KATA PENGANTAR

Ringkasan Eksekutif

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya

Selama tahun 2015 Setjen DEN telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan

sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

Jenderal Dewan Energi Nasional (Setjen DEN) tahun 2015 dapat disusun.

strategis 2015–2019. Keberhasilan Setjen DEN diukur dari capaian sasaran strategis
dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

LAKIP Setjen DEN Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Tujuan pertama yang ingin dicapai oleh Setjen DEN adalah terwujudnya perumusan

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

kebijakan di bidang energy yang bersifat lintas sector, penyusunan perencanaan
energy, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan persidangan Dewan Energi

Setjen

DEN

dimaksudkan

sebagai

sarana

untuk

menyampaikan

Nasional.

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, serta perwujudan
nyata dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karenanya

Untuk mencapai tujuan pertama ini Setjen DEN menetapkan sasaran strategis sebagai

laporan ini menggambarkan penjabaran perencanaan strategis meliputi pengukuran

berikut:

atas capaian kegiatan,pencapaian kinerja, akuntabilitas keuangan serta analisis tindak

1.

lanjut atas capaian dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Undang- Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.
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Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan energy lintas sector sesuai
Sasaran ini memiliki indikator kinerja berupa jumlah laporan bahan perumusan

Dari sisi internal, laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas pencapaian kinerja

dan perancangan kebijakan energi lintas sektor dan daerah dengan target

sehingga dapat menjadi pertimbangan peningkatan kinerja organisasi dengan

sebanyak 9 (sembilan) laporan. Capaian sasaran ini sebesar 100%, angka tersebut

melakukan langkah-langkah perbaikan dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan

diukur atas laporan bahan perumusan dan perancangan kebijakan energy lintas

sesuai dengan Rencana Strategis 2015 - 2019.

sector dan daerah.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses

2.

Menyiapkan bahan penetapan dan review Rencana Umum Energi Nasional

penyusunan LAKIP Setjen DEN Tahun 2015 ini, kami ucapkan terima kasih dan

(RUEN).

penghargaan yang setinggi-tingginya.

Sasaran ini memiliki indikator kinerja berupa jumlah laporan bahan penetapan
RUEN dan asistensi RUED dengan target sebanyak 8 (delapan) laporan. Capaian

Jakarta, 22 Januari 2016

sasaran ini sebesar 87,5%, capaian sasaran ini tidak mendapat presentase yang
maksimal dikarenakan RUEN ditargetkan untuk ditetapkan pada akhir tahun

Sekretaris Jenderal

2015, namun hingga diterbitkannya LAKIP ini, RUEN masih dalam proses
penyempurnaan.
3.
SATRY NUGRAHA

Menyusun Outlook Energy Indonesia.
Sasaran ini memiliki indicator kinerja berupa buku yang memuat gambaran
tentang kondisi energi nasional pada kurun waktu 2015-2050, mencakup

iii
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LAKIP

realisasi, proyeksi kebutuhan dan penyediaan energi primer serta energi final

tentang Cadangan Penyangga Energi dengan target 1 (satu) laporan. Capaian

berdasarkan ketersedian sumber daya energi. Capaian sasaran ini sebesar 90%,

sasaran ini sebesar 100%, angka tersebut diukur atas laporan telaahan peraturan

capaian sasaran ini tidak mendapat presentase yang maksimal dikarenakan

tentang cadangan penyangga energi.

peluncuran Outlook Energy Indonesia ingin diselaraskan dengan RUEN.
Tujuan ketiga yang ingin dicapai oleh Setjen DEN adalah terwujudnya pengelolaan
4.

Meningkatkan layanan humas dan persidangan DEN.

administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional.

Sasaran ini memiliki indikator kinerja berupa jumlah laporan persidangan
Dewan Energi Nasional, hubungan masyarakat, dan keprotokolan dengan target

Untuk mencapai tujuan ketiga ini Setjen DEN menetapkan sasaran strategis berupa :

8 (delapan) laporan. Capaian sasaran ini sebesar 100%, angka tersebut diukur

1.

Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi umum, dan kapasitas sumber
daya manusia, kerja sama di bidang energy serta mewujudkan pengelolaan

atas laporan penyelenggaraan persidangan DEN, kehumasan, & keprotokolan.

system informasi yang terintegrasi.
personil, pendanaan, peralatan, dan dokumen sebesar 100%. Angka tersebut

darurat energy serta pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energy yang

diukur atas laporan pengelolaan dan penyelenggaraan bidang personil,

bersifat lintas sektor.

pendanaan, peralatan, dan dokumen.
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Untuk mencapai tujuan kedua ini Setjen DEN menetapkan sasaran strategis sebagai

Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran Setjen DEN

berikut :

digambarkan pada grafik berikut :
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identifikasi dan penetapan langkah – langkah penanggulangan kondisi krisis dan

1.

Menyiapkan rumusan langkah – langkah penanggulangan kondisi krisis dan
darurat energi.
Sasaran ini memiliki indikator kinerja berupa jumlah laporan fasilitasi

120%

perumusan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energy dengan

100%

target 8 (delapan) laporan. Capaian sasaran ini sebesar 100%, angka tersebut

100%

97.19%

diukur atas laporan perumusan langkah–langkah penanggulangan krisis dan
darurat energi.
2.

80%

89.50%

89.11%
74.29%

Melaksanakan pengawasan dan menyiapkan rekomendasi hasil pengawasan
pelaksanaan kebijakan di bidang energi.
Sasaran ini memiliki indikator kinerja berupa jumlah laporan pengawasan

40%

pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sector dengan target 11
(sebelas) laporan. Capaian sasaran ini sebesar 100%, angka tersebut diukur atas
laporan pengawasan pelaksanaan kebijakan energy yang bersifat lintas sektor.
0
3.

Menyelesaikan rumusan kebijakan cadangan penyangga energi.
Sasaran ini memiliki indikator kinerja berupa jumlah laporan telaahan peraturan

2013

2014

2015

Kinerja
Anggaran
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Capaian sasaran ini yang berupa pengelolaan dan penyelenggaraan bidang
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DAFTAR TABEL

BAB. 1

P

eran energi sangat penting bagi perekonomian dan ketahanan nasional,
sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan
pengusahaannya, harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan,

rasional, optimal, dan terpadu. Untuk itu disusun Kebijakan Energi Nasional sebagai
kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan,
dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi
nasional. Dalam kaitan ini pula telah dibentuk Dewan Energi Nasional (DEN), yaitu
lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan yang bertanggung jawab atas Kebijakan
Energi Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu oleh
Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
Setjen DEN secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan
Energi Nasional, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral, sesuai dengan Keppres No. 11 tahun 2009 tentang susunan
dan tata kerja Setjen DEN, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Setjen DEN.

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL
TUGAS:
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mempunyai tugas memberikan
dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi
kelompok kerja
FUNGSI:
1.

Koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional;

2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional, dan fasilitasi kegiatan
kelompok kerja;
3. Penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan Kebijakan Energi
Nasional dan Penetapan Rencana Umum Energi Nasional
4. Penyelenggaraan faslititasi untuk penangguangan krisis energi dan
pelaksanaan pengawasan kebijakan energi

PENDAHULUAN

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Harian Dewan Energi Nasional

Gambar 1.1 Tugas & Fungsi Setjen DEN sesuai Permen ESDM No. 14 tahun 2009
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TUGAS DEWAN ENERGI NASIONAL
UU No. 30 Tahun 2007
1.

PENDANAAN
PERLENGKAPAN
DOKUMEN

2.
3.

Lakip 2015

4.

5.

Dukungan
Administrasi

14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Fasilitas Kerja

PERSONIL

Merancang dan merumuskan kebijakan
energi nasional untuk ditetapkan oleh
Pemerintah dengan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
Menetapkan Rencana Umum Energi
Nasional.
Menetapkan langkah-langkah
penanggulangan kondisi krisis dan
darurat energi; serta
Mengawasi pelaksanaan kebijakan
di bidang energi yang bersifat lintas
sektoral
Mengatur jenis, jumlah, waktu, dan
lokasi CPE.

sekretariat jenderal
DEWAN ENERGI NASIONAL

BIRO FASILITASI PENANGGULANGAN KRISIS DAN DARURAT ENERGI

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi mempunyai tugas
membantu Sekretaris Jenderal DEN dalam memfasilitasi penetapan langkah-langkah
penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan
kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
Berikut disampaikan struktur organisasi Setjen DEN:

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

kabag.
Perencanaan
dan Keuangan

Dukungan
Teknis

Gambar 1.2.Tugas Setjen DEN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Setjen DEN terbagi dalam beberapa biro,
antara lain:
1.

Kepala Biro
Fasilitasi Kebijakan Energi dan
Persidangan

Kepala Biro
Umum

kabag.
Hukum dan
Kepegawaian

BIRO UMUM

kasubbag.
Perencanaan

kasubbag.
Keuangan

kabag.
Fasilitasi
Kebijakan
Energi

kasubbag.
Hukum

kasubbag.
Kepegawaian
dan Hukum

kabag.
Rencana
Umum Energi

Biro Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal DEN dalam rangka
penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan kerja, keuangan
dan

perlengkapan dan tata usaha di lingkungan DEN.
2.

BIRO FASILITASI KEBIJAKAN ENERGI DAN PERSIDANGAN

Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan mempunyai tugas membantu
Sekretaris Jenderal DEN dalam penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan

kabag.
Rumah
Tangga

kasubbag.
Urusan Dalam
kasubbag.
Tata Usaha

kasubbag.
Fasilitasi
Kebijakan
Penyediaan
kasubbag.
Fasilitasi
Kebijakan
Pemanfaatan
Energi

kabag.
Penanggulangan
Krisis Energi

kasubbag.
Pemantauan
Pelaksanaan
REN

kabag.
Humas dan
Persidangan

kasubbag.
Kprotokolan
kasubbag.
Humas

pengelolaan bahan-bahan persidangan DEN dalam rangka perancangan dan
perumusan KEN dan penetapan RUEN, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan
serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Setjen DEN

kasubbag.
Fasilitasi
Kebijakan
Penyediaan
Energi

kasubbag.
Perumusan
Penanggulangan

kasubbag.
Fasilitasi
Rencana Umum
Energi Nasional

kasubbag.
Dokumentasi

kasubbag.
Perlengkapan

perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan,

Kepala Biro
Fasilitasi Penanggulangan Krisis
dan Darurat Energi

kabag.
Pengawasan
Kebijakan
Energi

kasubbag.
Fasilitasi
Pegawasan
Penyediaan
Energi

kasubbag.
Fasilitasi
Pegawasan dan
Pemanfaatan
Energy
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TUGAS FASILITASI SETJEN DEN

3.

BAB. 2

2.1

RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

2.1.1

VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam melaksanakan tugas, Setjen DEN mendukung Visi, Misi, dan Program Pemerintah
yang dituangkan dalam bentuk program operasional, sasaran kebijakan dan strategi.
Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah :“Terwujudnya Indonesia yang
berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, dengan Misi
Presiden dan Wakil Presiden, adalah:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan
negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai
negara maritim;

17

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam upaya menerjemahkan Visi dan Misi tersebut, disusun Nawacita atau 9
(sembilan) Agenda Prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla,
yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

PERENCANAAN STRATEGIS
Lakip 2015
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desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
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4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

3. Terwujudnya pengelolaan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

tugas Dewan Energi Nasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
Adapun uraian terhadap masing-masing tujuan beserta indikator untuk mengukur

ekonomi domestik.

kinerja selama lima tahun adalah sebagai berikut :

9. Mempengaruhi kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, yang terdiri dari:

Tujuan ke-1 Terwujudnya perumusan kebijakan di bidang energi
yang bersifat lintas sektor, penyusunan perencanaan energi,
terselenggaranya hubungan kemasyarakatan dan persidangan
Dewan Energi Nasional

•

Membangun kedaulatan pangan

Tujuan ke – 1 ini merupakan pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional dalam

•

Mewujudkan kedaulatan energi

penyiapan rumusan kebijakan energi nasional (KEN) dan penetapan Rencana Umum

•

Mewujudkan kedaulatan keuangan

Energi Nasional (RUEN). Sebagaimana diketahui bahwa Kebijakan Energi Nasional

•

Mendirikan Bank Petani/Nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas

telah ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor

pengolahan paska panen di tiap sentra produksi tani/nelayan.

79 Tahun 2014. Oleh karena itu tugas dari Dewan Energi Nasional tidak hanya selesai

Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi

dengan telah diselesaikannya Peraturan Pemerintah tentang KEN, namun harus

nasional

ditindaklanjuti dengan menyelesaikan beberapa penyiapan rumusan kebijakan energi

Dari Nawacita tersebut yang berkaitan langsung dengan sektor energi adalah agenda

Lakip 2015

prioritas ke-7 yaitu “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
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•

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden khususnya di sektor energi, Setjen DEN
secara konkrit menanamkannya dalam tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi dalam
keberlangsungan organisasinya.

sebagaimana yang diamanatkan didalam KEN. Sedangkan tugas kedua DEN adalah
menetapkan Rencana Umum Energi Nasional, dimana terkait dengan tugas kedua ini,
Setjen DEN melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan energi lintas sektor
sebagai bahan masukan dalam proses penetapan dan review RUEN. Disamping itu
juga sebagaimana fungsi dari Setjen DEN juga melakukan pendampingan dalam
penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

2.1.2

TUJUAN STRATEGIS
Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 dan 2, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi Setjen DEN yang ingin diwujudkan selama

Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN,
bahwa DEN melakukan persidangan secara berkala, baik pelaksanaan Sidang Anggota

periode 5 tahun, tujuan yang ingin dicapai oleh Setjen DEN adalah:

maupun Sidang Paripurna. Pelaksanaan Sidang Anggota dilaksanakan minimal
1. Terwujudnya perumusan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor,
tersusunnya perencanaan energi, terselenggaranya hubungan kemasyarakatan
dan persidangan Dewan Energi Nasional.
2. Terwujudnya

perumusan

identifikasi

dan

penetapan

langkah-langkah

penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi serta terlaksananya pengawasan
pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor.
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dua bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sedangkan Sidang Paripurna
dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun. Untuk menyiapkan dan memperlancar
pelaksanaan tugas persidangan DEN diperlukan strategi dan perencanaan yang baik.

Tujuan ke-2 Terwujudnya perumusan identifikasi dan penetapan
langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi
serta terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang
energi yang bersifat lintas sektor.
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8. Melakukan revolusi karakter domestik

Tujuan ke-2 ini merupakan pelaksanaan tugas DEN yang ke-3 yaitu menetapkan

Tujuan

langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, dan tugas ke-4 :
mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor.
Dengan telah diselesaikannya Kebijakan Energi Nasional, maka tugas pengawasan
kebijakan energi akan semakin besar. Khususnya dalam mengawasi substansi
yang terkandung di dalam KEN. Hal ini akan bertambah lagi seiring dengan akan
ditetapkannya RUEN yang merupakan penjabaran dari KEN.
Disamping 4 tugas utama DEN, terdapat satu tugas lainnya sebagaimana ketentuan
pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, yaitu pengaturan

Sasaran

• Terwujudnya perumusan
kebijakan di bidang
energi yang bersifat
lintas sector, penyusunan
perencanaan energi,
penyelenggaraan
hubungan
kemasyarakatan dan
persidangan Dewan
Energi Nasional

1. Menyiapkan bahan untuk perumusan
kebijakan energi lintas sektoral sesuai
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2007 tentang Energi
2. Menyiapkan bahan penetapan dan
reviu RUEN
3. Menyusun outlook energy Indonesia
4. Meningkatkan pelayanan humas dan
persidangan DEN.
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Tujuan Ke-3 Terwujudnya pengelolaan administrasi umum untuk
mendukung pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional.
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Setjen DEN yang berhubungan dengan tugas
dan fungsi pelaksanaan tugas DEN, perlu untuk dilakukan pengelolaan administrasi
umum, diantaranya adalah penerapan manajemen berbasis kinerja, sumber daya

5. Menyiapkan rumusan langkah-langkah
penanggulangan kondisi krisis dan
darurat energi

• Terwujudnya perumusan
identifikasi dan
penetapan langkahlangkah penanggulangan
kondisi krisis dan darurat
energi serta pengawasan
pelaksanaan kebijakan
di bidang energi yang
bersifat lintas sektor

6. Melaksanakan pengawasan dan
menyiapkan rekomendasi hasil
pengawasan pelaksanaan kebijakan di
bidang energi
7. Menyelesaikan rumusan kebijakan
cadangan penyangga energi nasional

21

8. Meningkatkan kualitas pengelolaan
administrasi umum, kapasitas sumber
daya manusia, dan kerjasama di
bidang energi serta mewujudkan
pengelolaan sistem informasi yang
terintegrasi
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mengenai cadangan penyangga.
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manusia, pengelolaan sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan, serta kerja sama di bidang energi.

2.1.3

SASARAN STRATEGIS

• Terwujudnya pengelolaan
administrasi umum untuk
mendukung pelaksanaan
tugas Dewan Energi
Nasional

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Setjen DEN setiap tahun.Tujuan
dan sasaran strategis Setjen DEN pada tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 2.1.
Gambar 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Setjen DEN

2.2

RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN

2.2.1

INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat

pencapaian

suatu

sasaran

yang

ditetapkan

organisasi.Untuk

dapat

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan,

Setjen DEN memiliki indikator kinerja utama berdasarkan Peraturan Menteri Energi

2.2.2

PENETAPAN KINERJA

dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2015.
Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010, dokumen
penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan
kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Setjen DEN menyusun Perjanjian Kinerja antara Eselon I dengan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral yang merupakan penjabaran dari IKU sebagaimana disampaikan
Lakip 2015

pada tabel 3.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Setjen DEN
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Gambar 2.2. Indikator Kinerja Utama Setjen DEN

1.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen DEN diuraikan pada tabel 1.
2.
Tabel 2.1. IKU Setjen DEN

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

Evaluasi Pencapaian Bauran Energi
Nasional

%

2

Evaluasi Pencapaian Program Rencana
Umum Energi Nasional

%

3

Penyusunan Energy Outlook

Dokumen

4

Tingkat Penyelesaian Rumusan
Penanggulangan

%

5

Tingkat Pelaksanaan Identifikasi Daerah
Krisis dan Darurat Energi

%

6

Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Di
Bidang Energi Yang Bersifat Lintas
Sektoral

%

SASARAN
STRATEGIS
Tercapainya target bauran
energi dan program rencana
umum energi nasional

3.

Terwujudnya gambaran
perencanaan energi ke depan

Tertanggulanginya daerah krisis
dan darurat energi

Mendorong pencapaian target
kebijakan energi nasional dan
rencana umum energi nasional
serta rencana umum energi
daerah

4.

SASARAN STRATEGIS
Tercapainya Target Bauran
Energi dan Program
Rencana Umum Energi
Nasional
Terwujudnya Gambaran
Perencanaan Energi ke
Depan

Tertanggulanginya Daerah
Krisis dan Darurat Energ

Mendorong Pencapaian
Target Kebijakan Energi
Nasional dan Rencana
Umum Energi Nasional serta
Rencana Umum Energi
Daerah

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Evaluasi Pencapaian Bauran
Energi

100%

Evaluasi Pencapaian Program
RUEN

100%

Penyusunan Energi Outlook

1 Dokumen

Tingkat Penyelesaian Rumusan
Penanggulangan Kondisi Krisis
dan Darurat Energi

100%

Tingkat Pelaksanaan Identifikasi
Daerah Rawan Krisis dan Darurat
Energi

100%

Tingkat Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan Energi
Yang Bersifat Lintas Sektoral.

100%

Program :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Dewan Energi Nasional.

Jumlah Anggaran :

Rp. 101.864.397.000
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NO.

2.2.3

ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Setjen DEN
mendapatkan pagu anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
sebesar Rp101. 864. 397. 000, pagu tersebut didistribusikan ke dalam tiga kegiatan.

Lakip 2015

Tabel 2.3. Rincian distribusi anggaran Setjen DEN

Gambar 2.3. Rincian perjenis belanja

Bila dibandingkan pagu anggaran Setjen DEN tahun 2014 dengan tahun 2015, pagu
anggaran Setjen DEN tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 32,8%. Anggaran
tersebut dialokasikan per jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:

25
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BAB. 3

3.1

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan
akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan
seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai
dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala
(triwulan) dan tahunan.Pengukuran dan pembandingan kinerja menggambarkan posisi
kinerja instansi pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, Setjen DEN berkewajiban untuk mencapai target
sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2015. Untuk
mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja
dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran
tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja
Setjen DEN selama tahun 2015.

27

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 3.1 Capaian indikator kinerja utama

AKUNTABILITAS KINERJA
Lakip 2015
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No

Indikator

Satuan

1.

Evaluasi Pencapaian
Bauran Energi
Nasional

%

2

Evaluasi Pencapaian
Program Rencana
Umum Energi
Nasional

%

3

Penyusunan Energi
Outlook

Dokumen

4

Tingkat Penyelesaian
Rumusan
Penanggulangan

%

Tingkat Pelaksanaan
Identifikasi Daerah
Krisis dan Darurat
Energi

%

5

Sasaran Strategis

Tercapainya target
bauran energi dan
program RUEN

Terwujudnya
gambaran
perencanaan energi ke
depan

Tertanggulanginya
daerah krisis dan
darurat energi

Target

Capaian

100%

100%

100%

87.5%

1
Dokumen

90%

100%

100%

100%

100%
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3.1.1

Tabel 3.2 Target dan capaian bauran energi
Mendorong
pencapaian target
kebijakan energi
nasional dan RUEN
serta RUED

Jenis Energi

Capaian Tahun 2015

Target Tahun 2025

Target Tahun 2050

Energi Baru
Terbarukan

4,19%

23%

31%

Minyak Bumi

43,03%

25%

20%

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja utama Setjen DEN

Batubara

34,16%

30%

25%

tahun 2015.

Gas bumi

18,62%

22%

24%

6

1)

Lakip 2015

Tingkat Tindak
Lanjut Rekomendasi
Hasil Pengawasan
Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Energi yang Bersifat
Lintas Sektoral

%

100%

100%

Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Nasional

2)

Evaluasi Pencapian Program Rencana Umum Energi Nasional

Di dalam PP 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pada pasal 9 disebutkan

Setelah ditetapkannya PP 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, tugas

target bauran energi primer yang optimal sebagai berikut:

DEN selanjutnya adalah menetapkan RUEN.Proses penetapan RUEN oleh DEN dimulai
sejak penyerahan Rancangan RUEN (R-RUEN) oleh Pemerintah (diwakilkan oleh Menteri

I.

28

Pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23%

ESDM) kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional pada Sidang Anggota DEN ke-15

(dua puluh tiga persen) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh

pada tanggal 10 Agustus 2015. Sejak penyerahan Dokumen R-RUEN yang meliputi

satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi.

R-Perpres beserta dengan lampiran yang meliputi narasi dan matrik. Pembahasan
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II.

Pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% (dua puluh lima persen)
dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen)

III.

Pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% (tiga puluh persen) dan pada
tahun 2050 minimal 25% (dua puluh lima persen); dan

tujuh Anggota DEN maupun Kementerian di luar Anggota DEN seperti Kementerian
Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri.

Selama lebih dari 5 bulan proses penyelesaian, Rancangan RUEN telah mengalami
perubahan sesuai dinamika pembahasan yang terjadi di Dewan Energi Nasional,
dengan maksud meningkatkan kualitas penyajian R-RUEN yang akan disajikan dalam
Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional untuk ditetapkan. Namun demikian masih

IV.

Pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% (dua puluh dua persen) dan
pada tahun 2050 minimal 24% (dua puluh empat persen).

terdapat substansi materi yang belum selesai disepakati, mengingat begitu komplek
permasalahan dan perlunya pendalaman, sehingga waktu tersedia untuk penetapan
RUEN sudah begitu mendesak.

Pencapaian target bauran energi nasional pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel
3.2.

3)

Penyusunan Energi Outlook

Energi Outlook Indonesia merupakan sebuah buku yang memberikan gambaran
tentang kondisi energi nasional pada kurun waktu 2015-2050, mencakup realisasi,
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Rancangan RUEN secara aktif melibatkan Kementerian, baik yang tergabung dalam

proyeksi kebutuhan dan penyediaan energi primer serta energi final berdasarkan
ketersedian sumber daya energi.

5)

Tingkat Pelaksanaan Indentifikasi Daerah Krisis dan Darurat Energi.

Berdasarkan hasil kegiatan identifikasi untuk penyediaan tenaga listrik pada beberapa
wilayah Indonesia, kondisi neraca daya listrik sebagian besar sudah tidak mengalami

Untuk mendukung pencapaian output dari kegiatan penyusunan Outlook Energi
Indonesia dilakukan beberapa pekerjaan, antara lain:

defisit, namun masih berstatus siaga, antara lain Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Bangka
Belitung, dan Kalimantan Utara. Sedangkan, beberapa daerah yang mengalami defisit
listrik pada beberapa bulan terakhir, antara lain Provinsi Lampung, Kalimantan Barat,

-

Penyelenggaraan Bali Energi Forum

Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Untuk penyediaan BBM, LPG, dan gas bumi selama tahun 2015, sebagian besar wilayah

Forum ini dilaksanakan untuk memperluaspandangandenganberbagipengetahuan

Indonesia tidak mengalami kekurangan pasokan dalam kurun waktu yang lama karena

danpertukaran informasiyang berkaitan dengankondisi ekonomidan energidi masa

masih dapat terpenuhi dan ditanggulangi oleh badan usaha.

depan.

Pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur pipanisasi, pembangkit, dan

Lakip 2015

jalur transmisi mengalami beberapa kendala antara lain pembebasan lahan, perizinan
pinjam pakai kawasan hutan, belum ada kesepakatan Terminal Service Agreement
(TSA) pembangunan pipanisasi dari jaringan pipa transmisi ke pembangkit, belum
ada kesepakatan dengan PT. Jasa Marga pada pembangunan jaringan pipa yang
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dengan konsumen pembangkit dan industri.

6)

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di

Bidang Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral.
Gambar 3.1 Penyelenggaraan Bali Energy Forum

Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi
4)

Tingkat Penyelesaian Rumusan Penanggulangan

lintas sektor, maka Anggota Dewan Energi Nasional pada tahun 2015 telah memberikan
rekomendasi kepada Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN hal-hal sebagai berikut:

Selama tahun 2015, R-Perpres telah dibahas melalui mekanisme dan tahapan
pembahasan internal di Kementerian ESDM dan DEN, persetujuan prakarsa dari

a.

Pengawasan perkembangan pelaksanaan pembangunan pembangkit 35 GW

Presiden, pembahasan dengan panita antar-Kementerian, dan dilanjutkan dengan

terkait Rencana Tata Ruang Wilayah pada Pemda, beberapa isu yang ada pada

proses harmonissai yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai

saat ini adalah :

dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Saat ini, hasil harmonisasi R-Perpres telah disetujui oleh MESDM dan telah
disampaikan kepada Presiden RI untuk memperoleh pengesahan.

•

Salah satu hambatan percepatan pembangunan pembangkit 35 GW di beberapa
wilayah terutama adalah masalah izin lokasi pembangkit, hal ini terjadi karena
usulan rencana lokasi pembangunan pembangkit oleh PT. PLN (Persero) atau
pihak swasta belum/tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang
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melewati jalan tol, dan kesepakatan harga jual beli gas antara pihak transporter

30

telah ditetapkan Pemda (Provinsi dan Kabupaten/Kota) setempat, sehingga

Sehubungan dengan hal tersebut, DEN merekomendasikan Ditjen Ketenagalistrikan

usulan izin lokasi untuk pembangkit ditolak oleh Pemda setempat.

dan PT. PLN (Persero) untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian
dan Badan Standarisasi Nasionaluntuk melakukan sinkronisasi sertifikasi standar

•

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian

antara SPLN yang digunakan PT PLN (Persero) dengan SNI yang digunakan

ATR/BPN) sedang menyusun kajian Integrasi Program Prioritas Nasional Tahun

Kementerian Perindustrian untuk barang-barang keperluan proyek pembangunan

2015-2019 (Nawacita) dengan RTRW Provinsi dengan tujuan memberikan

sistem ketenagalistrikan, sehingga hanya ada 1 (satu) sertifikasi standar sesuai SNI

masukan kepada Pemda Provinsi sebagai bahan pada saat melakukan

yang dapat digunakan supplier untuk mengikuti kegiatan pekerjaan baik di PT. PLN

peninjauan kembali RTRW Provinsi.

(Persero) dan pihak swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut, DEN merekomendasikan sebagai berikut :

c.

Regionalisasi pengusahaan ketenagalistrikan

Lakip 2015

Untuk menjamin energi listrik diberbagai wilayah di Indonesia guna
•

mendukung

Ditjen Ketenagalistrikan dan PT. PLN (Persero) segera melakukan koordinasi

ekonomi

dan

tumbuhnya

industri-industri

baru yang memberikan nilai tambah dan terciptanya lapangan kerja baru,

dengan DitjenTata Ruang, Kementerian ATR/BPN untuk melakukan sinkronisasi

DEN mengusulkan adanya kajian perubahan regulasi tentang regionalisasi

guna membuat road map memastikan usulan pembangunan pembangkit 35 GW

pengusahaan ketenagalistrikan (disesuaikan dengan kondisi geografis,

(yang dibangun PT. PLN dan/atau pihak swasta) di setiap wilayah provinsi dan/

keekonomian kawasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi),sebagaimana

atau kabupaten/kota sudah masuk atau belum dalam RTRWPemda setempat.

32

pertumbuhan

tersirat pada pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang
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Rencana pembangunan pembangkit 35 GW yang sudah masuk dalam RTRW
Pemda setempat diprioritaskanterlebih dahulu, sedangkan yang belum masuk

3.1.2

PENGUKURAN KINERJA

RTRW Pemda setempat, agar KESDM mengusulkan kepada Kementerian ATR/
BPNuntuk diprioritaskan pada masukan dalam RTRW, untuk peninjauan
kembali RTRW Pemda.

Pada tahun 2015 Setjen DEN menetapkan delapan sasaran yang akan dicapai. Kedelapan
sasaran tersebut diukur melalui beberapa indikator kinerja. Rincian tingkat capaian
kinerja Setjen DEN tahun 2015 diilustrasikan sebagai berikut :

•

Pengawasan perkembangan pelaksanaan pembangunan pembangkit 35
GW terkait sertifikasi standar untuk barang-barang keperluan sistem
ketenagalistrikan:

b.

Sertifikasi standar barang-barang untuk keperluan proyek pembangunan sistem
ketenagalistrikan saat ini sudah memilikisertifikasi standar sesuai Standarisasi
Nasional Indonesia (SNI), namun PT. PLN (Persero) mengatur tersendiri untuk
pihak ke tiga yang akan mengerjakan kegiatan pada PT. PLN (Persero) yaitu
harus mempunyai sertifikasi standar Sertifikasi Perusahaan listrik Negara
(SPLN).
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Ketenagalistrikan.
•

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Setjen DEN

Terwujudnya
perumusan
kebijakan di
bidang energi
yang bersifat
lintas sektor,
penyusunan
perencanaan energi,
penyelenggaraan
hubungan
kemasyarakatan dan
persidangan
DEN
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Terwujudnya
perumusan
identifikasi
dan penetapan langkahlangkah penanggulangan
kondisi krisis
dan darurat
energi serta
pengawasan
pelaksanaan
kebijakan di
bidang energi
yang bersifat
lintas sektor.

SASARAN

Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan
energi lintas
sektoral sesuai
UU no. 30 tahun
2007 tentang
Energi

INDIKATOR
KINERJA
SASARAN

Jumlah laporan
bahan perumusan
dan perancangan
kebijakan energi
lintas sektor dan
daerah

Menyiapkan bahan penetapan
dan reviu RUEN

Jumlah laporan
bahan penetapan
RUEN dan asistensi RUED

Menyusun outlook energi Indonesia

1 buku

Meningkatkan
pelayanan humas dan persidangan DEN

Jumlah laporan
persidangan Dewan Energi Nasional, hubungan
masyarakat, dan
keprotokoleran

TARGET

9 Laporan

8 laporan

REALISASI

9 Laporan

7 laporan

%
CAPAIAN

100%

87,5%

Rata
– Rata
Capaian
Sasaran

100%

87,5%

1 buku

1 draft

90%

90%

8 Laporan

8 Laporan

100%

100%

Jumlah laporan
fasilitasi
perumusan
langkah-langkah
penanggulangan
krisis dan darurat
energi

8 Laporan

Melaksanakan
pengawasan
dan menyiapkan
rekomendasi hasil pengawasan
pelaksanaan
kebijakan di bidang energi

Jumlah laporan
pengawasan
pelaksanaan
kebijakan energi
yang bersifat
lintas sektor

11 Laporan

11 laporan

100%

100%

Menyelesaikan
rumusan kebijakan cadangan
penyangga
energi

Jumlah laporan
telaahan
peraturan tentang
Cadangan
Penyangga Energi

1 Laporan

1 laporan

100%

100%

Menyiapkan rumusan langkahlangkah penanggulangan kondisi krisis dan
darurat energi

8 laporan

100%

100%

Terwujudnya
pengelolaan
administrasi
umum untuk
mendukung
pelaksanaan
tugas Dewan
Energi
Nasional

Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
administrasi
umum, kapasitas
sumber daya
manusia, dan
kerja sama
di bidang
energi serta
mewujudkan
pengelolaan
sistem informasi
yang terintegrasi

Jumlah dokumen/
laporan
perencanaan
program dan
rencana kerja,
perencanaan
anggaran,
pengelolaan
keuangan serta
evaluasi dan
laporan

17
dokumen

17 dokumen

100%

Jumlah laporan
pengelolaan
kepegawaian dan
hukum

15
dokumen

15 dokumen

100%

Jumlah dokumen
pengelolaan
administrasi
perlengkapan,
persuratan damn
kearsipan serta
kerumahtanggan

12
dokumen

12 dokumen

100%

Jumlah dokumen/
sistem pelayanan
publik atau
birokrasi

2
dokumen

2 dokumen

100%

Terselenggaranya
layanan
perkantoran

12 bulan

12 bulan

100%

Tersedianya
peralatan

156 unit

156 unit

100%

RATA – RATA CAPAIAN

100%
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97,19%
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TUJUAN
STRATEGIS

3.1.3

yang terdapat di lapangan.Pada tahun 2015, kegiatan yang telah telah dilakukan yaitu

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan lintas sektor dan Pemerintah Daerah dalam
Sasaran ke-1.Menyiapkan Bahan Untuk Perumusan Kebijakan Energi Lintas Sektoral

bentuk rapat dan kunjungan kerja yang membahas permasalahan konservasi energi.

sesuai UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi.
2)

Isu-Isu Energi

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke - 1

Lakip 2015

Jumlah laporan bahan
perumusan dan perancangan
kebijakan energi lintas sektor
dan daerah

36

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan isu di
bidang energi, Setjen DEN melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pertemuan Reguler Lintas
Sektor sebagai ruang untuk melakukan komunikasi antara pihak-pihak yang memiliki

9 Laporan

9 Laporan

100%

kepentingan terkait dengan sektor energi dengan Dewan Energi Nasional guna mencari
jalan keluar masalah.

Sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan teknis/ masukan kepada

Pada tahun 2015 Setjen DEN, telah memfasilitasi pembahasan isu-isu strategis yang

Dewan Energi Nasional dalam perumusan kebijakan energi dengan melaksanakan

terkait dengan penurunan harga minyak dunia, pembangunan pembangkit listrik 35

sembilan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini. Kegiatan yang telah

GW dan pro kontra pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.
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dilaksanakan adalah :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3)
1)

Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Kerja Kebijakan Energi.

Koordinasi Lintas Sektor Dan Daerah Dalam Rangka Penyiapan Bahan
Perumusan Kebijakan Energi.

Pada tahun 2015, kegiatan kelompok kerja berfokus kepada Percepatan Penyediaan
dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati.

Isu – isu di bidang energi tidak dapat diselesaikan hanya oleh KESDM, namun
memerlukan pendekatan yang bersifat lintas sektor, seperti dengan Kementerian

Pertemuan yang dilakukan adalah dalam rangka pembahasan terkait percepatan

Perhubungan berkaitan dengan penggunaan bahan bakar untuk transportasi;

implementasi penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati antara lain

Kementerian Perindustrian berkaitan dengan penggunaan bahan bakar untuk industri;

permasalahan harga, kebutuhan lahan, serta permasalahan terkait peraturan yang

Kementerian Keuangan berkaitan dengan fiscal, subsidi, alokasi anggaran untuk

sudah ada.Dari hasil diskusi, luas wilayah yang berpotensi dapat dijadikan lahan

pembangunan sektor energi.

BBN sekitar 4,6 jutaHa yang terdiri dari lahan bekas tambang sekitar 2.429 Ha, Hutan
Tanaman Industri untuk tanaman energi sekitar 0,5 juta Ha dan sekitar 4,1 juta ha

Hasil pelaksanaan koordinasi yang dilakukan selama tahun 2015 adalah sebagai

dari kesesuaian lahan BBN.

berikut:
4)
-

Dialog Energi

Kegiatan koordinasi lintas sektor maupun daerah dilaksanakan melalui rapat

koordinasi dengan sektor/instansi terkait dan kunjungan kerja ke beberapa operator

Dialog Energi yang bertema Kebijakan Energi Nasional 2050 : Paradigma Pengelolaan

penyedia dan pemanfaat energi, dalam rangka fact finding terhadap permasalahan

Energi “Energi Sebagai Modal Pembangunan” diselenggarakan pada tanggal 17
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INDIKATOR KINERJA
SASARAN

Pelaksanaan Fasilitasi Pertemuan Reguler Lintas Sektor Dalam Pembahasan

September 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta.

itu Sekretariat Jenderal DEN melakukan kegiatan evaluasi terhadap Kebijakan
Energi Nasional secara bertahap setiap tahun sejak Peraturan Pemerintah tersebut

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh DEN sebagai

ditetapkan.Dengan adanya evaluasi KEN maka diharapkan DEN mendapatkan input

forum diskusi lintas sektor dan lembaga untuk membahas berbagai aspek terkait

yang komprehensif mengenai kesesuaian regulasi dalam KEN dengan kondisi saat ini

dengan pengelolaan energi mulai dari sisi penyediaan sampai dengan pemanfaatan

sehingga dapat dijadikan dasar untuk meninjau kembali Kebijakan Energi Nasional

energI.Forum Dialog Energi dilakukan oleh DEN sebagai media untuk mendiskusikan

nantinya.

berbagai isu di bidang energi serta mengidentifikasi hambatan dalam mewujudkan
6)

ketahanan dan kemandirian energi.

Analisis Kebijakan Struktur Tarif Dasar Listrik

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

Lakip 2015

Kesimpulan dari pelaksanaan Dialog Energi antara lain:
•

Indonesia perlu membangun kilang baru

skema tarif progresif untuk mendapatkan tariff listrik yang optimal sehingga dapat

•

Diperlukan kepastian hukum dan keamanan untuk menarik minat investor.

mencapai tarif dasar listrik yang berkeadilan dan sesuai dengan harga keekonomian
maka dilakukan kajian Tarif Dasar Listrik.

Hasil dari forum Dialog Energi ini dapat digunakan sebagai bahan bagi Dewan Energi
Nasional dan Setjen DEN dalam perumusan kebijakan energi danmasukan kepada

38

2014 tentang Kebijakan Energi Nasional maka kedepan pemerintah perlu menerapkan

7)

Analisis Kebijakan Ketahanan Energi Melalui Pembangunan Cadangan Strategis
Nasional.

Pemerintah dalam pengelolaan energi nasional.
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5)

Evaluasi Kebijakan Energi Nasional

Strategis Energi yang terdapat pada PP KEN, pada tahun anggaran 2015 dilakukan
kajian Ketahanan Energi melalui Pembangunan Cadangan Strategis. Dengan

Kebijakan Energi Nasional sampai dengan tahun 2050 berisi arah kebijakan pengelolaan

tersedianya kajian ini diharapkan akan tersedia konsep tentang cadangan strategis

energi nasional dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai.Kondisi saat ini, penyediaan

energi yang mencakup potensi kelayakan jenis energi dan lokasi

energi primer nasional masih sangat didominasi oleh energi fosil yaitu minyak bumi,

strategis energi serta mekanisme pengelolaan CSE. Selanjutnya hasil rekomendasi

gas bumi, dan batubara.

pada kajian Cadangan Strategis Energi akan disampaikan Dewan Energi Nasional

untukcadangan

kepada Pemerintah untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Berikut disampaikan evaluasi capain sasaran –sasaran KEN selama tahun 2015:
•

Minyak bumi 			

43,03%

•

Gas bumi			

18,62%

•

Batu bara			

34,16%

•

Energi baru terbarukan

4,19%

8)

Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Paradigma Terhadap Tata Kelola
Energi

Saat ini pemenuhan kebutuhan energi jangka panjang sudah dilakukan oleh berbagai
negara, yang menyadari bahwa energi merupakan komponen pendukung keberhasilan
pembanguan suatu bangsa. Indonesia yang mempunyai cadangan energi fosil cukup

Sebagaimana amanat Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Energi Nasional yang menyatakan bahwa Kebijakan Energi Nasional dapat
ditinjau kembali paling cepat 5 (lima) tahun apabila dipandang perlu. Oleh karena

banyak terutama gas dan batubara perlu mulai membuat rencana pengelolaan
energi yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan energi jangka panjang dengan
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Dalam upaya menindaklanjuti penyiapan peraturan turunan terkait Cadangan

memanfaatkan energi sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan

KajianAnalisis Kebijakan Penyediaan Lahan untuk Pemenuhan Kebutuhan BBN

tidak tergantung pada

impor.Oleh karena itu dalam Kebijakan Energi Nasional,

dilakukan bekerja sama dengan badan Informasi Geospasial (BIG) dalam mengolah

terdapat beberapa pasal yang jelas mengamanatkan perubahan paradigma pengelolaan

data kesesuai lahan yang diperoleh berdasarkan hasil koordinasi dengan Balai Besar

energi yaitu :

Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Bina Usaha
Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal

•

Pasal 6, Sumber Daya Energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata

Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, dan Badan Petanahan nasional.

tetapi sebagai modal pembangunan nasional;
Pengolahan data lahan BBN digunakan menggunakan aplikasi ArcGIS yang diolah

Energi ditujukan untuk modal pembangunan guna sebesar-besar kemakmuran

langsung oleh BIG dimana luas lahan tersedia yang potensial untuk dibudidayakan

rakyat, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pembangunan

sebagai tanaman BBN berdasarkan hasil perhitungan adalah: ± 4.6 juta hektar, terdiri

ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah di dalam negeri dan penyerapan

dari:

tenaga kerja;
•

Pasal 10 Ayat (1) butir d: ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional dipenuhi
antara lain dengan mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama

•

2.429 Ha (dari bekas tambang)

•

0,5 juta Ha (dari HTI untuk tanaman energi)

•

4,1 juta Ha (dari kesesuaian lahan BBN)

gas dan batubara serta menetapkan batas waktu untuk mulai menghentikan
ekspor.
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Pasal 7, yang menyebutkan bahwa Sumber Energi dan/atau Sumber Daya

41

Sasaran ke-2. Menyiapkan Bahan Penetapan dan Reviu RUEN

Dengan adanya perubahan paradigma pengelolaan energi maka tata kelola pengelolaan

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke - 2

energi juga mengalami perubahan. Oleh karena itu dalam upaya menyiapkan
rekomendasi perubahan tata kelola energi sesuai paradigma baru pengelolaan energi,

INDIKATOR KINERJA
SASARAN

perlu dilakukan kajian dampak kebijakan perubahan paradigma terhadap tata kelola

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

9 Laporan

9 Laporan

87,5%

energi.

9)

Analisis Kebijakan Penyediaan Lahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan

Jumlah laporan bahan
penetapan RUEN dan
asistensi RUED

Bakar Nabati Nasional
Sasaran ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan dan penyiapan bahan,
Maksud dari pelaksanaan kajian Analisis Kebijakan Penyediaan Lahan untuk

data dan informasi untuk penetapan RUEN dan perencanaan energi lintas sektor dan

Pemenuhan Kebutuhan BBN adalah untuk melakukan analisis kebijakan penyediaan

daerah dengan melaksanakan sembilan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran

lahan untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional dengan tujuan mendapatkan hasil

ini. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

kajian akademis berupa penyediaan lahan untuk kebutuhan energi khususnya bahan
bakar nabati (biodiesel dan bioethanol)yang dapat digunakan bahan bagi Dewan Energi

1)

Koordinasi Perencanaan Energi Lintas Sektor dan Daerah

Nasional dan Setjen DEN dalam perumusan kebijakan energi dan masukan kepada
Pemerintah dalam rangka percepatan implementasi penyediaan dan pemanfaatan
Bahan Bakar Nabati.

Koordinasi perencanaan energi lintas sektor dan daerah diperlukan dalam rangka
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•

mensinergikan data – informasi, masukan dan pemikiran maupun rekomendasi dari

4)

Penelaahan Neraca Energi Nasional

sektor terkait di pusat dan daerah, agar dapat menghasilkan rumusan perencanaan
energi yang memberi jaminan ketersediaan energi yang diperlukan dalam mendukung

Neraca energi merupakan keseimbangan antara pemanfaatan dan penyediaan energi

pembangunan baik nasional, kawasan, maupun daerah secara optimal.

yang disusun setiap tahun. Neraca energi dapat menggambarkan kondisi energi
nasional secara keseluruhan, baik dari sisi penyediaan dan sisi pemanfaatan untuk

2)

Review dan Pendampingan Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

setiap jenis energi, dan per sektor pengguna. Neraca energi juga dapat menjelaskan
tentang besarnya produksi energi, ekspor, impor, cadangan, transformasi energi,

Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri/ Bilateral/ Regional/ Multilateral
dalam Pelaksanaan Pengelolaan Energi

Lakip 2015

Penyelenggaraan kerja sama luar negeri merupakan implementasi dari Keputusan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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Menteri ESDM Nomor 2522 Tahun 2015, Setjen DEN diamanahkan/ ditunjuk sebagai
Focal Point (Unit Koordinator) dalam forum-forum internasional. Sepanjang tahun
2015 hasil pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

losses energi dan konsumsi energi final dari masing-masing sektor pemakai untuk
setiap jenis energi.

Penelaahan neraca energi dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci
tentang permasalahan keenergian yang ada saat ini dari masing-masing sektor baik dari
aspek ketersediaan energi yang meliputi sisi penyediaan maupun sisi pemanfaatan,
serta aspek manajemen/pengelolaan energi, sehingga dapat memberikan arah yang
jelas dalam hal penanggulangan permasalahan yang nantinya diharapkan menghasilkan
beberapa poin kebijakan energi maupun rencana strategis yang dituangkan dalam

•

•

Mengikuti dan berperan aktif dalam penyusunan ASEAN Plan of Action on

Rencana Umum Energi Nasional. Untuk pelaksanaannya penelaahan dilakukan

Energi Cooperation/APAEC DC (2016-2020). Kegiatan ini telah dimulai sejak

terhadap neraca energi nasional tahun 2013 dan 2014, hal ini dilakukan untuk dapat

tahun 2014.

melakukan analisa atas perbandingan perubahan kondisi energi nasional yang terjadi

Merencanakan kegiatan yang tertuang di dalam Plan of Action di bidang Energi

pada 2 tahun.

untuk kerangka kerja sama ACD.
5)
•

Mengikuti beberapa pertemuan ASEAN : SOME (Senior Official Meeting on
Energy), AMEM (ASEAN Minister on Energy Meeting) dan Special SOME.

•

Penyiapan Data dan Informasi Untuk Penetapan dan Review RUEN

Mengikuti dan menjadi pembicara dalam beberapa pertemuan internasional.

Penyiapan data dan informasi untuk penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
merupakan kegiatan pengelolaan data energi yang mencakup kondisi energi nasional,
agenda utama pengelolaan energi, rencana dan strategi penyediaan, pengusahaan

•

Melakukan beberapa kegiatan dalam kerangka kerja samaIndonesian-Swedish

serta pemanfaatan setiap potensi sumber daya energi untuk pemenuhan kebutuhan

Initiatives For A Sustainable Energi Solutions (INSISTS) untuk pengembangan

energi nasional. penyiapan data dan informasi menyusun dua buku data antara lain :

di bidang energi khususnya energi baru terbarukan, diantaranya adalah

Excecutive Reference Data National Energy Management 2015 dan Excetuvite Reference

melakukan pertemuan tahunan INSISTS yang berlangsung pada bulan Mei

Data Province 2015.

2015 dan melakukan pertemuan INSISTS secara berkala. Kegiatan yang sudah
berjalan sampai dengan tahun 2015 yaitu : Pengembangan Micro-hydro in

6)

Penyusunan Outlook Energi Indonesia

container, pengembangan sistem hibrid energi, pengembangan biofuel dan
kegiatan sustainable leadership.

Outlook Energi Indonesia 2015 merupakan dokumen Outlook Energi Indonesia kedua
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3)

di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal DEN. Buku ini memberikan gambaran tentang

Selanjutnya, penetapan Perpres akan melalui proses harmonisasi di bawah koordinasi

kondisi energi nasional pada kurun waktu 2015-2050, mencakup realisasi, proyeksi

Kementerian Hukum dan HAM, setelah penyampaian Dokumen RUEN final dari

kebutuhan dan penyediaan energi primer serta energi final berdasarkan ketersedian

Kementerian ESDM. Sidang Anggota DEN ke-16 pada tanggal 11-12 Desember 2015

sumber daya energi.

di Banda Aceh telah diselenggarakan dengan topik utama memfinalkan dokumen
R-RUEN, namun dikarenakan masih adanya substansi materi yang belum disepakati

7)

Kajian Kebijakan Luar Negeri Bidang Energi

seperti penjabaran kebijakan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir, sinkronisasi antara
narasi dan matrik RUEN, maka R-RUEN belum diajukan ke dalam Sidang Paripurna

Belum terdapatnya regulasi yang secara spesifik menangani kebijakan luar negeri

DEN untuk proses penetapan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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mengenai kerjasama internasional bidang energi telah diatur dalam Pasal 10 Undang-

Selama lebih dari 5 bulan proses penyelesaian, Rancangan RUEN telah mengalami

Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, namun hingga kini belum terdapat

perubahan sesuai dinamika pembahasan yang terjadi di Dewan Energi Nasional,

aturan turunan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai

dengan maksud mensinkronkan program yang terdapat pada R-RUEN dengan KEN.

acuan dalam kerjasama luar negeri khususnya bidang energi.

Sampai dengan penyusunan LAKIP ini, masih terdapat substansi materi yang belum

Adapun ruang lingkup kajian ini adalah mengulas pastisipasi Pemerintah Indonesia

disepakati. Sehubungan dengan hal tersebut perlu segera menyelesaikan proses

pada beberapa organisasi internasional serta review posisi Pemerintah Indonesia pada

penetapan RUEN mengingat target waktu penyelesaian adalah Oktober 2015.

isu – isu energi di tingkat internasional.
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Sasaran ke-3.Menyusun Outlook Energi Indonesia.
8)

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Energi Daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan energi yang
telah dilakukan oleh daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi, guna melihat
kesesuaian antara perencanaan energi yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya serta
menemukan faktor yang menjadi hambatan, agar perencanaan energi ke depandapat

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke - 3
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
Tersusunnya outlook
energi Indonesia 2015

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1 buku

1 draft

90%

terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.
9)

Fasilitasi Penetapan RUEN

Sasaran ini dimaksudkan untuk mencapai target KEN elastisitas energi lebih kecil dari
satu, oleh karenanya diperlukan sebuah perencanaan yang matang disetiap sektor
dengan merumuskan kebijakan maupun program terkait dengan efisiensi energi,

Proses penetapan RUEN oleh DEN dimulai sejak penyerahan Rancangan RUEN (R-RUEN)

konservasi energi, serta investasi bidang energi.

oleh Pemerintah (diwakilkan oleh Menteri ESDM) kepada Ketua Harian Dewan Energi
Nasional pada Sidang Anggota DEN ke-15 pada tanggal 10 Agustus 2015.

Seiring dengan proses pembahasan substansi RUEN, penyusunan legal drafting Perpres
RUEN telah melalui proses Panitia Antar Kementerian pada tanggal 17 Desember 2015.

Sasaran 4.Meningkatkan Pelayanan Humas dan Persidangan DEN.
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di bidang energi menjadi latar belakang penyusunan kajian ini. Meskipun ketentuan

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke - 4
INDIKATOR KINERJA
SASARAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

iii.

Mengikuti forum koordinasi keprotokoleran KESDM

3)

Laporan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi
Jumlah laporan
persidangan Dewan
Energi Nasional,
hubungan masyarakat,
dan keprotokoleran

antar instansi yang terkait dengan tugas kehumasan dan persidangan dalam
8 Laporan

8 Laporan

100%

membangun dan memperkuat jalinan komunikasi antar lembaga dan instansi yang
terkait dengan tugas Dewan Energi Nasional.
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Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengelolaan informasi dalam

fungsi Dewan Energi Nasional dalam merumus dan mengawasi kebijakan di bidang

memberikan dan menyampaikan berbagai informasi kepada Pemerintah Pusat,

energi. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai katalisator bagi Dewan Energi Nasional

Pemerintah Daerah dan pihak terkait lain tentang kebijakan energi yang ditetapkan

dalam menyampaikan arah kebijakan, pandangan dan pendapat, perkembangan yang

oleh DEN serta kegiatan DEN lainnya. Dalam rangka pencapaian sasaran dilaksanakan

terjadi baik nasional maupun internasional di bidang energi kepada publik.

beberapa kegiatan, antara lain :
1)

Disamping itu, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi publik untuk memberikan

Penyusunan Dokumentasi Sidang Anggota/ Paripurna/ Rapat Anggota dan

pendapat, saran dan pemikiran yang disampaikan melalui koordinasi yang dilakukan.

Kegiatan DEN Lainnya.

Secara khusus kegiatan tersebut juga dilakukan dalam rangka menjalin komunikasi
dengan media massa.

Kegiatan dokumentasi telah menghasilkan rekaman kegiatan Dewan Energi Nasional
dan Setjen DEN dalam bentuk notulen, risalah, audio, visual, dan audiovisual.

Pada tahun 2015 kegiatan penyelenggaraan kehumasan telah melaksanakan beberapa
kegiatan yang terkait dengan kehumasan dan persidangan antara lain peliputan

Dalam tahun 2015, kegiatan dokumentasi yang dilakukan sejalan dengan pelaksanaan
kegiatan pada Dewan Energi Nasional dan Setjen DEN.

kegiatan Dewan Energi Nasional untuk dimuat di website www.den.go.id, melakukan
koordinasi Persiapan dan pelaksanaan Sidang Anggota DEN, meliput kunjungan kerja

Penambahan kegiatan dokumentasi ini diperkirakan akan terjadi pada tahun-tahun

Anggota DEN, mengikuti pertemuan-pertemuan kehumasan yang diselenggarakan

yang akan datang terutama dengan adanya upaya untuk menjaga agar rapat dan

oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, koordinasi dengan media massa,

Sidang Anggota Dewan untuk dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 26 Tahun

dan koordinasi dengan humas Kementerian Anggota DEN dalam rangka persiapan

2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon

dan peliputan media terkait kegiatan Sidang Anggota Dewan Energi Nasional, serta

Anggota Dewan Energi Nasional.

mempublikasikan informasi kegiatan Dewan Energi Nasional melalui media cetak dan
media elektronik.

2)

Laporan Penyelenggaraan Keprotokolan
4)

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015 antara lain:

i.
ii.

Sosialisasi/ Diseminasi/ Diskusi/ Dialog/ Pertemuan tentang Kebijakan
Energi.

Mempersiakan keprotokolan sidang dan rapat –rapat yang dilakukan DEN dan

Sosialisasi Kebijakan Energi, pada Tahun 2015, Humas dan Persidangan telah

Setjen DEN.

melaksanakan Sosialisasi di empat (4) daerah dengan tujuan agar Pemerintah Pusat,

Koordinasi dengan AUP, AUPK, Sekretaris Jenderal Kementerian terkait,

Pemerintah Daerah dan pihak lain terkait, mengetahui dan memahami serta mempunyai

Lembaga/ Daerah, dan Internasional.

persepsi yang sama tentang Kebijakan Energi Nasional, sehingga Pemerintah Pusat
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Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman publik terkait dengan tugas

DEN, dan penetapan bentuk peraturan perundang-undangan RUEN.

dalam menyusun RUEN dan Pemerintah Daerah dalam menyusun RUED selaras dengan
KEN. Ke empat provinsi tersebut antara lain :
i.

Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional dilaksanakan pada tanggal 6 - 8 April

viii.

Pelaksanaan Sidang Anggota ke – 16 Dewan Energi Nasional pada tanggal
tanggal 11 -12 Desember di Banda Aceh. Sidang Anggota DEN ke-16 membahas

2015 di Palu, Sulawesi Tengah

pokok-pokok materi Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang
perlu mendapatkan perhatian dalam penyelesaiannya.

ii.

Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional dilaksanakan pada tanggal 7 - 9 Oktober
2015 di Medan, Sumatera Utara.

iii.

Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional dilaksanakan pada tanggal 22 - 25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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iv.

Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional dilaksanakan pada tanggal 2 - 4 Desember
2015 di Balikpapan, Kalimantan Timur.

5)

Laporan Penyelenggaraan Sidang DEN

v.

Pelaksanaan Sidang Paripurna ke – 2 Dewan Energi Nasional pada tanggal 25

49
Gambar 3.2 Penyelenggaraan Sidang Anggota DEN

Februari 2015 di Kantor Kepresidenan, Istana Negara, Jakarta. Sidang Paripurna
ke- 2 Dewan Energi Nasional dilaksanakan dengan agenda Peran dan struktur

6)

Laporan Hubungan Kelembagaan

organisasi Dewan Energi Nasional dan Isu strategis yang perlu mendapat
arahan Presiden RI.

kegiatan yang dilaksanakan dalam hubungan kelembagaan berupa koordinasi dengan
tujuh Kementerian anggota DEN, Sekeretariat Kabinet, Sekeretariat Negara, Sekretariat

vi.

Pelaksanaan Sidang Anggota ke – 14 Dewan Energi Nasional pada tanggal 29

Presiden,dan Sekretariat Wakil Presiden.

Juni di Jakarta. Sidang Anggota ke – 14 Dewan Energi Nasional membahas
tentang perkembangan penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, program

7)

Dokumen Pembuatan Materi Publikasi Den

pembangkit listrik 35 GW, percepatan eksplorasi migas, dan percepatan
pemanfaatan bio-fuel.

Kegiatan ini dilakukan dengan membuat sosialisasi di media massa baik elektronik
maupun cetak, pembuatan advetorial di media luar ruang, sertapembuatan leaflet dan

vii.

Pelaksanaan Sidang Anggota ke – 15 Dewan Energi Nasional pada tanggal 10

booklet pengelolaan energi nasional.

Agustus di Jakarta. Agenda Sidang Anggota ke-15 Dewan Energi Nasional yaitu
pemaparan dan penyerahan rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
dari Pemerintah c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada

8)

Program Edukasi Energi
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November 2015 di Sorong, Papua Barat.

Edukasi Energi merupakan program yang diarahkan langsung oleh Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral, dimana program tersebut memiliki tujuan antara lain :
3

i.

Meningkatkan kesadaran para stakeholder tentang pentingnya ketahanan

METRO
TV

12.30 dan 13.30

Metro Siang

energi.

ii.

Prime Time News
dan

28-Nov-15

Sabtu

1

29-Nov-15

Minggu

1

30-Nov-15

Senin

1

Memberikan pemahaman tentang risiko pengelolaan dan penggunaan energi
yang tidak tepat.

iii.

Memberikan pemahaman tentang manfaat dari pencapaian bauran energi yang
ii.

berkelanjutan.

iv.

Pembuatan

Iklan

Layanan

Masyarakat

tentang

“Hemat

Energi”

dan

Penayangannya.

Pemahaman tentang apa yang dapat mereka perbuat untuk mengurangi risiko
ketahanan energi.

Tabel 3.9. Jadwal Tayang Iklan Layanan Masyarakat

Pemahaman tentang apa yang dapat mereka perbuat untuk memperoleh
manfaat dalam rangka menuju perubahan bauran energi yang diharapkan.

vi.

Mengukur kesadaran dan aksi para stakeholder dalam rangka mencapai

NO.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

NAMA
PROGRAM

JAM
TAYANG

1

METRO TV

kegiatan, diantaranya :

i.

TANGGAL

HARI

9-Nov-15

Senin

Prime Time
News

1

18.00-19:15
10-Nov-15

Selasa

9-Nov-15

Senin

Pembuatan Film Dokumenter Pengelolaan Energi Nasional degan judul

“Kedaulatan Energi untuk Kedaulatan Negeri” dan penayangannya.
2

TV ONE

Tabel 3.8. Jadwal Tayang Film Dokumenter
NO.

MEDIA

NAMA
PROGRAM

JAM
TAYANG

TANGGAL

HARI

TVRI

Edukasi
Redaksi Sore

13.00-13:30

16-Nov-15

16.15

Bukan 4 Mata

21.45

Redaksi Siang

12.05

TRANS 7

Redaksi Pagi
Bukan 4 Mata

11-Nov-15

Rabu

RCTI

Anak jalanan

18.30-19.45

4

2

1

9-Nov-15

Senin

1

10-Nov-15

Selasa

2

On The Spot

18:00-19:15

9-Nov-15

Senin

2

On the spot

19:15-20:30

10-Nov-15

Selasa

1

Trans 7

1
28-Nov-15

Sabtu

1

29-Nov-15

Minggu

1

30-Nov-15

Senin

iii.

Kampanye Energi di Media: Advetorial Media Cetak,dan Media Elektronik.

iv.

Media Luar Ruang

2
2
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2

1

20.00-21.00

1

Jumat

6.15
21.45

1

2

1
27-Nov-15

2

Senin

Apa Kabar
Indonesia
Malam

JUMLAH
SPOT
3

1

JUMLAH
SPOT
1

ketahanan energi nasional.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bagian Humas dan Persidangan melakukan beberapa
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v.

I.

•

Iklan di TV Bandara Soekarno Hatta

•

Iklan di TV Kereta Api kelas Executive jalur Jawa.

•

Iklan di kereta commuter line berupa Wall Panel dan Ceiling Panel

Sasaran 5. Menyiapkan Rumusan Langkah – Langkah Penanggulangan Kondisi Krisis
dan Darurat Energi.

II.

Jumlah laporan fasilitasi
perumusan langkahlangkah penanggulangan
krisis dan darurat energi.

8 Laporan

REALISASI

Kondisi teknis operasional; dan

•

Kondisi nasional.

Menteri menetapkan krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi

% CAPAIAN

III.

Presiden menetapkan krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi
nasional atas usul dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

8 Laporan

100%

IV.

Sidang Anggota merekomendasikan langkah-langkah penanggulangan krisis
energi dan/atau darurat energi kepada:
•

Sasaran ini dimaksudkan untuk menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan strategi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan

penanggulangan krisis dan darurat energi dengan melaksanakan beberapa kegiatan,

Energi Nasional untuk ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Ketua

antara lain :

Harian Dewan Energi Nasional;
•

1)

Pengembangan Regulasi Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi

Kegiatan pengembangan regulasi penanggulangan krisis dan darurat energi tahun 2015

Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional untuk ditetapkan lebih
lanjut dalam keputusan Ketua Dewan Energi Nasional.

V.

Pemerintah pusat wajib melaksanakan tindakan penanggulangan berdasarkan

dilakukan untuk menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan strategi penanggulangan

langkah-langkah penanggulangan yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua

krisis dan darurat energi. Kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan tahun sebelumnya.

Harian Dewan Energi Nasional dan Keputusan Ketua Dewan Energi Nasional.

Penyelesaian pembahasan (harmonisasi) substansi peraturan R-Perpres dengan para
pemangku kepentingan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan sebelumnya.
Sedangkan penyusunan substansi draft rancangan Permen ESDM (R-Permen) tentang
kondisi teknis operasional krisis energi dan darurat energi merupakan regulasi yang

Selama tahun 2015, proses pembahasan substansi draft R-Permen telah dilakukan
dengan melibatkan Setjen KESDM, Ditjen Migas, Ditjen Ketenagalistrikan, SKK Migas,
BPH Migas, PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero).

akan mengatur lebih lanjut ketentuan sebagaimana diamanatkan rancangan Perpres
(R-Perpres) tentang tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan darurat
energi.

Adapun rancangan peraturan Presiden tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan
Krisis Energi dan Darurat Energi tersebut secara garis besar mengatur:

Substansi draft R-Permen yang telah dibahas secara garis besar akan memuat, antara
lain:

a.

Ketentuan kondisi teknis operasional krisis BBM dan Darurat BBM (kondisi
cadangan operasional minimum BBM di Wilayah Distribusi Niaga);
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TARGET

•

teknis operasional.

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Sasaran ke - 5
INDIKATOR KINERJA
SASARAN

Penetapan krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan:

b.

Ketentuan kondisi teknis operasional krisis Listrik dan Darurat Listrik (kondisi

Kegiatan Identifikasi Daerah Berpotensi Krisis dan Darurat Energi ini dilakukan untuk

cadangan operasional minimum daya mampu listrik pada sistem setempat);

memberikan dukungan teknis dalam menetapkan langkah-langkah penanggulangan
kondisi krisis dan darurat energi. Kegiatan ini merupakan kegiatan berkelanjutan dari

c.

Ketentuan kondisi teknis operasional krisis LPG dan Darurat LPG (kondisi

tahun sebelumnya.

cadangan operasional minimum LPG di Wilayah Distribusi);
Kegiatan inimelibatkan Anggota DEN, unit kerja di lingkungan KESDM, Pemerintah

d.

Ketentuan kondisi teknis operasional krisis Gas Bumi dan Darurat Gas Bumi

Provinsi, dan badan usaha energi (PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), PT. PGN

(Kebutuhan minimum pelanggan Gas Bumi pada Wilayah Distribusi Gas Bumi

(Persero) Tbk dan PT. Pertagas (Persero)).

setempat);
Pada tahun 2015, telah dilakukan kegiatan identifikasi pada beberapa wilayah yang
Pengembangan Pemetaan Penanggulangan Krisis Energi

Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bangka-Belitung,

Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan
Kegiatan Pengembangan Pemetaan Penanggulangan Krisis Energi pada tahun 2015
merupakan kegiatan berkelanjutan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012. Adapun
tahapan pengembangan yang telah dilakukan pada tahun 2012 s.d. 2014, antara lain:

54
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

berpotensi krisis energi, yaitu:

Utara, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sumatera Selatan. Dalam
rangka pengumpulan data dan informasi, pada beberapa wilayah tersebut telah
dilakukan kunjungan kerja oleh Anggota DEN, Sekretariat Jenderal DEN, dan KESDM.
Dari hasil kegiatan tersebut, beberapa rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti
oleh pemerintah, sebagai berikut:

a.

Penyusunan kajian pembuatan peta energi Setjen DEN

b.

Pembangunan layer peta digital berformat shapefile (shp) dan aplikasi Web GIS

a.

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan PLN harus segera mempercepat penyelesaian
proyek pembangunan pembangkit, terutama dengan memperbaiki sistem

berbasis Open Source Program.

pengadaan dan sistem manajemen proyek PLN selaku owner dan pengawas
pelaksanaan proyek.

c.

Pembangunan infrastruktur Sistem Informasi Geospasial dan aplikasi Web GIS
berbasis ArcGIS Server dari Environmental Systems Research Institute (ESRI).

b.

Pemerintah segera menyelesaikan permasalahan perizinan daerah untuk
mendukung pembangunan jaringan PLN serta kegiatan penunjang pembangunan
pembangkit.

Selanjutnya, pada pelaksanaan kegiatan tahun 2015 telah dilakukan pengembangan
layer infrastruktur ketenagalistrikan dengan sumber data dari RUKN 2015,

c.

Untuk meningkatkan peran energi terbarukan dalam bauran energi nasional,

pembangunandan pengembanganfitur padaaplikasi Web GIS DEN, penataan ulang

potensi tenaga air di beberapa wilayah perlu dipertimbangkan untuk masuk ke

dataset ArcSDEWeb GIS DEN dan pengembangan integrasi penyajian data spasial

dalam RUEN dan RUPTL.

dengan aplikasi database (http://krisdaren.den.go.id) ke aplikasi Web GIS DEN (http://
webgis.den.go.id).

d.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan kerjasama kemitraan
dengan pihak swasta terutama untuk mendukung pembangunan pembangkit

3)

Identifikasi Daerah Berpotensi Krisis Dan Darurat Energi

listrik yang bersumber dari EBT.
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2)

e.

rencana pembukaan area industri baru dekat lokasi pembangkit.

Pemerintah menyiapkan regulasi yang mengatur hubungan kerja antara
Pemerintah Daerah dan PLN untuk mensinergikan Perencanaan Program dan
Kegiatan dalam pembangunan sistem ketenagalistrikan di daerah.

m.

KESDM perlu sinkronisasi dengan program Kementerian Perhubungan terkait
rencana pelabuhan untuk memfasilitasi area industri.

f.

Pemerintah menyederhanakan regulasi yang mengatur tentang pemakaian
kawasan hutan yang akan dipakai untuk pembangkit tenaga listrik.

n.

KESDM perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan
Pertanahan Nasional terkait permasalahan “tanah desa” untuk keperluan

g.

pembangunan jaringan, gardu induk maupun pembangkit.

Pemerintah menyiapkan regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan
potensi air sebagai pembangkit listrik dengan kapasitas tertentu yang
dilaksanakan melalui proses pelelangan. Hal ini diperlukan untuk dapat

o.

Keuangan untuk kemungkinan pelarangan ekspor cangkang sawit agar

menjaring investor yang memiliki kemampuan finansial, teknologi, dan SDM

pembangkit listrik tenaga biomassa yang berasal dari cangkang sawit bisa
beroperasi kembali dan lebih dikembangkan di pelosok-pelosok tanah air,

pembangkit tenaga listrik.

sehingga program EBT benar-benar bisa terwujud sesuai dengan harapan.
h.

Pelaksanaan kegiatan yang belum ada aturan pelaksanaannya, agar dapat
diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di

p.

melalui jalur transmisi dan distribusi pipa yang dikelola oleh transproter ke

Daerah, selama belum terbitnya Peraturan Pelaksana yang ditetapkan oleh
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pembangkit dan industri (khususnya industri kecil dan menengah).

Pemerintah/Presiden.
i.

Pemerintah Daerah segera menyusun RUED dan RUKD yang mengacu kepada

q.

dioperasikan dan dirawat dengan baik.

pengembangan energi di daerah.
KESDM membentuk tim task force penyelesaian proyek-proyek PT. PLN

r.

diterapkan pengelolaan listrik mandiri khusus di beberapa wilayah.

meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku
kepentingan dengan mengoptimalkan timtask force energi sehingga

PLN perlu melakukan kajian perlu tidaknya pembangunan kabel bawah
laut yang menghubungkan antar wilayah dan analisis perbandingan jika

yang tertunda di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Daerah perlu

s.

dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat

PLN perlu menyusun aturan terkait harga jual listrik dari PLTD berbahan
bakar biofuel (CPO) di beberapa wilayah.

pembangunan infrastruktur energi, antara lain perizinan penggunaan ruas
jalan tol untuk pipanisasi, perpajakan (IMB), dan negosiasi harga jual gas ke
industri.
k.

4)

Kajian Penanggulangan Krisis Dan Darurat Energi

KESDM perlu segera melakukan inventarisasi potensi energi dalam rangka

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkaji alternatif tindakan penanggulangan yang

pembaharuan data, terutama sumber EBT melalui kegiatan survei potensi

mungkin dilakukan apabila terjadi kondisi krisis dan darurat energi, selain itu juga

energi di berbagai daerah.

memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyiapan tindakan tanggap darurat
energi.Selama tahun 2015, substansi kajian kegiatan ini meliputi kajian penyediaan dan

l.

KESDM perlu sinkronisasi dengan program Kementerian Perindustrian terkait
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DEN mendorong Ditjen EBTKE untuk segera mengadakan serah terima
pembangkit yang telah selesai kepada Pemerintah Daerah agar langsung bisa

KEN dan RUKN untuk merencanakan kebutuhan infrastruktur dan potensi

j.

KESDM perlu mengkaji regulasi harga jual gas bumi, khususnya yang

pengelolaan cadangan penyangga energi (CPE) serta kajian kerja sama internasional
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yang cukup untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi air sebagai
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KESDM perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian

atau regional untuk penanggulangan krisis energi.

Beberapa hasil rekomendasi dari kegiatan kajian tersebut, antara lain:

CPE merupakan salah satu bagian dari cadangan energi nasional yang perlu diupayakan

•

Operasionalisasi APSA memerlukan Sekretariat APSA yang efektif untuk

oleh Pemerintah untuk menjamin ketahanan energi nasional.Beberapa rekomendasi

melakukan koordinasi dengan pemerintahan maupun industri guna penyiapan

hasil kajian penyediaan dan pengelolaan CPE, antara lain:

data dan informasi CERM, sehingga Sekretariat APSA sebaiknya ditentukan dari
perwakilan pemerintahan negara anggota, dan kurang tepat jika menunjuk

•

Sekretariat ASCOPE menjadi Sekretariat APSA.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha melalui pembentukan Badan Usaha
Penyangga dan melibatkan Badan Usaha Niaga sebagai opsi pengelolaan CPE

•

Pada tindakan demand restraints, sebaiknya pengalihan BBM ke sumber energi

yang direkomendasikan dibandingkan dengan opsi penugasan oleh Pemerintah

lain dapat dilakukan sebelum dan setelah terjadi krisis dengan tujuan untuk

maupun opsi pengelolaan penuh oleh swasta, dengan pertimbangan positifnya

mengurangi ketergantungan pada BBM.

Lakip 2015

kedaulatan energi dan kerja sama dengan Badan Usaha lebih berpihak pada
kepentingan Nasional.
•

Pada tahap awal level operasionalisasi APSA lingkupnya dibatasi hanya untuk tanggap

Pemerintah perlu segera menyusun rencana pembangunan infrastruktur CPE

darurat minyak bumi dan BBM. Sedangkan untuk gas bumi sebaiknya perlu dilakukan

dan pengadaan stok minyak bumi serta pendanaannya ke dalam RUEN baik

review terhadap kesiapan infrastruktur dari negara anggota.

melalui pendanaan APBN maupun kerjasama dengan pihak lain.
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•

Adanya momentum penurunan harga minyak bumi hingga dibawah USD

5)
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Ketahanan Energi Nasional

memanfaatkan kapasitas tanki idle di KKKS dan Badan Usaha, dengan terlebih

Kegiatan Ketahanan Energi Nasional tahun 2015 telah melakukan reviu indikator

dahulu melakukan evaluasi utilitas efektif terhadap tanki-tanki tersebut.

ketahanan energi yang telah disusun tahun 2014 dan mengevaluasi kembali capaian
tingkat ketahanan energi nasional berdasarkan kondisi data tahun 2012 hingga

•

Telah disepakati penentuan jenis, jumlah waktu lokasi CPE dan opsi pengelolaan

2013.

CPE, serta telah dituangkan dalam draft R-Perpres CPE untuk pembahasan lebih

•

mendalam dalam Rapat DEN serta unit lain di lingkungan KESDM.

Dalam penilaian tingkat ketahanan energi nasional dengan mempertimbangkan

Terminologi CPE sesuai dengan ketentuan hukum sebaiknya mengacu dalam

4

definisi UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan PP Nomor 79 Tahun

keterjangkauan(affordability)dan kepedulian terhadap lingkungan (acceptability).

aspek,

yaitu

ketersediaan

(availability),

akses

masyarakat

(accessibility),

2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang merupakan peraturan
terbaru. Sehingga pembahasan cadangan dalam revisi UU Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebaiknya mengacu terminologi tersebut.

Setiap aspek tersebut masing-masing memiliki indikator yang akan diukur secara
kuantitatif

dengan

menggunakan

parameter-parameter

yang

terkait.

Dalam

penyusunan indikator ketahanan energi telah dilibatkan antara lain: unit kerja di
Pada tahun 2015 juga dilakukan substansi kajian kerja sama internasional bidang

lingkungan KESDM, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Institut Teknologi

energi mencakup analisis dan evaluasi perkembangan implementasi kerja sama

Bandung (ITB), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Indonesian Institute for

regional di kawasan ASEAN untuk menjamin pasokan minyak bumi melalui ASEAN

Energi Economic (IIEE) serta para pakar energi.

Petroleum Security Agreement (APSA).
Secara kuantitatif penilaian tingkat ketahanan energi nasional, sebagai berikut:
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40 per barel segera dimanfaatkan untuk penyediaan CPE, dengan prioritas

a)

Dari 4 aspek tersebut, yang paling berpengaruh adalah aspek affordability yang

Kegiatan Analisis Pemantauan Kondisi Kekurangan Pasokan Energi di Wilayah Indonesia

paling berpengaruh sebesar 35% dibandingkan aspek lainnya, masing-masing

merupakan salah satu kegiatan baru yang mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Kegiatan

accessability 32%, availability 21% dan acceptability 12%.

ini bertujuan untuk menyediakan informasi tentang kondisi krisis energi dan darurat
energi terkini secara cepat berdasarkan informasi yang disebarluaskan oleh media

Aspek affordability diperoleh rata-rata nilai 7,47 dengan indikator yang paling
berpengaruh adalah Efisiensi Penggunaan Energi (Intensitas Energi mengalami
penurunan 1%/tahun, produktivitas energi meningkat 2,4%/tahun dan elastisitas
energi sebesar 1,17 mendekati 1), harga gas bumi, dan batubara yang sudah
ekonomis dan terjangkau, sedangkan harga BBM masih belum ekonomis.

elektronik secara cepat dan akurat melalui fasilitas akses internet berbasis web.
Selama tahun 2015, telah dilaksanakan kegiatan monitoring terhadap pemberitaan
dari 500 media cetak maupun media online, baik internasional maupun nasional,
terutama masalah krisis energi, kebijakan energi dan isu-isu aktual energi.
8)

Lakip 2015

c)

berpengaruh adalah Penyediaan Listrik (Penambahan kapasitas pembangkit,
reserve margin, rasio elektrifikasi, rugi jaringan, SAIDI dan SAIFI).

d)

Aspek availability diperoleh rata-rata nilai 6,75 dengan indikator yang paling
berpengaruh adalah DMO gas dan batubara (DMO batubara dalam negeri
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Aspek accessability diperoleh rata-rata nilai 7,99 dengan indikator yang paling

terpenuhi dan pasokan gas bumi dalam negeri meningkat).

e)

Aspek acceptability diperoleh rata-rata nilai 9,29 dengan indikator yang paling
berpengaruh adalah Penurunan emisi GRK (penggunaan bahan bakar yang

Pengembangan Aplikasi database Penyediaan dan Krisis

Pengembangan aplikasi database penyediaan dan krisis energi kegiatan ini merupakan
kegiatan berkelanjutan sebagai penyempurnaan aplikasi database yang telah dibuat
pada tahun 2012 sampai dengan 2014.

Pelaksanaan kegiatan terhitung mulai dari September sampai dengan Desember 2015
dengan melibatkan unit-unit di lingkungan KESDM, PT. PLN (Persero), PT. Pertamina
(Persero), dengan hasil capaian antara lain:

a)

Sistem aplikasi database yang telah terhubung dengan aplikasi Web GIS
pemetaan infrastruktur energi.

memproduksi karbon, emisi GRK per kapita) dan Penerimaan Masyarakat
terhadap pembangunan infrastruktur energi (emisi lokal PLTU dan PLTP).
b)
6)

gambaran kondisi kesiapan Pemerintah dan industri energi (minyak bumi, gas bumi

Aplikasi database telah memiliki fitur penyajian data neraca, infrastruktur,
dan peta daerah potensi rawan krisis masing-masing untuk BBM, listrik, LPG

Review Pelaksanaan Tanggap Darurat di Indonesia

Kegiatan Review Tanggap Darurat (ERR) di Indonesia adalah untuk memperoleh

dan gas bumi.

c)

Aplikasi database telah memiliki menu referensi (antara lain: pendefinisian,
pengkodean, pelingkupan wilayah usaha) untuk memudahkan input data.

dan listrik) serta kehandalan sistem dan kebijakan tanggap darurat dalam menghadapi
krisis energi dan/atau darurat energi.
d)
7)

Analisis Pemantauan Kondisi Kekurangan Pasokan Energi di Wilayah
Indonesia
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Aplikasi database telah di update dan disempurnakan untuk menu transaksi
(penginputan, editing, penyimpanan, penghapusan dan pencarian), query,
format keluaran, ekspor data ke format PDF, microsoft excel, dan microsoft
word, login, user management serta cetak laporan yang berbasis microsoft SQL
Server Setjen DEN.
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b)

Pada tahun 2016, aplikasi database akan dilengkapi dengan input data secara periodik

b)

dan menguji pemanfaatannya untuk disempurnakan pada tahun berikutnya.

Gas Bumi
Produksi Gas Bumi pada tahun 2015 adalah sebesar 6.613 MMSCFD dan lebih
besar dibanding produksi Minyak Bumi nasional dan tanpa adanya penemuan

Sasaran 6.Melaksanakan Pengawasan dan Menyiapkan Rekomendasi Hasil Pengawasan

cadangan baru, produksi Gas Bumi Indonesia diproyeksikan akan terus

Pelaksanaan.

menurun sampai dengan setara 300 ribu barel minyak per hari pada tahun
2050.
Target untuk produksi Gas Bumi pada tahun 2015 adalah sebesar 6.835

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sasaran ke - 6

MMSCFD, dan realisasi lifting gas bumi 2015 mencapai 6.613 MMSCFD. Dalam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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Jumlah laporan
pengawasan pelaksanaan
kebijakan energi yang
bersifat lintas sektor

TARGET

REALISASI

upaya menaikkan produksi gas bumi, Menteri ESDM telah membentuk Komite

% CAPAIAN

Eksplorasi Nasional.
c)

11 Laporan

11 Laporan

100%

Batubara
Dari sisi cadangan batubara secara umum cukup besar, namun harga batubara
pada saat ini kurang kondusif secara keekonomian terutama untuk perusahaanperusahaan kecil dan perusahaan yang mempunyai cadangan stripping ratio

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan energi daerah,

tinggi.

yang tertuang dalam rencana umum energi daerah, sudah selaras dengan KEN, maka

Kendala penyediaan batubara di antaranya adalah eksploitasi Batubara yaitu

Dewan Energi Nasional melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan kebijakan

terbatasnya infrastruktur pelabuhan dan jalur pengangkutan Batubara.

energi daerah.Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

Rencana produksi Batubara tahun 2015 sebesar 425 juta ton.Untuk kepentingan
domestic sebesar 102 juta ton, dan untuk ekspor sebesar 323 juta ton.

1)

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Energi Fosil

a)

Penyediaan Minyak Bumi

2)

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Energi Non Fosil.

Indonesia telah mengalami defisit produksi minyak bumi sejak tahun 2004
yang menyebabkan Indonesia menjadi importir minyak. Pada tahun 2015

Beberapa permasalahan yang timbul dalam penyediaan Energi Non Fosil adalah

produksi Minyak Bumi Indonesia terus mengalami penurunan dibandingkan

sebagai berikut:

tahun 2014.
Penurunan produksi Minyak Bumi diantaranya disebabkan karena harga minyak
mentah pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun

•

Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik

sebelumnya serta faktor non-teknis (lahan, perijinan dan keamanan) yang

Tenaga Surya Fotovoltaik belum berpihak kepada industri dalam negeri karena

menghambat kegiatan eksplorasi dan produksi Minyak Bumi di Indonesia.

menggunakan metode ceiling price.

Target lifting Minyak Bumi tahun 2015 sebesar 825.000 Barel per hari,
sedangkan realisasi lifting Minyak Bumi tahun 2015 mencapai 786.000 barel
per hari. Dalam upaya menaikkan produksi minyak bumi, Menteri ESDM telah
membentuk Komite Eksplorasi Nasional.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga

•

Kebijakan mengenai mandatori Bahan Bakar Nabati yang tercantum dalam
Peraturan Menteri ESDM No. 12 / 2015 tentang tentang Perubahan Ketiga atas
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INDIKATOR KINERJA
SASARAN

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008

4)

Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Energi Pada Sektor
Industri.

sebagai Bahan Bakar Lain belum berjalan dengan baik.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan
Secara umum, Pengembangan EBT masih belum berkembang, hal ini disebabkan antara

Energi Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf g bahwa “pemanfaatan sumber energi gas

lain adalah harga jual EBT belum sesuai dengan harga keekonomian.

bumi untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga dan transportasi diutamakan
untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi”, maka perlu adanya

3)

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Listrik Nasional

Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik dan target rasio elektrifikasi
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10.000 MW Tahap I dan II serta Program Pembangunan Ketenagalistrikan 35.000 MW

sebagai komoditas penghasil devisa menjadi modal pembangunan nasional.
Beberapa permasalahan terkait pemanfaatan energi pada sektor industri adalah
sebagai berikut:
1.

Tahun 2015 – 2019.

cukup mahal.
Dalam pengawasan yang dilakukan DEN terkait pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan,

ditemukan

permasalahan

yang

dapat

menghambat

proses

penyelesaian proyek terutama adalah rencana lokasi pembangunan infrastruktur

2.

Dilema gas bumi sebagai feedstock atau bahan bakar.

3.

Kelangkaan sumber energi (terutama gas bumi) dimasa mendatang yang

dan/atau pihak swasta sebagian besar belum terakomodir dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota setempat.

5)

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Energi Sektor Rumah
Tangga Dan Transportasi

Isu lain yang perlu menjadi perhatian dalam rangka penyediaan listrik nasional
diantaranya adalah :

Upaya Pemerintah meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri (khususnya
pada sektor rumah tangga dan transportasi) tercermin dalam Peraturan Menteri

a.

Perlunya sinkronisasi sertifikasi standar antara Sertifikasi Perusahaan Listrik

ESDM nomor 37 tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan

Negara (SPLN) yang digunakan oleh PT PLN (Persero) dengan Standarisasi

Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan Kementerian Perindustrian untuk
barang-barang keperluan pembangunan sistem ketenagalistrikan.

Beberapa hambatan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaannya adalah sebagai
berikut:

b.

Batas minimum Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan telah diatur melalui Peraturan Menteri

1.

Pemerintah

belum

memiliki

komitmen

yang

kuat

untuk

menjadikan

pemanfaatan gas bumi pada sektor transportasi dan rumah tangga sebagai

Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/03/2012 namun pencapaian TKDN untuk

prioritas utama.

pembangkit, transmisi ataupun gardu induk hingga saat ini masih jauh di
bawah batas minimum yang ditetapkan.
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berakibat pada penurunan hasil produksi.

ketenagalistrikan baik pembangkit, transmisi dan gardu induk oleh PT PLN (Persero)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Biaya energi (gas bumi dan listrik)yang cenderung terus meningkat dan menjadi

2.

Pembangunan infrastruktur SPBG yang terhambat karena permasalahan lahan
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Pemerintah telah menetapkan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik

perubahan paradigma terhadap energi fosil, khususnya gas bumi, yang selama ini

Kegiatan tahun 2015 yang terkait dengan SDHP adalah Pengembangan Aplikasi

dan perizinan.

Sistem Dokumentasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor.
3.

4.

Koordinasi antar instansi terkait (terutama untuk pasokan gas) masih perlu

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya sistem informasi

ditingkatkan

hasil pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektoral.

Nilai keekonomian harga gas bumi/bahan bakar gas (baik pada sektor

8)

Forum Komunikasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektoral

transportasimaupun rumah tangga/jaringan gas kota) perlu dihitung kembali.
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan sebagai wadah komunikasi kementerian/lembaga
6)

dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Daerah

sektoral.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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kepada Kebijakan Energi Nasional/KEN (Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014)
dan Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) yang sampai saat ini masih dalam
proses finalisasi oleh Pemerintah. Ada beberapa isu penting terkait dengan kebijakan
energi daerah (KED), diantaranya adalah sebagai berikut:

1.

Pemerintah

Daerah

dalam

menyusun

RUED

di bidang energi yang bersifat lintas sektoral, memilih isu-isu strategis yang menjadi
prioritas untuk segera diselesaikan dan diselaraskan, sekaligus solusi pemecahan
permasalahan tersebut sehingga tidak terjadi lagi kebijakan yang tumpang-tindih
ataupun yang belum terakomodir.

masih

menunggu

ditetapkannyaRUEN;
2.

Hasil yang diharapkan dari forum komunikasi ini adalah terpetakannya permasalahan

Pemerintah Daerah mempertanyakan kebijakan Undang-Undang nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengurangi kewenangan
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Kegiatan Forum Komunikasi yang dilakukan pada tahun 2015dalam bentuk Focus
Group

Discussion

adalah

sinkronisasi

implementasi

kegiatan

pembangunan

pembangkit listrik 35 GW terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

pemerintah daerah menyangkuthal legalitas kewenangan pemberian izin di
sektor ESDM. Dalam hal pembuatan kebijakan energi daerah, mengacu kepada

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Undang-Undang No.30 tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah
No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
7)

1.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan/ PT PLN (Persero) dengan Kementerian

Laporan Sistem Pengelolaan Dokumentasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral
Sistem Pengelolaan Dokumentasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi
yang Bersifat Lintas Sektoral. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas ke-4 Dewan
Energi Nasional, yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang
bersifat lintas sektoral, maka dokumen hasil pengawasan dikelola menggunakan
aplikasi Sistem Dokumentasi Hasil Pengawasan (SDHP) yang memudahkan pencarian
arsip pada saat diperlukan.

Sinkronisasi terkait lokasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara

2.

Peninjauan kembali atau revisi RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35 GW dalam Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik 2014 – 2024 agar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) mengacu

9)

Evaluasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas

Pemda setempat diprioritaskanterlebih dahulu, sedangkan yang belum masuk

Sektoral

RTRW Pemda setempat, agar KESDM mengusulkan kepada Kementerian ATR/
BPNuntuk diprioritaskan pada masukan dalam RTRW, untuk peninjauan
kembali RTRW Pemda.

Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi
lintas sektor, maka Anggota Dewan Energi Nasional pata tahun 2015 telah memberikan
rekomendasi kepada Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN hal-hal sebagai berikut:

2.

Pengawasan perkembangan pelaksanaan pembangunan pembangkit 35
GW terkait sertifikasi standar untuk barang-barang keperluan sistem

1.

ketenagalistrikan:

Pengawasan perkembangan pelaksanaan pembangunan pembangkit 35 GW
terkait Rencana Tata Ruang Wilayah pada Pemda, beberapa isu yang ada pada
saat ini adalah :

Sertifikasi standar barang-barang untuk keperluan proyek pembangunan sistem

Lakip 2015

ketenagalistrikan saat ini sudah memilikisertifikasi standar sesuai Standarisasi
•

Salah satu hambatan percepatan pembangunan pembangkit 35 GW di beberapa

Nasional Indonesia (SNI), namun PT. PLN (Persero) mengatur tersendiri untuk pihak ke

wilayah terutama adalah masalah izin lokasi pembangkit, hal ini terjadi karena

tiga yang akan mengerjakan kegiatan pada PT. PLN (Persero) yaitu harus mempunyai

usulan rencana lokasi pembangunan pembangkit oleh PT. PLN (Persero) atau

sertifikasi standar Sertifikasi Perusahaan listrik Negara (SPLN).

pihak swasta belum/tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang

68

telah ditetapkan Pemda (Provinsi dan Kabupaten/Kota) setempat, sehingga

Sehubungan dengan hal tersebut, DEN merekomendasikan Ditjen Ketenagalistrikan

usulan izin lokasi untuk pembangkit ditolak oleh Pemda setempat.

dan PT. PLN (Persero) untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian
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•

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian

antara SPLN yang digunakan PT PLN (Persero) dengan SNI yang digunakan

ATR/BPN) sedang menyusun kajian Integrasi Program Prioritas Nasional Tahun

Kementerian Perindustrian untuk barang-barang keperluan proyek pembangunan

2015-2019 (Nawacita) dengan RTRW Provinsi dengan tujuan memberikan

sistem ketenagalistrikan, sehingga hanya ada 1 (satu) sertifikasi standar sesuai SNI

masukan kepada Pemda Provinsi sebagai bahan pada saat melakukan

yang dapat digunakan supplier untuk mengikuti kegiatan pekerjaan baik di PT. PLN

peninjauan kembali RTRW Provinsi.

(Persero) dan pihak swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut, DEN merekomendasikan sebagai berikut :

•

Ditjen Ketenagalistrikan dan PT. PLN (Persero) segera melakukan koordinasi
dengan DitjenTata Ruang, Kementerian ATR/BPN untuk melakukan sinkronisasi
guna membuat road map memastikan usulan pembangunan pembangkit 35 GW
(yang dibangun PT. PLN dan/atau pihak swasta) di setiap wilayah provinsi dan/
atau kabupaten/kota sudah masuk atau belum dalam RTRWPemda setempat.

3.

Regionalisasi pengusahaan ketenagalistrikan

Untuk menjamin energi listrik diberbagai wilayah di Indonesia guna mendukung
pertumbuhan ekonomi dan tumbuhnya industri-industri baru yang memberikan
nilai tambah dan terciptanya lapangan kerja baru, DEN mengusulkan adanya kajian
perubahan regulasi tentang regionalisasi pengusahaan ketenagalistrikan (disesuaikan
dengan kondisi geografis, keekonomian kawasan dan percepatan pertumbuhan
ekonomi), sebagaimana tersirat pada pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan.

•

Rencana pembangunan pembangkit 35 GW yang sudah masuk dalam RTRW
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dan Badan Standarisasi Nasionaluntuk melakukan sinkronisasi sertifikasi standar

10)

Laporan Tahunan Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis Dan Pengawasan

peraturan serta memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang tentang

Energi

hal-hal yang mendorong disusunnya suatu peraturan.

Sasaran ke 7 menyelesaikan rumusan kebijakan cadangan penyangga energi.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Cadangan Penyangga
Energi dalam telaahan hukum memuat analisa berbagai peraturan perundangundangan baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pengaturan

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Sasaran ke - 7
INDIKATOR KINERJA
SASARAN

Cadangan Penyangga Energi beserta evaluasi peraturan perundang-undangan.
TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Selanjutnya pada bagian akhir dari telaahan berisikan rekomendasi yang memuat
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Jumlah laporan hasil
telaahan penyusunan
peraturan tentang
Cadangan Penyangga
Energi

1 Laporan

1 Laporan

100%

Sasaran 8. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum, Kapasitas Sumber
Dalam rangka pelaksanaan tugas DEN sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Daya Manusia, dan Kerja Sama di Bidang Energi serta Mewujudkan Pengelolaan Sistem

2007 tentang Energi, pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa :” untuk menjamin

Informasi yang Terintegrasi.
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ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan cadangan penyangga
energi”, dan
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pengaturan kelembagaan, pendanaan, pelepasan dan lain-lain.

ayat

(2) menyebutkan bahwa : ”ketentuan mengenai jenis, jumlah,

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Sasaran ke - 8

waktu dan lokasi cadangan penyangga energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

INDIKATOR KINERJA
SASARAN

diatur lebih lanjut oleh Dewan Energi Nasional”. Sehubungan hal tersebut maka tugas

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

17 dokumen

17 dokumen

100%

Setjen DEN (Setjen DEN) memberikan dukungan teknis dan administratif kepada DEN
sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen DEN.

Dengan demikian, sebelum ditetapkan pengaturan tentang cadangan penyangga energi
perlu dilakukan penyusunan telaah tentang pengaturan cadangan penyangga energi.

Jumlah dokumen/
laporan perencanaan
program dan rencana
kerja, perencanaan
anggaran, pengelolaan
keuangan serta evaluasi
dan laporan

Keberadaan telaah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat
strategis dan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan dalam pembentukan

Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, Bagian Perencanaan dan

peraturan perundang-undangan yang baik. Penyusunan naskah akademik dilakukan

Keuangan melakukan beberapa kegiatan, antara lain :

untuk memperoleh data dan informasi yang komprehensif dan relevan dengan materi
yang hendak diatur dengan melakukan pengkajian atau penelitian hukum.

1)

Penyusunan Program dan Rencana Kerja Setjen DEN

Di samping itu telaah merupakan bahan dasar bagi penyusunan peraturan yang memuat

Program dan Rencana Kerja disusun dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang

gagasan-gagasan tentang urgensi pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu

telah ditetapkan di dalam RENSTRA Setjen DEN, program dan rencana kerja disusun
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tentang kesimpulan dan rekomendasi dari policy paper yang memuat diantaranya

agar terarah dan tidak mengalami kendala dalam pencapaian sasaran tersebut.

Tabel 3.13. Pelaporan triwulan I

Hasil dari kegiatan penyusunan program dan rencana kerja adalah terciptanya
rencana kerja Setjen DEN yang efektif dan efisien, sehingga mendukung terwujudnya
pelaksanaan Pemerintahan yang baik (good governance).

2)

Penyusunan Dokumen RKA-K/L dan DIPA Setjen DEN

Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun RKA dari masing-masing biro di lingkungan

Tabel 3.14. Pelaporan triwulan II

Setjen DEN kemudian diinput dalam format aplikasi RKA-K/L dari mulai pagu

Lakip 2015

sementara sampai keluarnya DIPA.

3)

Koordinasi Revisi Anggaran Setjen DEN

Koordinasi Revisi Anggaran dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan

72
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pelaksanaan program dan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Sangat
tahun yang direncanakan.

Tabel 3.15. Pelaporan triwulan III

Oleh karenanya, hasil dari pelaksanaan koordinasi revisi anggaran di lingkungan Setjen
DEN adalah terpenuhinya semua kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program dan
rencana kerja tahun 2015.

4)

Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan DIPA

Laporan pengendalian DIPA dilakukan dengan cara menginput capaian atas target
yang ditetapkan ke dalam aplikasi e-monev Bappenas dan monev keuangan. Berikut
disampaikan hasil input data e-monev.bappenas.go.id

Tabel 3.16. Pelaporan triwulan IV
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dimungkinkan perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk

5)

Sedangkan hasil input data di monev.anggaran.depkeu.go.id adalah sebagai berikut

Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah dilakukan dengan
tujuan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain untuk memenuhi
Permen PAN-RB tersebut, Setjen DEN menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai bentuk perwujudan pemerintahan yang bersih, transparan, dan
akuntabel.

adalah sebuah dokumen yang berisi tentang analisis kinerja Setjen DEN, dimana hasil
analisis tersebut merupakan penilaian terhadap kinerja Setjen DEN, penilaian tersebut
dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan langkah-langkah peningkatan kinerja
Gambar 3.3 Pagu anggaran 2011 – 2015
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organisasi pada tahun-tahun selanjutnya.

6)

Penyusunan Laporan Tahunan

Penyusunan Laporan Tahunan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan
gambaran atas hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Setjen DEN dari
bulan Januari hingga Desember Tahun 2015.

Hasil dari penyusunan Laporan Tahunan Setjen DEN adalah dokumen yang berisi
gambaran atas capaian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Setjen DEN.

7)

Penyusunan Bahan Rapat Kerja DPR/ Sidang Kabinet/ Rapat Koordinasi Bidang
EKUIN.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk menyiapkan bahan
Gambar 3.4. Penyerapan anggaran T.A. 2015

rapat sesuai dengan kebutuhan Pimpinan dalam rangka Rapat Dengar Pendapat dan
Rapat Kerja dengan DPR RI. Selain itu juga kegiatan yang dilakukan adalah penyiapan
bahan rapat Pimpinan terkait dengan pembahasan beberapa isu di bidang energi serta
program kerja Dewan Energi Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dewan Energi
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Hasil dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setjen DEN

Nasional dan Setjen DEN, termasuk penyiapan bahan paparan yang diperlukan.

10)

8)

Perencanaan Kas ini dibentuk dengan maksud agar tersusunnya semua perencanaan

Penyusunan Bahan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama.

Penyusunan Perencanaan Kas

Analisa biaya dan manfaat partisipasi Indonesia dalam Energi Charter.

dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan ini Setjen DEN berkoordinasi dengan instansi terkait

Tujuan dibentuknya kegiatan perencanaan Kas ini adalah agar tersusunnya

seperti Kementerian Luar Negeri, BKPM, serta Biro Perencanaan dan Kerja Sama KESDM.

Perencanaan kas bulanan, mingguan dan harian pada Setjen DEN tepat pada waktunya

Sampai saat ini status Indonesia masih sebagai observer, masih banyak pertimbangan

sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana hasil dari perencanaan tersebut akan di

yang belum disepakati untuk meningkatkan status menjadi anggota.

kirimkan ke KPPN Jakarta II sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

9)

Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan rapat koordinasi dilingkungan

Forum Koordinasi Perencanaan Strategis Bidang Energi tahun 2015

Sekretariat Jenderal DEN, sebagai berikut:
Pelaksanaan Forum Koordinasi Perencanaan Strategis bertujuan untuk mengetahui
potensi-potensi energi dari daerah-daerah di Indonesia sekaligus mengetahui dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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a.

Rapat Koordinasi dalam rangka pemutakhiran data perencanaan kas dan

menyelaraskan rencana pembangunan bidang energi daerah-daerah dengan PP 79

penyusunan draft tugas PUM dan pembantu bendahara pada 12 s.d. 14 Januari

tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

2015 di Bandung, Jawa Barat.
b.

Hasil dari pelaksanaan Forum Koordinasi Perencanaan Strategis adalah tersedianya

Rapat Koordinasi Rencana Penarikan Dana di Lingkungan Sekretariat Jenderal
DEN pada tanggal 11 s.d. 13 Mei 2015 di Bogor, Jawa Barat

data tentang potensi-potensi energi serta kendala yang dihadapi masing-masing
daerah dalam mencapai target yang ditetapkan didalam

Peraturan Pemerintah

c.

06 November 2015 di Bandung, Jawa Barat

Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Disamping itu juga forum
ini diperuntukan bagi sektor dan daerah dalam mempersiapkan rencana strategis
yang mengacu kepada kebutuhan dan pengelolaan energi nasional sebagaimana yang

Rapat Mengenai Pemutakhiran Data Perencanaa Kas Tahun 2016 pada 04 s.d.

d.

Selain kegiatan tersebut

ada beberapa undangan-undangan Sosialiasi

Perencanaan Kas yang di adakan oleh pihak KPPN Jakarta II atau dari Sekretariat

diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional.

Jenderal KESDM yang dihadiri oleh para Staf Sub Bagian Keuangan khususnya
yang menangani Perencanaan Kas.

Pada tahun 2015 forum koordinasi perencanaan strategis bidang energi dilaksanakan
di Hotel JS. Luwansa, Jakarta dan pada 3 (tiga) provinsi, yaitu:
•

Yogyakarta (D.I Yogyakarta)

•

Banjarmasin (Kalimantan Selatan)

•

Palembang (Sumatera Selatan)

11)

Rekonsiliasi dan Klarifikasi Laporan Keuangan

Tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah menyusun laporan keuangan semesteran
dan tahunan Sekretariat Jenderal DEN yang akuntabel dan dapat dipertanggung
jawabkan, dengan sasaran tersusunnya laporan keuangan semester I dan semester
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kegiatan di lingkungan Setjen DEN sehingga dapat tersusunnya pula perencanaan kas

•

Aset Lancar sebesar Rp16.373.000,00;

•

Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.713.666.095,00; dan

•

Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.371.439.374,00.

Membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara kepada KPPN Jakarta

Nilai

Kewajiban

II setiap bulan.

Rp16.098.978.469,00.

II Sekretariat Jenderal DEN. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan
beberapa kegiatan, yaitu:
•

Rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan pihak KPPN Jakarta II
setiap bulan.

•

•

masing-masing

sebesar

Rp2.500.000,00

dan

Konsinyering dalam rangka persiapan rekonsiliasi dan klarifikasi laporan
Keuangan Semester II.

3.

Laporan Operasional

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp28.411.551, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp83.342.474.462, sehingga
terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(83.314.062.911). Kegiatan Non

Hasil dari kegiatan Rekonsiliasi dan Klarifikasi Laporan Keuangan adalah Berita

Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp18.589.602 dan

Acara Rekonsiliasi (BAR) yaitu dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi

Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(83.295.473.309).

telah dilaksanakan dan/atau telah menunjukan hasil yang sama antara data Sistem
Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)/Sistem Akuntansi
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4.

Laporan perubahan ekuitas

Bendahara Umum Negara.
Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp10.142.091.682 dikurangi
Rincian angka Rekonsiliasi dan Klarifikasi Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal
DEN adalah sebagai berikut:

Defisit-LO sebesar Rp(83.295.473.309), dikurangi Penyesuaian Nilai Aset sebesar
Rp(2.823.400), kemudian dikurangi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar
Rp(886.325.000), dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp89.255.183.496,

1.

Laporan realisasi anggaran

sehingga

Ekuitas

entitas

pada

tanggal

31

Desember

2015

adalah

senilai

Rp15.212.653.469.
Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan
Pajak sebesar Rp 47.001.153. Realisasi Belanja Negara yang berakhir 31 Desember

12)

Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan SAP

2015 adalah sebesar Rp90.358.112.920 atau mencapai 88.70 persen dari alokasi
anggaran sebesar Rp101.864.397.000.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengimplementasikan SAP di lingkungan
Sekretariat Jenderal DEN dengan sasaran terimplementasikannya SAP di lingkungan

2.

Neraca

Sekretariat Jenderal DEN, seperti penggunaan aplikasi gaji, aplikasi Sistem Akuntansi
Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA), Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp16.101.478.469,00

(SABMN), dan aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam rangka implementasi

yang terdiri dari:

SAP tersebut, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

SEKRETARIAT JEN D ERA L D E W AN ENER G I NASIONA L

Lakip 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

78

Ekuitas

Konsinyering dalam rangka persiapan rekonsiliasi dan klarifikasi laporan
Keuangan Semester I.

•

dan

•

Konsinyering dalam rangka pemahaman peraturan-peraturan dan aplikasi-

serta terinventarisirnya barang milik negara dilingkungan Sekretariat Jenderal DEN

aplikasi baru tentang pengelolaan keuangan.

pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara
(SIMAK BMN). Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan kegiatan :

•

Rapat koordinasi dalam rangka penyusunan uji penyusunan laporan keuangan
di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN dengan menggunakan aplikasi-aplikasi

•

Lelang (KPKNL) Jakarta II setiap semester;

sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.
•
•

Menghadiri sosialisasi

implementasi SAP yang diselenggarankan oleh Biro

Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bekerjasama
dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II.
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pengujian Pertanggungjawaban Keuangan

•

Inventarisasi terkait Aset Tidak Berwujud (ATB) dengan Inspektorat Jenderal
KESDM;

•

Rekonsiliasi dan koreksi pencatatan data SIMAK BMN terkait Aset Tidak
Berwujud (ATB) dengan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN)
KESDM;

Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan agar pengelolaan

•

Inventarisasi data BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal DEN dan merekamnya
pada aplikasi SIMAK BMN.

dengan sasaran tersusunnya laporan pelaksanaan anggaran dan pengujian pertanggung
jawaban

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(PPBMN) KESDM setiap semester;

Negara

keuangan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN dapat dipertanggungjawabkan,

80

Rekonsiliasi data SIMAK BMN dengan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

keuangan

negara

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

Berikut disampaikan laporan saldo BMN Setjen DEN TA.2015 :

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.17 Laporan saldo BMN

•

Rapat koordinasi dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang
sudah dilaksanakan.

•

Konsinyering evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban
keuangan negara semester I.

•

Menghadiri undangan sosialisasi mengenai proses administrasi pencairan
dana APBN pada Satuan Kerja yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

14)

Pengelolaan SABMN

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menyusun laporan pengelolaan barang
milik negara semesteran dan tahunan di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN, dengan
sasaran tersusunnya laporan barang milik negara untuk semester I dan semester II
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13)

Rekonsiliasi data SIMAK BMN dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

15)

Koordiansi Tindak Lanjut dan Tuntutan Ganti Rugi

•

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah untuk memperepat proses
penetapan peraturan pemerintah tentang KEN

Tujuan dibentuknya Tim Koordinasi Tindak Lanjut dan Tuntutan Ganti Rugi adalah
melakukan inventarisasi data, informasi dan bahan lain yang diperlukan dalam rangka

•

Ketua DEN agar segera menyusun dan menetapkan RUEN

koordinasi tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi. Selain itu melaksanakan koordinasi
dengan instansi dan unit kerja terkait dalam rangka koordinasi tindak lanjut dan

Tindak lanjut DEN :

tuntutan ganti rugi dan menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan
tugasnya kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa kerja
tim berakhir.

•

Tindak Lanjut per SMT II, Desember 2014: ditindaklanjuti dengan surat Sekjen
DEN No. 615/04/SJD.U/2014 tanggal 12 November 2014 dengan menyampaikan
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober Tahun 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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tentang Kebijakan Energi Nasional, selain itu sesuai dengan pasal 17 perpres
tersebut menyebutkan bahwa RUEN disusun oleh Pemerintah berdasarkan

1.

Bendahara Pengeluaran pada Setjen DEN belum melaporkan Surat Pemberitahuan

Kebijakan Energi Nasional. Dimana penyusunan RUEN berpedoman pada

(SPT) Pajak Masa

Peraturan Presiden No 1 Tahun 2014

Rekomendasi BPK :

3.

Upaya Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan dari impor BBM belum
optimal

BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstruksikan Kepala DEN agar
memerintahkan kepada Bendahara pengeluaran agar melaporkan SPT Masa sesuai

Rekomendasi BPK :

dengan peraturan perundang-undangan.
BPK merekomendasikan ketua DEN agar:
Tindak lanjut DEN :
•

DEN mempercepat proses penetapan peraturan Pemerintah tentang KEN.

•

Ketua DEN agar segera menyusun dan menetapkan RUEN sebagai pedoman bagi

Sekjen DEN menginstruksikan kepada bendaharawan pengeluaran untuk melaporkan
SPT Masa sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui surat No. 065/04/
SJUD/2012 tanggal 23 April 2012.

kementerian dan lembaga terkait dalam upaya pengurangan ketergantungan
impor minyak bumi.

2.

Pemerintah belum memiliki Program Pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional
Tindak lanjut DEN :

Rekomendasi BPK :
Tindak Lanjut per SMT II, Desember 2014: ditindaklanjuti dengan surat Sekjen DEN
BPK merekomendasikan ketua DEN agar:

No. 615/04/SJD.U/2014 tanggal 12 November 2014 dengan menyampaikan Peraturan
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Adapun hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2012-2014 adalah :

Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober Tahun 2014 tentang Kebijakan

a.

Hari Pertama, dengan topik “Energi and Economic Outlook”, sebagai moderator

surat Sekjen DEN No. 615/04/SJD.U/2014 tanggal

yaitu Dr. Andang Bachtiar, M.Sc (AUPK DEN), dengan pembicara berasal dari

12 November 2014 berisi antara lain menyatakan bahwa saat ini Pemerintah (c.q

ASEAN Centre for Energi (ACE), International Energi Agency (IEA), Asia Pacific

Kementerian ESDM) sedang dalam penyusunan Rancangan RUEN berdasarkan KEN,

Energi Research Center (APERC), Economic Research Institute for East Asia

dan untuk selanjutnya akan disampaikan kepada DEN untuk kemudian ditetapkan

(ERIA) dan Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan.

Energi Nasional. Selain itu

sebagai RUEN.

b.

Hari ke-dua, dengan topik “Financing Energi Infrastructures”, sebagai moderator
yaitu Dr. Marwansyah Lobo Balia, M.Sc, pembicara yang hadir yaitu World

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2012-2014 tidak ditemukan indikasi kerugian

Bank, Energi Charter Secretariat, Danish Energi Agency, dan PT. Bank Mandiri

Negara akibat kelalaian ataupun faktor kesengajaan sehingga tidak diperlukan upaya

(Persero).

Tuntutan Ganti Rugi.
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16)

Pelaksanaan Indonesia Energi Forum 2015

Energi Forum 2015, yaitu:
a.

Bahan bakar fosil sampai dengan era pengembangan energi baru terbarukan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam pengelolaan energi,

akan terus mendominasi bauran energi global dan masih diperlukan untuk

DEN bersama dengan Kementerian ESDM menyelenggarakan Forum Energi pada tahun

mendukung ekspansi proyeksi pertumbuhan ekonomi global, dimana dalam

2015 dengan nama kegiatan Bali Energi Forum 2015. Adapun tema Forum kali ini

kondisi normal harus terus ditingkatkan. Berdasarkan semua data Energi

adalah “Securing Energi Sustainable for a Better Future”.

Outlook (World Energi Outlook, Asian Pacific Energi Outlook, East Asian Energi
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Forum ini dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 20 November 2015 di Nusa Dua Bali,

ditingkatkan oleh semua negara untuk keamanan energi dan mengurangi emisi

dimana tujuan utama penyelenggaraan Forum ini adalah untuk memperluas

gas rumah kaca.

pandangan dengan berbagi pengetahuan dan pertukaran informasi yang berkaitan

b.

Pengembangan energi terbarukan perlu mendapat dukungan yang kuat dari

dengan kondisi ekonomi dan energi di masa depan. Forum ini juga membahas kegiatan

Pemerintah serta menjadi perhatian dalam bauran energi di masa mendatang.

pengembangan energi terbarukan, termasuk pendanaan proyek antar pelaku di bidang

Biaya pengembangan teknologi enegi terbarukan menjadi semakin kompetitif

energi yang berasal dari pemerintah, lembaga internasional yang bergerak di sektor

di sejumlah negara, namun skema dukungan publik masih terus diperlukan

energi, lembaga keuangan, dan masukan dari akademisi.

dalam rangka mendukung penyebaran pengembangan energi terbarukan. Feed
in Tariff dan standar portfolio adalah dua langkah yang dapat diterapkan
untuk meningkatkan pangsa pasar energi terbarukan.

Peserta yang hadir dalam pertemuan ini sebanyak 170 peserta, terdiri dari Menteri
Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Malaysia, Anggota DEN dari Unsur Pemangku

c.

Pada tingkat global, harga bahan bakar fosil yang cenderung menurun

Kepentingan, pejabat dan perwakilan dari 7 (tujuh) Kementerian Anggota DEN,

sebagai bentuk stimulus ekonomi. Namun sejauh ini, dampak regional yang

Lembaga Negara dan Kementerian terkait, Badan Usaha di bidang energi, organisasi

ditimbulkan bervariasi antara importir dan eksportir, konsumen besar dan

internasional di bidang energi, perwakilan dari negara sahabat, Instansi Pemerintah,

kecil, dan negara-negara dengan skema subsidi bahan bakar fosil dan yang

perbankan nasional/internasional, pakar energi, akademisi, serta asosiasi.

tidak bersubsidi. Harga gas alam yang rendah meningkatkan posisi kompetitif
dari gas vis-à-vis coal di beberapa pasar (terutama di Asia), meskipun batubara

BEF 2015 dilaksanakan selama 2 hari:

masih memiliki keuntungan biaya daripada gas.
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Outlook, Indonesian Energi Outlook) bahwa pangsa enegi terbarukan harus

d.

Terkait permintaan energi yang tinggi dan harga energi, Pemerintah diharapkan

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Sasaran ke - 8

dapat melaksanakan program konservasi energi, dengan tujuan untuk

INDIKATOR KINERJA
SASARAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah laporan
pengelolaan
kepegawaian dan hukum

15 dokumen

15 dokumen

100%

meningkatkan efisiensi energi yang lebih besar, mengurangi konsumsi energi
dan meningkatkan persaingan biaya.
e.

Peran lembaga keuangan sangat penting dalam mendukung pengembangan
energi terbarukan dan konservasi energi, baik pada proyek skala besar dan
kecil di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

f.

Merupakan tanggung jawab bersama dalam penggunaan dana publik untuk

Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, Bagian Hukum dan

menarik investasi dan dana swasta, dimana pada akhirnya sektor swasta akan

Kepegawaian melakukan beberapa kegiatan, antara lain :

menjadi bagian yang penting dalam mencapai tujuan keenergian.
g.

Beberapa solusi potensial antara lain yaitu: green-bond issuances, de-

1)

Pengelolaan Kepegawaian

a.

Pendidikan dan Pelatihan/ Seminar/ Studi Banding

Lakip 2015

risking investments through insurance products and other instruments, dan
sama, negara-negara dapat meningkatkan iklim investasi dengan memperkuat
kebijakan energi yang berkelanjutan, menghilangkan hambatan perdagangan,

Pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Sekretarat Jenderal DEN, yaitu

meningkatkan utilitas kinerja, dan menghentikan subsidi bahan bakar fosil.

dengan mengikutsertakan 229 pegawai pada diklat prajabatan, orientasi CPNS, diklat

h.

Bali Energi Forum akan dilaksanakan kembali pada tahun 2017.

teknis dan diklatpim.

17)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
b.

Pengembangan Database Kepegawaian dan Sistem Infromasi Absen Pegawai.

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah

Kegiatan ini merupakan salah satu alat manajemen yang sangat dibutuhkan untuk

daerah.

menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi sebagai bahan pengambilan keputusan
ataupun kebijakan untuk mendukung tujuan dan fungsiSetjen DEN. Sebagaimana

Sistem pengendalian intern ini merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintah.

disebutkan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 bahwa Sistem lnformasi ASN memuat
seluruh informasi dan data pegawai ASN, yang meliputi:

Tindakan ini untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

•

Data riwayat hidup

organisasi pemerintah yang optimal.Tentu saja optimalitas itu terjadi jika organisasi

•

Riwayat pendidikan formal dan non formal

dapat berjalan secara efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan,

•

Riwajat jabatan dan kepangkatan

menjalankan pengamanan aset negara, dan taat terhadap peraturan perundang-

•

Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan

undangan. Oleh sebab itu, SPIP dirumuskan secara komprehensif ke dalam lima unsur,

•

Riwayat pengalaman berorganisasi

yakni: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi

•

Riwayat gaji

dan Komunikasi, Pemantauan dan Pengendalian Intern.

•

Riwayat pendidikan dan latihan

•

Daftar penilaian prestasi kerja

87
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meningkatkan penataan dan bundling proyek energi skala kecil. Pada saat yang

Lakip 2015

•

Surat keputusan

pembinaan pegawai di lingkungan Setjen DEN. Kegiatan Penilaian Kinerja Pegawai

•

Kompetensi.

dimulai dari awal tahun.

c.

Penataan Organisasi

f.

Analisis Jabatan

Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, kegiatan Pengembangan Organisasi

Analisis Jabatan merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai suatu

merupakan usaha untuk mencapai organisasi yang sesuai ukuran untuk tugas dan

jabatan dan syarat-syarat yang diperlukan pegawai untuk dapat memangku jabatan.

fungsinya (righsizing). Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan kinerja

Dengan dilaksanakannya penyusunan analisis jabatan di lingkungan Setjen DEN

anggota organisasi di lingkungan Setjen DEN, yang pada akhirnya diharapkan akan

diharapkan akan didapatkan pegawai yang tepat, yang memiliki kemampuan sesuai

dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan sarana untuk mencari soluasi

dengan beban tugas yang harus dilaksanakan supaya tugasnya dilaksanakan secara

atas persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan ini telah diadakan

efektif dan efisien.

beberapa kali pembahasan dengan mengundang berbagai nara sumber baik dari Biro
Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM maupun dari

g.

Pembinaan Jabatan dan Kepangkatan

konsultan Organisasi.
Pembinaan Jabatan dan Kepangkatan, sesuai dengan UU ASN pada Pasal 68
d.

Penilaian Wilayah Bebas Korupsi

menegaskan bahwa, PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu berdasarkan
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Sehubungan

Penilaian Wilayah Bebas Korupsi merupakan kegiatan/usaha untuk mendorong

hal tersebut maka dalam pembinaan jabatan dan kepangkatan di lingkungan setjen

pelaksanaan reformasi birokrasi tidak terkecuali di lingkungan Seljen DEN. Penetapan

DEN dapat dilaksanakan pengembangan karier PNS yang dilakukan berdasarkan

wilayah Bebas Korupsi merupakan sebutan untuk unit yang telah menetapkan zona

kulifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan unit kerja, yang dilakukan dengan

integritas. Zona lntegritas merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi, dan

mempertimbangkan integritas dan moralitas .Sementara untuk promosi PNS dilakukan

peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona integritas merupakan indikator dalam

berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan,

penilaian dan Penetapan wilayah bebas korupsi. Wilayah Bebas Korupsi merupakan

penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan

predikat yang diberikan kepada unit kerja yang telah memenuhi persyaratan

dari Tim penilai kinerja PNS pada unit kerja, tanpa membedakan jender, suku, agama,

penilaian.

ras, dan golongan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

e.

h.

Penilaian Kinerja Pegawai

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penilaian Kinerja Pegawai merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan

obyektivitas dalam pembinaan pegawai. Sesuai dengan PP No 46 tahun 2011 sistem

dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama

penilaian kinerja dengan menggunakan sasaran kinerja pegawai yang merupakan

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya

gabungan antara penilaian kinerja pegawai dan perilaku. Dengan penilaian kinerja

manusia aparatur. Di lingkungan Setjen DEN pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi

pegawai diharapkan akan diperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam

merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi berdasarkan road
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map dan grand design untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Corporate Governance). Telah diadakan beberapa kali FGD dengan tim UPRB dan telah
mengikuti sosialisasi Road map Reformasi Birokrasi ESDM tahun 2015 s.d 2019

Adapun kegiatan terkait pelaksanaan tugas Subbagian Hukum Sekretariat Jenderal
DEN Tahun 2015, meliputi penyusunan peraturan sebagai berikut :

i.

Pembinaan Disiplin
I.

Rancangan

Peraturan

Presiden

tentang

Tata

Cara

Penetapan

dan

Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi

Pembinaan Disiplin merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tata tertib
dan kelancaran pelaksanaan tugas. Dengan terlaksananya peraturan disiplin pegawai
di lingkungan Setjen DEN diharapkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan

•

Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM Nomor : 3842/ 20/MEM.S/2015 tanggal
26 Mei 2015 perihal

efektif dan efisien.

permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan
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j.

Darurat Energi, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan,

Evaluasi SOP

dan pemantapan konsepsi R-Perpres pada tanggal 10 Juli 2015, 27 Agustus
2015, 15 September 2015, dan 23 September 2015. Proses harmonisasi

Evaluasi SOP Kepegawaian merupakan kegiatan evaluasi SOP di lingkungan Setjen

tersebut dilakukan secara intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan

DEN, terkait format dokumen SOP dan penyusunan proses bisnis yang belum disusun

Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara

di lingkungan Setjen DEN. Terdapat tiga jenis SOP yaitu SOP Reguler, SOP unggulan

dan Sekretariat Kabinet.

dan SOP Link. Saat ini kegiatan ini masih dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan
Kepegawaian Sekretariat Jenderal ESDM. -

•

Sesuai hasil kesepakatan rapat harmonisasi, konsepsi R-Perpres telah memenuhi
aspek legal formil dan materiil sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2)

yang berlaku dan secara resmi disampaikan melalui Surat Menteri Hukum dan

Pengelolaan Hukum

HAM kepada Menteri ESDM Nomor : PPE.PP.02.03-693 tanggal 28 September
a.

Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan

2015.
Dengan demikian, R-Perpres tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya
harus memperoleh paraf persetujuan menteri terkait sebagai prosedur legal formal

Penyusunan peraturan perundang-undangan menekankan pada rangkaian kegiatan

penetapan suatu regulasi.

legal drafting yaitu suatu proses penyusunan/rancangan peraturan perundangundangan atau kegiatan yang menghasilkan peraturan sebagai output, dan penelaahan
terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan perundang-

•

dan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KESDM kepada Deputi Bidang

undangan dimulai dari proses kegiatan pengumpulan bahan, pengolahan bahan,

Kemaritiman Sekretariat Kabinet melalui Surat Nomor : 8493/20/SJN.H/2015

harmonisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian

tanggal 30 Oktober 2015 dan selanjutnya akan menunggu penetapan oleh

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Kabinet serta Sekretariat Negara yang

Presiden.

merupakan instansi induk pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi
hukum. Proses dimaksud dilakukan secara berkesinambungan, disesuaikan dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menyesuaikan dengan

Sebagai instansi pemrakarsa, R-Perpres tersebut diparaf oleh Menteri ESDM

II.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua Harian
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Presiden tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan

dan Anggota Dewan Energi Nasional.
•

Pada tanggal 4 Februari 2015, dilaksanakan pembahasan di internal KESDM
untuk mengkaji aspek substansi dan legal drafting R-Perpres Perubahan Hak

Kegiatan Penelaahan Hukum berbasis isu energi aktual antara lain :

i.

Undang Minyak dan Gas Bumi.

Keuangan.
•

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Sekretariat Jenderal DEN berinisiatif

•

Dalam rapat pembahasan yang diinisiasi oleh Subbagian Hukum dengan
melibatkan Ditjen Migas, ditelaah mengenai urgensi pengaturan cadangan

untuk membahas R-Perpres dengan Setjen KESDM melalui rapat pada tanggal

energi nasional; premi pengurasan fosil; dan fuel tax/oil tax dalam RUU Migas.

12 Februari 2015.
•

menelaah konsepsi pengaturan dalam PP KEN terhadap Rancangan Undang-

Garis besarnya adalah bagaimana merumuskan pengaturan dalam PP Nomor

Pada tanggal 22 Juni 2015 telah dilakukan rapat koordinasi mekanisme

79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional supaya sejalan dengan RUU

pengusulan hak keuangan anggota DEN antara Kementerian Keuangan, KESDM,

Migas yang sedang disusun sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan.
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•

Setelah disepakati di internal KESDM, Menteri ESDM menyampaikan usulan
R-Perpres kepada MenPAN & RB melalui Surat Nomor : 5672/78/MEM.S/2015

ii.

tanggal 4 Agustus 2015.
•

•

Sebagai bagian dari mekanisme harmonisasi, pada tanggal 1 Oktober 2015

mengkaji relevansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Energi Baru
dan Energi Terbarukan terhadap arah kebijakan PP Nomor 79 Tahun 2014.

•

Melalui rapat pembahasan internal di lingkungan KESDM pada tanggal 7 Juli

R-Perpres tersebut dibahas oleh instansi terkait dengan melibatkan KESDM,

2015, 13 Juli 2015 dan 3 Agustus 2015 Subbagian Hukum menyampaikan

Setjen DEN, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemsetneg, BKN dan KemenPAN &

bahwa dalam proses penyusunan RPP tersebut sebaiknya mengacu pada PP

RB.

Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Poin penting yang
dikaji terutama korelasi sasaran pengaturan sumber energi baru dan sumber

Melalui Surat MenPAN & RB Nomor : B/4717/M.PANRB/2015 tanggal 29

energi terbarukan dengan sasaran KEN serta konsistensi nomenklatur yang

Desember 2015 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, telah disampaikan

digunakan dalam RPP.

Persetujuan Prinsip Perubahan Atas Hak Keuangan Bagi Ketua Harian dan
Anggota Dewan Energi Nasional.
b.

Penelaahan Hukum
iii.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Ketahanan Energi.

Penelaahan Hukum merupakan suatu bentuk kegiatan pelaksanaan kajian dan
telaahan hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DEN

menganalisis konsep premi pengurasan fosil (depletion premium) dalam

•

Filosofi Dana Ketahanan Energi (DKE) yang akan mendorong peran energi dan

serta berperan penting dalam merumuskan dan menelaah rancangan peraturan

terbarukan, salah satunya dilakukan melalui premi pengurasan fosil (depletion

perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum. Dengan demikian,

premium). Analisis yuridis sebagaimana merujuk pada Pasal 27 ayat (5) huruf b

ruang lingkup kegiatan Penelaahan Hukum mencakup penyiapan bahan koordinasi,

dan ayat (6) PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, premi

penelaahan dan pertimbangan hukum di bidang energi sebagaimana tugas pokok dan

pengurasan fosil merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam mendorong

fungsi Setjen DEN.

penguatan pendanaan yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi minyak
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dan Setjen DEN.

dan gas bumi dan pengembangan sumber energi baru dan energi terbarukan,

Dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan pengguna website JDIH,

peningkatan kemampuan SDM, litbang serta pembangunan infrastruktur

buku-buku terkait sektor ESDM dan juga dari disiplin ilmu yang lain yang ada pada

pendukung. Sedangkan dasar hukum pengaturan RPP yang berlandaskan

Perpustakaan Setjen DEN juga tidak lupa dipublikasikan melalui website jdih.den.

pada Pasal 27 ayat (2) PP KEN, DKE merupakan langkah Pemerintah untuk

go.id seperti buku dengan judul Ekonomi Migas karangan Benny Lubiantara, Hukum

menyediakan alokasi dana pengembangan dan penguatan infrastruktur energi

Pertambangan di Indonesia karangan DR. H. Salim HS, Teori Hukum Hans Kelsen

yang memadai untuk mencapai sasaran pertumbuhan penyediaan energi.

karangan Prof. Jimly Assiddiqie, Politik Hukum di Indonesia karangan Prof. Mahfud

Namun, argumentasi ini masih debatable mengingat tidak ada perintah

MD dan beberapa buku lainnya. Hal tersebut untuk memberikan informasi baik bagi

langsung dari PP KEN untuk menyusun regulasi sebagai wadah alokasi dana

pengguna dari luar Setjen DEN maupun dari internal Setjen DEN.

tersebut.
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Setjen DEN, Subbagian Hukum
mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, penyiapan, serta
evaluasi pelaksanaan atas penyusunan peraturan perundang-undangan, telaahan
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dan bantuan hukum, serta tata naskah hukum. Terkait pelaksanaan tugas tersebut,

d.

Tata Naskah Hukum

Tata Naskah Hukum merupakan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Setjen DEN
dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas terkait bahan referensi dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari bahan pustaka baik
buku atau tulisan, gambar, dengan metode atau sistem tertentu (registrasi, klasifikasi,
katalogisasi) baik secara manual maupun menggunakan sistem teknologi informasi.

Subbagian Hukum turut serta berperan mendukung kegiatan informasi hukum
untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi

Mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal

Mineral Nomor 14 Tahun 2009, penyelenggaraan fungsi Biro Umum merupakan

Sekretariat Jenderal DEN maupun masyarakat.

penyelenggaraan administrasi umum yang antara lain mencakup penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan dan bantuan hukum; evaluasi

Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum (JDIH) merupakan kegiatan penataan

dan pelaporan pelaksanaan hukum.

bahan dokumentasi hukum secara terpola dan teratur dengan cara mengelompokkan
ke dalam klasifikasi lnformasi peraturan Perundang-undangan yang lengkap dan

Lebih lanjut pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

sistematis. Dengan adanya pengelolaan JDIH, diharapkan dapat menunjang kelancaran

Mineral Nomor 14 Tahun 2009 disebutkan bahwa Subbagian Hukum mempunyai

pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DEN.

tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, penyiapan, serta evaluasi
pelaksanaan atas penyusunan peraturan perundang-undangan, telaahan dan bantuan

Beberapa kegiatan penataan JDIH yang telah dilaksanakan antara lain update peraturan

hukum, serta tata naskah hukum.

perundang-undangan seperti Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun

Berkaitan dengan kegiatan Tata Naskah Hukum, pada Tahun 2015 Setjen DEN telah

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 42

mencetak sebuah buku Himpunan Peraturan Terkait Dewan Energi Nasional yang

Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian ESDM dan peraturan-

berisikan beberapa peraturan antara lain Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang

peraturan lainnya.

Energi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan
Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi
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c.

Nasional, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan

tanggal 26 Februari 2015 untuk membahas konsep terjemahan yang telah

Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional,

disusun oleh Setjen DEN agar sesuai dengan standar baku penerjemahan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang

peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Organisasi Setjen DEN serta beberapa peraturan lainnya. Selain itu,
dalam rangka menambah ilmu baik hukum, sektor ESDM maupun ilmu pengetahuan

•

Surat Sekretaris Jenderal DEN Nomor : 180/04/SJD.U/2015 tanggal 16 Maret

lainnya, Bagian Hukum telah merancang sebuah perpustakaan. Beberapa judul buku

2015, menyampaikan konsep terjemahan kepada Direktur Jenderal Peraturan

yang menjadi tambahan dalam perpustakan Setjen DEN ialah Hukum Pertambangan

Perundang-undangan Kemenkumham untuk memperoleh pengesahan sesuai

di Indonesia karangan DR. H. Salim HS SH Msi, Proses & Teknik Penyusunan UU

dengan kewenangan.

karangan DR. H. Aziz Syamsuddin SH, Ekonomi Migas karangan Benny Lubiantara,
Politik Hukum di Indonesia karangan Prof. Mahmud MD, Teori Hukum Hans Kelsen

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Sasaran ke - 8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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e.

Penyusunan Terjemahan PP KEN

Merujuk pada substansi pengaturan Kebijakan Energi Nasional yang strategis dan
lintas sektor, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai substansi

INDIKATOR KINERJA
SASARAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah dokumen
pengelolaan administrasi
perlengkapan, persuratan
dan kearsipan serta
kerumahtanggan

12 dokumen

12 dokumen

100%

peraturan tersebut sangat diperlukan bagi semua pihak, baik dari sisi Pemerintah
maupun sektor usaha. Sehingga perlu dilakukan pengalihbahasaan Peraturan

Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, Bagian Rumah Tangga

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dari bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris

melakukan beberapa kegiatan, antara lain :

sebagai bahasa internasional.
1)

Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Persuratan , dan Kearsipan

a.

Pengelolaan Administrasi Perlengkapan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, penerjemahan tersebut dapat
berasal dari Menteri atau berdasarkan permohonan pemrakarsa, diajukan secara
tertulis paling sedikit memuat urgensi penerjemahan dengan melampirkan persyaratan
: a. salinan naskah peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan; b. konsep
terjemahan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan.

Kegiatan ini meliputi kegiatan Pengelolaan bagian perlengkapan, Evaluasi Pengadaan
barang dan jasa, Pengelolaan Sistem Aplikasi Persediaan dan Analisa Kebutuhan Barang

Proses penyusunan terjemahan PP KEN dimulai dari penyiapan bahan guna membahas
konsep terjemahan PP KEN, didukung koordinasi yang intensif dengan instansi terkait,
yang selanjutnya menghasilkan pengesahan konsep terjemahan berdasarkan prinsip
umum penerjemahan yang baik, sebagaimana proses yang telah dilaksanakan sebagai
berikut :

dan Jasa. Dalam pengelolaan administrasi perlengkapan dilakukan dalam rangka untuk
mewujudkan pelayanan pengelolaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal
DEN yang efektif, efisien, tertib administrasi dan akuntabel dan membantu pimpinan
sebagai salah satu alat pengambilan keputusan dalam pengelolaan perlengkapan
barang inventaris dan barang persediaan dan rencana kebutuhan barang perlengkapan.
Adapun sasarannya adalah tercapainya tata kelola perlengkapan barang inventaris
dan barang persediaan yang baik di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN

•

Rapat koordinasi antara Setjen DEN dan Kementerian Hukum dan HAM pada
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karangan Prof. Jimly Asshidiqie, dan beberapa buku lainnya

Hasil kegiatan pembinaan administrasi perlengkapan berupa laporan tentang

c.

Pembinaan Kesekretariatan dan Penataan Arsip

pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris
Sekertariat Jenderal DEN. Melalui penatausahaan barang milik negara diharapkan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kecakapan dan profesionalitas

penguasaan, pembinaan maupun pengawasan barang milik negara akan lebih efektif

Sekretaris sesuai dengan aturan mengenai kesekretariatan dan tercapainya kinerja

sehingga tertib administrasi barang milik negara dapat diwujudkan sebagaimana

sekretaris dengan meningkatnya kedisiplinan di dalam kegiatan perkantoran. Kegiatan

diharapkan dengan pembinaan dari Pusat Pengelolaan BMN KESDM, KPKNL Jakarta II

pembinaan kesekretariatan yang berfokus pada kompetensi sumber daya manusia

dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara bagian Akuntansi dan Laporan terkait

dibidang kesekretariatan akan berujung sangat signifikan pada pengelolaan atau

aplikasi persediaan satuan kerja. Pengelolaan perlengkapan barang milik negara

penataan arsip di Sekretriat Jenderal Dewan Energi Nasional, dimana arsip mempunyai

dimana semua barang perlengkapan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau

peran yang sangat vital bagi suatu organisasi yaitu sebagai alat bukti akuntabilitas,

berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Persediaan yang habis

juga berperan sebagai alat bukti yang sah, melestarikan arsip sebagai memori kolektif

pakai serta pengelolaan barang perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan

dan memberikan akses arsip kepada publik.

i.

PLTS on grid system

ii.

Operation room

iii.

Renovasi ruang kerja Setjen DEN

iv.

Barang Elektrik dan Elektronik serta Barang non elektrik dan non elektronik
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(personal komputer, laptop, camcorder, air conditioner, firewall, mikrotik
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router, server, pc tablet, kulkas, network switch, UPS, PABX, scanner, printer,
lemari arsip, meubelair dan lemari rack besi)
b.

Implementasi Tata Naskah Dinas dan kerasipan

Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya kecakapan dan profesionalitas para
sekretaris di lingkungan Setjen DEN sehingga fungsi sekretaris sebagai penunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Dewan Energi Nasional dan Setjen DEN dapat
menjadi lebih efektif, ringkas, rapi dan professional. Sehingga dapat menciptakan
pengelolaan arsip yang handal untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan
terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin perlindungan kepentingan negara
dan hak-hak masyarakat, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban, menjamin keselamatan aset nasional dalam berbagai bidang,
meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengimplementasikan aturan-aturan yang
sudah diatur dalam Buku Pedoman TNDK Setjen DEN, selain itu kegiatan ini juga
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2)

Pengelolaan Administrasi Kerumahtanggaan

untuk membahas permasalahan serta kemungkinan adanya perubahan dalam
peraturan persuratan yang menjadi referensi dan Buku Pedoman Persuratan Dinas

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya dukungan teknis dan administratif

dan Kearsipan DEN serta memanfaatkan teknologi informasi TNDK Online. Sehingga

kepada pegawai dan pimpinan Sekretariat Jenderal DEN sehingga pelayanan

pengelolaan persuratan dinas dan kerarsipan menjadi lebih tertaratur dan rapi.

kerumahtanggaan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya langsung dalam
keberlangsungan kegiatan Sekretariat Jenderal DEN.

Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya proses pengelolaan persuratan dinas dan
kearsipan yang teratur dan rapi sesuai dengan Buku Pedoman TNDK Setjen DEN serta

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatkan pencitraan organisasi secara

memanfaatkan aplikasi TNDK Online sebagai alat bantu dalam proses pengelolaan

keseluruhan

persuratan dinas dan kearsipan di lingkungan Setjen DEN.

kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN. Sehingga keberhasilan

dan

pencitraan

pimpinan

melalui

peningkatan

pelayanan

peningkatan pelayanan kerumahtanggaan menjadi komponen yang cukup signifikan
dari performa dan pencitraan pimpinan dan organisasi Sekretariat Jenderal DEN.
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operasional. Ada beberapa pengadaan strategis sepanjang tahun 2015, antara lain:

Hasil kegiatan ini berupa laporan tentang pelaksanaan peningkatan pelayanan

Tabel 3.21. Daftar Informasi Publik Setjen DEN

kerumahtanggaan. Melalui peningkatan pelayanan kerumahtanggaan ini diharapkan
serta dapat memberikan performa pelayanan yang optimal, sehingga operasional

No.

1

kerumahtanggan sekretariat jenderal DEN terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat
dengan meningkatnya pelayanan dan fasilitasi terhadap operasional dan kegiatan

juga menghadiri sosialisasi dan seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian
ESDM maupun dari kalangan profesional dalam rangka meningkatkan pelayanan

Lakip 2015

kerumahtanggaan.
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Tabel 3.20. Capaian Kinerja Sasaran ke - 8
INDIKATOR KINERJA
SASARAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

2

3

4

Dewan Energi Nasional
1

di lingkungan SekretariatJenderal DEN yang dirasakan langsung manfaatnya oleh
para pimpinan dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN.Selain itu

Klasifikasi

Jenis Informasi

PP No 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional

V

Bagian Perencanaan dan Keuangan
1

Rencanan Kerja, Program dan Anggaran DEN

V

2

Daftar Satuan Kerja Berbasis Kinerja

V

3

Daftar Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

V

4

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

V

5

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK BMN)

6

Laporan Tahunan Dewan Energi Nasional

7

Sistem Akuntansi

V
V
V

Bagian Hukum dan Kepegawaian
Jumlah dokumen/ sistem
pelayanan publik atau
birokrasi

1

Perencanaan dan pengembangan pegawai

2

Formasi CPNS DEN yang telah di tetapkan

√

3

Penerimaan CPNS

√

4

Pengangkatan CPNS

√

5

Penempatan CPNS

√

6

Penyertaan pendidikan dan latihan pegawai

√

7

Administrasi penugasan luar negeri

√

8

Analisis kebutuhan diklat pegawai

√

di lingkungan Setjen DEN. Pelayanan Informasi Publik ini dilaksanakan atas dasar

9

Administrasi tugas belajar izin belajar dan pengaktifan kembali
dari tugas belajar

√

tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

10

Pelaksanaan bimbingan teknis kepegawaian

√

Publlik yang menuntut semua lembaga publik harus menyediakan informasi kepada

11

Evaluasi pengembangan pegawai DEN

√

masyarakat secara baik.

12

Pedoman dan prosedur mutasi

√

13

Pengangkatan dan penempatan jabatan struktural

√

Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya Daftar Informasi Publik (DIP) Setjen DEN

14

Pengangkatan jabatan fungsional

√

seperti terlihat dalam tabel berikut:

15

Kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai

√

16

Kartu istri, kartu suami, Taspen, Askes dan Bapertarum

√

17

Kesejahteraan dan administrasipelayanan kesehatan pegawai

√

2 dokumen

2 dokumen

100%

Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, Bagian Rumah Tangga
melakukan beberapa kegiatan, antara lain :

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan karena adanya kebutuhan akan
adanya penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi

√
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pemahaman, dan pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan akan lebih efektif

Penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan

19

Sistem informasi kepegawaian DEN

20

Dokumen dan Tata Naskah pegawai

√

1)

Poliklinik/ obat-obatan (honer dokter dan perawat)

21

Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan DEN

√

2)

Pengadaan pakaian kerja

22

Pedoman penyusunan prosedure kerja

3)

Pertemuan/ tamu

23

Analisis beban kerja

√

4)

Penyelenggaraan perpustakaan/ dokumentasi

24

Uraian jabatan dan peta jabatan

√

5)

Perawatan gedung

25

Standar kompetensi jabatan struktural

√

6)

Perbaikan peralatan kantor

26

evaluasi jabatan

√

7)

Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10

27

Daftar Masalah Hukum DEN

√

8)

Perawatan kendaraanbermotor roda 2

28

Peraturan Perundang-undangan DEN

√

9)

Langganan daya dan jasa

29

Tata Naskah Hukum DEN

√

10)

Jasa pos/ giro/ sertifikat

30

Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum DEN

√

11)

Pengadaan ATK dan barang cetakan Setjen DEN

12)

Operasional perkantoran dan pimpinan

√

melakukan beberapa kegiatan, antara lain :

√

√

Bagian Rumah Tangga
1

Daftar inventaris Kantor

√

13)

Honor operasional satuan kerja

2

Pedoman Persuratan dan Kearsipan

√

14)

Konsultasi publik setjen DEN

3

Rencana Kebutuhan sarana dan prasarana Kerja

√

15)

Kunjungan kerja Anggota DEN

4

Jadwal Kegiatan Persidangan Dewan Energi Nasional dan
Kelompok Kerja

√

5

Daftar Outsourcing Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan

6

Laporan Tahunan Biro Umum

Tabel 3.23. Capaian Kinerja Sasaran ke - 8

√
INDIKATOR KINERJA
SASARAN

√

Keterangan: *): Berikan tanda check list (√) pada kolom yang sesuai, yaitu:
1= Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala,
2= Diumumkan secara Serta-merta,
3= Wajib Tersedia Setiap Saat,
4= Informasi Yang Dikecualikan,”				
	 

Tersedianya peralatan

Terselenggaranya
layanan perkantoran

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

156 unit

156 unit

100%

Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, Bagian Rumah Tangga
melakukan beberapa kegiatan, antara lain :

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Sasaran ke – 8

INDIKATOR KINERJA
SASARAN

103

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

12 bulan

12 bulan

100%

1)

Pengadaan Peralatan Elektrik dan Elektronik Kantor

2)

Pengadaan dan pemasanagan PLTS on grid system 104 kwp

3)

Peralatan non elektrik dan non elektronik kantor
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Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, Bagian Rumah Tangga

18

3.1.4

Capaian Kinerja Anggaran

Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Setjen DEN per program

Berdasarkan data per 31 Desember 2015, realisasi penyerapan DIPA Setjen DEN T.A.
2015 untuk seluruh belanja (belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal)
adalah sebesar Rp 90.767.215.982 atau mencapai 89.11% dari total pagu sebesar
Rp101.864.397.000. Rincian realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada tabel 3.24.

Kode

Lakip 2015

Pagu

Realisasi

Presentase
Realisasi

Belanja Pegawai

Rp. 18.096.779.000

Rp. 11.483.059.591

63.45%

Belanja Barang

Rp. 72.967.798.000

Rp. 69.488.721.848

95.23%

Belanja Modal

Rp. 10. 799.820.000

Rp. 9.795.434.615

90.70%

Rp. 101.864.397.000

Rp. 90.767.215.982

89.11%

Grand Total

RKA-KL 2015

020.07.11

Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Dewan Energi Nasional

101.864.397.000

020.07.11.1907

Fasilitasi Dalam Rangka
Perumusan Kebijakan Energi yang
Bersifat Lintas Sektor dan
Penyusunan Perencanaan Energi,
Serta Penyelenggaraan Hubungan
Kemasyarakatan dan
Persidangan DEN

27.291.007.000

Tabel 3.24. Realisasi Anggaran Setjen Den 2015

Jenis Belanja

Program dan Kegiatan

Realisasi

%

90.767.215.982

89.11%

25.737.063.109

94.31%

91.73%

Fasilitasi dalam Rangka
Penetapan Langkah-langkah
Penanggulangan Krisis dan
Darurat Energi, serta Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan Energi
Lintas Sektoral

13.217.243.000

12.123.686.152

020.07.011.1909 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Bidang Personil,
Pendanaan, Peralatan dan
Dokumen (P3D)

61.356.147.000

52.906.466.721

020.07.11.1908

86.23%

104

105

63.45% (Rp. 11.483 miliar dari pagu sebesar 18.096 miliar), untuk realisasi belanja
barang sebesar 95.23% (Rp. 69.488 miliar dari pagu sebesar Rp. 72.967 miliar), dan
untuk realisasi belanja modal sebesar 90.70% ( Rp. 9.795 miliar dari pagu sebesar Rp.
10.799 miliar).

Rendahnya realisasi anggaran pada belanja pegawai disebabkan oleh belum
disetujuinya kenaikan honor Anggota DEN dan kenaikan tunjangan kinerja pegawai
tidak sesuai dengan rencana.

Untuk realisasi pada belanja modal sebesar 90.70% disebabkan oleh efisiensi pada
pengadaan barang dan jasa.

Adapun realisasi anggaran per program Setjen DEN dapat dilihat pada tabel 3.25.

Bidang Personil, Pendanaan, Peralatan dan Dokumen (P3D) disebabkan oleh belum
disetujuinya kenaikan honor Anggota DEN dan kenaikan tunjangan kinerja pegawai,
serta efisiensi pada pengadaan barang dan jasa.
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Untuk capaian realisasi anggaran pada program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, realisasi belanja pegawai T.A. 2015 sebesar

BAB. 4

4.1

CAPAIAN KINERJA 2013 – 2015

120%
100%

80%

100%

89.50%

97.19%

Kinerja
Anggaran

89.11%
74.29%

40%

0

2013

2014

2015

107
masih ada 2 (dua) kegiatan yang merupakan sasaran strategis Setjen DEN belum
mencapai target yang ditetapkan.

Dari sisi anggaran, realisasi Setjen DEN untuk tahun 2015 mengalami perbaikan,
hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yakni pembentukkan Unit Pengendali
Percepatan Pembangunan Infrastruktur (UP3I).

4.2

KESIMPULAN

Dari sisi kinerja, sepanjang tahun 2015 telah dilakukan sejumlah kegiatan untuk
menunjang tugas dan fungsi Setjen DEN dalam rangka pencapaian sasaran tahun
2015. Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung delapan sasaran
yang ditetapkan dalam Renstra Setjen DEN dengan capaian 97,19%

Penutup
Lakip 2015
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Penilaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yang belum berhasil dicapai :
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Capaian kinerja 2015 Setjen DEN menurun dari dua tahun sebelumnya dikarenakan

1)

RUEN belum ditetapkan, yang ditargetkan sudah ditetapkan pada akhir tahun

Penerapan system reward and punishment terhadap target – target
kinerja.

2015.
2)

-

Penyelesaian buku energi outlook Indonesia yang diselaraskan dengan RUEN.

Dari sisi keuangan, target realisasi tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 85,00%, Setjen
DEN mampu melampaui target tersebut dengan realisasi per 31 Desember 2015
sebesar 89,11%.

4.3

RENCANA TINDAK LANJUT

1)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya KEN sebagai pedoman dalam

Lakip 2015

pengelolaan energi nasional maka untuk mewujudkan strategi dan sasaran
mendukung tugas DEN.

2)

Menetapkan indikator kinerja yang berorientasi pada outcome, sehingga
pencapaian kinerja lebih dapat terukur dan dirasakan manfaatnya.

3)

Dalam mengatasi kendala atau hambatan pencapaian kinerja di tahun 2015
telah dirumuskan beberapa strategi yang dapat dilakukan terhadap capaian
kinerja yang belum memenuhi target:

-

Meningkatkan koordinasi penyiapan bahan pengelolaan energi.

-

Mempercepat penyelesaian outlook energi Indonesia 2016

-

Mendorong pelaksanaan sidang anggota dan sidang paripurna sesuai
dengan pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang
pembentuksn Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan calon
Anggota Dewan Energi Nasional.

-

Penyusunan dan penerapan Standard Operational Procedure (SOP)
pelaksanaan kegiatan.

109
SEKRETARIAT JEN D ERA L D E W AN ENER G I NASIONA L

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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yang tertuang dalam KEN diperlukan penataan organisasi Setjen DEN unuk

