik
kembali dibikin geger - bahkan terhenyak
dan terguncang. Kali ini yang tertangkap
tangan adalah AM, Ketua Mahkamah
Konstitusi.
KPK menangkap RR di rumahnya Jalan
Brawijaya VIII No. 30, Jakarta Selatan pada
Selasa malam (13 Agustus 2013) sekitar

pukul 22.30.Sekain RR, KPK juga menangkap
SGT, eksekutif di perusahaan trading dan
pengolahan minyak mentah asal Singapura,
Kornel Oil Pte. Ltd. SGT diduga menyuap RR
melalui D alias A, pelatih golf pribadi RR. Saat
ditangkap, RR baru menerima uang sebesar
US $ 400 ribu atau sekitar Rp 4,1 miliar. Selain
itu Ardi juga memberikankan motor klasik
BMW yang dipakainya kepada RR.
Setelah gelar perkara atas
penangkapan tersebut, KPK menetapkan RR,
SGT dan A sebagai tersangka. SGT
dikualifikasi sebagai pemberi suap,
sementara A dan RR sebagai penerimanya
(KOMPAS, 15/8/2013).
Tertangkap-tangannya Kepala SKKMigas tentu saja membuat publik geger
karena jumlah uang yang disita merupakan
jumlah yang terbesar dalam sejarah operasi
tangkap tangan oleh KPK. Seusai operasi
tangkap tangan itu, KPK menemukan uang
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dolar Amerika Serikat dan dolar
Singapura yang tersebar di
sejumlah tempat. Di ruangan
Sekretaris Jenderal sebuah
kementerian yang membina
SKK Migas misalnya, KPK
menemukan uang 200.000
dolar AS. KPK juga
menemukan uang 320.100
dolar AS di dalam kotak deposit
milik RR di Bank Mandiri.
Sementara di brandkas yang
ada di ruang kerja RR
ditemukan uang 60.000 dolar
Singapura, 20.000 dolar AS
dan 180 gram emas.
Belum genap dua bulan
KPK menangkap-tangan Kepala SKK-Migas,
di awal Oktober lalu kegegeran kembali lagi
melanda negeri kita. Kali ini kegegeran itu juga peristiwa tangkap tangan penyuapan bahkan lebih dahsyat.
Peristiwa kedua yang bikin geger dan
membuat publik tersentak, kaget dan
bahkan marah adalah tertangkap tangannya
AM, Ketua Mahkamah Konstitusi oleh KPK di
rumah dinasnya di jalan Widya Chandra III
No. 7, Jakarta pada Rabu malam, 2 Oktober
2013 sekitar pukul 22.00. AM ditangkap
bersama seorang anggota DPR berinisial CN
dan seorang pengusaha asal Palangkaraya
berinisial CAN. Turut juga ditangkap Bupati
Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang
berinisial HB. AM ditangkap setelah ada
penyerahan uang dari CN dan CAN sebanyak
284.000 dolar Singapura dan 22.000 dolar
AS. Uang yang diserahkan itu merupakan
pemberian dari HB yang tengah berperkara
dalam sengketa Pilkada di MK.
Setelah diperiksa intensif di KPK, pada
Kamis sore, 3 Oktober 2013, AM dan CN
ditetapkan sebagai tersangka pelaku
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penerima suap; sedangkan HB dan CAN
sebagai tersangka pemberi suap.
Disamping itu AM juga dijerat dugaan
korupsi dalam penanganan Pilkada
Kabupaten Lebak yang melibatkan TCW, adik
kandung Gubernur Banten dan STA, seorang
pengacara yang dikenal dekat dengan AM.
Terkait dengan suap perkara sengketa
Pilkada Kabupaten Lebak, uang yang akan
diserahkan ke AM masih di tangan STA. KPK
dalam hal ini telah menyita uang tersebut
dari rumah orang tua STA di Tebet, Jakarta
Selatan sebesar Rp 1 milyar yang diduga
hendak diserahkan STA kepada AM.
Sementara dalam penggeledahan di rumah
AM, KPK menemukan uang Rp 2,7 milyar
dalam koper. (KOMPAS, 4/10/2013 &
5/10/2013).
Penangkapan AM oleh KPK tentu saja
membuat geger negeri ini. Bahkan peristiwa
tersebut tak luput dari pemberitaan media
asing dari Singapura, Malaysia, Australia,
Rusia. Amerika hingga Belanda. Suatu hal
yang dapat dimaklumi mengingat kedudukan
AM selaku Ketua Mahkamah Konstitusi,
sebuah lembaga tinggi negera yang bertugas
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menjaga konstitusi. Presiden Susilo
B a m b a n g Yu d h o y o n o, Ka m i s p a g i
(3/10/2013), langsung menggelar konferensi
pers secara khusus menanggapi peristiwa
itu.
“Betapa bahayanya kalau putusan
(MK) yang final dan mengikat itu ternyata
tidak tepat dan tidak benar; apalagi
prosesnya ada penyimpanganpenyimpangan di dalamnya. Sama halnya
dengan memutus sengketa dalam pemilu
atau pemilukada. Ini tentu akan merusak
demokrasi kita; menggugurkan kebenaran
dan keadilan
yang sangat didambakan
rakyat kita.” tutur Presiden. Presiden juga
minta agar seluruh jajaran pemerintah
menghentikan praktik-praktik buruk itu.
Reaksi keras juga disuarakan oleh
mantan Ketua Umum Muhammadiyah A.
Syafii Maarif yang mengingatkan, kasus ini
mencerminkan moral sebagian penegak
hukum sudah “bobrok” karena hanyut oleh
godaan materi. “Ini sudah keterlaluan,”
katanya. Kemarahan juga disuarakan oleh
mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Dengan
nada geram ia menyatakan: “Menurut saya,
pantasnya orang ini (AM) dihukum mati.
Walau undang-undang tidak mengenal
pidana mati untuk koruptor.” Sementara
Mahfud MD, yang juga mantan ketua MK
berujar: “Sekarang sudah tinggal KPK yang
secara institusional bisa dipercaya. MK sudah
jatuh terjerembab dan hancur. Rakyat harus
bangkit menghancurkan koruptor.”
Demikian reaksi keras beberapa tokoh
masyarakat sebagaimana dikutip dari
Suratkabar KOMPAS, 4 Oktober 2013.
Menyusul peristiwa yang bikin geger
itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
segera melakukan pertemuan dengan
sejumlah pimpinan lembaga negara di Kantor
Presiden pada Sabtu, 5 Oktober 2013. Dalam

pertemuan itu diputuskan pemberhentian
sementara AM dari Ketua MK. Dalam
pertemuan itu diputuskan juga lima agenda
dan langkah penyelamatan MK, yaitu
pertama, peradilan di MK diharapkan
dijalankan sangat hati-hati dan tdak ada
penyimpangan baru. Kedua, penegakan
hukum yang dilaksanakan KPK diharapkan
dapat dilaksanakan lebih cepat dan konklusif.
Ketiga, Presiden berencana menyiapkan
peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) yang akan diajukan kepada
DPR untuk mengatur persyaratan, aturan
dan seleksi hakim MK. Keempat, dalam
perppu itu dan diatur pengawasan terhadap
proses peradilan di MK. Dan kelima, dalam
fase konsolidasi yang dilakukan, diharapkan
MK juga melakukan audit internal. Bahkan,
pimpinan lembaga negara juga berpendapat
perlu audit eksternal oleh lembaga negara
yang memiliki kewenangan untuk itu
(KOMPAS, 6/10/2013).
Terkait rencana untuk mengeluarkan
perppu disambut oleh berbagai kalangan
dengan sikap pro dan kontra. Namun di
tengah sikap pro dan kontra itu Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya
menandatangani Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2013
tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 24 tahun 2013 tentang
Mahkamah Konstitusi. Substansi inti dari
Perppu MK ini adalah, pertama penambahan
persyaratan menjadi hakim konstitusi.
Kedua, memperjelas mekanisme proses
seleksi dan pengajuan hakim konstitusi.
Ketiga, perbaikan sistem pengawasan hakim
konstitusi (KOMPAS, 19/10/2013).
Walau telah ditahan KPK, AM
membantah tertangkap tangan dan minta
suap. Pada Sabtu malam (5/10/2013) AM
mengirimkan surat pengunduran diri sebagai
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hakim MK. Dalam surat bertulis tangan yang
ditujukan kepada para hakim konstitusi itu,
AM juga menjelaskan kejadian ketika dirinya
ditangkap KPK. Menurut AM, dirinya tidak
tertangkap tangan menerima suap seperti
diberitakan di media. Menurut AM, malam itu
ketika sedang berbincang dengan istrinya
selesai mandi dan berganti pakaian, dia
diberitahu penjaga rumah ada tamu.
Ternyata tamu itu dari KPK yang menyatakan
ada dua orang sedang duduk di teras
halaman depan (CN dan CAN) dan dia
diminta menyaksikan. AM mengungkapkan,
dirinya menyaksikan kedua orang itu
digeledah. Dari CAN yang tidak dikenalnya,
KP K me ndapati be be rapa amplop.
Sedangkan dari CN yang dikenalnya, KPK
mendapati beberapa telepon genggam. AM
merasa tidak pernah tertangkap tangan dan
tidak tahu latar belakang kejadian itu. Dia
juga menyatakan tidak pernah meminta
uang atau janji sepeserpun.
Demikian pula dalam hal perkara
Pilkada Kabupaten Lebak, AM pun
menyatakan lebih tidak mengerti karena
perkara tersebut sudah putus. Semua
pengambilan keputusan telah dilakukan
dengan musyawarah dengan mufakat.
Namun Juru Bicara KPK Johan Budi SP
mengomentari hal tersebut mengatakan,
adalah hak tersangka untuk membantah.
“Tersangka itu punya hak ingkar. Nanti bisa
dibuktikan di pengadilan,” kata Johan
(KOMPAS, 7/10/2013).
Bahkan informasi terakhir
menyebutkan AM diduga menyamarkan
aliran dana dari sejumlah pihak yang
berperkara dalam sengketa pilkada di MK.
Transfer dari pihak-pihak yang diduga
berperkara di MK itu dilakukan melelui
rekening CV Ratu Samagal, sebuah
perusahaan di Pontianak yang dikendalikan
oleh istri AM, demikian dinyatakan Juru
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Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta awal
November lalu.
Selanjutnya dikatakan, meski nama
AM tak ada dalam akta perusahaan, tapi jika
ditemukan kaitan transaksi akiran dana ke
perusahaan itu terkait penanganan sengketa
pilkada, maka AM bisa dijerat dengan tindak
pidana pencucian uang (TPPU). Demikian
informasi sebagaimana dikutip dari
Suratkabar KOMPAS, 2/11/2013.
Pada hari yang sama Majelis
Kehormatan MK juga memberhentikan AM,
Ketua MK (non aktif), secara tidak hormat.
AM terbukti melanggar UU No. 24/2003
tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya
pasal 23 ayat 2, terkait perbuatan tercela
serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
AM terbukti melanggar prinsip integritas,
independensi, kepantasan, dan kesopanan di
dalam Kode Etik, demikian dinyatakan oleh
Ketua Mjelis Kehormatan MK, Haryono,
sesaat sebelum pemilihan Ketua MK yang
baru digelar. Selanjutnya Haryono
mengatakan, pemberhentian dengan tidak
hormat terhadap AM tidak berkaitan dengan
proses pidananya di KPK, karena jika
didasarkan pada tindak pidananya, MK harus
menunggu proses pidana hingga ada
keputusan yang berkekuatan hukum tetap,
dan itu membutuhkan waktu lama.
Pemberhentian AM juga tidak tepat jika
didasarkan pada surat pengunduran diri
karena itu berarti diberhentikan dengan
hormat atas permintaan sendiri (KOMPAS,
2/11/2-13).
Geger suap Kepala SKK Migas dan
Ketua MK memang sudah sepantasnya
digaris-bawahi sebagai pelajaran untuk tidak
terulang lagi. Dan selanjutnya kita tunggu
saja babak berikutnya dari “drama suap” itu
di pengadilan (Edwardsyah Nurdin).
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Integritas + Niat = Anti Korupsi
(Catatan Redaksi: Pada tangggal 30 Oktober s/d 1 November lalu, Inspektorat Jenderal
Kementerian Perindustrian menyelenggarakan acara Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Pembicara dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Indraza Marzuki memaparkan materi dengan judul “Integritas
+ Niat = Anti Korupsi”. Mengingat pentingnya materi tersebut, Redaksi Majalah Pengawasan
SOLUSI menyajikannya menjadi sebuah artikel).
Jika seseorang bertanya kepada Anda
tentang apa yang paling membanggakan
menjadi warga negara Indonesia, apa
jawaban Anda? Kebanyakan kita akan
menjawab mengenai sesuatu yang umum
diketahui, seperti wilayahnya yang luas,
tanahnya yang subur, sumber daya alam
yang melimpah atau mungkin objek wisata
alam yang terlalu indah, yang tidak dapat
ditemui di belahan dunia manapun selain

Indonesia. Padahal di luar itu, sebenarnya
banyak hal yang tenyata menjadi prestasi
bangsa Indonesia.
Negeri ini terlalu kaya, mungkin ada
benarnya cerita yang menyebutkan bahwa
Indonesia adalah bagian dari Benua Atlantis
yang hilang. Bahkan, dalam buku kumpulan
hasil penelitian Profesor Arysio Santos
berjudul “Atlantis, The Lost Continent Finally
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Found”, dituliskan berbagai karakteristik
Indonesia yang mirip dengan Benua Atlantis.
Legenda itu menyebutkan bahwa tanah
Atlantis adalah terbaik di dunia, wilayahnya
mendapatkan keuntungan dari curah hujan
tahunan, persediaan alam melimpah di
semua tempat dan berbagai keindahan
lainny.
Disamping itu
Indonesia sebagaia
negara kepulauan
terbesar dan terbanyak
di dunia merupakan
penghasil minyak
nomor 21 di dunia, di
bawah Arab Saudi, Irak
dan Venezuela serta di
atas Malaysia dan
Inggris. Belum lagi
sebagai penghasil
emas, prestasi
Indonesia menempati
urutan ke-8 di dunia.
Prestasi lainnya,
Indonesia merupakan
negara nomor satu
penghasil cengkeh dan
lada. Delapan puluh
persen kebutuhan kayu
lapis di dunia, dipenuhi
oleh ekspor Indonesia.
Sementara suplai gas
alam cair dunia, 20%nya dihasilkan oleh negeri
ini. Itu semua merupakan sesuatu yang
harusnya membawa kemakmuran bagi
bangsa Indonesia.

yang mencapai USD 13.685 dan Thailand
sebesar USD 7.694. Padahal, kedua negara
tersebut memiliki luas
w i l a y a h d a n
penduduk jauh di
bawah Indonesia.
Belum lagi jumlah
hutang Indonesia
hingga September
2012 mencapai Rp.
1.975, 62 triliyun,
yang artinya setiap
penduduk memiliki
hutang sebesar Rp.
8.064.000. Di sektor
p e n d i d i k a n , ya n g
terjadi sebanyak 8,3
juta orang tidak bisa
membaca dan
menulis. Dari 25 juta
anak muda usia 18-25
tahun, hanya 4,6 juta
yang menikmati
bangku kuliah,
150.000 diantaranya
putus kuliah setiap
tahun. Semua ini
sangat ironis.

Jika dirunut apa
yang menjadi
penyebab
semua itu,
ternyata
hulunya adalah
karena Korupsi,
Kolusi dan
Nepotisme
(KKN)

Namun faktanya, dengan berbagai
kekayaan alam yang dimiliki itu, pendapatan
per-kapita Indonesia pada tahun 2012 hanya
sebesar USD 3.716, jauh di-bawah Malaysia
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Jika dirunut apa yang menjadi
penyebab semua itu, ternyata hulunya
adalah karena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN). Sebagai contoh, saat ini masih ramai
media memberitakan penangkapan mantan
Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar
oleh KPK di rumah dinasnya saat sedang
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bertemu dengan anggota DPR Chairun Nisa.
Saat ditangkap, ditemukan barang bukti
uang pecahan Dolar AS, Dolar Singapura,
dan Rupiah dengan jumlah diperkirakan
mencapai Rp 3 miliar. Jika sekelas Ketua MK,
lembaga negara yang memiliki kekuasaan
kehakiman sedemikian besar, yang
seharusnya menegakkan hukum dan
keadilan saja melakukan korupsi, pantas
rasanya jika publik kehilangan kepercayaan
terhadap pejabat-pejabat di negeri ini.
Korupsi, kolusi dan nepotisme sepertinya
sudah menjadi penyakit kronis yang
menggerogoti Indonesia.
Perilaku Koruptif
Definisi korupsi itu sendiri menurut
Transparency International adalah sebuah
perilaku pejabat publik, baik politisi maupun
pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan
tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengannya,
dengan menyalahgunakan kekuasaan publik
yang dipercayakan kepada mereka. Dalam
hal ini terjadi perselingkuhan antara niat dan
kesempatan yang menghasilkan anak haram
bernama korupsi. Secara sederhana, korupsi
terjadi karena niat yang terkait dengan
perilaku, dan perilaku tidak dapat dipisahkan
oleh nilai, bertemu dengan kesempatan yang
banyak dibuka oleh kelemahan sistem.
Sesuai dengan UU No. 31 tahun 1999
jo UU No. 20 tahun 2001, yang termasuk
dalam delik tindak pidana korupsi antara lain,
delik yang terkait dengan kerugian negara,
delik penyuapan, delik penggelapan dalam
jabatan, delik perbuatan pemerasan, delik
pe r buatan curang, de l ik be nturan
kepentingan dalam pengadaan serta delik
gratifikasi yang belakangan ramai
diberitakan di media massa. Begitu banyak

kerugian negara yang ditimbulkan dari
perilaku koruptif. Selain nilai dari yang
dikorupsi, dampak dari korupsi juga
menimbulkan banyak korban. Belum lagi,
tanpa kita sadari, begitu banyak kesempatan
yang hilang serta biaya reaksi atas korupsi itu
sendiri.
Perilaku korupsi banyak dipengaruhi
oleh tananan nilai yang berhubungan dengan
perilaku. Disamping itu ada unsur lain yang
mendukung, yaitu idealisme yang semakin
pendek umurnya. Masih segar dalam ingatan
kita ketika Gayus Tambunan, seorang
pegawai pajak yang ditangkap KPK karena
terjerat kasus korupsi. Sangat disayangkan,
Gayus yang notabene masih berusia muda,
sudah terkikis idealismenya: ia memilih
melakukan korupsi karena kesempatan serta
sistem yang lemah. Globalisasi yang diterima
mentah-mentah serta hilangnya budaya kerja
keras dan hanya menghargai hasil menjadi
faktor pendukung terjadinya korupsi.
Mayoritas mereka yang terlibat kasus korupsi
sudah kehilangan integritas pada diri
pribadinya. Koruptor juga mulai kehilangan
cinta terhadap tanah airnya, mereka terlalu
hidup dalam kekinian sehingga tidak lagi
visioner dalam menjalani hidup.
Integritas untuk melawan Korupsi
Integritas adalah nilai yang sangat
dibutuhkan untuk melawan korupsi. Oleh
karena itu sistem integritas perlu dibangun,
karena di sinilah arus utama dalam
pemberantasan korupsi. Integritas Nasional
dibutuhkan dimana saja, termasuk dalam
lingkungan Kementerian maupun Lembaga
Negara agar menghasilkan tatanan hukum
yang kokoh, pembangunan yang
berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih
baik.
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Saat ini KPK tengah berupaya
membangun Sistem Integritas Nasional
dalam peningkatan Good Governance
melalui nilai-nilai integritas yang dimasukan
pada kegiatan pendidikan dan pelayanan
masyarakat.
Sebagai contoh, tindakan pereventif
dalam memerangi korupsi yang dilakukan di
dalam lingkungan KPK. Di KPK, ada yang
namanya uji kemaluan. Caranya adalah
dengan menanyakan, apakah yang kita
lakukan melanggar hukum, bertentangan
dengan norma, kebiasaan, adat, budaya dan
sebagainya. Pertanyaan itu kita ajukan pada
hakim yang paling tinggi, yakni hati nurani.
Jika dari unsur-unsur tersebut ada yang
melanggar, artinya kita salah. Di sanalah kita
diuji: apakah malu untuk melakukannya atau
tidak.
Budaya malu yang hilang, iman yang
dipertanyakan, sistem yang lemah dan
hukuman yang ringan bagi para koruptor
sesungguhnya semakin membuat KKN
tumbuh subur di Indonesia. Namun kita
harus tetap optimis dan bergerak untuk
memberantasnya. Ikut berperan dalam
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memerangi korupsi bisa dilakukan mulai
pada diri sendiri, misalnya di lingkungan
keluarga dengan membuktikan bahwa diri
kita telah bersih atau jauh dari perbuatan
korupsi. Kita juga dapat menjadi contoh
kejujuran di dalamnya. Memberikan
semangat dan mencontohkan perilaku baik
kepada masyarakat dengan peduli pada
kegiatan yang mengajarkan kecintaan pada
negeri serta tidak lupa menjaga integritas,
baik pada diri pribadi, keluarga, lingkungan
masyarakat dan lingkungan pekerjaan.
Mengakhiri tulisan ini, saya teringat
sebuat statement salah seorang tokoh
pendidik di negeri ini, Anies Baswedan dalam
sebuah wawancara di televisi beberapa
waktu lal:, “Hukuman mati hanya dapat
dilakukan jika sistem hukum kita sudah baik.
Koruptor tidak takut dihukum mati, koruptor
takut miskin”. Agaknya pernyataan Anies
Baswedan ada benarnya. Belum tegasnya
hukuman bagi para koruptor membuat niat
KPK untuk memiskinkan koruptor perlu
didukung penuh oleh semua lapisan
masyarakat.

Inspirasi

Ignasius Jonan, Lokomotif
Pelayanan Publik
Berintegritas
“Soal kapasitas dan kemampuan masih bisa saya toleransi, tapi kalau sudah menyangkut
integritas, tidak ada ampun,” kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius
Jonan dalam buku Jonan & Evolusi Kereta Api Indonesia.
Dirut PT KAI Ignasius Jonan adalah
sosok unik yang melakukan berbagai
gebrakan dalam pelaksanaan pelayanan
publik PT Kereta Api Indonesia dan patut kita
jadikan inspirasi. Ignasius Jonan menjabat
sebagai Direktur Utama PT KAI sejak dilantik
pada 25 Februari 2009 oleh Menteri Negara
BUMN yang saat itu masih dijabat oleh
Sofyan Djalil. Sebelumnya, pada periode
1999-2001, Jonan berkarir di Citibank, lalu
pada 2001-2006 ia menjadi Direktur Utama
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
(Persero), sebuah BUMN yang kinerjanya
tengah terpuruk.
Setelah berhasil
membenahi BUMN sektor jasa keuangan itu,
Jonan kembali ke Citigroup menjadi
Managing Director dan Head of Investment
Bank for Indonesia.

Boleh dikata perpindahan Jonan ke PT
KAI merupakan perubahan besar. Betapa
tidak, ia semula berurusan dengan dunia
keuangan dan perbankan yang serba high
profile, lalu terjun ke dunia transportasi darat
perkereta-apian yang penuh debu, keringat
dan banyak masalah. Siapapun tahu, fasilitas
transportasi kereta api tidaklah menarik.
Pada 1970-an perkembangan jalan raya dan
transportasi mobil mulai menjadi titik
mundurnya pamor kereta api. Tapi Ignasius
J o n a n d a n b e r b a g a i ke b i j a k a n nya
menggebrak semuanya.
Kini, siapapun tahu bahwa stasiun dan
sistem pembelian tiket kereta api yang
berbasis teknologi informasi menjanjikan
kenyamanan yang lebih dari yang pernah
terbayangkan. Dua hal yang menjadi sasaran
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pembenahan Jonan yakni: mental karyawan
dan penegakan disiplin Good and Corporate
Governance (GCG).
Serentetan masalah yang
teridentifikasi oleh Jonan pada awal
memimpin antara lain: kualitas jalan rel,
persinyalan, lokomotif, dan stasiun yang
kumuh; rendahnya disiplin pegawai, SDM
yang tidak berorientasi melayani pengguna
jasa, remunerasi pegawai yang rendah dan
rawan penyimpangan; pendapatan yang
menurun dan membuat perusahaan
menanggung kerugian selama bertahuntahun; serta tidak adanya pola
kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi
yang jelas untuk saat ini dan masa depan.
Lalu, seperti laju kereta api yang pasti,
begitulah langkah Jonan. Ia seperti sosok
yang tak bisa dihentikan dalam menjalankan
visi-visinya.
Perubahan pola pikir pegawai menjadi
berorientasi pada pelayanan tercermin dari
perubahan besar pada pengelolaan fasilitas
toilet pada gerbong dan stasiun, serta
fasilitas lain yang menimbulkan perasaan
nyaman seperti hiburan live music, ruang
khusus bagi ibu hamil dan menyusui, hingga
tersedianya gerai kopi pada stasiun. Citra
mengenai toilet pada stasiun dan gerbong
kereta yang semula bau dan kotor berubah
menjadi bersih dan nyaman. Sebagai
pimpinan perusahaan, Jonan terkenal
memperhatikan dan membaca seluruh
laporan jajaran di bawahnya. Tak hanya itu,
ia pun sosok yang sadar media. Pada Oktober
2012, ia membaca keluhan calon
penumpang pada media online yang
“dipalak” Rp.2.000,00 saat menggunakan
toilet di Stasiun Gambir. Tak tinggal diam,
Jonan mengultimatum Kepala Stasiun Besar
Gambir untuk menyelesaikan masalah itu.
Demikian pula soal pembenahan SDM,
Jonan juga melakukan gebrakan. Ketika ia
baru menjabat, pada 2009, gaji masinis
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sebesar 2,25 hingga 3,5 juta rupiah,
sedangkan gaji asisten masinis sebesar 1,75
juta rupiah. Setelah melakukan meningkatan
gaji secara bertahap, pada 2013 gaji masinis
mencapai 7,5-11 juta dan gaji asisten masinis
sebesar 4,5-6,5 juta rupiah. Mengapa
demikian? Pembaca budiman tentu ingat
fenomena Paijo Loko—sosok yang demi
menghemat ongkos kereta api kerap memilih
duduk di lokomotif hanya bermodalkan
sebungkus rokok atau nasi bungkus. Ini
bukan hanya perkara ketidakadilan atau
penyimpangan (korup), tapi juga
menyangkut aspek keselamatan. Jonan jeli
melihat kondisi ini. Bagaimanapun, baik
masinis maupun asistennya perlu bekerja
dengan fokus, tenang dan konsentrasi penuh
dalam mengatur laju kereta api. Dengan
menitikberatkan pada keselamatan
penumpang, Jonan menaikan tingkat
kesejahteraan masinis dan asistennya.
Dengan tingkat penghasilan yang makin
membaik, Jonan bisa menuntut setiap
masinis dan asistennya untuk menunjukkan
kinerja terbaik, penuh displin, peduli pada
keselamatan perjalanan, dan menegakkan
aturan secara maksimal.
Selain remunerasi, mulai 2010 PT KAI
bekerja sama dengan Sekolah Tinggi
Transportasi Darat untuk mendapatkan
karyawan dengan latar belakang pendidikan
perkereta-apian; sedangkan mulai 2011
rekrutmen jalur khusus mulai diterapkan.
Jalur khusus merupakan jalur rekrutmen
karyawan dari kalangan profesional. Visinya:
mempercepat perubahan budaya kerja.
Tidak ada lagi budaya PGPS (Pintar Goblok
Pendapatan Sama).
Gebrakan lain dari peraih CEO of
Choice 2013 ini adalah penerapan teknologi
informasi dalam sistem tiket. Satu “profesi”
yang punah dengan kebijakan Jonan ini
adalah calo tiket. Tentu kita sendiri masih

Inspirasi
ingat, hingga beberapa tahun lalu ketika
mendengar kata “kereta” kerap kita
mengkaitkannya dengan kata “calo”.
Pelayanan publik yang optimal mensyaratkan
kepastian dan transparansi. Dengan
penggunaan sistem informasi, masalah
akses serta harga yang tidak standar dan
masalah kebocoran keuangann teratasi.
Pemberlakuan Rail Ticketing System (RTS)
mengharuskan kondisi satu kursi untuk satu
penumpang. Dengan begitu, tiket yang
semula dapat diborong oleh satu orang dan
mengakibatkan kelangkaan serta
melambungnya harga tiket oleh perbuatan
calo tidak ada lagi. Tiket kereta api kini
mencantumkan nama penumpang dengan
sistem verifikasi berdasarkan KTP.
Dampak perubahan kebijakan
tersebut terlihat dari data jumlah
penumpang. Pada 2010 jumlah penumpang
H-10 hingga H+2 angkutan lebaran
sebanyak 149.794 orang, sedangkan pada
2011 pada kurun yang sama sebanyak
133.232 orang. Sejak adanya kebijakan
boarding system dan RTS tersebut maka
pada yahun 2012 jumlah penumpang melejit
menjadi sebanyak 174.110 orang. “Semakin
diatur dan ditata, makin tertib stasiun.
Jumlah penumpang pun semakin banyak,”
tutur Ignatius Jonan.
Penerapan Good Corporate
Governance (GCG) terbukti menghasilkan
peningkatan profit. Yang semula pada 2008
PT KAI rugi 82,6 miliar, pada 2012 laba bersih
PT KAI mencapai 350 miliar. Semakin bersih
dan tinggi tingkat integritas, perusahaan
semakin untung!
Ada kisah menarik di balik penertiban
pedagang di stasiun mulai dari akhir 2012
hingga medio pertama 2013. Perhatian
khalayak tersita kala penertiban pedagang di
stasiun UI ternyata menimbulkan protes dari
mahasiswa UI dan Komnas HAM. Jonan
bersikeras bahwa penertiban yang dilakukan

bukanlah penggusuran melainkan
pengambilan kembali aset milik PT KAI yang
ditempati secara tidak sah atau sudah habis
masa sewanya. Ia lurus berpijak pada tugas
pokok operator kereta api. Dialog alot dan
protes keras dari mahasiswa membuat
stasiun UI baru berhasil ditertibkan pada 29
Mei 2013.
Adalah Natalia Wulan (19), mahasiswa
Diploma III Universitas Indonesia (UI) yang
juga kena imbas kebijakan itu lantaran salah
satu kios yang ditertibkan adalah kios orang
tuanya. Kuliahnya terancam tidak lanjut
karena keterbatasan dana orang tua. Ia
berinisiatif protes via SMS pada Jonan,
bunyinya: “Bapak bagaimana sih, kok tega
banget menggusur tetapi tidak ada relokasi.
Kasihan orang-orang yang dagang dan anakanaknya termasuk saya. Saya terancam
putus kuliah karena bapak saya tidak punya
pekerjaan lagi”. Tak disangka, datang
jawaban dari Jonan: “Yah sudah, kuliahmu
saya yang tanggung sampai kamu lulus
kuliah.” Ini benar-benar mengejutkan Wulan,
apalagi Jonan mengirim pesan lanjutan agar
Wulan menghubungi sekretaris Jonan besok
pagi. Tidak jual kecap, esok harinya staf
Jonan justru menjadi pihak yang menelepon
lebih dulu. Kini Wulan fokus kuliah agar tidak
mengecewakan Jonan dan kedua orang
tuanya.
Ada sisi manusiawi di balik ketegasan
Jonan bersikap. Ada visi yang nyata hari ini
dan jauh di depan untuk mengangkat harga
diri melalui penyediaan pelayanan bagi
masyarakat.
Dan Lokomotif Ignasius Jonan terus
bergerak, menarik gerbong-gerbong yang
membawa perubahan lebih baik.
(Trinanti Sulamit menyarikan dari Jonan & Evolusi
Kereta Api Indonesia karya Hadi M. Djuraid)
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Menyambut Pembaharuan
Undang-Undang tentang Perindustrian
DPR-RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Perindustrian untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sebagai pengganti
Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian yang sudah
kedaluarsa.

Setelah melalui pembahasan oleh
Komisi VI DPR-RI beberapa bulan terakhir,
akhirnya dalam rapat paripurna yang
diselenggarakan pada tanggal 19 Desember
2013 lalu DPR RI menyetujui RUU
Perindustrian untuk disahkan menjadi
Undang-Undang. Rapat paripurna yang
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono
Anung tersebut tentu disambut gembira oleh
banyak kalangan, terutama jajaran pimpinan
dan para pegawai Kementerian
Perindustrian. Menteri Perindustrian MS
Hidayat dalam rapat paripurna itu memberi
apresiasi atas segala masukan konstruktif
dari para anggota DPR, baik dalam rapat
kerja, rapat panja, rapat tim perumus, dan
rapat tim sinkronisasi, sehingga undangundang itu dapat direalisasikan.

Pernyataan Ketua Komisi VI DPR-RI itu
tentu disambut gembira oleh Menteri
Perindustrian MS Hidayat, yang
menyampaikan rasa terima kasih dan
penghargaan atas respon yang diberikan
Komisi VI DPR-RI terhadap RUU tentang
Perindustrian. Menteri juga berharap dengan
proses dan mekanisme yang yang telah
ditetapkan Komisi VI DPR-RI tersebut akan
bisa menyelesaikan RUU Perindustrian ini
pada akhir 2013.

Beberapa bulan sebelumnya, setelah
lama tak terdengar beritanya, Komisi VI
DPR-RI setuju menindaklanjuti pembahasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Perindustrian agar RUU tersebut dapat
disahkan. Hal ini disampaikan oleh Ketua
Komisi VI DPR-RI Airlangga Hartarto dalam
rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di
Gedung DPR pada tanggal 18 September
2013 lalu. Dalam pernyataannya, Airlangga

Menurut Menteri Perindustrian, RUU
tentang Perindustrian sangat diperlukan
untuk menjadi undang-undang guna
mengantisipasi keadaan ekonomi global
serta meningkatkan daya saing ekonomi
Indonesia. Hal senada juga diungkapkan
Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun
di Purwakarta, Jawa Barat, 23 September
2013 lalu. Menurutnya, dengan pengesahan
RUU tersebut akan menjadi dasar hukum
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menyampaikan: “Setelah mendengarkan
pandangan umum masing-masing fraksi,
Komisi VI menetujui draf RUU Perindustrian
untuk dibahas dalam pembicaraan di tingkat
selanjutnya di panja.” (ANTARANews.Com,
18-09-2003).

Kabar Industri
dalam pelarangan ekspor bahan mentah ke
luar negeri sebelum kebutuhan dalam negeri
terpenuhi.
Tentang RUU Perindustrian
Sejatinya RUU tentang Perindustrian
diajukan oleh pemerintah kepada DPR-RI
pada pertengahan Juni 2012 untuk dibahas
dan disahkan menjadi Undang-Undang
menggantikan Undang-Undang No. 5 tahun
1984 tentang Perindustrian. Selanjutnya
dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian
d e n g a n K o m i s i V I D P R- R I y a n g
diselenggarakan pada 23 Mei 2013,
terungkap bahwa Komisi VI DPR-RI telah
menyetujui percepatan penyelesaian
pembahasan RUU Perindustrian agar
disahkan menjadi undang-undang yang akan
dibawa ke dalam Sidang Paripurna DPR-RI.
Delapan fraksi telah sepakat tentang hal
tersebut, masing-masing adalah Fraksi Partai
Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan,
PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura.
Dalam penjelasannya, Menteri
Perindustrian MS Hidayat yang didampingi
para pejabat eselon I dan II Kementerian
Perindustrian mengatakan, RUU
Perindustrian merupakan salah satu RUU
inisiatif pemerintah yang disusun sebagai
pengganti UU No. 5 tahun 1984 tentang
Perindustrian. Pengusulan RUU Perindustrian
ini merupakan penyesuaian terhadap
perubahan paradigma pembangunan
industri dalam rangka mewujudkan industri
nasional yang berdaya saing.
Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi pengajuan RUU tentang
Perindustrian. Pertama, perkembangan
sistem pemerintahan pasca reformasi
terutama dengan diberlakukannya otonomi
daerah sejak tahun 2001. Dengan

pemberlakuan otonomi daerah tersebut
sudah barang tentu berpengaruh terhadap
peraturan perundangan yang telah terbit
sebelumnya, termasuk Undang-Undang
tentang Perindustrian. Faktor kedua adalah
perkembangan cepat dari era globalisasi dan
liberalisasi ekonomi yang berdampak luas
bagi perekonomian, baik di tingkat nasional
maupun internasional.
Faktor ketiga adalah perlunya
pemanfaatan sumber daya alam secara
optimal oleh industri nasional. Ini
dimaksudkan sebagai upaya penciptaan nilai
tambah yang sebesar-besarnya di dalam
negeri. Dan terakhir, faktor keempat, adalah
perlunya peningkatan peran dan keterlibatan
pemerintah secara langsung dalam
mendukung pengembangan industri
nasional.
Pada dasarnya penyempurnaan
Undang-Undang tentang Perindustrian
bertujuan untuk membuat perangkat
peraturan perundang-undangan yang sesuai
dengan tuntutan zaman. Dengan demikian
diharapkan akan lebih mampu
mendinamisasikan pertumbuhan dan
kemajuan industri nasional di era globalisasi
ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan
nasional serta ciri budaya dan harga diri
bangsa.
Disamping itu dengan perubahan
Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang
Perindustrian, ada sasaran yang ingin
dicapai, antara lain berupa peningkatan
peran industri dalam ekonomi nasional;
meningkatnya kemampuan dan penguasaan
teknologi serta kemampuan industri kecil dan
industri menengah. Sasaran berikutnya yang
ingin dicapai adalah peningkatan
penerimaan sekaligus penghematan devisa;
adanya kepastian hukum dalam berusaha
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serta pembangunan industri yang efisien,
ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Banyak hal yang diatur dalam RUU
tentang Perindustrian, antara lain terkait
dengan SDM Industri dan standar
kompetensi, skala industri, sistem informasi
industri nasional, infrastruktur industri serta
fasilitas dan kemudahan. Dalam RUU ini juga
memuat tentang industri hijau, penyebaran
pertumbuhan industri, kawasan industri,
pengelolaan sumber daya alam dan bahan
baku, audit teknologi industri, manajemen
teknologi dan air, peningkatan penggunaan
produksi dalam negei, komite ketahanan
daya saing dan sebagainya.
Secara umum RUU tentang
Perindustrian berlandaskan pada empat hal
pokok, yaitu Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional, Peta Panduan
Pembangunan Industri,
Rencana Kerja
Pembangunan Industri serta Pengawasan.
Dari keempat hal tersebut kemudian
dijabarkan ke dalam aturan-aturan yang
terkait dengan pemberdayaan industri;
sarana dan prasarana industri; sumber daya
industri; perizinan, penanaman modal dan
insentif; serta pembagian urusan
pemerintahan dan peran masyarakat.
Keseluruhan aturan tersebut merupakan
dasar dalam melaksanakan pembangunan,
pengembangan dan pembinaan industri
yang pada akhirnya mampu memperkokoh
daya saing industri nasional di era globalisasi
dan liberalisasi ekonomi dewasa ini.
Dalam kaitan tersebut. Sekretaris
Jenderal Kementerian Perindustrian dalam
wawancara dengan Majalah Pengawasan
SOLUSI akhir November lalu menjelaskan,
banyak terjadi perubahan yang dulunya
belum secara khusus diantisipasi oleh UU No.
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5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Kondisi
demikian menjadi alasan mengapa kita
melakukan penyusunan RUU tentang
Perindustrian yang baru.
Beberapa Tanggapan
Wakil Menteri Perindustrian Alex
Retraubun secara khusus mengulas RUU
tentang Perindustrian dalam sebuah tulisan
berjudul “RUU Perindustrian” pada
Suratkabar KOMPAS terbitan 22 Agustus
2013. Dalam tulisan tersebut Alex mengupas
isu baru dari RUU tentang Perindustrian,
yaitu tentang perwilayahan industri dan
pengendalian sumber daya alam untuk
industri. Isu tentang perwilayahan industri
bertujuan mendorong percepatan
penyebaran dan pemerataan pembangunan
industri ke seluruh wilayah NKRI yang
memiliki posisi tawar pada sumber daya alam
tertentu sekaligus untuk penguatan struktur
industri nasional. Sedangkan pengendalian
sumber daya alam untuk industri,
dimaksudkan bahwa untuk memperkuat
industri nasional maka sumber daya alam
nasional, baik sebagai bahan baku, bahan
penolong, energi maupun air baku untuk
industri, harus dikendalikan. Ini berarti
eksportasi sumber daya alam ke depan tidak
diperbolehkan, kecuali jika kebutuhan untuk
industri di dalam negeri sudah terpenuhi.
Komentar-komentar senada
diungkapkan oleh anggota Komisi VI DPR
Prof. Hendrawan Supratikno. Dalam diskusi
bertema “RUU Perindustrian Nasional” di
DPR-RI, Jakarta, 8 Oktober lalu Hendrawan
menyatakan: “RUU Perindustrian ini
menonjolkan nasionalisme ekonomi. Selama
ini kita lebih banyak mengekspor bahan
mentah, nantinya tidak boleh lagi, kalau
kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi.”
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Selanjutnya dikemukakan, dalam RUU ini
juga ada ketentuan agar industri nasional
meningkatkan diri dalam hal olahan. Di sana
ada aturan hilirisasi, yaitu ekspor tidak dalam
bahan mentah, tapi sudah dalam bentuk
olahan. “Ini untuk menaikkan nilai tambah
dan penyerapan tenaga kerja,” kata
Hendrawan.
Namun pengamat
perindustrian dari LP3EM
UI Dr. I Kadek Dian
Sutrisna dalam acara yang
sama menyatakan, ada
kelemahan-kelemahan di
R U U
t e n t a n g
Perindustrian, antara lain
tidak adanya pasal yang
terkait dengan upah buruh
di industri, masalah
angkutan logistik dan
infrastruktur, serta riset
dan pengembangan
(Pikiran Rakyat Online,
8/10/2013).

Atas komentar dan tanggapan
tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian Ansari Bukhari berkomentar
bahwa yang terkait dengan upah buruh itu
diatur dengan UU Ketenagakerjaan.
Sedangkan dalam RUU Perindustrian, yang
terkait dengan ketenagakerjaan lebih
mengatur bagaimana
membuat standar
kompetensi, bagaimana
memberikan dukungan
Dan harapan itu kini
d a l a m
r a n g k a
terwujud. Pada
pengembangan SDM
industri. Sedangkan
sidang pleno yang
kekhawariran adanya pasal
diselenggarakan
selundupan, Ansari
pada 19 Desember
menjamin dengan
menyatakan: “Tidak usah
2013 lalu, akhirnya
khawatirlah ada pasal
DPR-RI mengesahkan
selundupan”.

RUU tentang

Apa pun tanggapan dan
komentar yang dilontarkan,
dijadikan Undangsesungguhnya banyak pihak
–
terutama para pelaku
Undang
usaha industri dan aparat
S e m e n t a r a
birokrasi khususnya di
Pengurus Harian YLKI Tulus
lingkungan Kementerian
Abadi mendesak DPR untuk menghasilkan
Perindustrian – tentu berharap RUU
Undang-undang tentang Perindustrian yang
Perindustrian dapat secepatnya disahkan
berpihak untuk kepentingan bangsa
menjadi undang-undang. Dan harapan itu
Indonesia, dan harus memiliki ideologi, dan
kini terwujud. Dalam sidang pleno yang
roh ideolegi itu adalah gotong royong.
diselenggarakan pada 19 Desember 2013
“Industri besar bisa mengajak kerja sama
lalu, akhirnya DPR-RI mengesahkan RUU
dengan industri kecil sebagai pendukung,”
tentang Perindustrian untuk dijadikan
papar Tulus.
undang-undang. Ini berarti tak lama lagi
akan lahir Undang-Undang tentang
Oleh karena itu, kata Tulus, jangan
Perindustruan yang baru, dengan semangat
sampai ada pasal-pasal selundupan dalam
dan paradigma baru.
RUU ini, sebab selama ini sering kali muncul
(Edwardsyah Nurdin).
pasal aneh dalam undang-undang kita. “Ini
yang harus menjadi perhatian DPR. Jangan
goyah, ideologi itu harus dikuatkan,” himbau
Tulus (Pos Kota Online. 9/10/2013).

Perindustrian untuk
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Perubahan Undang-Undang tentang
Perindustrian Sudah Dipikirkan
Sejak 10 Tahun Lalu
Setelah diajukan oleh pemerintah kepada DPR-RI pada pertengahan Juni 2012 dan melalui
beberapa kali pembahasan yang intens, akhirnya pada Sidang Paripurna DPR-RI yang
diselenggarakan 19 Desember 2013 lalu, RUU Perindustrian disahkan menjadi UndangUndang tentang Perindustrian; menggantikan Undang-Undang No. 5 tahun 1984. Untuk
mengetahui lebih jauh mengenai Undang-Undang tersebut, Majalah Pengawasan SOLUSI
mewawancarai Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari pada akhir
November lalu. Berikut petikannya:
Apa yang melatar-belakangi lahirnya
RUU Perindustrian?
Sebagaimana kita ketahui UU N0. 5
tahun 1984 tentang Perindustrian umurnya
sudah hampir 30 tahun. Dalam kurun waktu
tersebut banyak terjadi perubahan yang
cukup mendasar, baik yang bersifat intern
maupun yang global. Internal yang paling
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berpengaruh berkaitan dengan otonomi
daerah. Terkait kebijakan otonomi daerah
maka kewenangan pembinaan sektor
industri itu tidak lagi hanya di pusat, tapi juga
dibagi pengurusannya dengan pemerintahan
daerah. Dari sisi global, dengan masuknya
kita menjadi anggota WTO, APEC, kemudian
adanya perjanjian-perjanjian yang sifatnya
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bilateral ataupun regional, itu pasti
mempengaruhi saat kita mengambil sikap.
Hal-hal seperti itu dulunya belum
secara khusus diantisipasi oleh UU tentang
Perindustrian yang lama. Kondisi demikian
menjadi alasan mengapa kita melakukan
penyusunan RUU tentang Perindustrian yang
baru.
Yang kedua, sekarang ini banyak
sekali tuntutan agar pemerintah lebih
berperan di dalam pembinaan dan
pengembangan industri. Ini memang
kontradiktif, di satu pihak kita mengetahui
adanya globalisasi, tapi kita juga menyadari
bahwa pemerintah harus lebih berperan,
terutama terkait dalam upaya mengelola
sumber daya alam kita untuk kepentingan
industri kita. Tuntutan yang seperti inilah
yang mendasari kita melakukan perubahan
perundang-undangan, termasuk UU tentang
Perindustrian.
Mengapa baru sekarang dilakukan
perubahan UU tentang Perindustrian
tersebut?
Sebenarnya keinginan untuk
melakukan review terhadap UU No. 5 tahun
1984 sudah dilakukan sejak lebih 10 tahun
yang lalu. Saya masih ingat, waktu itu kami
sudah mulai membahas kemungkinan kita
untuk melakukan perubahan. Waktu itu
rencananya bukan mengganti, tapi
mengamandemen,
Lalu kenapa baru sekarang, ini karena
masalah prioritas pekerjaan dan juga
kesempatan untuk bisa masuk, karena
banyak sekali kementerian atau lembaga
yang melakukan perubahan UU, sehingga
praktis baru dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini
kita menjadi prioritas. Saya kira itu
alasannya.
Terkait dengan otonomi daerah, apa
yang membedakan UU No. 5 tahun
1984 dengan RUU tentang

Perindustrian kali ini?
Pada UU yang lama kewenangan
pembinaan dan pengaturan itu sepenuhnya
berada di pusat. Sekarang kewenangan itu
sudah dibagi dengan daerah. Sebagai
contoh, misalnya di PP No. 38 tahun 2007,
yang mengatur urusan terkait bidang industri
ada 18 urusan yang melibatkan pemerintah
pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota. Kalu dulu 18 urusan itu
sepenuhnya kewenangan kita di Pusat.
Sekarang kewenangan itu sudah dibagi,
dilaksanakan bersama. Itu yang mendasari,
sehingga tidak bisa lagi kita mengatakan
lakukan ini, lalu daerah lakukan. Itu tidak
bisa. Kita harus berkoordinasi dan bersinergi.
Daerah juga mempunyai kewenangan
tentang urusan-urusan perindustrian. Itu
yang membedakan.
Dalam menyusun RUU tentang
Perindustrian, melibatkan kalangan
mana saja?
Tentu kita melibatkan banyak
kalangan. Pada awalnya kita melibatkan dua
perguruan tinggi besar yaitu UI dan ITB
dalam menyusun naskah akademis. Dalam
rangka pembahasan dengan DPR dan
sebagainya itu, presiden menunjuk tiga
kementerian yang melaksanakan, yaitu
Kementerian Perindustrian, Kementerian
Keuangan dan Kementerian Hukum dan
HAM. Dalam proses keseluruhan,
kita
melibatkan KADIN, kalangan asosiasi serta
pelaku usaha dan para akademisi.
Kalau melihat sejarah UU N0. 5 tahun
1984, salah satu turunannya yang
tertuang dalam PP No. 17 tahun 1986
melimpahkan kewenangan pembinaan
dan pengembangan industri tertentu
menjadi tanggungjawab kementerian
terkait. Mengapa?
Ya, beberapa industri, istilahnya
kebijakan teknisnya, diserahkan kepada
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k e m e n t e r i a n l a i n . Ta p i d a l a m
implementasinya kemudian, masing-masing
kementerian yang mendapat pelimpahan
kewenangan itu membuat UU sendiri yang
ke mudian kadang- kadang me le bihi
kewenangannya yang sudah diberikan.
Padahal kewenangan itu sebenarnya hanya
pada kebijakan teknisnya.
Sebagai contoh, misalnya industri
o b a t- o b a t a n . Ke b i j a k a n t e k n i s i t u
menyangkut bagaimana standarisasi obat,
bagaimana pengaturan harga, bagaimana
kebijakan untuk pasien. Sedangkan aspek
yang lebih makro, misalnya bagaimana
memberikan insentif pada industri obat,
bagaimana memberi dukungan untuk
penyediaan infrastruktur, penyediaan listrik,
pengaturan bea masuk, itu mereka ingin
kembalikan kepada kementrian
perindustrian.
Menurut saya di UU tentang
Perindustrian yang baru, semangatnya
seperti itu. Jadi, yang sifatnya teknis tetap
diatur oleh kementerian terkait sesuai
kompetensinya, namun yang menyangkut
kebijakan umum diatur oleh Kementrian
Perindustrian. Ke depan kita berharap akan
lebih harmonis fungsi kementrian lain dalam
mengatur pembinaan pengembangan
industri.
.
Dalam diskusi RUU Perindustrian di
DPR tgl 8 Oktober lalu ada pernyataan
dari pengamat yang menyatakan ada
kelemahan-kelemahan di dalam RUU
Perindustrian, antara lain tidak adanya
pasal yang terkait dengan upah buruh,
masalah angkutan, logistik dan
infrastruktur. Bagaimana tanggapan
Bapak terhadap pernyataanpernyataan tersebut?
Jadi, kaitannya dengan upah buruh itu
diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Tapi yang
terkait dengan ketenagakerjaan (usaha
industri), kita lebih mengatur bagaimana kita
membuat standar kompetensi, bagaimana
38
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kita memberikan dukungan dalam rangka
pengembangan SDM, kemudian kita
bagaimana mengatur agar tenaga kerja
professional ini ke depan ketatp
diutamakan dibandingkan dengan asing.
Jadi, kita mengatur. Memang tugas kita
disitu. Kalau masalah upah bukan
wewenang kita.
Ada lagi pernyatan tentang
kekhawatiran kalau ada pasal-pasal
selundupan ke RUU Perindustrian itu?
RUU Perindustrian ini memang lebih
banyak amanatnya, bagaimana pemerintah
dan pemerintah daerah memberikan
support dan dukungan kepada sektor
industri. Dengan semangat demikian,
sebenarnya tidak memungkinkan adanya
pasal selundupan di RUU Perindustrian.
Dan yang real kami alami dalam proses
p e m b a h a s a n i n i , s e m u a nya k a m i
laksanakan secara transparan, terbuka, kita
berdialog dengan beberapa kalangan,
dalam pembahasan dengan DPR pun tidak
ada pesan-pesanan. Jadi,
tidak usah
khawatirlah ada pasal selundupan.
Harapan Bapak terkait pembahasan
RUU Perindustrian?
Kita berharap RUU ini bisa
diselesaikan tahun ini. Pertimbangannya,
tahun depan adalah tahun politik, anggota
DPR, anggota Panja yang membahas ini
pasti akan sibuk dengan kegiatan-kegiatan
menghadapi pemilu legistatif. Kalau tidak
bisa diselesaikan di tahun ini, kita khawatir
susah memperoleh kuorum dalam rapat
pengesahannya nanti. Baik dari anggota
maupun fraksi. Kita terus mendorong agar
RUU ini bisa disahkan pada tahun ini.
Kira-kira bisa selesai tahun ini?
Ya, kita optimis bisa.
(Edwardsyah Nurdin/Trinanti Sulamit).

Berita Internal Itjen

Sosialiasi Pembangunan
Zona Integritas Menuju WBK
dan WBBM
S e t e l a h
b e b e r a p a
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah menjalaninya, Kementerian
Perindustrian agaknya mulai bersiap-siap
mencanangkan diri untuk membangun zona
integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM). Seperti diketahui konsep
tentang pembangunan zona integritas
tersebut berpedoman pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60
tahun 2012.

Tahap awal yang dilakukan adalah
dengan mensosialisasikan Peraturan Menpan
dan RB tersebut kepada seluruh satuan
kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian
Perindustrian. Kegiatan ini diselenggarakan
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Perindustrian dan dilaksanakan di Hotel
“ASTON”, Kuta, Bali selama tiga hari pada
tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2013.
Acara ini diikuti oleh para pejabat eselon II,
III dan IV yang mewakili satuan-satuan kerja
Unit Pusat dan unit-unit kerja vertikal di
lingkungan Balai-Balai Besar Kementerian
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Perindustrian.
Acara Sosialisasi Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) dibuka oleh Inspektur
Jenderal Kementerian Perindustrian yang
diwakili oleh Inspektur IV R. Emil Panjaitan.
Dalam sambutan tertulisnya Inspektur
Jenderal Kementerian Perindustrian
mengajak seluruh pejabat dan staf yang
hadir dalam acara itu untuk menjadi motor
penggerak integritas di unit kerjanya masingmasing, serta saling bekerjasama untuk
membangun unit kerjanya memperoleh
predikat WBK dan WBBM.
Acara itu sendiri menghadirkan
beberapa pembicara dari berbagai
kementerian dan lembaga yang erat
kaitannya dengan pembangunan zona
integritas, seperti Kementerian
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK), Kementerian Keuangan serta Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian
Perindustrian.
Pembicara dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB,
Wahyu Hidayat menyatakan bahwa
pencanangan zona integritas merupakan
upaya preventif mencegah korupsi di
lingkungan unit kerja masing-masing,
melaksanakan reformasi birokrasi serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pembicara lain adalah Indraza
Marzuki,
pendidik pada Direktorat
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
Dalam paparannya Indraza menyatakan
menyambut baik komitmen yang akan
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk
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membangun zona integritas di lingkungan
Kementerian Perindustrian. Pada pemaparan
yang cukup menarik mengenai korupsi,
Indraza menuturkan bahwa hasil
perselingkuhan antara niat dan kesempatan
menghasilkan anak haram yang bernama
korupsi. Secara sederhana, korupsi terjadi
karena niat yang terkait dengan perilaku, dan
perilaku tidak dapat dipisahkan oleh nilai,
bertemu dengan kesempatan yang banyak
dibuka oleh kelemahan sistem.
Sementara itu Danang Tri Hartono dari
PPATK dalam presentasinya yang berjudul
“Rezim Anti Pencucian Uang untuk Indonesia
yang Lebih Baik” menyorot modus-modus
yang selalu berkembang dan mencari celah
pada tindak pidana pencucian uang. Danang
juga mengungkapkan langkah-langkah yang

dilakukan PPATK dalam mengungkap tindak
pidana pencucian uang.
Sosialisasi Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) juga diselenggarakan
di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 7
– 9 November 2013. Kali ini acara tersebut
dihadiri oleh para pejabat dan pegawai dari
unit pendidikan dan Balai Riset dan
Standarisasi (Baristan).
Kehendak untuk membangun zona integritas
sudah dicanangkan. Kita berharap kehendak
itu dapat terealisasi dengan baik sebagai
perwujudan upaya mencegah korupsi,
melaksanakan reformasi birokrasi serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
(Ciendy Martha Gayatri/Edwardsyah Nurdin).
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Ojo Ketungkul Marang
Kalungguhan Lan
Kemareman
Oleh: Fauzi Azis
Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian
Judul tulisan ini meminjam ungkapan
dari bahasa sekaligus falsafah Jawa, yang
secara populer dalam bahasa Indonesia
maknanya adalah: "Janganlah terobsesi atau
terkungkung oleh keinginan untuk
memperoleh kedudukan, kebendaan dan
kepuasan duniawi".
Kita tahu falsafah adalah pandangan
hidup atau juga bisa disebut sebagai way of
life. Falsafah dalam perspektif kehidupan
dapat dipandang sebagai suluh atau pagar
kehidupan; bisa juga disebut sebagai sebuah
norma yang bersifat universal, agar kita
sebagai mahluk Tuhan di muka bumi tidak
mudah tersesat atau terjebak dalam langkah
yang keliru ketika mengarungi samudera
kehidupan di bidang apa pun tempat kita
mengabdi dan berkarya. Ungkapan yang
bernilai filosofis seperti itu pasti ada dalam
lingkungan masyarakat yang lain karena
mengandung nilai edukasi yang tinggi.
Orang-orang tua kita pada masa lalu
dengan sangat arif senantiasa tidak ingin
anak-anaknya hidup tersesat dalam
kehidupan kelam yang bisa merugikan masa
depannya. Oleh sebab itu mereka membekali
dengan ajaran yang bisa bersumber dari
ajaran agama, tradisi yang berlaku di
masyarakat maupun pandangan hidup untuk
dijadikan way of life. Hal yang demikian
hakekatnya adalah sebuah proses
pendidikan dan pembekalan agar dalam
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mengarungi samadera kehidupan kita selalu
berpegang pada kompas/pandom, dengan
maksud agar perjalanan hidupnya yang
relatif panjang bisa sampai ke tujuan dengan
selamat. Karena bagaimana pun kita
tentulah mendambakan akhir kehidupan
yang serba baik atau chusnul chotimah.
Berkarir di bidang apa pun pada
hakekatnya menjadi obsesi bagi siapa saja
yang menjalaninya. Namun itu harus disertai
dengan catatan bahwa karir yang dijalani
tidak boleh keluar dari koriodor sistem tata
nilai yang berlaku, yang bersumber dari
norma/kaidah apa yang diyakininya, untuk
menjadi benteng kehidupan.
Rasanya kita semua faham tentang
prinsip-prinsip dasar kehidupan yang seperti
itu.Tapi tidak semua kita bisa berhasil dalam
mengelola kehidupan untuk bersikap taat
azas kepada norma-norma yang dianggap
baik dan berlaku universal. Manusia memang
tempatnya lupa dan salah.Tapi pada diri
setiap manusia sejatinya juga terdapat
sejumlah buitir-butir mutiara yang nilai
kebaikannya amat tinggi, yang jika dapat
dikelolanya dengan baik akan mengantarkan
manusia pada kesuksesan. Dan kesuksesan
itu kemudian akan bermuara pada
kemuliaan, baik di hadapan sesama manusia
maupun
di hadapan Tuhan. Butir-butir
kebaikan itu adalah sebuah obor penerang
dan sekaligus sebagai energi positif
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penggerak kehidupan.
Perbuatan korupsi atau perbuatan apa
pun yang serba tidak patut dan tidak pantas
dilakoni pada dasarnya hanya sebuah
fe n o m e n a m a n a j e m e n s a j a , ya i t u
manajemen kehidupan. Kegagalan atau
kesuksesan hakekatnya terjadi sebagai
sebuah resultante dari proses manajemen
kehidupan yang bila terkelola dengan baik
maka keberhasilan bisa datang menjemput.
Sebaliknya apabila tidak terkelola
dengan baik dan benar, kegagalan akan hadir
dalam kehidupan kita. Perbuatan korupsi
atau perbuatan apa pun yang tidak patut bisa
datang dan pergi. Jeruji besi bisa mampir
dalam rona kehidupan manusia di muka bumi
tanpa pernah memandang derajad, pangkat
dan kedudukannya. Oleh karena itu
mengelola dengan baik kehidupan adalah
penting agar kita tidak tersesat. Noktah
hitam kehidupan apapun bentuknya selalu
bisa dibersihkan dan dihilangkan dalam sisisisi kehidupan manusia yang meyakini bahwa
berbuat baik dan benar adalah lebih tinggi
nilai derajadnya di hadapan manusia dan
Tuhan, dibandingkan dengan jika kita
berbuat salah, baik yang disengaja atau pun
tidak.
Ojo ketungkul marang kalungguhan
lan kamareman tidak lebih dari sebuah
koridor dari sekian banyak koriodor yang
harus kita pahami dan kita yakini
kebenarannya. Jika kita lakoni dengan baik
tentu bisa mencegah hidup kita tidak
terperosok dalam kubangan kotor yang hina
dina. Manajemen kehidupan yang berfungsi
prima dengan sistem early warning-nya yang
bekerja dengan baik akan mampu mencegah
manusia – siapa pun dan apa pun
kedudukannya dari jebakan maut yang bisa
merontokkan nilai keagungan manusia
sebagai mahluk Tuhan yang paling
sempurna.
Kita pasti tidak rela disebut sebagai
bagian dari homo homini lupus, menjadi

"serigala" bagi manusia lain, yang selalu
mementingkan diri sendiri. Kita juga
sejatinya tidak ingin disebut sebagai manusia
yang tengah dilanda krisis hati nurani. Oleh
karena itu tata nilai moral dan budi pekerti
perlu terus ditingkatkan demi
menghindarkan dan mencegah sikap dan
perilaku arogan, rakus, apalagi kriminal yang
rawan memicu antipati sosial yang akut.
Mengatasi krisis hati nurani harus bisa
dibereskan dan ini merupakan bagian tidak
terpisahkan dari proses penegakkan law and
order. Rakyat yang dijarah dan dirampok,
termasuk oleh perampok kekayaan negara
melalui praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) akan cemas, marah dan menangis
karena hak-hak dasarnya dirampas. Praktik
KKN ibarat predator yang membahayakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Bisa merontokkan sendi-sendi
kehidupan karena sifatnya destruktif dan bisa
membangkrutkan serta dapat menjadikan
sebuah negara dinilai gagal membangun
peradabannya.
Mari kita terus berkarir dan berkarya di
bidang masing-masing dengan semangat
fastabikul chairat, yakni berlomba-lomba
dalam kebajikan karena energi positif itu ada
pada diri setiap insan kamil. Lebih dari itu,
jangan pula bersikap adigang, adigung,
adiguno (sok kuasa, sok besar dan sok sakti);
juga bersikap jail methakil, yakni selalu
dikuntit oleh rasa khawatir jika orang lain
mengungguli dirinya. Hatinya selalu di
selimuti oleh kejengkelan ketika melihat
orang lain atau temannya meraih sukses dan
keberhasilan. Akibatnya senang sibuk
mencari-cari kesalahan orang lain dengan
jiwa terus terbakar oleh nafsu setan,
sehingga hidupnya selalu merasa tidak
aman,nyaman dan tenteram. Semoga
bermanfaat bagi kita semua.
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Audit Terhadap Tata
Kelola Kepegawaian
Oleh: Rudy Sumaedy
Auditor Madya pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin
Sumber daya manusia (SDM)
merupakan asset bagi suatu organisasi.
Tentu saja asset itu akan bermanfaat bagi
kinerja suatu organisasi apabila SDM yang
dimiliki merupakan tenaga-tenaga yang
berkualitas, memiliki kompetensi sesuai
dengan bidang tugasnya, memiliki
kapabilitas dan loyalitas yang tinggi bagi
kemajuan kinerja unit kerja tempat dia
mengabdi. Jika tidak maka personil menjadi
sia-sia, bahkan beban bagi unit kerja yang
bersangkutan.
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Oleh karena itu pengelolaan bidang
kepegawaian (personil) sudah semestinya
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Khusus untuk instansi pemerintah dimana
tenaga personil tersebut dikenal sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS), tata kelola dan
pembinaan PNS mengacu kepada Undangundang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah melalui Undang-undang Nomor 43
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tahun 1999. Berbagai peraturan tentang
pembinaan PNS dikeluarkan melalui
Peraturan Pemerintah, Peraturan ataupun
Ke p u t u s a n P r e s i d e n , Ke m e n t e r i a n
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian
Negara dan instansi terkait.
Mengingat pentingnya peranan
pengelolaan dan pembinaan PNS selaku
aparat birokrasi pemerintah maka Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
berkewajiban melakukan audit terhadap tata
kelola kepegawaian (selanjutnya digunakan
istilah audit kepegawaian, Penulis) pada unitunit kerja di lingkungannya. Tujuan dari audit
kepegawaian adalah untuk memastikan
apakah pengelolaan bidang kepegawaian
pada unit kerja bersangkutan telah
dilaksanakan secara benar, mengikuti
peraturan yang berlaku dan berorientasi
pada optimalisasi kinerja PNS dalam
me njalank an tugas - tugas biro k ras i
pemerintah.
Penyusunan Formasi
Banyak hal yang terkait dengan
peraturan di bidang pembinaan dan
pengembangan PNS. Mulai dari penyusunan
formasi pegawai, rekrutmen dan
pengangkatan PNS, disiplin kerja,
pembinaan karir sampai dengan pensiun.
Berbagai aspek tersebut perlu diaudit.
Namun auditor yang berpengalaman tentu
akan memilah, aspek apa saja yang perlu
didalami ketika melakukan audit.
Aspek penting yang perlu diperhatikan
dalam melaksanakan audit kepegawaian
adalah penyusunan formasi. Formasi dapat
diartikan sebagai jumlah dan susunan
pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu

satuan organisasi negara untuk mampu
melaksanakan tugas pokok dalam jangka
waktu tertentu. Dasar hukum untuk
penyusunan formasi PNS tertuang dalam
Peraturan Pemerintah No. 97 tahun 2000
tentang Formasi PNS.
Untuk menyusun formasi PNS
didasarkan pada analisis kebutuhan dan
penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan
yang tersedia dengan memperhatikan
informasi jabatan. Untuk itu maka analisis
kebutuhan dilakukan berdasarkan analisis
terhadap jenis pekerjaan, sifat pekerjaan,
prinsip pelaksanaan pekerjaan, peralatan
yang tersedia atau diperkirakan akan
tersedia, dan faktor-faktor lain yang perlu
dipertimbangkan.
Atas dasar hal tersebut, dalam hal
melaksanakan audit yang terkait dengan
penetapan formasi PNS perlu didalami
prosedur penetapan formasi, seperti: apakah
formasi telah ditetapkan oleh pejabat
pembina kepegawaian bersangkutan;
apakah formasi tersebut sesuai dengan
kebutuhan untuk dapat melaksanakan tugas
dan fungsi unit kerja dimana perhitungan
tersebut didasarkan pada analisis jabatan,
dan seterusnya.
Dari formasi jabatan yang telah
ditetapkan itu akan dapat diketahui jumlah
kelebihan dan kekurangan PNS yang ada
sesuai dengan jabatan yang tersedia. Apabila
ada kelebihan maka direkomendasikan untuk
dimutasi ke bagian lain yang masih
membutuhkan. Demikian pula apabila ada
formasi jabatan yang masih kosong maka
auditor merekomendasikan pengisiannya,
baik melalui mutasi dari bagian atau unit
kerja lain maupun melalui rekrutmen PNS.
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Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS). Dalam hal ini auditor bisa
menilai apakah pelaksanaan
pengadaan PNS tersebut benarbenar dilaksanakan secara
transparan dan obyektif sesuai
dengan persyaratan kualifikasi
yang telah ditentukan.
Penempatan dalam Jabatan

Dalam hal rekrutmen atau pengadaan
PNS, perlu diperhatikan aspek-aspek yang
terkait dengan ketentuan pengadaan PNS,
seperti perencanaan pengadaan,
pelaksanaan pengadaan sampai dengan
penetapan PNS yang diterima. Ketentuan
dalam pengadaan PNS diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 jo.
Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2002.
Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa
pengadaan PNS didasarkan pertimbangan
untuk mengisi formasi yang lowong dan
mendapatkan PNS yang profesional,
berkualitas dan mewujudkan obyektivitas
dalam pelaksanaan pengadaan PNS.
Pe n g a d a a n P N S d i m u l a i d a r i
perencanaan, pengumuman, persyaratan
dan pelamaran. Persyaratan kualifikasi PNS
yang dibutuhkan didasarkan pada
persyaratan jabatan yang akan diisi. Setelah
itu dilakukan penyaringan bagi pelamar yang
memenuhi persyaratan. Proses penyaringan
dilakukan melalui ujian penyaringan dengan
materi berupa test kompetensi dan psikotest.
Setelah itu, pelamar yang dinyatakan lulus
ujian penyaringan akan diangkat menjadi
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Aspek lain yang penting
diperhatikan dalam
melaksanakan audit
kepegawaian adalah penempatan
PNS dalam jabatan. Pada hakekatnya setiap
PNS memiliki jabatan, baik itu jabatan
struktral maupun jabatan fungsional.
Jabatan struktural adalah suatu
kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang PNS dalam rangka memimpin
suatu satuan organisasi negara. Termasuk
dalam jabatan struktural seperti direktur
jenderal, direktur, kepala biro, kepala bagian,
kepala seksi dan seterusnya. Sedangkan
jabatan fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang PNS dalam
rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi
keahlian dan/atau ketrampilan untuk
mencapai tujuan organisasi. Termasuk dalam
jabatan fungsional seperti auditor, peneliti,
pranata komputer, seketaris, agendaris dan
sebagainya.
Pe n g a n g k a t a n d a l a m j a b a t a n
struktural diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 13 tahun 2003. Dalam peraturan
tersebut dinyatakan kriteria yang harus
dipenuhi untuk menduduki jabatan struktural
tertentu, seperti berstatus PNS, memiliki
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pangkat serendah-rendahnya satu tingkat di
bawah pangkat yang ditetapkan, memiliki
kualifikasi dan tingkat pendidikan tertentu,
setiap unsur dari penilaian prestasi kerja
dalam dua tahun terakhir sekurangkurangnya bernilai baik, memiliki kompetensi
jabatan yang dibutuhkan, sehat jasmani dan
rohani. Disamping persyaratan tersebut,
pengangkatan dalam jabatan struktural perlu
juga memperhatikan faktor-faktor lain,
seperti senioritas dalam kepangkatan, usia,
keikutsertaan dalam diklat jabatan maupun
pengalaman.
Sedangkan pengangkatan dalam
jabatan fungsional secara umum diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun
1994. Secara umum persyaratan
pengangkatan dalam jabatan fungsional
sama dengan pengangkatan dalam jabatan
struktural. Namun pada jabatan fungsional
ada persyaratan angka kredit yang harus
dipenuhi. Jumlah angka kredit merupakan
catatan dari prestasi kerja yang dimiliki oleh
seorang pejabat fungsional, dan itu
berpengaruh terhadap kenaikan pangkat dan
jabatan yang bersangkutan.
Ada banyak jenis dan rumpun jabatan
fungsional yang diatur dalam Keputusan
Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional PNS. Jabatan
fungsional dan angka kredit jabatan
fungsional ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggungjawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara dengan
memperhatikan usul dari pimpinan instansi
pemerintahan yang bersangkutan.

fungsional, auditor sudah seharusnya
meneliti dan memeriksa apakah seseorang
yang menduduki jabatan tertentu telah
memenuhi persyaratan yang ditentukan,
misalnya: formasi yang tersedia, pangkat,
pendidikan, DP3 dua tahun terakhir,
kompetensi yang dimiliki, diklat/sertifikasi
yang telah diperoleh, jumlah angka kredit
dan sebagainya.
Penutup
Banyak aspek yang perlu diaudit
dalam pengelolaan kepegawaian. Demikian
pula peraturan-peraturan yang terkait
dengan pembinaan PNS juga sangat banyak
dan beragam. Karena keterbatasan halaman,
penulis hanya memberikan dua contoh
pelaksanaan audit terhadap tata kelola
kepegawaian, yaitu terkait dengan aspek
penyusunan formasi dan aspek penempatan
dalam jabatan.
Dalam melakukan audit kepegawaian,
auditor dapat menentukan aspek mana yang
perlu diperdalam. Apakah aspek rekrutmen
PNS, penempatan dalam jabatan, kenaikan
pangkat, disiplin PNS dan sebagainya. Dalam
menentukan pilihan tersebut, auditor bisa
menggunakan intuisinya: pada aspek apa
kemungkinan banyak terjadi ketidak-beresan
dan perlu dibenahi.

Dalam melakukan audit yang terkait
dengan pengangkatan PNS untuk
menduduki jabatan baik struktural maupun
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Beberapa Teori tentang Korupsi
Oleh : Teguh E.R.
Auditor Madya pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Hingar bingar pemberitaan seputar
korupsi yang ditayangkan oleh media massa
agaknya telah menjadi makanan kita seharihari. Setiap hari kita disuguhkan berita
penangkapan para koruptor, baik itu dari
jajaran legislatif, eksekutif maupun yudikatif,
silih berganti dan tidak ada habis-habisnya.
Mengapa ini bisa terjadi di negara Republik
Indonesia yang kita cintai dan apakah ini
akan terus berlanjut? Padahal apabila kita
melihat kilas balik masa-masa lalu,
kemerdekaan negeri ini diperoleh dengan
pengorbanan yang tak ternilai dari para
pahlawan dan founding father negeri ini.
Pasti mereka tak rela bila kemerdekaan yang
mereka perjuangkan dengan harta dan
nyawa, ternyata menghasilkan para
pengelola negara yang berloma-lomba
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menuntut keserakahanan dengan
melakukan korupsi, yang pada akhirnya
hanya membuahkan kesengsaraan bagi
rakyat Indonesia.
Pemberantasan korupsi merupakan
target utama dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bebas dari
praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN). Pemberantasan korupsi dapat
dilakukan secara represif maupun preventif.
Secara represif pemberantasan korupsi
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum,
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
kepolisian, kejaksaan dan lain-lain.
Sedangkan secara preventif, peran aparat
pengawasan baik internal maupun eksternal,
tentu sangat diharapkan. Terkait dengan
upaya preventif pencegahan korupsi, secara
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individual perlu adanya sikap pengendalian
diri terhadap korupsi.
Teori tentang Korupsi
Terkait pengendalian diri terhadap
korupsi ada beberapa teori tentang perilaku
korupsi. Salah satu diantaranya adalah teori
yang dikemukakan oleh Jack Bologne, yang
dikenal dengan sebutan Teori GONE.
Menurut Jack Bologne akar penyebab
korupsi ada empat hal, yaitu : Greedy (G),
Opportunity (O), Needs (N) dan Expose (E).
Greedy, berkaitan dengan sikap serakah dan
kerakusan sebagai penyebab terjadinya
korupsi. Berdasarkan teori tersebut,
seorang akan melakukan korupsi karena
memang manusia pada dasarnya serakah
yang tidak ada puasnya, tidak pernah ada
kata ‘cukup’ dalam dirinya demi memenuhi
hasrat ketamakannya. Dari keserakahan itu
kemudian ada opportunity, suatu bentuk
sistem yang memberi peluang dan
kesempatan untuk melakukan korupsi,
pencurian, penyelewengan dan berbagai hal
yang merugikan keuangan negara.
Disamping itu ada juga needs, yaitu
suatu sikap mental yang tidak pernah cukup ,
selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak
pernah usai. Sedangkan expose merupakan
pengungkapan hukuman yang dijatuhkan
kepada para pelaku korupsi namun tidak
memberikan efek jera baik bagi pelaku
maupun orang lain.
Teori dari Jack Bologne ini rasanya
tepat sekali untuk menggambarkan situasi
pada saat ini. Korupsi yang sampai saat ini
tidak kunjung tuntas dan terus menerus
terjadi digambarkan Jack Bologne melalui
empat variabel yang
dapat dibedakan
menjadi dua faktor. Pertama, faktor internal

d a r i d a l a m d i r i s e s e o ra n g , ya i t u
greedy/keserakahan dan needs/kebutuhan,
dan kedua faktor eksternal, yaitu
opptunity/kesempatan dan
expose/pengungkapan hukuman.
Disamping teori GONE, ada juga teori
Vroom. Teori Vroom menyatakan bahwa
terdapat hubungan antara kinerja seseorang
dengan kemampuan dan motivasi yang
dimiliki dan itu dirumuskan dalam fungsi
berikut :
P = f (A, M)
P=Performance
A=Ability
M=Motivation
Berdasarkan Teori Vroom , kinerja
(performance) seseorang merupakan fungsi
dari kemampuannya (ability) dan motivasi
(motivation). Kemampuan ditunjukkan
dengan tingkat keahlian (skill) dan tingkat
pendidikan (knowledge) yang dimilikinya.
Jadi, dengan tingkat motivasi yang sama
seseorang dengan skill dan knowledge yang
lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang
lebih baik. Hal tersebut terjadi dengan
asumsi variabel M (motivation) adalah tetap.
Tetapi Vroom juga membuat fungsi tentang
motivasi sebagai berikut:
M = f (E, V)
M = Motivation
E = Expectation
V = Valance/Value
Motivasi akan dipengaruhi oleh
harapan (expectation) dan nilai (value) yang
terkandung dalam setiap pribadi seseorang.
Jika harapan seseorang adalah ingin kaya,
maka ada dua kemungkinan yang akan dia
lakukan. Jika nilai yang dimiliki positif, maka
dia akan melakukan hal-hal yang tidak
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melanggar hukum agar bisa menjadi kaya.
Namun jika dia seorang yang memiliki nilai
negatif, maka dia akan berusaha mencari
segala cara untuk menjadi kaya dengan cara
korupsi. Berdasarkan teori Vroom tersebut
dapat disimpulkan bahwa nilai (value) akan
sangat menentukan jalan yang akan dipilih
oleh seseorang untuk meraih harapannya.
Permasalahan kemudian kembali muncul,
manakala ternyata nilai yang dibangun
dalam lingkungan tempat ia tinggal atau
bekerja adalah nilai-nilai yang justru
bertentangan dengan nilai yang disepakati
masyarakat dan perundangan yang berlaku.
Inilah yang menyebabkan korupsi biasa
dilakukan secara melembaga dan terstruktur.
Sebagai contoh penyuapan atas berbagai
proses tender Pengadaan Barang/Jasa yang
biasa dilakukan oleh aparat pemerintah dan
dijustifikasi dengan alasan kekeluargaan
atau memudahkan tender.
Disamping itu kita juga mengenal teori
kebutuhan sebagaimana disitir oleh Maslow,
yang menggambarkan hierki kebutuhan
manusia sebagai bentuk piramida. Pada
tingkat dasar adalah kebutuhan paling
mendasar. Semakin tinggi hierarki kebutuhan
tersebut semakin kecil keharusan untuk
dipenuhi.
Te o r i k e b u t u h a n M a s l o w
menggambarkan hierarki kebutuhan dari
paling mendasar (bawah) hingga paling
tinggi. Kebutuhan paling mendasar manusia
adalah pangan dan sandang (physical
needs). Selanjutnya kebutuhan keamanan
adalah papan/perumahan atau tempat
tinggal, kebutuhan sosial adalah
berkelompok, bermasyarakat, berbangsa.
Ketiga kebutuhan tersebut adalah kebutuhan
utama (prime needs). Setelah kebutuhan
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utama terpenuhi, kebutuhan seseorang akan
meningkat kepada kebutuhan penghargaan
diri yaitu keinginan untuk dihargai,
berperilaku terpuji, keberhasilan
mengangkat harkat dan martabat.
Kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan
pengakuan atas kemampuan, misalnya
kebutuhan untuk diakui
sebagai
p i m p i n a n / ke p a l a , d i re k t u r m a u p u n
gubernur/bupati yang dipatuhi oleh staf
jajarannya. Hal ini merupakan prestise dan
prestasi yang dicapai melalui perjuangan
dan usaha yang gigih.
Jika seseorang menganggap bahwa
kebutuhan tingkat tertinggi adalah
kebutuhan mendasar, maka apa pun akan
dilakukan, jika
perlu dengan menghalalkan segala
cara
untuk mencapainya. Gaya hidup
mewah lalu dipaksakan sementara
kemampuan finansial tidak memenuhi. Oleh
karena itu korupsi dijadikan modus yang
dijustifikasi oleh para koruptor.
Teori lain terkait dengan terjadinya
korupsi dikemukakan oleh Robert Klitgaard
yang memformulasikan terjadinya korupsi
dengan persamaan sebagai berikut :
C = M+D–A
C = Corruption
M = Monopoly of Power
D = Discreation of Official
A = Accountabillity
Menurut Robert Klitgaard, monopoli
kekuasaan oleh pimpinan (monopoly of
power) ditambah dengan tingginya
kekuasaan yang dimiliki seseorang
(discreation of official) tanpa adanya
pengawasan yang memadai dari aparat
pengawas (minus accoutability)
menyebabkan dorongan atau peluang
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melakukan tindak pidana korupsi.
Disamping itu korupsi adalah
kejahatan yang timbul karena kalkulasi atau
perhitungan (crime of calculation). Teori ini
dikemukakan oleh Ramirez Torres, yang
menyatakan bahwa suatu tindakan korupsi
akan terjadi jika memenuhi persamaan
berikut :
Rc > Pty x Prob
Rc = Reward
Pty = Penalty
Prob = Probability
Dari syarat tersebut terlihat bahwa
korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau
perhitungan (crime of calculation) bukan
hanya sekedar keinginan (passion).
Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil
(reward) yang didapat dari korupsi lebih
tinggi dari hukuman (penalty) yang didapat
d e n g a n ke m u n g k i n a n ( p ro b a b i l i ty )
tertangkapnya yang kecil.
Ramirez Torres telah mengantisipasi
dengan menyebutkan bahwa penalty and
probability to be punished yang lemah tidak
akan dapat menahan seseorang melakukan
korupsi jika ternyata reward yang didapat
seseorang berupa hasil dari praktek
korupsinya jauh lebih besar dari keduanya.
Penutup
Dari beberapa teori yang
dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa
banyak faktor yang mempengaruhi
seseorang sehingga melakukan korupsi. Ada
yang korupsi hanya sekedar untuk
memenuhi kebutuhan, mengingat gaji yang
diperoleh tidak mencukupi maka seseorang
terpaksa melakukan korupsi. Tentu saja
korupsi kecil-kecilan, sekedar untuk
mencukupi kebutuhan hidup belaka. Ini

banyak terjadi di instansi pemerintah karena
gaji PNS yang relatif rendah. Karena itu
pemerintah mengeluarkan kebijakan
remunerasi kepada beberapa instansi
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup
PNS, sekaligus sebagai reward atas prestasi
kerja yang dihasilkan.
Tapi kebutuhan ternyata tidak hanya
sekedar untuk kebutuhan hidup. Ada
kebutuhan lain yang bersifat transaksional
karena ingin memperoleh kekuasaan yang
membutuhkan biaya tidak kecil. Untuk
kebutuhan biaya tersebut mereka nekad
melakukan praktik-praktik curang dan
koruptif.
Yang berat adalah korupsi yang
dilakukan karena keserakahan. Betapa pun
telah mencukupi penghasilan yang diterima,
orang tersebut tetap merasa kurang dan
selalu kurang. Maka yang dikorupsi pun tak
tanggung-tanggung, bisa miliaran bahkan
ratusan miliar.
Sistem yang lemah serta peluang
yang terbuka untuk dimanfaatkan juga
membuka peluang terjadinya tindak korupsi.
Demikian pula hukuman yang ringan dan tak
memberi efek jera akan dijadikan
perhitungan/kalkulasi menguntungkan
ketika pada akhirnya seseorang memutuskan
tetap nekad melakukan korupsi.
Memperhatikan beberapa teori
tentang korupsi seperti dikemukakan di atas,
kita perlu terus-menerus berupaya untuk
melakukan pencegahan dan pengendalian
agar korupsi tidak semakin meluas dan
menjadi-jadi. Disamping penindakan yang
tegas melalui penegakan hukum dan
pemberian efek jera, upaya pencegahan dan
pengendalian tetap harus dioptimalkan. Dan
auditor internal pemerintah harus berperan
aktif di ranah tersebut.
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Selamat tinggal jejak-jejak masa lalu
Abadilah dalam catatan waktu
Selamat datang mentari masa depan
Beri kami cahaya dan berkah harapan

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Mengucapkan
Selamat Hari Natal 25 Desember 2013
Dan
Tahun Baru 1 Januari 2014
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Lebih Jauh Menuju
Pembangunan Zona
Integritas
(Catatan Redaksi: Pada tangggal 30 Oktober s/d 1 November lalu, Inspektorat
Jenderal Kementerian Perindustrian menyelenggarakan acara Sosialisasi
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian
Perindustrian. Pembicara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB,
Wahyu Hidayat memaparkan materi dengan judul “Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK dan WBBM ”. Mengingat pentingnya materi tersebut, Redaksi Majalah
Pengawasan SOLUSI setelah melalui proses penyuntingan menyajikannya menjadi
sebuah artikel).
Korupsi merupakan kejahatan luar
biasa yang menjadi penghambat utama
tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Pemberantasan korupsi dapat dilakukan
melalui penindakan dan pencegahan. Salah
satu upaya pemerintah dalam melaksanakan
pencegahan korupsi adalah melalui program
pembangunan zona integritas. Yang
dimaksud dengan zona integritas (ZI) adalah
wilayah yang ada di lingkungan
kementerian/lembaga, instansi pemerintah
pusat maupun daerah yang dikembangkan
sebagai wujud usaha pencegahan dan
pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi
dan peningkatan pelayanan publik.
Pembangunan zona integritas
berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 60 tahun 2012
tentang Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM). Program ini merupakan program

bersama Menpan & RB, KPK dan
Ombudsman RI dalam mensinergikan
kegiatan pencegahan korupsi, reformasi
birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Dalam pedoman tersebut dinyatakan
bahwa WBK adalah predikat yang diberikan
kepada suatu unit kerja yang memenuhi
syarat indikator hasil WBK dan memperoleh
hasil penilaian indikator proses di atas 75
pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar
Dengan Pengecualian dari BPK atas Laporan
Keuangannya. Sedangkan WBBM adalah
predikat yang diberikan kepada suatu unit
kerja kerja yang memenuhi syarat indikator
hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian
indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah
m e m p e r o l e h o p i n i Wa j a r D e n g a n
Pengecualian dari BPK atas Laporan
Keuangannya. Unit kerja yang dinilai adalah
unit/satuan kerja serendah-rendahnya
eselon III yang menyelenggarakan fungsi
pelayanan kepada masyarakat.
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Tahapan
Integritas

Pembangunan

Zona

Pembentukan Zona Integritas diawali
dengan penandatanganan dokumen Pakta
Integritas oleh seluruh pegawai dan
pimpinan kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah. Penandatangan Pakta
Integritas dapat juga dilakukan saat
pelantikan CPNS, PNS, dan mutasi
kepegawaian baik horizontal maupun
vertikal. Penandatanganan Pakta Integritas
ini mengacu kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 49 Tahun 2011 dan
Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011.
Penandatanganan Pakta Integritas itu sendiri
merupakan salah satu unsur indikator dalam
penilaian WBK dan WBBM.
Setelah seluruh jajaran pimpinan dan
pegawai menandatangani Pakta Integritas
maka dicanangkanlah deklarasi/pernyataan
bahwa instansi bersangkutan siap menjadi ZI
untuk mewujudkan WBK dan WBBM.
Pencanangan tersebut dilaksanakan secara
terbuka dan dipublikasikan secara luas serta
disaksikan oleh wakil-wakil dari Kementerian
PAN & RB, KPK dan Ombudsman RI. Apabila
unsur KPK dan Ombudsman berhalangan
ikut hadir sebagai saksi, maka cukup diwakili
oleh Kementerian PAN & RB dan juga dapat
disaksikan oleh unsur masyarakat lainnya,
seperti tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha
dan sebagainya.
Segera setelah pencanangan ZI
dikumandangkan maka proses
pembangunan ZI
mulai dilaksanakan
melalui penerapan program pencegahan
korupsi yang terdiri atas 20 kegiatan yang
bersifat konkrit. Kegiatan-kegiatan tersebut
adalah:
Pemenuhan Pakta Integritas;
berupa penandatanganan dokumen Pakta
Integritas yang merupakan titik awal
dimulaiannya pembangunan ZI menuju WBK
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dan WBBM. Penandatangan Pakta Integritas
dilakukan oleh seluruh pegawai dan
pimpinan bersangkutan.
Pemenuhan LHKPN; merupakan
salah satu upaya strategis pencegahan
korupsi melalui penerapan azaz transparansi
bagi aparatur negara.
Pemenuhan Akuntabilitas
Kinerja; dalam bentuk perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan
evaluasi kinerja dalam mengarahkan
penggunaan sumber daya organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran.
Pemenuhan Kewajiban
Pelaporan Keuangan; menjamin
ketertiban penyajian laporan keuangan
sehingga informasi keuangan instansi dapat
digunakan sebagai alat untuk memantau,
mengawal dan mengawasi terjadinya
indikasi penyimpangan secara efektif.
Penerapan Disiplin PNS;
dimaksudkan untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang apabila
tidak diikuti atau dilangar akan dijatuhi
hukuman disiplin PNS.
Penerapan Kode Etik; meliputi
pedoman sikap dan tingkah laku serta
perbuatan pegawai dalam melaksanakan
tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari,
termasuk yang berhubungan dengan
pengelolaan keuangan di lingkungan
organisasinya dalam rangka menghindari
sikap dan perilaku koruptif.
Penerapan Kebijakan Pelayanan
Publik; yang diselenggarakan dengan baik
sehingga memenuhi kebutuhan dan
keinginan masyarakat.
Penerapan Whistleblower
System Tipikor; penanganan pengaduan
tindak pidana korupsi untuk meningkatkan
partisipasi pegawai untuk melaporkan tindak
pidana korupsi di tempatnya bekerja yang
diketahuinya.
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Pengendalian Gratifikasi; berupa
pemberian uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas
lainnya.
Penanganan Benturan
Kepentingan; merupakan situasi di mana
penyelenggara negara memiliki atau patut
diduga memiliki kepentingan pribadi
terhadap setiap penggunaan kewenangan
sehingga dapat mempengaruhi kualitas
keputusan dan/atau tindakannya.
Kegiatan Pendidikan/Pembinaan
dan Promosi Anti Korupsi; merupakan
rangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan
aksi kampanye anti korupsi yang bertujuan
menggugah semangat anti korupsi di
lingkungan pegawai.
Pelaksanaan Saran Perbaikan
yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP;
merupakan tindak lanjut atas saran-saran
perbaikan dari BPK/KPK/APIP.
Penerapan Kebijakan Pembinaan
Purna Tugas; yang mengatur kegiatan di
lingkungan suatu instansi pemerintah yang
tidak boleh dilakukan oleh mantan personil
berstatus pensiun serta yang masih aktif
namun beralih tugas ke instansi lainnya.
Penerapan Kebijakan Pelaporan
Transaksi Keuangan; dalam hal ini
pimpinan instansi pemerintah wajib meminta
kepada PPATK untuk menyampaikan laporan
transaksi keuangan bagi pegawai yang akan
dipromosikan sebagai pejabat Eselon I dan
II.
Rekrutmen Secara Terbuka;
dilakukan secara jujur, objektif dan
transparan. Tujuannya untuk menjaring SDM
aparatur yang berkualitas sejak awal karir
PNS.
Promosi Jabatan Secara Terbuka;
bertujuan untuk mendapatkan SDM yang
berkualitas baik yang berasal dari internal
maupun eksternal melalui kompetisi yang

sehat, terutama untuk jabatan struktural
Eselon I dan II.
Mekanisme Pengaduan
Masyarakat; yang dikhususkan kepada
masalah maladministrasi.
Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa Secara Elektronik
(E-Procurement); bertujuan untuk
meningkatkan transparansi, efisiensi,
kehematan dan efektifitas pengadaan
barang/jasa di lingkungan instansi
pemerintah.
Pengukuran Kinerja Individu
Sesuai dengan Ketentuan yang
Berlaku; bertujuan untuk mendorong
peningkatan peran, kompetensi, dan
kemampuan individu dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Keterbukaan Informasi Publik;
bertujuan meningkatkan transparansi dalam
penyelenggaraan negara termasuk termasuk
dalam pengelolaan anggaran, sehingga
dapat mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintah yang baik, bersih, dan
bebas KKN.
Setelah seluruh indikator proses
kegiatan tersebut dilaksanakan oleh instansi
barulah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai
Internal yang kemudian dilanjutkan oleh Tim
Penilai Nasional. Tim Penilai Nasional
melakukan evaluasi terhadap indikator
proses dan indikator hasil untuk menentukan
hasil akhir, lulus atau tidak memperoleh
predikat WBK dan WBBM.
Perlu diinformasikan bahwa dewasa ini
dari 34 Kementerian yang ada, 17
diantaranya sudah melakukan Pembangunan
Zona Integritas. Diharapkan Kementerian
Perindustrian bisa ikut mulai membangun ZI
di lingkungannya agar terwujud WBK dan
WBBM.
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Upaya PPATK Menghadapi Pencucian Uang
(Catatan Redaksi: Pada tangggal 30 Oktober s/d 1 November lalu, Inspektorat Jenderal
Kementerian Perindustrian menyelenggarakan acara Sosialisasi Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Pembicara
dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PATK) Danang Tri Hartono
memaparkan materi dengan judul “Rezim Anti Pencucian untuk Indonesia yang Lebih
Baik”. Mengingat pentingnya materi tersebut, Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI
setelah melalui proses penyuntingan menyajikannya menjadi sebuah artikel).
Money laundry atau pencucian uang
menjadi kasus yang belakangan ramai
diberitakan. Kebanyakan pelaku pencucian
uang adalah mereka yang melakukan tindak
pidana dan ingin menyamarkan harta illegal
yang dihasilkan dengan tujuan
menghilangkan jejak.
Pencucian uang itu sendiri merupakan
perbuatan untuk menyembunyikan atau
menyamarkan harta yang berasal dari suatu
tindak pidana, seperti transaksi narkoba,
korupsi, dan sebagainya. Kejahatan yang
motifnya uang bisa dijerat dengan pasal
pencucian uang. Berbagai cara banyak
dilakukan untuk menikmati uang haram
tersebut. Biasanya dengan membelanjakan
untuk membeli rumah, mobil, perhiasan dan
lain-lain. Sementara pada jaringan narkotika,
uangnya digunakan untuk membiayai
jaringan tersebut. Jika dana ini di-cut maka
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akan melumpuhkan jaringannya. Melalui
penelusuran aliran dana bisa diketahui siapa
otak pelaku kejahatan tersebut.
Ada berbagai jenis proses pencucian
uang yang belum banyak diketahui
masyarakat. Yang pertama adalah
Placement, yakni menempatkan dana ke
dalam sistem keuangan. Uang cash yang
diterima dari tindak kejahatan akan
diusahakan disimpan dalam bentuk deposito
atau dibelikan
instrumen moneter lainnya.
Kemudian, ada yang namanya Layering,
yakni memindahkan rekening keberbagai
nama, misalnya atas nama istri, kemudian
dipindahkan lagi ke rekening atas nama
anak. Uang yang ada diputar-putar sehingga
tidak diketahui dari mana asal usulnya. Yang
terakhir adalah Integration, uang illegal
tersebut dibelanjakan properti seperti
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rumah, mobil dan barang-barang lain agar
bisa menikmati harta hasil tindak pidana
tanpa ketahuan.
Terobosan PPATK
Terobosan yang dilakukan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) mengacu pada Undang-Undang No.
8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU), antara lain dengan
menggunakan paradigma follow the money,
yaitu dengan mengikuti aliran dana sehigga
bisa dilacak keberadaanya. Terobosan lain
adalah melalui penerobosan rahasia dan
kode etik. Melihat rekening seseorang
merupakan sesuatu yang rahasia, tapi
melalui Undang-undang TPPU, PPATK
dibebaskan untuk melihat rekening tanpa
terkena peraturan kerahasiaan perbankan.
Dengan demikian PPATK bisa melihat riwayat
rekening siapapun.
PPATK juga memiliki tenaga penyidik,
yaitu penyidik tindak pidana pelaku
pencucian uang. Dulu, penyidik hanya ada
pada institusi kepolisian dan kejaksaan;
namun melihat perkembangan kasus
pencucian uang yang kian marak, maka
dianggap perlu adanya tambahan penyidik.
Dewasa ini beberapa instansi/lembaga
seperti KPK, BNN, Pajak dan Bea Cukai yang
boleh melakukan penyidikan tergantung
kaitan pidana yang dilakukan.
Cara lain adalah melalui pembuktian
terbalik yang lebih tegas. Sebagai contoh
pada kasus Bahasyim Assifie, pejabat Ditjen
Pajak yang menjadi terpidana pencucian
uang. Pada kasus ini ada uang sejumlah Rp 1
miliar yang dia terima di rekening banknya
dari Kartini Mulyadi. PPATK menjadikan ini
sebagai patokan, selanjutnya Bahasyim
diminta membuktikannya asal usul harta
lainnya di pengadilan. Dari sana, penyidik

akan menganalisis bukti-bukti yang didapat
di pengadilan. Terobosan lain adalah dengan
cara penundaaan/pemberhentian sementara
dan pemblokiran transaksi. Apabila
seseorang membawa uang cash lalu
menransfer ke suatu pihak dan dicurigai oleh
bank, maka bank bersangkutan bisa
menghentikan transaksi tersebut dan
diberikan waktu lima hari untuk meneliti. Jika
ternyata transaksinya sah, maka bisa
diteruskan. Namun jika tidak sah, bank akan
menyampaikan ke PPATK kemudian PPATK
akan menghentikan transaksi tersebut untuk
dianalisis selama 15 hari. Bila ditemukan ada
unsur tindak pidananya maka PPATK akan
menyampaikan ke pihak bank untuk di blokir.
Yang terakhir adalah kerjasama pertukaran
informasi dengan PPATK-nya negara lain.
Bagaimana PPATK Bekerja
P P AT K m e r u p a k a n l e m b a g a
independen yang berada dibawah Presiden.
Kepala dan Wakil Kepalanya dilantik oleh
Presiden sehingga akuntabilitasnya
bertanggung jawab kepada Presiden dan
DPR. PPATK melaporkan kinerjanya perenam bulan kepada Presiden dan DPR.
Walaupun bertanggung jawab kepada
Presiden, PPATK menjalankan tugas dan
fungsinya secara independen. Siapapun yang
mencampuri dan mengintervensi PPATK
akan dikenakan hukum pidana lima tahun
serta denda Rp. 500.000.000.
Fungsi PPATK adalah melakukan
pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang. PPATK juga
mengolah data dan informasi. Dalam
pencegahan ini, PPATK memiliki banyak
sekali informasi. Beberapa
industri juga wajib melaporkan
traksaksi keuangannya ke PPATK untuk
menjalankan fungsi kepatuhan. PPATK akan
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mengaudit industri tersebut agar patuh
dalam menyampaikan laporan ke PPATK.
Fungsi terakhir adalah melakukan analisis
serta pemeriksaan. Dengan fungsi-fungsi
yang ada, diharapkan PPATK mampu
menjalankan perannya untuk mengungkap
berbagai transaksi keuangan mecurigakan
yang merugikan negara serta makin
mempersempit ruang gerak pelaku
pencucian uang.
Ada dua pihak yang wajib melaporkan
kegiatan transaksi keuangan mencurigakan,
yaitu penyedia jasa keuangan (bank,
perusahaan pembiayaan, asuransi) dan
penyedia barang dan jasa (perusahaan
properti, perusahaan kendaraan bermotor,
perusahaan perhiasan) yang memiliki
tracehold minimal Rp. 500.000.000,00
Sebenarnya saat mengajukan revisi undangundang tentang pencucian uang, PPATK juga
ingin jika Notaris, Akuntan dan Konsultan
Hukum masuk dalam pihak yang wajib
melaporkan transaksi keuangannya, karena
disinyalir memungkinkan adanya praktek
pencucian uang disana. Namun hal ini belum
disetujui oleh DPR.
Laporan mencurigakan yang masuk ke
PPATK akan dianalisis. Hasilnya diberikan ke
Polri/Kejaksaan/KPK/BNN/Pajak/Bea Cukai,
tergantung oleh tindak pidananya. Jika uang
yang dicuci dari tindak pidana korupsi
dengan jumlah yang besar akan ditangani
oleh KPK, jika nilainya kecil maka Polri yang
menangani. Atau ada kaitanya dengan
narkotika akan disampaikan ke BNN.
Cara PPATK menganalisis dilakukan
dilakukan melalui Under Layering, yakni
melakukan tracing dua layer ke belakang.
Mutasi rekening masing-masing pihak harus
dilihat, contohnya: jika seorang PNS
menerima transfer dana sejumlah Rp 2 miliar

58

SOLUSI Desember 2013

dari sebuah perusahaan dan ada indikasi
mencurigakan. Transaksi tersebut akan
dianalisis apa dasar PNS ini menerima uang,
apakah si PNS adalah key person dalam
m e m b e r i k a n i z i n d a n s e b a g a i nya .
Perusahaan yang menransfer juga dilihat
akta notarisnya apakah fiktif atau asli. Yang
tersulit dari melakukan Under Layering
adalah mengetahui alasan dan tujuan dari
pengiriman uang tersebut.
Dalam perkembangannya, rata-rata
laporan dari Penyedia Jasa Keuangan
tentang transaksi keuangan mencurigakan
mencapai 2000 per-bulan, sementara PPATK
hanya memiliki tenaga Analis sebanyak 30
orang. Untuk mengatasi jumlah Analis yang
terbatas tersebut, PPATK melakukan scoring
dari nilai yang paling besar dan paling
mecurigakan. Tapi biasanya yang ‘low’ bisa
menjadi ‘high’, begitu ada satu yang besar
maka akan langsung terlacak semuanya.
Jumlah kumulatif laporan transaksi paling
sulit dalam proses penegakan hukumnya
terjadi di bagian properti, kendaraan
bermotor dan toko emas. Hal ini karena
ketiganya dewasa ini berjumlah sangat
banyak sehingga sulit untuk dilacak secara
runut.
Demikian sedikit gambaran ‘dapur’
PPATK dalam upaya mengusut tindak pidana
pencucian uang. Sejatinya PPATK dibentuk
untuk mendukung upaya-upaya anti korupsi
yang dapat bersinergi dengan pihak terkait,
seperti Kepolisian dan KPK. Mudah-mudahan
informasi yang diberikan ini dapat membuka
wawasan kita mengenai praktik pencucian
uang dan oleh karenanya semakin
menjauhkan kita dari perilaku koruptif.

Puisi

DIPONEGORO
Di masa pembangunan ini
Tuan hidup kembali
Dan bara kagum menjadi api
Di depan sekali tuan menanti
Tak gentar lawan banyaknya seratus kali.
Pedang di kanan, keris di kiri
Berselempang semangat yang tak bisa mati.
MAJU
Ini barisan tak bergenderang-berpalu
Kepercayaan tanda menyerbu.
Sekali berarti
Sudah itu mati.
MAJU
Bagimu Negeri
Menyediakan api.
Punah di atas menghamba
Binasa di atas ditindas
Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai
Jika hidup harus merasai
Maju
Serbu
Serang
Terjang
Oleh : Chairil Anwar
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Sukses di Pasar Ekspor,
Bidik Pasar Lokal
Produknya sudah tersebar di pasar global seperti Amerika, Eropa, Australia, Arab dan
China. Tak kurang dari 9 ritel modern dalam dan luar negeri menjual biskuit dan
wafernya. Dan tahun 2010 lalu, produsen biskuit dan wafer ini melakukan perubahan
secara total untuk membidik pasar dalam negeri.
Salam Happylicious! Demikian slogan
Kokola Group/PT Mega Global Food Industry
(MGFI), produsen biskuit modern yang telah
eksis selama 40 tahun yang menggambarkan
visi misi perusahaan yang ingin berbagi
kenikmatan dan kebahagiaan kepada
keluarga dan bangsa Indonesia dengan
flavour yang inovatif dan keamanan pangan

60

SOLUSI Desember 2013

yang terjaga. “Kami ingin memasyarakatkan
makanan yang aman, enak dan terjaga,”
tutur Richard Cahadi, Managing Director
MGFI, akhir November lalu ketika kami
menjenguk pabriknya di Gresik, Jawa Timur.
Menurutnya, produk makanan yang
aman, tidak sekedar enak , dan ini adalah
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bentuk kontribusi perusahaan dalam
melindungi
putera-puteri
bangsa dari
ancaman makanan yang berbahaya. Untuk
menciptakan biskuit yang aman dikonsumsi
bukanlah persoalan mudah. Bagi MGFI itu
membutuhkan moral dan spirit yang kuat.
tidak semata mata mencari keuntungan
penjualan.
Dalam membidik pasar, MGFI
berupaya membuat produk dengan
menyesuaikan taste
dari pasar yang
disasarnya. “Pada industri biskuit kita
bermain dengan lima sensor, yakni melalui
mata, telinga, penciuman, termasuk tangan
dan lidah. Produk yang kita buat di Indonesia
belum tentu sesuai dengan keinginan pasar
Australia,” ungkap generasi ketiga Kokola
Group ini.
Secara teknologi dan keamanan
pangan, MGFI memiliki standarisasi yang
mutlak harus dijalankan. Dibentuk mindset
dari setiap individu dalam tim bahwa ingin
membuat makanan itu harus terjaga
kebaikannya. Dengan demikian mindset-nya
adalah quality control (QC). “Fokus dan
konsep kami adalah Total Food Safety,”
tambah Hawei Wijono, Marketing & Sales
Director MGFI.
Sejak 2011 Kokola Group melakukan
pengembangan di lini produksi dengan nilai
investasi US $ 10 juta. Membangun dua line
produksi di wilayah Driyorejo, Gresik, Jawa
Timur yang merupakan titik awal peluang
dengan kemampuan supply perusahaan
yang jauh lebih besar, dengan perubahan
secara total terhadap setting lay out mesin
baru dengan Konsep Modern berupa InLine yang total panjangnya mendekati 200
meter. Saat ini terpasang 2 Line dan ke
depannya akan bertambah menjadi 6 line.

“Tahun depan kami mulai persiapkan lagi
1 line yang mulai di bangun awal Januari
2014,” jelas Richard.
Diawali dengan mengirim kebutuhan
buyer Australia, Eropa, Amerika, Arab, China
yang sejak tiga tahun lalu meminta biskuit
berkualitas tinggi. Baik dari sisi lay out, bahan
baku, proses, pengawasan, lingkungan,
ketenagakerjaan, dan fase komunikasi.
Dalam melaksanakan konsep “Total
Food Safety ” , tidak hanya food safety yang
dilakukan melainkan juga sampai pada food
device. Dilakukan monitoring secara berkala
untuk meminimalisasi risiko. Seperti
tertibnya aturan bagi setiap individu yang
masuk ruang produksi, full tracking system
yang menggunakan bahan plastik dan
bentuk monitoring device yang lain.
MGFI juga telah memiliki sejumlah
sertifikat, seperti: Sertifikat Food Safety ISO
22000 Certified System & HACCP, Sertifikat
Halal yang merupakan persyaratan dasar,
Sertifikat BRC (British Retail Consortium)
dan sertifikat khusus produk-produk
makanan yang boleh dikonsumsi di negaranegara Persemakmuran Inggris Raya, karena
Kokola Brand sudah menjadi makanan jenis
biskuit yang digemari oleh konsumen di
negara-negara tersebut. Disamping itu MGFI
juga menjalani Kaizen Management System
dengan motto 5S - shisuki, seiri, seiton, seiso
dan seikatsu.
Hasil produksi Kokola Group secara
rutin diekspor ke Australia, Eropa, Amerika,
negara-negara Arab dan China. Produk yang
dihasilkan juga tersedia di ritel-ritel modern
dunia seperti Carrefour, BigW, KMart dan
Woolworths dengan 890 outlet-nya yang
memiliki persyaratan tersendiri dalam hal
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kualitas produk yang dijualnya. Di dalam
negeri, penetrasi pasar Kokola sudah
menjangkau ritel modern dengan sistem
kerjasama co branding dengan ritel modern
seperti Carrefour, Giant, dan Hypermart
untuk produk private label. Komposisi pasar
ekspor mencapai 60% sedangkan pasar lokal
sebesar 40%. Sasaran MGFI adalah menjadi
Best for International Market, Best for
Indonesia Market. “We must growth with
quality,”tegas Richard.
Untuk mendukung misi tersebut,
manajemen berupaya secara maksimal
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melakukan kedisiplinan di semua lini aktifitas
produksi dan pemasaran. Melalui sejumlah
kegiatan below the line dengan melakukan
media gathering mengajak peran serta
media cetak dan elektronik, berinteraksi
dengan masyarakat melalui sosial media dan
tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah
untuk mensosialisasikan perlunya
menyajikan makanan yang sehat dan
berkualitas.
MGFI juga membangun Kokola
House untuk program kegiatan edukasi bagi
siswa-siswi dari TK sampai SLTA serta ibu-

100% Cinta Indonesia
ibu rumah tangga warga Surabaya dan
sekitarnya. Demikian pula guru-guru
pendidik, serta institusi-institusi yang
berminat dapat berkunjung ke pabrik MGFI. “
Kami membuka pintu dengan tertib dan kami
persilahkan mereka melihat proses produksi.
Kami juga menyiapkan baju seragam
produksi untuk siswa-siswa TK dan SD yang
berkunjung ke pabrik, ”papar lulusan Biscuit
Institute Singapure, Counter part for
Technical Biscuit Making ini.
Siswa-siswi ini diajarkan tentang
kedisiplinan mentaati peraturan
berlandaskan Improvement Kaizen Board
yang diterapkan
perusahaan ini.
Misalnya, memasuki
area pabrik harus
berjalan sesuai dengan
koridor yang sudah
digariskan sebagai jalur
aman untuk berjalan di
pabrik. Mengenakan
seragam kerja pabrik
masuk ke dalam pabrik
dan mencopot semua
aksesoris yang dipakai,
mencuci tangan
dengan sabun dan
dibersihkan dengan
alkohol untuk
menghindari terjadinya
kontaminasi dari luar
pabrik dan prosedurprosedur lainnya yang
harus dipatuhi oleh semua individu yang
memasuki area pabrik.

aturan main di ruang meeting. Memasuki
ruang meeting artinya memasuki Area Pasti
Bisa. Dimana ketika berbicara target atau
result, setiap karyawan yang menjawab
“mungkin” bisa akan dikenakan denda Rp
1000,-. Di ruang tersebut diletakkan kotak
Pasti Bisa.
Keberadaan Kokola Group dimulai
dengan didirikannya PT Unimos (Unggul
Indo Modern Sejahtera) yang dibangun
generasi pertama 40 tahun lalu. Laju
perusahaan terus berkembang di generasi
kedua. Kemudian generasi ketiga melakukan
transformasi dengan mengubah manajemen
tradisional menjadi
manajemen modern
menuju sistem Total Food
Safety.

MGFI juga
membangun
Kokola House
untuk program
kegiatan edukasi
bagi siswa-siswi
dari TK sampai
SLTA serta ibuibu rumah tangga
warga Surabaya
dan sekitarnya.

Yang menarik, manajemen membuat
aturan main di ruang meeting. Memasuki
ruang Yang menarik, manajemen membuat

Kokola Brand adalah merek
yang dibangun sejak 1980a n . M e r u p a k a n
fashionable biscuit,
modern/up to date yang
diproduksi dengan mesin
oven sepanjang 200 meter.
Ini merupakan salah satu
andalan dalam Quality
Process yang lebih baik dari
yang lain. Kokola adalah
flagship brand milik MGFI.
Saat ini produk yang
dihasilkan terdiri dari lima
kategori produk, yakni:
cookies, crackers,
chocochip (soft dough biscuit), marie (hard
dough biscuit), wafer cream dan wafer roll
dengan 60-an SKU atau stock keeping unit.

(Siti Ruslina/Edwardsyah Nurdin)
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Balai Pengembangan Industri
Persepatuan Indonesia:
Senang Bermitra
Komitmen, hubungan yang baik
dengan semua stakeholder, serta vitalitas
pelayanan publik. Begitu kira-kira kesan yang
SOLUSI tangkap saat melihat perkembangan
Balai Pengembangan Industri Persepatuan
Indonesia (BPIPI) di Sidoarjo, Jawa Timur.
Tidak seperti Balai-Balai Besar lain di
bawah Kementerian Perindustrian, BPIPI tak
punya “nama Belanda”. Ya, ini karena unit
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kerja paling bungsu ini lahir pada 2008, beda
dengan beberapa unit kerja lain di daerah
yang keberadaannya sudah sejak zaman
Belanda tempo doeloe.
Kita perlu melihat sejarah awal berdiri
BPIPI yang dimulai dari beberapa tahun
sebelum 2008. Pada tahun 2003 Pemerintah
Indonesia dan Italia menandatangani nota
kesepahaman (Memorandum of

Lebih Dekat dengan Auditi
Understanding between The Government of
The Republic and The Government of the
Italian Republic Concerning the Concession
of a Soft Loan for The “Indonesian Footwear
Service Center (IFSC) Support Project”). Isi
pokok dari nota kesepahaman itu bertujuan
memberikan pelayanan pelatihan bagi
industri alas kaki skala kecil dan menengah.
Namun pada perkembangannya, Pemerintah
Italia memutuskan untuk menangguhkan
kerjasama ini karena terjadi bencana lumpur
di Sidoarjo. Perubahan kondisi ini tidak
menyurutkan semangat IFSC. Kementerian
Perindustrian berkomitmen untuk
meneruskan proyek ini sebagai unit kerja di
bawah binaan Direktorat Jenderal Industri
Kecil dan Menengah.
Uniknya, stakeholder yang semula
menggawangi lahirnya IFSC yakni
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, Asosiasi Persepatuan
Indonesia masih juga terus berkomitmen
hingga kini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
menyediakan lahan, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur menyediakan bangunan, dan
asosiasi urun peralatan dan meubeulair.
Ke m e n t e r i a n Pe r i n d u s t r i a n s e n d i r i
berkomitmen pada sarana, prasarana, serta
anggaran operasional.
Lalu kemudian, berdasarkan
Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor
103/M-IND/PER/12/2008 Indonesian
Footwear Service Centre (IFSC) berganti
nama menjadi Balai Pengembangan Industri
Persepatuan Indonesia (BPIPI). Pada 2009
mulai dilakukan penataan organisasi
terhadap BPIPI sebagai unit eselon III UPT.
“Mengacu pada Permenperin tersebut,
fungsi-fungsi yang tadinya masih didominasi
pendidikan dan pelatihan, kami
sempurnakan dengan fungsi lain seperti

konsultasi, pengembangan desain, serta
teknologi,” ujar Kepala BPIPI Ratna
Utarianingrum.
Pada 2010 alokasi anggaran BPIPI
masih menginduk pada Ditjen Industri Kecil
dan Menengah (IKM), sedangkan pada
2011—saat dianggap dapat mengelola
sendiri—BPIPI mulai mandiri. BPIPI
mengawali semuanya mulai dari penyusunan
renstra hingga pengangkatan personil PNS.
Tak mudah, memang. Bendahara BPIPI
bahkan tenaga pindahan dari Balai Diklat
Industri (BDI) Surabaya. Kepala BPIPI
menceritakan pengalamannya dalam
memimpin, “Setelah saya terlibat langsung,
saya merasakan bahwa balai ini dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan
awal sebagai proyek adalah bagus. Personilpersonilnya sudah mempunyai citarasa
industri. Mereka adalah teman-teman yang
sebelumnya bekerja di industri besar dan
praktisi sehingga saat menuangkan program,
melaksanakan, dan mengevaluasi lebih
mengerti. Ikatan antara pelatih dan peserta
pun terbangun dengan baik.” Dengan begitu
fungsi konsultasi dan fungsi membangun
pola kemitraan dapat berjalan dengan baik.
Dalam melayanai masyarakat, BPIPI
dilengkapi dengan fasilitas antara lain:
Laboratorium Uji Sepatu dan Laboratorium
Desain Alas Kaki, satu ruang workshop, serta
dua ruang kelas.
Peran pemerintah sebagai pelayan
publik merupakan fokus BPIPI. Sebagai
contoh, setelah bencana lumpur di Sidoarjo,
peran pemerintah melalui BPIPI pada korban
bencana justru terasa nyata dengan
digelarnya pelatihan selama duapuluh hari.
“Paling tidak kita turut berkontribusi
membuat mereka pintar dan mendapatkan
pekerjaan,” tutur Kepala BPIPI antusias.

SOLUSI Desember 2013

65

Lebih Dekat dengan Auditi
Peran pendampingan pun dilakukan BPIPI.
Hal itu terasa dari para alumni pelatihan
yang tidak sungkan dalam berkonsultasi
berkaitan dengan hal teknis maupun
mengenai tempat kerja. Lebih dari itu,
bahkan hingga saat ini, alumni BPIPI
kurang lebih telah mencapai tujuh ribu
orang. Ini bukan angka yang kecil.
Ratna Utarianingrum menyadari
capaian kinerja BPIPI dalam
melaksanakan fungsi pelatihan ini
merupakan buah dari hubungan manis
antara para stakeholder. Di Indonesia,
otonomi daerah kadang memperumit
koordinasi. Namun dengan strategi
komunikasi dan kerjasama efektif, yang
terjadi di BPIPI justru vitalitas pelayanan
publik.
Selain komitmen dan kerjasama,
penguasaan database dan proses rekrutmen
peserta pelatihan yang tepat juga penting.
Sering kita mendengar jika pemerintah
mengadakan pelatihan bagi masyarakat,
kendalanya muncul justru pada peserta.
Anggaran yang besar dan fasilitas yang baik
belumlah cukup untuk mengatakan sebuah
helat pelatihan sukses. Kadang ada peserta
yang bukan industriawan (tidak memiliki unit
usaha), kadang ada pula peserta yang
mengikuti pelatihan yang sama berkali-kali.
Inilah ganjalan dalam mencapai tujuan
jangka panjang pelatihan yang dirasakan
oleh BPIPI.
Kerja personil BPIPI tidak hanya
seputar organisasi dan pengelolaan
anggaran. Pada 2009, para personil BPIPI
mengumpulkan data peserta pelatihan sejak
2003. Ini bukan kerja yang ringan. “Kami
memiliki data peserta pelatihan sejak 2003
baik itu per provinsi maupun per materi,” ujar
Kepala BPIPI. Tak hanya itu, setiap
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rekrutmen peserta, BPIPI pun melakukan
verifikasi terhadap calon peserta. Jika yang
bersangkutan telah alih profesi, tentu
namanya akan dicoret dari daftar calon
peserta. Dengan begitu, tidak akan ada
peserta yang sama mengikuti pelatihan yang
sama, serta tidak akan ada peserta yang tidak
tepat sasaran. Ini penting. Ketika ditanyakan
apakah dalam melakukan kerja besar
tersebut BPIPI tidak kekurangan SDM, Ratna
Utarianingrum: “Saya diuntungkan oleh
personil-personil yang memilki kompetensi
industri dan etos kerja sehingga jumlah tidak
terlalu masalah.”
Tahun ini, satu dasawarsa sejak
embrio IFSC, boleh dikatakan BPIPI sudah
dapat berdiri tegak. Namun pengembangan
berkelanjutan harus terus dilakukan. Pada 16
November 2013, BPIPI menandatangani
Komitmen Bersama Kampus Terapan dengan
ITS Design Center, Pusat Riset Alas Kaki
Universitas Ciputra, dan Batik Fraktal.
Komitmen tersebut adalah menjadikan BPIPI
sebagai kampus terapan tempat bertemunya
para pihak baik praktisi, akademisi, mapun
pemerintah. Teruslah berkembang dan
bermitra, demi vitalitas pelayanan publik.
(Trinanti Sulamit/Dyan Garneta).

Telaah

Sistem Informasi
Audit untuk
Mendukung Kinerja
Institusi

Oleh : Denny Chandra
Auditor pada Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Inspektorat Jenderal Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) memiliki tugas
pokok dan fungsi pengawasan internal di
lingkungan Kemenperin, yang bertujuan
menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan rencana dan taat kepada
peraturan/perundangan yang berlaku;
mendukung penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif, transparan, akuntabel dan
bebas dari KKN; serta mewujudkan good
governance dan clean government.
Dalam melaksanakan peran dan
fungsi tersebut, strategi yang dilaksanakan
adalah pengawasan preventif yang berfokus
pada pembinaan, advokasi, pendampingan
dan pengendalian. Dalam mewujudkan
peran dan strategi pengawasan tersebut,
Inspektorat Jenderal Kemenperin saat ini
sedang mengembangkan sistem audit
berbasis teknologi informasi (information
technology/IT). Penggunaan sistem tersebut
lebih dimaksudkan dalam kaitan dengan
proses pengolahan informasi data dalam
melaksanakan audit.
Pada awalnya, electronic data
processing (EDP) membutuhkan disket dan

k o m p u t e r b e r u k u ra n b e s a r u n t u k
memproses data. Data yang dimasukkan
oleh sistem analis kemudian diolah oleh
programmer untuk dapat dibaca oleh pihak
manajemen. Saat ini semua sudah jauh lebih
mudah. EDP-secara sadar ataupun tidaksudah sangat sering kita gunakan dalam
pekerjaan sehari-hari. Misalnya, penggunaan
aplikasi SIMAK BMN, SAKPA, GPP, dan serta
excel dalam pencatatan keuangan pada
bagian keuangan perkantoran.
Secara umum, penggunaan intranet
pada Kementerian Perindustrian juga
menunjukkan bahwa dalam keseharian
pekerjaan, kita telah menerapkan sistem
EDP. Secara khusus, fungsi audit internal
sebagai early warning system pun, mau tidak
mau akan mengikuti arah perkembangan
teknologi informasi agar audit dapat
dilakukan dengan lebih efektif. Untuk
mencapai hal itu diperlukan perubahan
dalam beberapa hal, seperti dalam
perencanaan, pengawasan, pengumpulan
bukti audit, prosedur pengolahan data dan
serta kualifikasi tim audit.
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Dalam Statement of Auditing
Standard (SAS) yang dikeluarkan oleh AICPA
mengenai The Effects of EDP on the Auditor's
Study and Evaluation of Internal Control,
dinyatakan bahwa tujuan pelaksanaan audit
menggunakan proses data elektronik (EDP)
sama dengan audit secara manual.
Perbedaannya ada pada sistem infrastruktur
yang digunakan sampai dengan
pengumpulan bukti/data dukung yang
diperlukan pada saat audit dilakukan.
Pengembangan Sistem Informasi Audit
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) misalnya, telah
memiliki sistem informasi audit SIMDA pada
Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Dalam
aplikasi ini dapat ditemui beberapa output
seperti penganggaran, penatausahaan,
akuntansi dan pelaporan. Data yang diproses
antara lain adalah rencana kerja anggaran,
APBD, Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D), jurnal, buku besar
hingga Laporan Keuangan.
Saat ini Inspektorat Jenderal
Kemenperin mulai mengembangkan sistem
informasi audit. Proses yang dilakukan
secara otomatis dalam sistem informasi audit
tersebut antara lain berupa standarisasi
format Surat Tugas, Program Kerja Audit,
Kertas Kerja Audit, updating data Satuan
Kerja, matriks temuan audit serta Laporan
Hasil Audit. Hal yang terlihat sepele seperti
standar ukuran kertas, ukuran font dan
penanggalan telah sepenuhnya diproses oleh
sistem informasi audit. Sistem informasi ini
bertujuan untuk memudahkan segala urusan
administrasi dan keamanan data auditor
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dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat
meminimalkan kesalahan dan dengan
mudah mengikuti standar ISO 9001:2008.
Seluruh data ini akan tersimpan dalam server
dan dapat diakses sewaktu-waktu apabila
diperlukan. Dengan demikian, diharapkan
auditor dapat lebih fokus dalam
melaksanakan substansi audit. Sistem
informasi audit yang saat ini dikembangkan
baru bertujuan untuk memudahkan proses
audit dari sisi auditor dan diharapkan
nantinya dapat membantu auditan.
Dalam pengembangannya, sistem
i n f o r m a s i a u d i t d i t e ra p k a n u n t u k
pengumpulan informasi awal audit (survei
pendahuluan). Pada survei pendahuluan ini
dilakukan pemilahan data menjadi informasi,
sehingga informasi tersebut dapat diolah
menjadi apa yang biasa disebut tentative
audit objective (TAO).
Penetapan TAO dalam survei
pendahuluan dapat memberikan gambaran
mengenI hal-hal yang menjadi titik krusial
dalam melaksanakan audit internal. Sistem
infromasi audit juga bertujuan agar
pelaksanaan audit berlangsung lebih efektif
dan efisien, yang pada akhirnya dapat
memberikan manfaat bagi auditan dalam
meningkatkan produktifitas dan kualitas
kinerja sesuai dengan rencana dan
ketentuan yang berlaku.
Pentingnya Konektivitas Data
Pencatatan dan transaksi yang
masih dilakukan secara manual dan tidak
saling berhubungan (unconnected)
menyebabkan sistem informasi audit pada
saat ini baru pada tahap sistem paperless.
Akan lebih baik apabila ada keseragaman
dalam sistem infrastruktur yang dibuat pada
K e m e n te r ia n P e r in d u s tr ia n d e n g a n

Telaah
mengaktifkan sistem konektivitas atau lajur
data dari suatu unit kerja kepada Inspektorat
Jenderal dan sebaliknya. Konektivitas ini
dapat memberikan suatu lompatan besar
dalam pelaksanaan strategi pengawasan
preventif dan memberikan quality assurance
dari kegiatan yang dilaksanakan oleh unit
kerja. Good governance dan clean
government yang dicita-citakan diharapkan
akan dapat terwujud dengan adanya kerja
sama dan komunikasi data yang baik antara
auditor dan auditan. Setiap unit kerja dapat
menyampaikan informasi atas kegiatan yang
dilaksanakan sesuai tupoksi dan rencana
yang telah dibebankan; sebaliknya auditor
juga dapat memberikan masukan konstruktif
u n t u k m e m b a n t u u n i t ke r j a a g a r
pelaksanaan kegiatan dan program lebih
efektif dan berkualitas.
Hambatan yang dihadapi oleh
auditor dalam menjalankan tugasnya adalah
kemampuan memberikan solusi atas
permasalahan yang dihadapi unit kerja.
Dalam memberikan solusi, data yang
diperoleh oleh auditor haruslah
berkecukupan, tepat waktu dan tepat
sasaran. Data tersebut harus dapat segera
diolah dan dapat mendukung pelaksanaan
audit. Selama ini, kesulitan dalam
mendapatkan data-data dari unit kerja
adalah salah satu hal yang mempengaruhi
kinerja auditor. Data yang diperlukan
terkadang tidak lengkap atau tidak tersedia
tepat pada waktunya. Hasil akhir yang
diharapkan dari sistem infomasi audit adalah
peningkatan kualitas pelaksanaan audit
sehingga dapat tercapai koordinasi,
partisipasi dan konsultasi antara auditor dan
auditan. Dengan demikian, Inspektorat
Jenderal dapat memberikan quality
assurance dan rekomendasi yang berkualitas

terhadap pelaksanaan kegiatan masingmasing unit kerja.
Keamanan Data dan Komitmen
Pengguna
Keamanan data merupakan isu
penting yang harus dicermati. Contoh dalam
kehidupan keseharian, masih banyak
pengguna ATM yang tidak mengganti pin
secara berkala. Kesadaran pengguna dalam
penyebaran data elektronik merupakan kunci
dari keamanan data. Dalam sistem informasi
audit, data-data yang dikirim oleh auditan
dan diolah oleh auditor adalah data yang
tidak boleh tersebar luas. Data-data tersebut
sebaiknya hanya dapat bertukar sesuai
dengan permintaan dari auditor dan
persetujuan unit kerja. Selain kesadaran
pengguna, juga diperlukan fungsi history
dalam pertukaran data tersebut, baik asal
maupun tujuan data.
Bagaimana pun, dalam sebuah
sistem komitmen pengguna tetaplah yang
terpenting. Sebaik apapun sistem dibuat,
apabila dalam pelaksanaannya terdapat
penyimpangan penggunaan maka dampak
dari sistem yang diharapkan berupa
peningkatan kinerja tidak akan terjadi.
Walau setiap data yang diakses terdapat
pencatatan/log, penggunaan data tersebut
kembali pada masing-masing auditor.
Apakah data tersebut dapat membantu
dalam melaksananakan tugas sehingga
dapat memberikan rekomendasi yang baik,
atau hanya akan menjadi alat untuk
kepentingan pribadi masing-masing,
semuanya tergantung komitmen auditor
sebagai pengguna.
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Peningkatan
Kualitas SDM,
Penguatan
Daya Saing
Oleh : Giry Rachman
Auditor pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

ASEAN Economic Community (AEC)
2015 merupakan sebuah komunitas negaranegara di kawasan Asia Tenggara demi
terwujudnya penggabungan ekonomi
regional. Keberadaan AEC menimbulkan
b a nya k p e r t e n t a n g a n d i k a l a n g a n
masyarakat. Ada yang beranggapan AEC
memberikan banyak keuntungan bagi
bangsa, tetapi ada juga yang menilai bahwa
AEC dapat menurunkan tingkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sebagai sebuah konsep integrasi
ekonomi ASEAN, AEC akan menjadi babak
baru dimulainya hubungan antarnegara
ASEAN sebagai single market dan single
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production base yang meliputi free trade
area, penghilangan tarif perdagangan, pasar
tenaga kerja dan modal yang bebas, serta
kemudahan arus keluar-masuk prosedur
kepabeanan antarnegara ASEAN. Melalui
AEC ini pula diharapkan ASEAN akan
mengukuhkan fondasi ekonomi berbasis
kesejahteraan.
Pertanyaannya, bagaimana kesiapan
Indonesia menghadapi AEC 2015?
Mampukah dalam sisa waktu dua tahun ini
kita siap masuk dalam pasar bebas ASEAN?
Sebagai negara terbesar di kawasan Asia
Tenggara, sekaligus sebagai salah satu
penggerak utama ekonomi ASEAN,
seharusnya kita optimis bahwa Indonesia
sudah siap masuk dalam AEC 2015.

Telaah
Dari sisi potensi ekonomi, Indonesia
adalah emerging country yang saat ini
menjadi salah satu kekuatan ekonomi ASEAN
dengan PDB sebesar USD1 triliun dan
memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggidibandingkan dengan Brunei, Malaysia,
Filipina, Singapura, dan Thailand - dengan
angka pertumbuhan rata-rata 6,4%,
diperkirakan lebih tinggi dibandingkan
dengan pertumbuhan rata-rata sepuluh
negara ASEAN yakni sebesar 5,5% per tahun
pada 2013–2017. Selain itu, Indonesia
merupakan negara dengan jumlah penduduk
terbesar yakni 247 juta jiwa. Potensi tersebut
juga didukung oleh faktor sumber daya alam,
pertumbuhan konsumsi swasta, dan potensi
iklim investasi yang bertumbuh.
Tantangan yang kita hadapi, di
samping potensi yang besar itu, adalah
masih rendahnya daya saing jika
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN
lain. World Economic Forum (WEF) baru saja
mempublikasikan The Global
Competitiveness Report 2013-2014. Dalam
laporan tersebut, daya saing Indonesia di
antara 148 negara naik 12 peringkat dari
posisi ke-50 (2012-2013) menjadi ke-38
pada 2013-2014. Ada banyak determinan
pendorong produktivitas yang oleh WEF
dikelompokkan ke dalam 12 pilar daya saing,
yaitu institusi, infrastruktur, makro-ekonomi,
kesehatan, pendidikan dasar, pendidikan
tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar
tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan
teknologi, besaran pasar, dan inovasi.
Indonesia menunjukkan kemajuan dalam 10
dari 12 pilar indeks penilaian.
Kenaikan peringkat hingga 12 tingkat
ini menjadi obat setelah daya saing
Indonesia menurun dalam tiga tahun
terakhir. WEF menobatkan Indonesia sebagai

negara dengan lompatan tinggi. Namun bila
dilihat dari berbagai parameter daya saing,
Indonesia relati f masih tertinggal
dibandingkan negara-negara pesaing di
ASEAN. Indonesia hanya menempati posisi
ke-6 di antara negara-negara ASEAN dalam
kesiapan menghadapi implementasi pasar
tunggal ASEAN 2015 mendatang. Dalam
matrik penilaian yang dirilis Sekretariat
ASEAN, skor kesiapan yang berhasil
dikumpulkan Indonesia baru mencapai
81,3% - masih di bawah Thailand (84,6%),
Malaysia (84,3%), Laos (84,3%), Singapura
(84%) dan Kamboja (82%).
Bila kita merujuk pada Human
Development Index (HDI), Indonesia
menempati peringkat 121 dari 187 negara
yang dikomparasikan oleh lembaga di bawah
UNDP (United Nations Development
Programme). Dari tiga dimensi yang diukur
oleh UNDP kualitas bobot dimensi
pembangunan manusia yang tertinggi
adalah kesehatan (0,785), diikuti oleh
pendidikan (0,577) dan ekonomi (0,550)
dengan total HDI adalah 0,629.
INDONESIA:HUMAN DEVELOPMENT INDEX
HDI

HDI - Health

HDI - Education HDI - Income

2012 0.629

0.785

0.577

0.550

2011

0.624

0.779

0.584

0.544

2010 0.620

0.772

0.584

0.536

2009 0.611

0.765

0.578

0.528

2008 0.601

0.759

0.562

0.523

2007 0.595

0.753

0.557

0.515

2006 0.582

0.748

0.535

0.507

2005 0.575

0.743

0.526

0.500

2000 0.540

0.721

0.484

0.469

1990 0.479

0.664

0.390

0.436

1980 0.422

0.593

0.346

0.376
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Di tingkat ASEAN, Indonesia masih
bertengger di posisi ke-6 (enam). Indonesia
berada di bawah Singapura (18), Brunei
Darussalam (30), Malaysia (64), Thailand
(103), dan Philipines (114). Sementara, di
bawah Indonesia terdapat Kamboja (127)
dan Myanmar (149).

Country
1

HDI value

life expectancy

mean years
of schooling

expected years
of school

Norway

0.955

81.3

12.6

17.5

18

Singapore

0.895

81.2

10.1

14.4

30

Brunei

0.855

78.1

8.6

15.0

64

Malaysia

0.769

74.5

9.5

12.6

103

Thailand

0.690

74.3

6.6

12.3

114

Philippines

0.654

69.0

8.9

11.7

121

Indonesia

0.629

69.8

5.8

12.9

138

Cambodia

0.543

63.6

5.8

10.5

149

Myanmar

0.498

65.7

3.9

9.4

186

Niger

0.304

55.1

1.4

4.9

Ya n g m e n a r i k a d a l a h d a t a
menunjukan bahwa dalam dimensi
pendidikan, rata-rata lama sekolah Indonesia
hanya 5,8 tahun. Jauh berada di bawah
negara ASEAN lain seperti Singapura (10,1
tahun), Malaysia (9,5 tahun), Philipina (8,9
tahun), Brunei Darussalam (8,6 tahun), dan
Thailand (6,6 tahun).
Antisipasi ke Depan
Antisipasi terhadap AEC 2015 sangat
diperlukan, terutama di bidang
pengembangan sumber daya manusia
(SDM). Hal ini mengingat wujud Elimination
of Non-Tariff Barriers dan Single Window
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antara lain mudahnya migrasi tenaga kerja
dari luar negeri ke Indonesia. Tenaga kerja
asing yang memiliki keahlian di atas keahlian
SDM Indonesia, tentu akan mendapat
pekerjaan di perusahaan yang ada di
Indonesia. Elimination of Non-Tariff Barriers
dan Single Window juga membawa dampak
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pada Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Banjir produk impor yang lebih murah dan
berkualitas baik, berpotensi untuk
menggeser produk IKM Indonesia.
Dengan kata lain, kualitas produk
dengan harga terjangkau sangat
menentukan dalam mengambil hati
konsumen. Nyatanya perdagangan yang
sedang berlangsung saat ini adalah
perdagangan yang sangat selektif dan
kompetitif. Peraturan pemerintah mengenai
perlindungan produk dalam negeri saja tidak
cukup jika tidak diimbangi dengan
peningkatan kualitas SDM. Peningkatan
kualitas SDM berpengaruh terhadap

Telaah
peningkatan nilai jual produk, maupun nilai
jual tenaga kerja.
Banyak kalangan ahli berpendapat
bahwa tiga pilar utama yang dibutuhkan
untuk “memenangkan” AEC adalah kesiapan
SDM berkualitas, SDA, dan penguasaan
teknologi informasi (information
technology/IT). Dari ketiga hal tersebut SDM
yang berkualitas menjadi driver yang paling
penting. Aspek liberalisasi yang ada sangat
membutuhkan peran SDM yang berkualitas.
Suatu negara memiliki SDA yang meilimpah
bila tidak ada SDM yang mampu mengelola
dengan baik maka tidak akan menjadi
keunggulan baginya, alih-alih negara lain
yang akan 'menjajahnya'. SDM berkualitas
juga mutlak diperlukan untuk membuat dan
mengoperasikan sistem IT dan teknologi.

Pada tahun 2015, ketika AEC sudah
diimplementasikan maka perpindahan skilled
labour akan bebas di antara negara ASEAN.
Hal tersebut berarti supply tenaga kerja
semakin banyak sedangkan demand
cenderung tetap (dalam konteks dalam
negeri). Dengan fenomena tersebut maka
kualitaslah yang akan berbicara. Mereka
yang memiliki kualitas lebih baik akan
menjadi pilihan, sedangkan yang tidak akan
tersingkir dari perlombaan.
Indonesia harus maju terus. Ketatnya
persaingan ketika keran pasar bebas dibuka
merupakan hal yang tidak bisa dibendung.
Artinya, yang harus dilakukan adalah
mempersiapkan diri menghadapi persaingan
tersebut dengan meningkatkan kualitas agar
jangan sampai kalah bersaing meskipun
digempur pelaku usaha mau pun produk dari
luar negeri.
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Mengelola
Hubungan Kerja
dengan Atasan
Oleh : Amran Hasballah
Auditor Madya pada Inspektorat III
Inspektorat Jen Kemenperin

Dalam dunia kerja, banyak orang yang
berpendapat bahwa mengelola karyawan
(managing people) hanyalah ditujukan pada
tugas atau kewajiban atasan terhadap
bawahannya. Tidak banyak yang menyadari
bahwa hubungan kerja dengan atasan
serupa dengan mengelola hubungan dengan
rekan sekerja. Kedua hal tersebut berkaitan
dengan pengelolaan manusia dan hubungan
baik.
Hubungan dengan atasan sangat
mempengaruhi kinerja dan karier seseorang.
Untuk membina hubungan dengan atasan,
hal pertama yang perlu dilakukan adalah
mengerti kebiasaan dan pribadi sang atasan.
Perlu diketahui jika ide dan proposal yang
kita ajukan ke atasan sering tidak diterima,
dan kita lalu bertanya dalam hati: mengapa?
Penyebabnya, mungkin karena kita belum
mengenal gaya kebiasaan dan pribadi
atasan.
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Oleh karena itu kita perlu memahami
dan mengerti karakter pribadi sang atasan
terlebih dahulu dalam membina hubungan
dengan atasan. Pimpinan tentu memiliki
berbagai macam gaya dan cara dalam
mengawasi pekerjaan bawahan. Ada yang
menyerahkan segala sesuatu pada bawahan
alias menyerahkan cara atau proses kepada
bawahan dalam mengerjakan tugas yang
diberikan; ada yang suka memerintah; ada
yang gemar mengajarkan atau memberikan
bimbingan; bahkan ada yang kerap
memperhatikan pekerjaan sampai ke hal
yang detil.
Atasan yang memberikan
kepercayaan pada bawahan serta memberi
kebebasan dengan sedikit pengawasan,
cocok bagi mereka yang senang bekerja
secara mandiri. Jika kita adalah salah satu di
antaranya, maka tugas kita adalah
mempertanggungjawabkan kepercayaan
yang diberikan oleh atasan tersebut.
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Masalahnya, tidak semua orang dan
tidak semua pekerjaan cocok dengan cara
tersebut. Kita mungkin memerlukan
masukan dari atasan dan memerlukan
pengawasan yang lebih banyak untuk
melaksanakan pekerjaan dengan baik. Bila
kadar pengawasan yang diberikan oleh
atasan kurang dibandingkan kebutuhan,
tentu kita akan merasa kurang nyaman dan
menemui kesulitan dalam menyelesaikan
pekerjaan. Oleh karena itu agar dapat
mengetahui karakter pimpinan, kita dapat
mencermati kebiasaan-kebiasaan
keseharian pribadi dari atasan dengan
memperhatikan perilakunya sehari-hari.
Perilaku Atasan
Ada berbagai macam perilaku atasan.
Misalnya, atasan perfeksionis
(conscientiousness), dimana perilakunya
sangat detil, analitis, teliti dan senang
dengan angka atau fakta, serta memiliki
meja kerja yang rapi dan tertata apik.
Menghadapi atasan perfeksionis, kita perlu
mempersiapkan diri dengan data pendukung
lengkap pada saat akan mengajukan sebuah
saran dan ide kepadanya sehingga lebih
mempermudah dalam pengambilan
keputusan. Tipe atasan semacam ini memiliki
tingkat disiplin tinggi, banyak pertimbangan
dan cenderung sulit memberikan keputusan.
Oleh karena itu kita juga harus memiliki
disiplin tinggi dan teguh menepati janji.
Tipe lain adalah atasan ramah
(influence), yang ditandai dengan ciri sikap
kepemimpinan yang ramah, komunikatif dan
persuasif dengan pembawaan yang simpatik.
Atasan tipe seperti ini seringkali impulsive
dan kurang disiplin tetapi kharismatik. Dapat
dibayangkan kalau kita terbiasa menghadapi
atasan dengan tipe pribadi perfeksionis yang
sangat detil dan tidak berusaha
menyesuaikan dengan tipe atasan yang

ramah seperti ini, maka proposal atau
program kerja yang telah kita siapkan secara
detil, rapi dengan penuh angka dan analisis;
bisa menjadi tidak efektif lagi ketika
berhadapan dengan atasan bertipe
influence.
Atasan bertipe ramah tidak terlalu
tertarik dengan angka dan tidak detil. Ia
justru senang dengan laporan yang bersifat
verbal dan disampaikan dengan cara tidak
terlalu formal. Menghadapinya bahkan kita
dapat membuka percakapan yang bersifat
pribadi karena tipe pimpinan seperti ini cukup
respek berbagi kisah akan hal-hal yang
bersinggungan dengan masalah perasaan
pribadinya. Pertemuan saat makan siang
dapat membantu memperlancar diskusi
dengan pimpinan semacam ini, bahkan
terkadang proposal dapat dengan mudah
disetujui tanpa melalui reviu yang ketat.
Disamping itu kita juga mengenal tipe
atasan dominan (dominance). Tipe atasan ini
sangat dominan, tegas dan senang
menunjukkan kekuasaannya. Atasan seperti
ini cenderung to the point dan tidak sabar.
Menghadapi tipe atasan dominan maka
dalam mengajukan suatu ide atau program
kita harus menyajikan data faktual serta
sasaran yang jelas. Rasanya percuma
memuji penampilan atasan tipe ini karena
bagi mereka kinerjalah yang membuatnya
bangga. Untuk menghadapi atasan seperti
ini sebaiknya tetap fokus pada tujuan dan
tunjukkan hasil yang positif.
Terakhir adalah tipe atasan damai
(steadliness), yakni tipe atasan yang senang
dengan kedamaian alias tidak suka akan
konflik. Pada umumnya mereka adalah
pendengar yang baik, memiliki pembawaan
tenang, dan sangat terorganisir. Dalam
menghadapi atasan seperti ini perlu
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kesabaran karena seringkali mudah
dipengaruhi oleh pihak lain yang
mengakibatkan keputusannya seringkali
berubah.
Acuan Dasar menghadapi Atasan
Langkah awal membina hubungan
dengan atasan perlu kombinasi dari
beberapa tipe serta melihat situasi yang
dihadapi. Selain mengenal atasan, ada halhal yang secara umum disukai oleh atasan
kita atau yang dapat dihindari supaya
hubungan baik tetap terjaga.
Berikut disampaikan beberapa hal
yang dapat menjadi acuan dasar dalam
membina hubungan dengan atasan.
Pertama, berikan informasi penyelesaian
masalah (problem solving). Ketika harus
meminta pendapat atau solusi pastikan
bahwa kita tahu persis apa yang menjadi
masalah utama. Permasalahan terjadi
karena ada gap antara target dan realisasi.
Untuk itu anda perlu memastikan solusi yang
tepat untuk hal tersebut, apakah terkait
dengan SDM, atau tenggat waktu, atau revisi
target, dan hal-hal lainnya.
Kedua, hindari untuk meminta solusi
yang tidak pasti. Hindari untuk memberi
kejutan yang tidak menyenangkan. Atasan
paling tidak suka menerima kejutan yang
tidak menyenangkan apalagi kalau
mendengar dari orang lain. Untuk
menghindari masalah ini, anda harus
bersikap terbuka dan tidak perlu ada yang
ditutupi. Diskusikan risiko-risiko sebelum
sesuatu dieksekusi sehingga dapat dilakukan
langkah-langkah antisipasi dalam
menghadapi risiko tersebut.
Ketiga, cari waktu yang tepat dan beri
informasi selengkap mungkin. Seringkali kita
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bertemu pada waktu yang tidak tepat,
misalnya saat atasan sedang ada masalah,
sibuk atau tergesa-gesa. Untuk memperoleh
hasil yang optimal gunakan kesempatan
yang pas untuk bertemu. Sudah seharusnya
kita memberi informasi terkini tentang
situasi, keadaan dan informasi lainnya yang
dianggap perlu
Keempat, ciptakan kepercayaan
dengan tidak memberi janji yang tidak dapat
dipenuhi. Pertimbangkan secara seksama
sebelum kita mempunyai komitmen terhadap
target atau pun hasil kerja kita. Walaupun
atasan meyakini kemampuan kita, katakan
sejujurnya apabila tidak dapat memenuhi
batas waktu tertentu. Berikan penjelasan
dan negosiasikan deadline yang lebih
realistis. Dengan cara ini atasan dapat lebih
memahami kapabilitas yang kita miliki. Jika
mendapatkan masalah, dekati dan
bertanyalah kepadanya. Tidak perlu
menghindari masalah tersebut, karena
bagaimana pun masalah harus dihadapi dan
diselesaikan. Terlalu sering membuat janji
berlebih dapat mengurangi kredibilitas.
Upaya menjaga hubungan baik dengan
a t a s a n m e r u p a k a n s e b u a h p ro s e s
pengembangan diri yang lebih handal dalam
menjalani profesionalitas atau hubungan
kerja.
Kelima, terimalah kritikan dengan
pikiran jernih. Kebanyakan orang sangat sulit
menerima kritikan. Namun hendaknya
sebagai karyawan atau bawahan jangan
menganggap kritikan dari atasan sebagai
serangan yang perlu dilawan. Anggaplah
kritikan itu sebagai nasehat karena orang lain
peduli dengan kita. Sikapi dengan pikiran
terbuka karena bisa saja kritikan dari atasan
ada benarnya.
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Pesan Presiden untuk
Anggota KORPRI
Tanggal 29 November 2013 lalu Korp
Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) genap
berusia 42 tahun. Pada hari ulang tahun ke42 tersebut, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono selaku Panasihat Nasional
KORPRI secara khusus memberi pesan
kepada seluruh anggota KORPRI.
Ada lima poin pesan yang disampaikan
Presiden. Sebagai bagian dari anggota
KORPRI, sudah selayaknya kita
memperhatikan pesan tersebut,
Pertama, tingkatkan profesionalisme
sebagai aparatur negara agar masyarakat
benar-benar dapat merasakan manfaat dari
reformasi birokrasi yang kita jalankan
bersama.
Kedua, wujudkan birokrasi yang
bersih, efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel. Tingkatkan budaya anti korupsi.
Laksanakan Instruksi Presiden Nomor 1
tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi. Ciptakan birokrasi
yang cerdas, cepat, profesional, dan

responsif.
Ketiga, tunjukkan keteladanan
sebagai aparatur negara yang bersih dan
berwibawa. Jangan cederai kepercayaan
rakyat dan sumpah jabatan. Kita memiliki
amanat dan tanggung jawab yang besar
dalam menjalankan tugas kepada Tuhan,
bangsa, dan negara.
Ke e m p a t , d a l a m m e n g h a d a p i
Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden tahun 2014 mendatang, sekali
lagi diminta agar para anggota KORPRI untuk
menjaga netralitas. Bebaskan tatanan
organisasi kepegawaian dari kepentingan
politik. Sebagai aparatur pemerintahan,
segenap anggota KORPRI diwajibkan untuk
bersikap netral dan adil.
Kelima, mari tunjukkan kepada rakyat
bahwa jajaran aparatur pemerintahan di era
reformasi saat ini merupakan pelayan
masyarakat. Kedepankan kepentingan
masyarakat di atas kepentingan pribadi atau
golongan.
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Rak Buku

Individu yang Tertekan
dan Aparat yang Bisa
Dipercaya
Apakah praktik whistleblower nyata di
Indonesia? Bagaimana nasibnya?
Bagaimana nasib perusahaan atau organisasi
yang diadukannya kepada penegak hukum?
Saksi Kunci merupakan bentuk
pertanggungjawaban Metta Dharmasaputra
sebagai jurnalis yang melakukan pelaporan
mendalam untuk Majalah TEMPO mengenai
kasus penggelapan pajak oleh Asian Agri.
Adalah Vincentius Amin Sutanto,
pembocor yang sebelumnya melakukan
tindakan penggelapan uang perusahaan
Asian Agri. Saat tindakan penipuannya mulai
terendus petinggi perusahaan, Vincent
melakukan bargain dengan perusahaan. Ia
minta diampuni. Sayangnya-atau untungya!pihak Asian Agri tidak mengabulkan
permohonan ampun Vincent. Perusahaan
justru melakukan serangan teror kepada
keluarga Vincent. Sebagai efek domino,
Vincent yang kala itu menjabat Group
Financial Controller Asian Agri memilih untuk
membocorkan rahasia besar perusahaan
dalam hal penghitungan pajak kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Vincent jelas
orang dalam yang mengetahui kenakalan
perusahaan dalam mengemplang pajak. Ia
bahkan salah satu sekrup yang menentukan
jalannya perencanaan pajak Asian Agri.
Metta bukanlah orang yang terlibat
dalam kasus penipuan yang dilakukan
Vincent dan dua orang lain terhadap
perusahaan. Keterkaitan Metta dimulai saat
Vincent menghubunginya via email untuk
menyerahkan 11 gigabyte data terkait
pengemplangan pajak oleh Asian Agri.
Sebagai jurnalis, Metta melakukan liputan
mendalam dan mengumpulkan data;
sedangkan sebagai individu yang memiliki
jaringan, ia turut mengawal proses
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penyerahan
diri Vincent
pada KPK
dan bebas Judul Buku : Saksi Kunci
bersayarat- Penulis
: Metta Dharmasaputra
nya Vincent Terbitan : TEMPO, Jakarta (2013)
k a r e n a Halaman : xliv+446 halaman
berperan
sebagai justice collaborator, serta jatuhnya
vonis kasasi 18 Desember 2012 yakni sanksi
penjara selama dua tahun terhadap Manajer
Pajak Grup Asian Agri Suwir Laut, serta
sanksi denda sebesar Rp.2,5 triliun-dua kali
lipat pajak yang seharusnya dibayarterhadap Asian Agri.
Buku ini menarik karena memuat data
yang diperoleh melalui penelusuran
jurnalistik dan disajikan dengan gaya narasi.
Selain itu, buku ini juga memuat dengan detil
modus manipulasi yang dilakukan Asian Agri
terhadap skema pajaknya, yakni:modus
pembuatan biaya fiktif, pengaturan harga
jual/transfer pricing, serta modus transaksi
hedging-kontrak jual beli antara dua pihak
untuk waktu mendatang berdasar harga
k e s e p a k a t a n d a l a m k o n t ra k ya n g
menggunakan tanggal mundur alias fiktif
dengan tujuan menimbulkan kesan bahwa
perusahaan merugi.
Membaca buku ini membuat saya lanjut
berfikir: bilamana seorang individu rela
menyerahkan diri dan data-data yang ia
miliki kepada pihak berwenang? Sementara
ini saya menyimpulkan bahwa kondisi itu
d a p a t t e r j a d i s a a t i n d i v i d u ya n g
bersangkutan merasa tertekan oleh pihak
yang menyeleweng, serta saat ada aparat
berwenang yang dapat dipercaya.
Bagaimana dengan simpulan Anda?
(Trinanti Sulamit)
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