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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatNya, sehingga penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun 2016-2019 dapat diselesaikan.
Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun 2016-2019 (Roadmap
RB Setjen DEN Tahun 2016-2019) dilaksanakan sebagai wujud tindak lanjut atas Reformasi Birokrasi Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), dalam melaksanakan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan
mutu pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KESDM
sebagaimana tertuang dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun
2015-2019 (Roadmap RB KESDM Tahun 2015-2019).
Roadmap RB Setjen DEN Tahun 2016-2019 ini disusun dengan memperhatikan berbagai sumber yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Nawacita, Rencana Strategis (Renstra) KESDM 2015 –
2019, dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional,
serta dengan berpedoman pada Roadmap RB KESDM Tahun 2015-2019. Roadmap RB Setjen DEN Tahun 2016-2019
memuat program dan kegiatan yang mencakup 8 (delapan) area perubahan dan monitoring serta evaluasi program
dan kegiatan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DEN dilakukan untuk memperbaiki kinerja
dalam rangka memberikan dukungan teknis dan adminstratif kepada Dewan Energi Nasional (DEN) yang merupakan
lembaga yang merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan energi.
Sebagaimana Roadmap RB KESDM Tahun 2015-2019, Roadmap RB Setjen DEN Tahun 2016-2019 ini merupakan living
document yang dinamis terhadap perubahan, sesuai perkembangan yang terjadi pada lingkungan strategis dan
menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Energi Nasional.
Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif memberikan
sumbangsih pemikiran, saran, waktu dan tenaga terbaiknya untuk perbaikan birokrasi di lingkungan Setjen DEN
melalui terselesaikannya Roadmap RB Setjen DEN Tahun 2016-2019 ini.

Jakarta, 2016
Sekretaris Jenderal

Satry Nugraha
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ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI
NASIONAL 2016 – 2019
RINGKASAN EKSEKUTIF
Roadmap Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
(Setjen DEN) memuat program dan kegiatan yang
mencakup 8 (delapan) area perubahan dan monitoring
serta evaluasi program dan kegiatan reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DEN dilakukan
untuk memperbaiki kinerja dalam rangka memberikan
dukungan teknis dan adminstratif kepada Dewan
Energi Nasional (DEN) yang merupakan lembaga yang
merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan
energi. Walaupun belum optimal dilakukan di lingkungan
Setjen DEN prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
telah dilakukan, terkait keterbukaan dan transparansi
informasi publik untuk mengetahui proses perumusan
dan penyusunan kebijakan energi.
Kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DEN
yang telah dilakukan sampai dengan saat ini meliputi
8 (delapan) area perubahan, pada area perubahan
manajemen perubahan yang masih terbatas pada
pembentukan Tim Reformasi Birokrasi namun belum
pada penyusunan kegiatan secara terintegrasi dalam
roadmap reformasi birokrasi dan penetapan quick
wins. Penataan peraturan perundang-undangan
diprioritaskan pada tahapan penyusunan peraturan
yang menjadi tugas DEN, terkait kelembagaan Setjen
DEN, sedang dilakukan usulan penataan organisasi
Setjen DEN dan telah dilakukan telaahan terhadap
organisasi Setjen DEN dalam rangka memenuhi tuntutan
optimalisasi kinerja DEN. Pada area manajemen
sumber daya manusia masih memprioritaskan pada
pemetaan kompetensi dan peningkatan kompetensi

XIII
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pegawai sesuai bidang tugasnya, program peningkatan
pengawasan yang diprioritaskan pada peningkatan
peran SPIP, program akuntabilitas kinerja yang telah
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan
dan program peningkatan kualitas pelayanan publik
yang diprioritaskan pada peningkatan imej organisasi
DEN dan Setjen DEN, serta inventarisasi kegiatan
yang langsung berdampak pada masyarakat. Namun
demikian dalam pelaksanaan program kegiatan per area
perubahan belum ditentukan ukuran keberhasilan dari
masing-masing kegiatan, sehingga mengalami kesulitan
ketika akan dilakukan monitoring atau evaluasi.
Kondisi yang diharapkan dari pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan Setjen DEN yaitu terwujudnya
perumusan kebijakan di bidang energi yang bersifat
lintas sektor, penyusunan perencanaan energi,
penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan
persidangan DEN, terwujudnya perumusan identifikasi
dan penetapan langkah-langkah penanggulangan
kondisi krisis dan darurat energi serta pengawasan
pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat
lintas sector, serta terwujudnya pengelolaan administrasi
umum untuk mendukung pelaksanaan tugas DEN.
Untuk mencapai program dan kegiatan reformasi
birokrasi secara optimal, maka agenda prioritas yang
akan dilakukan adalah :
•
Penyusunan strategi menejemen perubahan dan
strategi komunikasi di lingkungan Setjen DEN;
•
Penataan Organisasi Setjen DEN dalam rangka
mengoptimalkan kualitas pelayanan publik serta
capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
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•
•

•

•

•
•
•

kebijakan energi nasional;
Penyiapan bahan terkait perumusan dan
penyusunan peraturan yang menjadi tugas DEN;
Penyusunan blue print e-gov yang merupakan
pedoman dalam pengembangan e-gov dalam
rangka mewujudkan Tata Kelola Teknologi
Informasi yang baik di lingkungan Setjen DEN.
Pengembangan ini tekait dengan berbagai sistem
informasi data yang terintegrasi handal dan dapat
dimanfaatkan secara optimal serta penyusunan
penyempurnaan peta proses bisnis Setjen DEN;
Review analisis jabatan dan analisis beban
kerja serta pengembangan pegawai berbasis
kompetensi, assessment pegawai berdasarkan
kompetensi serta pembinaan SDM aparatur yang
terintegrasi dalam sistem informasi pegawai;
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) serta peningkatan peran Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance
dan consulting;
Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) dan
Penyempurnaan dan Penetapan IKU Setjen DEN;
Menyusun standar pelayanan minimal dalam
rangka pelayanan publik;
Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi
pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen DEN.

Zona Integritas (ZI) merupakan upaya untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih (good governance and clean government),
di lingkungan Setjen DEN untuk mewujudkan ZI
diperlukan keterlibatan pengawas internal pemerintah
yang optimal. Pengawasan internal diperlukan untuk
mendorong terwujudnya clean governance dan
mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih
dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Diharapkan dengan pengawasan internal dapat
diketahui apakah dalam melaksanakan program atau
kegiatan telah sesuai dengan tugas dan fungsinya
secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana,
atau belum. Disamping itu untuk mengetahui dalam

pelaksanaan suatu program atau kegiatan telah sesuai
dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Program percepatan (quick wins) merupakan upaya
untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui
program percepatan yang memiliki daya ungkit (key
leverange) serta terkait dengan perbaikan core bussiness
Setjen DEN. Program tersebut merupakan peningkatan
kualitas pelayanan dalam bentuk quick wins, quick wins
Setjen DEN 2016 s.d 2019 yaitu : “Penyusunan peraturan
kebijakan pengelolaan energi” dan “Pengawasan
pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas
sektor”
Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang
terkait dengan
reformasi birokrasi Setjen DEN
dibebankan pada DIPA Setjen DEN 2016–2019.
Rencana waktu pelaksanaan program dan kegiatan
reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DEN tahun
2016 sampai dengan 2019 lebih lengkap sebagaimana
tercantum dalam lampiran rencana aksi Roadmap
reformasi birokrasi sekretariat Jenderal DEN 2016-2019.
Berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang telah
ditetapkan, maka kriteria keberhasilan pelaksanaan
reformasi birokrasi Setjen DEN yaitu :
a, Tersedianya dokumen strategi manajemen
perubahan
dan
strategi
komunikasi,
terselenggaranya sosialisasi, internalisasi sehingga
terbangun kesamaan persepsi, komitmen, serta
keterlibatan seluruh pegawai dalam pelaksanaan
program dan kegiatan;
b. Tidak terjadinya tumpang tindih tugas antar unit
organisasi dan meningkatnya kapasitas organisasi
dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
c. Penetapan peraturan perundang-undangan
yang mengakomodir substansi sesuai dinamika
perubahan dan tuntutan pemangku kepentingan
d. Terselenggaranya Tata Kelola Teknologi Informasi
yang baik di lingkungan Setjen DEN, dan
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e.

f.

g.
h.

i.

tersedianya Peta Proses Bisnis Setjen DEN;
Tersedianya uraian jabatan, peta jabatan,
tercapainya
kesesuaian
pelatihan
yang
diselenggarakan dengan kompetensi pegawai,
tersedianya peta profil individu sesuai kompetensi
serta terciptanya data pegawai yang akurat dan up
to date;
Terwujudnya peningkatan ketaatan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi serta APIP lebih
berperan dalam penguatan system pengendalian
intern, quality assurance dan consulting;
Tersusunnya dokumen penyempurnaan Renstra
dan Penetapan IKU Setjen DEN;
Terselenggaranya pelayanan yang optimal kepada
pemangku kepentingan serta meningkatnya imej
organisasi Setjen DEN dan DEN melalui media;
Tersusunnya pedoman monitoring dan evaluasi dan
Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksaan
Reformasi Birokrasi Setjen DEN.

XV
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BAB I

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk
melakukan perubahan dan/atau perbaikan mendasar
dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan
berdasarkan prinsip good governance, dengan
memperhatikan azas keterbukaan, azas akuntabilitas,
azas efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi supremasi
hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat
menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Perubahan dan/atau perbaikan

tersebut harus terukur, dapat dirasakan hasilnya oleh
masyarakat atau stakeholder dan dapat mendukung
prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang
pada visi misi dan program Presiden (Nawa Cita).
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan
secara berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Sasaran
yang ingin dicapai dalam Reformasi Birokrasi tersebut
antara lain adalah sebagai berikut :
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik
berkualitas.

Meningkatnya Transparansi dan
Akuntabilitas Kinerja

Efektif dan
Efisien
Meningkatnya Kualitas
Reformasi Birokrasi

Bersih
dan
akuntabel

RB
Pelayanan
publik
berkualitas

Meningkatnya Kualitas
Peyanan Publik
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Kegiatan Reformasi Birokrasi diselenggarakan
berdasarkan Kebijakan Pembangunan Nasional dan
Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN). Berdasarkan visi misi dan program
Presiden dan dengan berpedoman pada RPJPN tersebut
kemudian disusun Rencana Pembangunan Jangka

RP JPN
2005 - 2025

Menengah (RPJMN) yang selanjutnya diselaraskan
dengan Grand Design Reformasi Biokrasi dan menjadi
acuan sekaligus panduan dalam penyusunan Roadmap
Reformasi Birokrasi (yang diatur dalam Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang
Roadmap Reformasi Biokrasi 2015-2019, (PermenPAN
RB 11/2015).

Grand design reformasi Birokrasi
2005 - 2025

RP JmN
2010 - 2014

Road map reformasi Birokrasi
2010 - 2014

RP JmN
2015 - 2019

Road map reformasi Birokrasi
2015 - 2019

RP JmN
2020 - 2024

Road map reformasi Birokrasi
2020 - 2024

Prinsip penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi
yaitu meneruskan dan meningkatkan langkah-langkah
yang sudah baik, menterjemahkan prioritas utama
pemerintahan baru, mengimplementasikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019,
memperbaiki dan menyempurnakan strategi dalam
mencapai tujuan, serta memperkaya isu-isu strategis
dan inovasi baru.
Roadmap Reformasi Biokrasi 2015-2019 sebagaimana
diatur dalam PermenPAN RB 11/2015 tersebut,

digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Roadmap
Reformasi Birokrasi di masing-masing instansi
serta menjalankan program Mikro. Pada tahun 2015
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)
telah menyusun Roadmap Reformasi Biokrasi 2015-2019
di lingkungan KESDM sebagai salah satu upaya dalam
percepatan Reformasi Birokrasi1 di lingkungan KESDM
dan pedoman bagi unit kerja di lingkungan KESDM dalam
menyusun program dan rencana aksi Reformasi Birokrasi.
Setjen DEN sebagai salah unit kerja di lingkungan KESDM

______________________________
1

Upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu didorong untuk menjawab berbagai permasalahan dalam
tata kelola birokrasi yang dihadapai saat ini, yang antara lain adalah :
1. Struktur kelembagaan instansi pemerintah yang belum tepat fungsi dan ukuran;
2. Sistem dan prosedur tatakerja birokrasi yang belum transparan, efisien,dan akuntabel;
3. Penerapan manajemen SDM aparatur masih belum baik; regulasi dan harmonisasi kebijakan yang belum optimal;
4. Pola pikir dan budaya kerja aparatur yang kurang fokus pada kinerja dan fungsi melayani; serta
5. Pelaksanaan kebijakan dan program reformasi birokrasi yang belum optimal.

2
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perlu menyusun Roadmap Reformasi Biokrasi 2015-2019
di lingkungan Setjen DEN sebagai acuan dan arah dalam
pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan
Setjen DEN, disamping juga sebagai alat bantu dalam
pengukuran kinerja serta monitoring dan evaluasi.
Sebagaimana Roadmap Reformasi Biokrasi 2015-2019
KESDM, Roadmap Reformasi Biokrasi 2015-2019 Setjen
DEN juga merupakan living document yang dinamis
terhadap perubahan, seiring dengan perkembangan
yang terjadi pada lingkungan strategis dan menjadi
guidance atau pedoman dalam penyusunan program
dan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan
Setjen DEN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1808
K/07/MEM/2015 Tentang Nilai-Nilai KESDM, yaitu
jujur, profesional, melayani, inovatif dan berarti. Selain
itu, program dan rencana aksi Reformasi Birokrasi
di lingkungan Setjen DEN tersebut disusun dengan
memperhatikan 8 (delapan) area perubahan, yaitu :
mental aparatur (manajemen perubahan), pengawasan,
akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, sumber
daya manusia (SDM) aparatur, penataan perundangundangan, dan pelayanan publik, serta monitoring dan
evaluasi demi pencapaian sasaran dalam Reformasi
Birokrasi.

Program dan rencana aksi Reformasi Birokrasi di
lingkungan Setjen DEN tersebut dilandasi dengan
nilai-nlai KESDM sebagaimana dengan Keputusan
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B. GAMBARAN UMUM DAN RINGKAS ISI ROADMAP
REFORMASI BIROKRASI SETJEN DEN
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa program
dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Setjen DEN
disusun dalam Roadmap Reformasi Biokrasi 2015-2019
di lingkungan Setjen DEN yang terdiri dari 8 (delapan)
program area perubahan serta monitoring dan evaluasi,
dengan uraian sebagai berikut:
1.

6.

Program Penguatan Pengawasan yang meliputi
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di lingkungan Setjen DEN, Pembentukan
Satgas SPIP, dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP;

7.

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, yang
meliputi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban keuangan negara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Pencapaian target Indikator Kinerj Utama (IKU),
Manajemen Kinerja Organisasi dan   Penguatan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

8.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
yang meliputi kegiatan Perumusan quick wins
pelayanan unggulan, sosialisasi standar pelayanan,
implementasi standar pelayanan, prosedur
penanganan keluhan, saran dan masukan dan
peningkatan pelayanan publik;

9.

Program Monitoring dan Evaluasi yang meliputi
kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan 8 (delapan) Program Area Perubahan
secara berkala.

Program Manajemen Perubahan yang meliputi
kegiatan, Pembentukan Tim Manajemen
Perubahan, Penyusunan Strategi Manajemen
Perubahan, Penyusunan Startegi Komunikasi,
serta monitoring dan evaluasi terhadap Program
Manajemen Perubahan;

2.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
yang meliputi kegiatan, monitoring dan evaluasi
penyusunan peraturan perundang-undangan yang
disusun oleh Setjen DEN;

3.

Program Penguatan Kelembagaan dilaksanakan
melalui Penataan Organisasi untuk mencapai
organisasi yang sesuai ukuran, tugas dan
fungsinya (rightsizing). Kegiatan penataan
organisasi tersebut meliputi evaluasi kelembagaan,
penyempurnaan desain kelembagaan, penyusunan
dan penyempurnaan instrumen Organisasi;

4.

Program Penataaan Tatalaksana yang dilaksanakan
melalui kegiatan pengembangan e-goveverment
dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Teknologi
Informasi yang Baik di lingkungan Setjen DEN,
serta penyusunan dan penyempurnaan Peta Proses
Bisnis Setjen DEN;

5.

Program Penataan Manajemen SDM yang
meliputi kegiatan evaluasi peta jabatan, uraian
jabatan, penyertaan pendidikan dan pelatihan
yang diselenggarakan berdasarkan kompetensi
pegawai, penyusunan peta profil individu sesuai
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kompetensi serta terciptanya data pegawai yang
akurat dan up to date;
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BAB II

GAMBARAN
REFORMASI BIROKRASI
A. KEMAJUAN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI
Reformasi Birokrasi (RB) mulai diimplementasikan
sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/15/M.
PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi
Birokrasi dan PERMENPAN Nomor PER/04/M.
PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen
usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya
pada saat itu, dokumen RB terdiri atas 9 (sembilan)
program area perubahan dan 26 kegiatan mikro.
Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025 dan Permen PAN-RB Nomor 20 Tahun 2010
tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 - 2014
menjadi dasar dalam menyusun Dokumen Usulan dan
Roadmap Reformasi Birokrasi KESDM pada Tahun 2011.
Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah, bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib
menyusun Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB).

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program
reformasi birokrasi di lingkungan KESDM, pada bulan
Mei 2015 dibentuk Unit Pengelola Reformasi Birokrasi
(UPRB) yang bersifat ad-hoc berdasarkan Permen
ESDM Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015.
UPRB mempunyai tugas utama membantu Menteri
ESDM dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,
dan harmonisasi program Reformasi Birokrasi guna
mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan
yang baik di lingkungan KESDM. Berdasarkan hal
tersebut, Setjen DEN di tahun 2015 mengeluarkan Surat
Keputusan Sekjen DEN Nomor 160 K/73/SJD/2015
mengenai Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen
DEN Tahun Anggaran 2015.
Program dan kegiatan reformasi birokrasi yang telah
dilaksanakan Setjen DEN pada tahun 2014-2015 pada
antara lain :
1.

Program Manajemen Perubahan, yang meliputi
kegiatan Pemantauan dan Evaluasi RB, yaitu
Pelaksanaan Rapat Review Tata Tertib DEN,
Mengikutsertakan kegiatan Internalisasi RB
yang diadakan oleh KESDM, Penyertaan Tim
Teknis RB Setjen DEN pada Seminar Reformasi
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Birokrasi, Inisiatif Pengusulan Nilai-nilai KESDM
kepada UPRB (Nilai Profesional, Integritas dan
Kerjasama), Penyertaan Pejabat Tinggi Madya dan
pejabat Tinggi Pratama dalam FGD Perumusan
dan Penyusunan Nilai-Nilai KESDM, Penyusunan
Rencana Kerja Manajemen Perubahan dan Strategi
Komunikasi Perubahan Tahun Anggaran 2016 di
lingkungan KESDM dan Pelaksanaan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2.

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan, yang meliputi kegiatan harmonisasi dan
sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan, yaitu Proses Penyusunan
Regulasi mengenai Cadangan Penyangga Energi,
Penyusunan Naskah Akademik Peraturan tentang
CPE, Pertemuan Penyusunan Program Legislasi
dan Regulasi Sektor ESDM Prioritas Tahun 2016,
Melakukan Focus Group Discussion mengenai
Cadangan Penyangga Energi (CPE) dan RUEN,
Melaksanakan Rapat Koordinasi Konsep CPE dalam
RUU Migas dan Rancangan Peraturan Presiden
serta Pembahasan Legal Drafting CPE dan Rapat
Koordinasi mengenai RUEN yang dilakukan
bersama Kementerian terkait.

3.

Program Penguatan Kelembagaan dilaksanakan
melalui Penataan Organisasi yang meliputi
kegiatan Evaluasi dan Penataan, yaitu menetapkan
dasar penataan organisasi Setjen DEN, Penyusunan
Naskah Akademik, pembahasan penataan
organisasi Setjen DEN yang dilakukan dalam
beberapa kali pertemuan.

4.

Program Penataan Tatalaksana yang dilaksanakan
melalui kegiatan penyusunan dan inventarisasi
prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama,
E-Government dan Keterbukaan Informasi Publik,
yaitu Menghadiri pelaksanaan Workshop Pemetaan
Bisnis Proses KESDM oleh AIPEG (Australia
Indonesia Partnership for Economic Govermance),
Melaksanakan Pembahasan SOP Kepegawaian
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& Organiasi, SOP Pengajuan Revisi DIPA & SOP
Pengajuan Usulan Pencairan Kegiatan serta
Pembahasan SOP Kerumahtanggaan yang antara
lain Pekerjaan Pemeliharaan Perbaikan Barang
Inventaris Peralatan, Pelayanan Penyelenggaraan
Ruang Rapat, Peminjaman Barang Inventaris dan
Permintaan Barang Pakai Habis.
Dalam hal kegiatan E-Government, Setjen DEN
melakukan pengembangan, yaitu :
a. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum);
b. TPDK (Tata Persuratan Dinas Kearsipan);
c. SiPEDE (Sistem Informasi Perjalanan Dinas);
d. SiAgenda (Sistem Informasi Agenda);
e. Filesharing (Cloud Storage);
f. GIS (http://webgis.den.go.id/webgisden/public/);
g. SIDORA (Sistem Dokumentasi data dan informasi)
(http://sidora.den.go.id)
h. WEBSITE DEN (http://www.den.go.id)
5.

Program Penataan Sistem Manajemen Sumber
Daya Manusia dilaksanakan melalui kegiatan
Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Proses
Pengangkatan CPNS, Penyertaan Diklat, Penetapan
Kinerja, Melakukan Rotasi Jabatan Fungsional
Umum, Perencanaan Kebutuhan Pegawai melalui
e-Formasi, peta jabatan, jumlah pegawai yang
ada, jumlah pegawai yang dibutuhkan dan
jumlah kekurangan/kelebihan pegawai di instansi
pemerintah baik lingkungan Kementerian ESDM
pada umumnya, dan Setjen DEN pada khusunya
serta Proses pengangkatan dan Penempatan CPNS
pada tahun 2014. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
juga dilakukan dengan melakukan Rotasi Pegawai
bagi Jabatan Fungsional Umum, hal ini dilakukan
dalam rangka peningkatan kinerja dan pembinaan
karir pegawai yang ditetapkan berdasarkan SK
Sekjen DEN Nomor 127 K/70/SJD/2015.

6.

Program Penguatan
dilaksanakan melalui

Akuntabilitas yang
kegiatan keterlibatan
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pimpinan dalam penyusunan LAKIP, penyusunan
RENSTRA dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan TA
2016 Setjen DEN. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
dengan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja
TA 2014 bersama satuan kerja pada Kementerian
ESDM, Penyusunan Laporan Keuangan TA 2014
disertai inventarisasi ATB (Aset Tak Berwujud) pada
Laporan Keuangan Unit Akuntansi Eselon I dan ikut
terlibat dalam melakukan Sosialisasi Rekonsiliasi
Laporan Keuangan, Rekonsiliasi Rekening dan MPN
G2 (Modul penerimaan Negara Generasi Kedua).
7.

8.

Program
Penguatan
Pengawasan
yang
dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi
Gratifikasi, Whistleblower, dan Asistensi LHKPN.
Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari
dibentuknya Unit Pengendali Gratifikasi KESDM
yang diharapkan dapat memberikan pemahaman
mengenai Komitmen Pengendalian Gratifikasi
dan Peluncuran Whistleblowing System Online
KESDM.
Penerapan Sistem Pengendalian Instansi
Pemerintah (SPIP) dengan memberdayakan
Satgas SPIP juga diharapkan dapat memberikan
kelancaran terhadap pelaksanaan SPIP di
lingkungan Setjen DEN.
Dalam hal penyusunan peraturan terkait pengaduan
masyarakat, Setjen DEN juga terlibat dalam
Penyusunan Rancangan Permen ESDM tentang
Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di
lingkungan KESDM dengan memberikan masukan
dalam penyusunan Permen tersebut.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
yang dilaksanakan melalui kegiatan menerapkan
standar pelayanan, mengedepankan pelayanan
prima, memfasilitasi pengelolaan pengaduan,
melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan
dan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan
melakukan pembentukan Tim Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi yang dibentuk berdasarkan SK
Sekjen DEN Nomor 034 K/73/SJD/2015 tentang

Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PID)
yang diharapkan dapat mewujudkan pelayanan
informasi yang akurat dan responsif di lingkungan
Setjen DEN.
Budaya pelayanan prima juga telah dilakukan
khususnya dalam pelayanan internal, yaitu
Sosialisasi Pendataan Ulang PNS secara elektronik
(e-PUPNS) yang diharapkan dapat memberikan
pemahaman dalam pengisian e-PUPNS. Disamping
itu pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah
dilakukan, yaitu pengembangan e-Gov dengan
melakukan pengembangan website Setjen DEN
yang beralamat situs www.den.go.id yang telah
menghubungkan juga (link) Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) dan Aplikasi DEN.

B. KEBUTUHAN/HARAPAN PEMANGKU
KEPENTINGAN
Setjen DEN merupakan organisasi yang secara
fungsional bertanggung jawab kepada DEN dan secara
administratif bertanggung jawab kepada Menteri ESDM.
Setjen DEN bertugas memberikan dukungan teknis
dan administratif kepada DEN serta fasilitasi kegiatan
Kelompok Kerja. Susunan organisasi dan tata kerja Setjen
DEN diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun
2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen
DEN; serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun
2009 tentang Tugas dan Fungsi Setjen DEN. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsi, Sekjen DEN didukung
oleh 97 orang aparatur sipil negara yang bertugas pada
3 (tiga) biro, yaitu :
a. Biro Umum, mempunyai tugas membantu Sekjen
DEN dalam rangka penyelenggaraan administrasi
umum yang meliputi perencanaan kerja, keuangan
dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan
organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan
tata usaha di lingkungan Setjen Dewan Energi
Nasional;
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b.

Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan,
mempunyai tugas membantu Sekjen DEN dalam
penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan
pengelolaan bahan bahan persidangan DEN dalam
rangka perancangan dan perumusan kebijakan
energi nasional dan penetapan rencana umum
energi nasional, penyelenggaraan hubungan
kemasyarakatan serta fasilitasi kegiatan Kelompok
Kerja;

1.

2.

3.
c.

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan
Pengawasan Energi, mempunyai tugas membantu
Sekjen DEN dalam memfasilitasi penetapan
langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis
dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan
kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas
sektoral.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekjen DEN 2015-2019,
tujuan yang ingin diwujudkan oleh Setjen DEN selama
periode 5 (lima) tahun yaitu :

8
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Terwujudnya perumusan kebijakan di bidang
energi yang bersifat lintas sektor, penyusunan
perencanaan energi, penyelenggaraan hubungan
kemasyarakatan dan persidangan DEN;
Terwujudnya perumusan identifikasi dan penetapan
langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis
dan darurat energi serta pengawasan pelaksanaan
kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas
sektor;
Terwujudnya pengelolaan administrasi umum
untuk mendukung pelaksanaan tugas DEN.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Setjen DEN
menetapkan sasaran strategis, yaitu:
1. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan
energi lintas sektor sesuai Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2007 tentang Energi;
2. Menyiapkan bahan penetapan Rencana Umum
Energi Nasional (RUEN);
3. Menyusun Indonesia Energy Outlook;
4. Meningkatkan layanan humas dan persidangan DEN;
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5. Menyiapkan
rumusan
langkah-langkah
penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi;
6. Menyusun dokumen Ketahanan Energi Nasional;
7. Melaksanakan Pengawasan dan menyiapkan
rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan
kebijakan di bidang energi;
8. Menyelesaikan rumusan kebijakan Cadangan
Penyangga Energi;
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi
umum, dan kapasitas sumber daya manusia,
kerjasama di bidang energi serta mewujudkan
pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi.
Roadmap birokrasi 2015-2019 yang disusun diharapkan
akan mendukung Setjen DEN untuk meningkatkan
kinerja guna mencapai sasaran dan tujuan yang tertera
dalam Renstra Sekertariat Jenderal DEN 2015-2019.
Gambaran pola pikir Roadmap reformasi birokrasi Setjen
DEN tersaji pada gambar berikut:

C. TANTANGAN/PERMASALAHAN
PELAKSANAAN RB
Pada pelaksanaan program dan kegiatan reformasi
birokrasi di lingkungan Setjen DEN dalam rangka
mewujudkan harapan pemangku kepentingan
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis
besar terdapat permasalahan yang ditemukan dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi, diantaranya :
1. Manajemen Perubahan, telah ditetapkan Tim
Reformasi Birokrasi sejak tahun 2013, namun
dalam pelaksanaannya Tim Reformasi Birokrasi
belum melakukan pemetaan dan menyusun
strategi menejemen perubahan yang berupa
penyusunan Roadmap, dan penyusunan quick wins
Setjen DEN. Sedangkan dalam kegiatan strategi
komunikasi belum dilakukan penyusunan jadwal
dan pelaksanaan komunikasi dan informasi kepada

pegawai serta alat yang akan digunakan untuk
mengkomunikasikan dan menginformasikan kepada
pegawai di lingkungan Setjen DEN serta monitoring
dan evaluasi
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan di
lingkungan Setjen DEN, mengingat Setjen DEN
merupakan organisasi yang relatif masih baru,
sesuai dengan tugas Setjen DEN dalam memberikan
dukungan teknis dan administratif kepada DEN,
masih fokus pada penyusunan peraturan terkait
kebijakan pengelolaan energi yang menjadi amanat
dari Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang
Energi. Hal-hal yang terkait dengan evaluasi
dan monitoring terhadap peraturan perundangundangan terkait energi belum dilakukan
secara optimal, masih terbatas pada monitoring
penyusunan peraturan perundang-undangan setiap
triwulanan yang disusun oleh Setjen DEN;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi, peraturan
tentang organisasi dan tata kerja Setjen DEN
ditetapkan dengan Permen ESDM No. 14 Tahun
2009, evaluasi organisasi Setjen DEN telah dimulai
sejak 2012 dan pada tahun 2016 ini telah disusun
telaahan terhadap tugas dan fungsi Setjen DEN dan
diusulkan untuk melakukan penataan organisasi
Setjen DEN;
4. Penataan Tata Laksana, belum terpetakannya
proses bisnis pada Setjen DEN dalam mendukung
kinerja DEN, hal ini mengingat sebagian Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
belum disesuaikan dengan format baru penyusunan
SOP Administrasi Pemerintah (SOP AP)2. Selain
itu belum tersusunnya SOP AP terkait dengan
kegiatan yang bersifat teknis di lingkungan Setjen
DEN. Disamping itu yang tak kalah penting guna
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanan
tugas di lingkungan Setjen DEN maka akan dilakukan

______________________________
2

SOP AP merupakan bagian dari Peta Proses Bisnis K/L, yang dalam hal ini adalah Peta Proses Bisnis Level 0
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kegiatan penyusunan Tata Kelola Teknologi (IT good
governance), grand design pengembangan IT /
IT Master Plan, Implementasi manajemen resiko,
pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI dan
implementasi knowledge managemen, penyusunan
perencanaan Arsitektur Enterprise.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM, Peraturan kode
etik sudah ditetapkan dengan Keputusan Sekjen
DEN, namun dalam pelaksanaan belum semua
pegawai memahami peraturan kode etik dimaksud,
disamping peraturan terkait peraturan disiplin lainnya
(Peraturan Disiplin Pegawai, SKP dll), sehingga perlu
dilakukan sosialisasi dan revisi untuk hal-hal yang
tidak sesuai lagi terkait aturan kode etik pegawai.
Untuk tahun 2016 direncanakan akan melanjutkan
assessment terhadap profil kompetensi setiap
pegawai sebagai kelanjutan assessment yang telah
dilakukan sebelumnya, hal tersebut untuk melihat
profil kompetensi setiap pegawai di lingkungan
Setjen DEN. Dengan pelaksanaan assessment perlu
ditindaklanjuti dengan peningkatan kompetensi
berupa penyertaan diklat pegawai berbasis
kompetensi. Disamping itu untuk pengelolaan data
pegawai akan dilakukan terus terhadap up date data
dalam sistem informasi pegawai. Sebagai tindak
lanjut dari penataan organisasi maka diperlukan
analisis jabatan terkait review uraian jabatan, dan
review peta jabatan di lingkungan Setjen DEN.
6. Penguatan Pengawasan, tujuan penguatan
pengawasan adalah untuk mencapai organisasi yang
efisien dan efektif, serta taat dengan peraturan di
bidang pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut
telah dilakukan sistem pengendalian instansi
pemerintah (SPIP) dengan memberdayakan Satgas
SPIP yang telah ditetapkan, peningkatan peran
APIP dalam kegiatan konsultansi dan assurance,
peningkatan pengawasan lintas sektor terhadap
kebijakan energi yang dilakukan oleh DEN dengan
melakukan penyusunan pedoman pengawasan
kebijakan energi lintas sektor ;
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7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, disamping
kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, yang meliputi
proses rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan
pengelolaan barang milik negara dan penyusunan
laporan keuangan, penyusunan LAKIP (perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,
evaluasi kinerja dan capaian kinerja), penyusunan
laporan keuangan berbasis teknologi dan review
internal laporan keuangan, tindak lanjut atas
temuan dan review internal serta pebuatan laporan
DEN dan Setjen DEN, maka akan disusun standar
kinerja organisasi, dan monitoring dan evaluasi
manajemen kinerja organisasi untuk mengetahui
kinerja organisasi Setjen DEN.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan
dengan kegiatan perumusan quick wins pelayanan
unggulan,
sosialisasi
standar
pelayanan,
implementasi standar pelayanan (penyusunan
rencana kerja kegiatan pelayanan dan target kinerja,
penyediaan infrastruktur pendukung (sarpras dan
fasilitas) dan dukungan teknologi informasi dan
implementasi pelayanan, prosedur penanganan
keluhan, saran dan masukan dan dengan penyusunan
sistem dan prosedur keluhan, saran dan masukan
serta tindak lanjut atas keluhan, saran dan masukan.
Disamping itu untuk peningkatan pelayanan publik,
perlu disusun strategi peningkatan imej Setjen DEN
dan DEN melalui kampanye media dan non media,
pengelolaan informasi publik dan kehumasan serta
pengelolaan website Setjen DEN
9. Monitoring dan Evaluasi, Program Monitoring dan
Evaluasi belum berjalan karena dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi dilingkungan Setjen DEN belum
terdapat perencanaan sistematis dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi setiap program dan kegiatan
dalam lingkup area perubahan, sehingga akan
mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring
dan evaluasi.
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BAB III

AGENDA REFORMASI
BIROKRASI SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN ENERGI
NASIONAL
Dengan adanya optimalisasi pelaksanaan evaluasi
reformasi birokrasi diharapkan dapat terwujud tata
kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Setjen
DEN dan sejalan dengan program reformasi birokrasi
Kementerian ESDM. Sehingga, dapat meningkatkan
performance Dewan Energi Nasional sebagai lembaga
yang menetapkan dan merumuskan kebijakan di bidang
energi. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi khusus di
Setjen DEN adalah sebagai berikut :
A. Program Perubahan Manajemen Perubahan:
Sasaran yang akan dicapai untuk Area Manajemen
Perubahan yaitu terwujudnya birokrasi yang efektif
dan efisien. Program pada Manajemen Perubahan
meliputi :
a. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan
Program Pembentukan Tim Manajemen
Perubahan dilakukan dengan startegi :
1) Penetapan SK Tim RB;
2) Internalisasi nilai-nilai Kementerian ESDM
melalui workshop dan sosialisasi
b. Penyusunan strategi manajemen perubahan

1) Penyusunan Roadmap RB dan RKT;
2) Penyusunan Quick Wins;
c. Penyusunan strategi komunikasi
1) Jadwal kegiatan dan pelaksanaan komunikasi
dan informasi dalam membangun komitmen,
partisipasi dan perubahan perilaku;
2) Alat komunikasi dan informasi kepada
pegawai untuk hal-hal yang penting;
d. Pemantauan dan evaluasi Manajemen
Perubahan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program, kegiatan, strategi
komunikasi dan rencana aksi yang telah
ditetapkan.
Ukuran keberhasilan untuk area Manajemen Perubahan
yaitu terbangunnya persamaan persepsi, komitmen
serta keterlibatan dalam pelaksanaan program kegiatan
reformasi birokrasi pada seluruh pegawai.
Rencana Aksi Program Perubahan Manajemen Perubahan
Setjen DEN dapat digambarkan sebagai berikut:
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B. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN yANG MELIPUTI KEGIATAN :
Program kegiatan dalam area perubahan penataan
perundang-undangan
mempunyai
sasaran
terciptanya birokrasi efektif, efisien dan terintegrasi
dengan program penguatan peraturan perundangundangan. Program ini dilakukan dengan strategi
implementasi
kebijakan/program
reformasi
birokrasi yang mempercepat pelaksanaan reformasi
birokrasi melalui evaluasi, kajian, peningkatan
kualitas perumusan kebijakan, pemanfaatan ICT
dalam perumusan peraturan perundang-undangan
atau kebijakan. Hasil yang diharapkan dari adanya
program ini yaitu :
a. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses
perumusan peraturan perundang-undangan
dan kebijakan; dan
b. Meningkatnya kualitas regulasi yang berpihak
pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih
dan mendorong iklim usaha yang kondusif bagi
publik.
Ukuran keberhasilan program penataan peraturan
perundang-undangan diukur dengan indeks
reformasi birokrasi dengan kriteria keberhasilan
sebagai berikut :
a. Tersedianya peta peraturan perundang-
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undangan yang perlu disempurnakan
atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan
tugas
Setjen
DEN,
pembangunan nasional, dan perkembangan
hukum;
b. Kesesuaian rancangan peraturan perundangundangan terhadap peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau sejajar baik
secara vertikal maupun horisontal yang telah
mengakomodir aspirasi masyarakat;
c. Tersusunnya rancangan peraturan perundangundangan dalam bentuk Rancangan Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (Rancangan Pedoman Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang
Bersifat Lintas Sektoral, Rancangan Peraturan
tentang Cadangan Penyangga Energi);
d. Diundangkannya
peraturan
perundangundangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden/Keputusan Presiden, dan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (Perpres tentang Rencana Umum
Energi Nasional, R-Perpres tentang Tata Cara
Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi
dan Darurat Energi);
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e. Teridentifikasinya permasalahan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan.

Program rencana aksi pada area ini diuraikan tahapan
sebagai berikut :

C. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
Program Penguatan Kelembagaan dilaksanakan
melalui Penantaan Organisasi untuk mencapai
organisasi yang sesuai ukuran, tugas dan fungsinya
(rightsizing). Sasaran yang ingin dicapai dalam
program penguatan kelembagaan ini adalah
penyempurnaan organisasi dan perangkat/
instrumen organisasi Setjen DEN menuju organisasi
yang tepat fungsi, dan ukuran (righ size) sehingga
dapat mendukung pencapaian sasaran Reformasi
Birokrasi dalam mewujudkan Setjen DEN yang
Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien, serta
Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Setjen DEN;
3) Penyusunan Draft Peraturan Perundanganundangan terkait Penataan Organisasi
Setjen DEN;
4) Penyusunan
Perangkat/Instrumen
Organisasi;
Dengan terlaksananya program Penguatan
Kelembagaan, diharapkan Setjen DEN dapat menjadi
organisasi yang tepat fungsi, dan ukuran (right size),
sehingga dapat meningkatkan peran yang lebih
optimal lagi dari Setjen DEN dalam memberikan
dukungan teknis dan adminstratif kepada DEN
sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap
kebijakan pengelolaan energi (management energy
policy) di Indonesia.

Kegiatan penataan organisasi Setjen DEN
dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan,
antara lain:
a. Evaluasi Kelembagaan;
b. Penyempurnaan Desain Kelembagaan;
1) Penyusunan Naskah Akademik Penataan
Organisasi Setjen DEN;
2) Penyusunan Desain Struktur Organisasi

Rencana Aksi Program Penguatan Kelembagaan
Setjen DEN dapat digambarkan sebagai berikut:
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D. PROGRAM PENATAAAN TATA LAKSANA yANG
MELIPUTI KEGIATAN :
Program kegiatan yang direncanakan untuk
mendukung penataan tata laksana di lingkungan
Setjen DEN diantaranya adalah Program
pengembangan e-government di lingkungan
Setjen DEN, dipilihnya program ini sebagai
perwujudan dari pelaksanaan Instruksi Presiden
No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-government, selain
itu juga diharapkan dengan terimplementasinya
e-government di lingkungan Setjen DEN ini
maka akan membantu terlaksannya pengelolaan
pemerintahan yang baik, bersih serta transparan.
Program lainnya dalam mendukungan penataan tata
laksana ini adalah penyusunan Peta Proses Bisnis
di lingkungan Setjen DEN, dengan terpetakannya
proses bisnis Setjen DEN diharapkan akan dapat
memberikan panduan dalam pelaksannan tugas
dan fungsi Setjen DEN sehingga dapat berjalan lebih
baik, sistematis, konsisten, dan efektif dan efisien.
Sasaran yang ingin dicapai untuk area perubahan
Penataan Tata Laksana ini adalah terimplementasinya
e-government yang baik di lingkungan Setjen
DEN dengan tersedianya rencana grand design
pengembangan IT Setjen DEN, terimplementasinya
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IT good governance/tata kelola IT yang baik,
tersedianya risk management IT/manajemen resiko
IT di lingkungan Setjen DEN, terimplementasinya
knowledge manajement di lingkungan Setjen DEN.
Selain itu sasaran lainnya adalah tersedianya SOP
AP masing-masing uraian jabatan/tugas dan fungsi,
tersedianya laporan evaluasi implementasi SOP AP,
dan terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi SOP
AP.
Program Penataan Tatalaksana yang meliputi
kegiatan :
a. Pengembangan e-government :
1) Penyusunan IT good governance/tata kelola
IT di lingkungan Setjen DEN,
Menurut Weill dan Ross (2004), IT
governance adalah wewenang dan
tanggung jawab secara benar dalam
menetapkan suatu keputusan untuk
mendorong perilaku penggunaan teknologi
informasi pada perusahaan. Weill dan Ross
mengusulkan lima pilar utama dari tata
kelola IT yang perlu untuk dikelola oleh
seluruh stakeholders organisasi. Kelima
pilar tata kelola IT tersebut adalah :
• IT Principles,
• IT Architecture,
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•
•
•

IT Infrastructure,
IT Business Application Needs,
IT Investment.

Kelima pilar tersebut harus saling berkaitan
dan saling mendukung satu sama lain,
Tata Kelola Teknologi Informasi (TKTI)
merupakan salah satu aspek penting dari
tata kelola organisasi secara keseluruhan.
Pengelolaan IT yang baik akan menjamin
efisiensi dan pencapaian kualitas layanan
yang baik bagi tujuan organisasi. Penerapan
tata kelola ini harus direncanakan dengan
baik agar dapat diimplementasikan sesuai
dengan kondisi dan kemampuan organisasi.
Berdasarkan hal diatas maka sangatlah
perlu mengimplementasikan TKTI yang baik
di lingkungan Setjen DEN, agar penerapan
IT dapat terlaksana dengan baik dan dapat
mendukung tugas dan fungsi Setjen DEN.
2) Grand design pengembangan TI/IT Master
Plan,
Salah satu ciri organisasi yang baik
adalah
tidak
gegabah/ceroboh
dalam proses pengadaan investasi
Teknologi Informasi (belanja TI)-nya,
karena selain melihat dari sisi kebutuhan
terhadap TI , diperhitungkan juga mengenai
cost dan benefitnya. Untuk mendukung
hal tersebut diatas maka organisasi Setjen
DEN dalam proses implementasi Teknologi
Informasi membutuhkan sebuah blue print
IT atau sering disebut juga IT Master Plan
sebagai dasar organisasi Setjen DEN dalam
melakukan perencanaan dan implementasi
Teknologi Informasi. IT Master Plan berisi
perencanaan implementasi SI/TI apa saja
yang akan dilakukan organisasi selama
kurun waktu 5 tahun kedepan (dalam proses
berjalannya waktu IT Master Plan dapat
di revisi sesuai dengan perkembangan

teknologi, mengingat begitu pesatnya
perkembangan teknologi informasi yang
ada selama ini)
Perencanaan dalam IT Master Plan
didapatkan dengan mensinkronkan tugas,
fungsi, visi dan misi serta target, sasaran
organisasi setjen DEN dengan kebutuhan
teknologi informasi yang dibutuhkan untuk
mendukung proses bisnis yang ada pada
Organisasi Setjen DEN.
Intinya IT Master Plan dibuat untuk
menselaraskan
SI/TI dengan proses
bisinis Setjen DEN sehingga dapat
mendukung dan meningkatkan kinerja
organisasi Setjen DEN, dengan adanya
IT Master Plan   diharapkan    tidak akan
terjadi proses pengadaan SI/TI yang sama/
tumpang tindih pada setiap biro yang
tentunya berdampak pada membengkaknya
anggaran biaya organisasi.
IT Master Plan menghasilkan sebuah Laporan/
buku yang menjadi landasan organisasi
Setjen DEN dalam mengembangkan SI/
TI nya, sehingga pengembangan SI/TI di
lingkungan Setjen DEN menjadi terarah dan
mempunyai tujuan yang jelas.
3) Implementasi risk management IT /
manajemen resiko di lingkungan Setjen
DEN
Risk Managemen sebagai bagian dari
information security, risk management
adalah proses untuk mengindentifikasi resiko
termasuk ancaman terhadap kelangsungan
organisasi dan bagaimana cara mengontrol
ancaman tersebut. Salah satu program dari
risk management adalah pembuatan dan
penerapan contingency planning.
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Setjen DEN sebagai think-tank dari DEN
tentunya mempunyai peran penting
dalam pengumpulan data dan informasi
berkaitan keenergian sehingga wajib untuk
menerapkan risk management IT guna
menjaga terhadap segala kemungkinan
yang terjadi berkaitan dengan penggunaan
IT (data dan informasi) di lingkungan Setjen
DEN.
4) Pengukuran tingkat kematangan tata kelola
IT dilingkungan Setjen DEN
Pengukuran tingkat kematangan tata
kelola IT dilingkungan Setjen DEN, tools
pengukurannya dengan Cobit. Hasil yang
diharapkan dari Pengukuran tingkat
kematangan TKTI dilingkungan Setjen
DEN adalah tersedianya laporan hasil
pengukuran tingkat kematangan tatakelola
IT dilingkungan Setjen DEN.
5) Implementasi knowledge management di
lingkungan Setjen DEN.
Manajemen pengetahuan (knowledge
management) merupakan rangkaian
kegiatan yang digunakan oleh organisasi
untuk mengidentifikasi, menciptakan,
menjelaskan,
dan
mendistribusikan
pengetahuan untuk digunakan kembali,
diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi.
Kegiatan ini biasanya terkait dengan objektif
organisasi dan ditujukan untuk mencapai
suatu hasil tertentu seperti pengetahuan
bersama, peningkatan kinerja, keunggulan
kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih
tinggi.
Konsep manajemen pengetahuan ini
meliputi penggabungan dari pengelolaan
sumber daya manusia (SDM) dan teknologi
informasi (TI) dengan tujuannya untuk
mencapai organisasi yang semakin baik.
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Perkembangan
teknologi
informasi
memang memainkan peranan yang penting
dalam konsep manajemen pengetahuan,
hampir semua aktivitas kehidupan
manusia akan diwarnai oleh penguasaan
teknologi informasi, sehingga jika berbicara
mengenai manajemen pengetahuan tidak
lepas dari pengelolaan. Melihat pentingnya
Knowledge Management bagi kelangsungan
sebuah organisasi maka Sekjen DEN
perlu mengimplemantasikan Knowledge
Management agar data dan informasi di
lingkungan Setjen DEN dapat terus terjaga,
dan adanya transfer pengetahuan antar
Pegawai (SDM) dilingkungan Setjen DEN.
6) Penyusunan
Perencanaan
Arsitektur
Enterprise.
Pengertian Enterprise adalah suatu
kumpulan beberapa organisasi yang saling
terkait dan memiliki kesaman visi dan
tujuan untuk memperoleh keuntungan (The
Open Group, 2011). Salah satu contoh dari
enterprise adalah sebuah unit perusahaan,
divisi, pemerintah bahkan sekumpulan
organisasi terpisah secar geografis namun
terhubung satu sama lain.
Sedangkan Arsitektur Enterprise selanjutnya
disebut Enterprise Architecture (EA) adalah
sebuah gambaran atau blueprint untuk
mengorganisasi semua proses bisnis
enterprise, informasi yang dibutuhkan dan
teknologi-teknolgi pendukung. Dalam EA
terdiri dari defenisi keadaan sekarang (AsIs), Visi status masa depan (To-Be) tentang
bisnis seperti halnya teknologi, dan cara lain
untuk mengatur kompleksitas.
Pada saat organisasi ingin merencanakan
pengembangan EA yang sesuai dengan
kebutuhannya, pada umumnya akan
mengalami kesulitan karena banyaknya
metodologi ataupun framework yang bisa
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digunakan. Di samping permasalahan
tersebut, dewasa ini organisasi juga
dihadapkan pada dilema tentang
bagaimana cara menyelaraskan antara
strategi bisnis dengan strategi teknologi.
Untuk menjawab tantangan ini organisasi
harus mengembangkan EA yang mampu
menyediakan suatu framework, hal ini untuk
membuat keputusan teknologi informasi
jangka panjang yang tepat guna dengan
mempertimbangkan kebutuhan organisasi
secara keseluruhan.
Pada prinsipnya EA adalah tools yang
digunakan untuk mewujudkan keselarasan
IT dengan bisnis yang dijalankan organisasi.
Keselarasan hanya bisa dicapai apabila
organisasi benar-benar mendefinisikan
kebutuhannya
secara
menyeluruh.
Kebutuhan dimulai dari mendefinisikan
arsitektur bisnis dari organisasi, arsitektur
data yang akan digunakan, arsitektur
aplikasi yang akan dibangun dan arsitektur
teknologi yang nantinya mendukung
jalannya aplikasi. Setiap proses dan
tahapan dalam mengembangkan EA
sangat memperhatikan domain bisnis yang
ada dalam organisasi, sedangkan domain
data atau informasi dan teknologi sangat
dipengaruhi oleh perkembangan dari
teknologi dan aplikasi.
Keselarasan penerapan sistem informasi
dengan kebutuhan organisasi hanya mampu
dijawab dengan memperhatikan faktor
integrasi didalam pengembangannya.
Tujuan integrasi yang sebenarnya adalah
untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi
dalam proses pengembangan sistem.
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut,
maka diperlukan sebuah paradigma
dalam merencanakan, merancang, dan
mengelola sistem informasi yang disebut
dengan arsitektur enterprise (enterprise

architecture).
b. Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan
Setjen DEN :
1) Identifikasi Kebutuhan SOP AP di lingkungan
Setjen DEN;
2) Penyusunan dan Evaluasi SOP AP di
lingkungan Setjen DEN; serta
3) Penataan Hubungan dan Tata Kerja DEN
dengan Setjen DEN
Ukuran keberhasilan untuk area Penataaan
Tatalaksana
adalah
terselenggaranya
e-government yang baik di lingkungan Setjen
DEN dengan terimplementasinya IT good
governance sehingga pengembangan IT akan
sesuai dan selaras dengan proses bisnis Setjen
DEN. Hal tersebut dapat dilihat dari output
berupa sebuah laporan pengukuran tingkat
kematangan tata kelola TI di lingkungan Setjen
DEN, tersusunnya IT Masterplan di lingkungan
Setjen DEN sehingga pengembangan SI/
TI di lingkungan Setjen DEN menjadi terarah
dan mempunyai tujuan yang jelas, dan
terimplementasinya IT Risk management, serta
terimplementasinya Knowledge Managent di
lingkungan Setjen DEN.
Selain itu ukuran tingkat keberhasilan tatalaksana
Setjen DEN dapat dilihat dari SOP AP yang telah
disusun dan dilaksanakan di lingkungan Setjen
DEN.
Rencana aksi untuk area Penataaan Tatalaksana
yaitu melaksanakan hal-hal yang berkaitan
dengan pengembangan e-government di
lingkungan Setjen DEN yaitu dengan segera
melakukan pengukuran tingkat kematangan IT
good governance/ TKTI di lingkungan Setjen
DEN dengan menggunakan framework COBIT
sehingga dapat diketahui sampai dimana
tingkat kematangan TKTI Setjen DEN. Selain
itu akan segera dibentuk IT steering committee
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di lingkungan Setjen DEN dimana salah satu
tugasnya adalah menentukan project IT
mana saja yang harus diprioritaskan untuk
dilaksanakan terlebih dahulu.
Aksi selanjutnya adalah segera melakukan
penyusunan IT Masterplan/ Grand design
pengembangan IT di lingkungan Setjen DEN,
adapun proses penyusunan IT Masterplan
adalah dengan mengadakan FGD (Focus
Group Discussion) antara semua pejabat dan
stakeholder di lingkungan Setjen DEN guna
menghasilkan kebutuhan IT apa saja yang
diperlukan untuk 5 tahun kedepan.
Kemudian dilaksanakannya risk management
IT di lingkungan Setjen DEN dan melaksanakan
knowledge management.
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Sedangkan rencana aksi terkait dengan
Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan
Setjen DEN dilaksanakan melalui Identifikasi
Kebutuhan SOP AP di lingkungan Setjen DEN,
Penyusunan dan Evaluasi SOP AP di lingkungan
Setjen DEN, serta Penataan Hubungan dan Tata
Kerja DEN dengan Setjen DEN.
Secara garis besar rencana aksi kegiatan
pada Program Penataan Tatalaksana dapat
digambarkan sebagai berikut :
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E. Program Penataan Manajemen SDM
Sasaran yang ingin dicapai untuk area perubahan
Penataan Manajemen SDM yaitu tersedianya draft
Permen ESDM tentang Revisi Kode Etik Pegawai,
terlaksananya sosialisasi kode etik Pegawai Setjen
DEN, tersedianya dokumen informasi faktor
jabatan dan peta jabatan, serta dokumen laporan
pengelolaan data base pegawai yang akurat dan up
todate.
Program Penataan Manajemen SDM yang meliputi
kegiatan :
a. Peningkatan Disiplin,
1) Penyusunan Peraturan Peningkatan Disiplin
Pegawai
2) Sosialisasi kode etik pegawai
b. Review Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja
1). Review Analisis Jabatan
2). Review Analisis Beban Kerja
c. Pengelolaan data base pegawai, dan
d. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
1) Diklat Pegawai Berbasis Kompetensi
2) Assessment Individu
Ukuran keberhasilan untuk area Penataan
manajemen SDM adalah terbangunnya pemahaman
tentang kode etik oleh pegawai Setjen DEN, serta
meningkatnya kinerja dan profesionalisme dari
Aparatur Setjen DEN. Ukuran keberhasilan berikutnya
adalah meningkatnya komitmen unsur-unsur
organisasi untuk melakukan reformasi birokrasi,
serta tumbuh kembangnya budaya organisasi
yang produktif, inovatif dan berorientasi kepada
masyarakat. Pegawai dapat bertanggungjawab
atas tugas-tugas organisasi baik dari aspek proses
maupun hasil kerja.
Rencana aksi untuk area Penataan Manajemen SDM
yaitu melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan
kode etik (revisi, sosialisasi, melaksanakan program
reward dan punishment dalam hal kedisiplinan
pegawai). Berikutnya adalah melaksanakan

pembenahan database pegawai, dilaksanakannya
pemutakhiran data pegawai Setjen DEN secara
berkala.
Penyimpanan data secara baik (hardcopy maupun
secara elektronik), Melaksanakan Assessment
individu pegawai berdasarkan kompetensi, sehingga
pegawai dapat menunjukkan kemampuan atau
karakteristik yang akan efektif pada pekerjaannya.
Hal ini juga menciptakan individu aparatur yang
akuntabel dan bertanggung jawab atas kinerja mereka
dan pembelajaran serta pengembangan sekaligus
menciptakan budaya transparansi. Assessment
individu pegawai berbasis kompetensi diharapkan
dapat melihat karakteristik individu pegawai dan
kebutuhan organisasi yang berhubungan dengan
hasil perekrutan pegawai yang baik.
Rencana Aksi Kegiatan pada Program Penataan
Manajemen SDM dapat digambarkan sebagai
berikut :

F. Program Penguatan Pengawasan yang
meliputi kegiatan :
a. Penerapan Peran Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan
yang memadai bagi tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif
dan efisien, pelaporan keuangan yang baik,
pengelolaan barang milik negara dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Pembentukan Satgas SPIP
Setjen DEN sebagai salah satu unit kerja Eselon
I berkomitmen untuk melaksanakan SPIP. Hal
ini diwujudkan dengan membentuk Tim Satuan
Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Satgas SPIP) di lingkungan Setjen
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DEN melalui Surat Keputusan Sekjen DEN tentang
Satgas SPIP di lingkungan Setjen DEN Nomor
174 K/73/SJD/2013 tanggal 16 Oktober 2013,
dimana Satgas ini mempunyai tugas membina
pelaksanaan SPIP di lingkungan Setjen DEN,
yang dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan
teknis, pemantauan, evaluasi, penilaian
terhadap pelaksanaan SPI dan melaporkan
kepada Sekjen DEN selaku penanggung jawab.
Akan tetapi Satgas ini perlu untuk review dan
dievaluasi dengan kondisi organisasi dan beban
kerja Setjen DEN saat ini.

c. Evaluasi Pelaksanaan SPIP
Evaluasi penyelenggaraan SPIP dimaksudkan
untuk mengetahui sejauh mana penerapan SPIP
di lingkungan Setjen DEN dengan tujuan untuk
mendukung peningkatan kinerja, tranparansi,
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan
pengamanan aset negara di Setjen DEN. Ruang
lingkup penilaian penerapan SPIP difokuskan
pada Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi
Nasional. Kegiatan yang menjadi bahan evaluasi
SPIP adalah:
1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bidang
Personil, Pendanaan, Peralatan dan
Dokumen (P3D);
2. Fasilitasi dalam Rangka Perumusan
Kebijakan Energi Nasional dan Penetapan
Rencana Umum Energi Nasional serta
Penyelenggaraan Persidangan; dan
3. Fasilitasi dalam Rangka Penetapan LangkahLangkah, Penanggulangan Krisis dan Darurat
Energi, serta Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Energi Lintas Sektor;

c. Kegiatan Pengendalian dengan bobot 40%;
d. Informasi dan Komunikasi dengan bobot 10%;
dan
e. Pemantauan dengan bobot 15%.
Hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP dipergunakan
untuk mengetahui sejauh mana penerapan SPIP di
lingkungan Setjen DEN, sehingga dapat diketahui
kondisi penerapan SPIP di lingkungan Setjen DEN
dan dapat diketahui langkah dalam perbaikannya.
Hasil evaluasi penerapan SPIP di lingkungan
Setjen DEN yang dilakukan dititikberatkan untuk
mengetahui sejauh mana penerapan SPIP di
lingkungan Setjen DEN. Sehingga dapat dipetakan
dan diketahui rencana tindak lanjut serta langkahlangkah meningkatkan penerapan SPIP di
lingkungan Setjen DEN secara berkelanjutan dan
berkesinambungan, terintegrasi dengan proses
bisnis di lingkungan Setjen DEN.
Disamping itu juga, hasil evaluasi ini dapat menjadi
referensi kepada Pimpinan di lingkungan Setjen DEN
beserta Satgas Pelaksana SPIP untuk mengetahui
kondisi aktual pelaksanaan SPIP di lingkungan Setjen
DEN, untuk ditindaklanjuti dengan memutuskan
program dalam rangka perbaikan ke depan.
Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas
dalam tata cara evaluasi SPIP perlu dilakukan
penyusunan petunjuk pelaksanan dan pedoman
evaluasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Setjen
DEN.
Rencana Aksi Kegiatan pada Program Penguatan
Pengawasan dapat digambarkan sebagai berikut :

Ketiga kegiatan ini merupakan kegiatan utama
Setjen DEN. Kriteria penilaian SPI dilakukan pada 5
(lima) Unsur SPIP yang meliputi :
a. Lingkungan Pengendalian dengan bobot 20%;
b. Penilaian Resiko dengan bobot 15%;
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G. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA, yANG MELIPUTI KEGIATAN :
a. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai peraturan
perundang-undangan.
Penguatan akuntabilitas di Setjen DEN dilakukan melalui upaya proses rencana kerja dan
anggaran, pelaksananan pengelolaan Barang
Milik Negara, Penyusunan Laporan Keuangan,
serta konsultasi/pendampingan APIP.
1) Proses rencana kerja dan anggaran
Proses rencana kerja dan anggaran
dilakukan melalui beberapa tahapan yang
diawali dengan melakukan evauasi dan
review terhadap RESNTRA Setjen DEN, yang
diperlukan penyesuaian dengan perubahan
kondisi dan kegiatan institusi dalam
menghadapi kondisi pengelolaan energi
saat ini. Disamping itu juga diperlukan
untuk melakukan penyesuaian dan review

terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).
Pada saat proses penyusunan rencana kerja
tahunan dan anggaran akan melibatkan
semua Unit yang ada di lingkungan Setjen
DEN dengan tetap berkoordinasi dengan
Biro Perencanaan Kementerian ESDM.
Khusus untuk penyusunan anggaran setiap
tahun akan dilakukan review oleh APIP, yang
dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat
Jenderal KESDM.
Sebagai bagian dari penerapan manajemen
kinerja yang lebih baik, telah dilakukan
diskusi dan mengikuti beberapa pelatihan
dan sosialisasi dalam penyusunan dokumen
perencanaan, seperti Rencana Kinerja
Tahunan, RKA-KL, dan Penetapan Kinerja.
2) Pelaksanaan pengelolaan BMN
Tujuan dari pengelolaan BMN adalah
untuk mewujudkan tertib administrasi
dan mendukung tertib pengelolaan BMN.
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Dalam pelaksanaannya kegiatan yang
dilakukan adalah melakukan pengelolaan
BMN, melakukan inventarisasi barang milik
negara dengan menggunakan aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Akuntansi
BMN dan menyusun laporan pengelolaan
BMN secara periodik (untuk setiap semester
serta tahunan).
Dalam rangka peningkatan pelaksanaan
pengelolaan BMN beberapa kegiatan yang
dilakukan adalah :
a) Rekonsiliasi data SIMAK BMN dengan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Jakarta II setiap
semester;
b) Inventarisasi terkait Aset Tidak
Berwujud (ATB) dengan Inspektorat
Jenderal KESDM;
c) Inventarisasi data BMN di lingkungan
Sekretariat Jenderal DEN dan
merekamnya pada aplikasi SIMAK
BMN;
d) Rekonsiliasi data SIMAK BMN dengan
Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
(PPBMN) KESDM setiap semester;
e) Rekonsiliasi dan koreksi pencatatan data
SIMAK BMN terkait Aset Tidak Berwujud
(ATB) dengan Pusat Pengelolaan Barang
Milik Negara (PPBMN) KESDM.
3) Penyusunan laporan keuangan
Sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara setiap organisasi pemerintah
menyusun laporan keuangan yang terdiri
dari realisasi anggaran, neraca dan arus kas,
laporan operasional dan perubahan ekuitas
yang disusun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.
Untuk meningkatkan kualitas laporan
keuangan Setjen DEN perlu dilakukan
beberapa hal sebagai berikut :
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a) Rekonsiliasi data Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) dengan pihak KPPN
Jakarta II setiap bulan.
b) Membuat
Laporan
Pertanggung
Jawaban (LPJ) Bendahara kepada KPPN
Jakarta II setiap bulan.
c) Konsinyering dalam rangka persiapan
rekonsiliasi dan klarifikasi laporan
Keuangan Semester I.
d) Konsinyering dalam rangka persiapan
rekonsiliasi dan klarifikasi laporan
Keuangan Semester II.
Hasil dari kegiatan Rekonsiliasi dan
Klarifikasi Laporan Keuangan adalah Berita
Acara Rekonsiliasi (BAR) yaitu dokumen
yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi
telah dilaksanakan dan/atau telah
menunjukan hasil yang sama antara data
Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem
Akuntansi Instansi (SAI)/Sistem Akuntansi
Bendahara Umum Negara.
Peningkatan kemampuan personil di Setjen
DEN dalam hal pengelolaan keuangan
melalui keikutsertaan dalam diklat dan
bimbingan teknis pengelolaan keuangan
lembaga pemerintah.
b. Pencapaian target IKU/Penyempurnaan dan
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penetapan dan Pencapaian IKU
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/
atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran yang ditetapkan
organisasi. Setjen DEN memiliki indikator kinerja
utama berdasarkan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun
2015, yaitu :
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NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Nasional

%

2

Evaluasi Pencapaian Program Rencana Umum
Energi Nasional

%

3

Penyusunan Energy Outlook

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

Tercapainya target bauran energi
dan program rencana umum
energi nasional

Dokumen

%

SASARAN
STRATEGIS

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

Beberapa upaya yang dilakukan Setjen DEN
dalam mencapai target tersebut adalah dengan
melakukan :
1. Menetapkan indikator kinerja yang
berorientasi pada outcome, sehingga
pencapaian kinerja lebih dapat terukur dan
dirasakan manfaatnya;
2. Meningkatkan koordinasi penyiapan bahan
pengelolaan energi nasional dalam rangka
penyusunan kebijakan energi;
3. Penyelesaian Rumusan Penanggulan
Kondisi Krisis dan Darurat Energi;
4. Melakukan penyelesaian pedoman dan
melakukan pengawasan pelaksanaan
kebijakan energi yang bersifat lintas sektor.

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.

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
1. LAKIP (perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja
dan capaian kinerja)
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Insatansi Pemerintah dilakukan dengan
tujuan untuk melaksanakan Peraturan

Laporan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Setjen DEN
merupakan dokumen yang berisi tentang
analisis kinerja Setjen DEN, dimana hasil
analisis tersebut merupakan penilaian
terhadap kinerja Setjen DEN, penilaian
tersebut diharapkan dapat menjadi bahan

Disamping itu Setjen DEN melakukan
penyusunan Laporan Kinerja per triwulan
atas pelaksanaan kegiatan strategis yang
disampaikan kepada Unit Pengendali
Kinerja KESDM.
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evaluasi dan acuan untuk menentukan
langkah-langkah peningkatan kinerja
organisasi pada tahun-tahun selanjutnya.
2. Laporan Setjen DEN
Penyusunan Laporan Tahunan dilaksanakan
dengan tujuan untuk memberikan gambaran
atas hasil pelaksanaan kegiatan yang
telah dilakukan oleh Setjen DEN pada tiap
tahunnya. Hasil dari penyusunan Laporan
Tahunan Setjen DEN adalah dokumen yang
berisi gambaran atas capaian pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Setjen DEN.
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Disamping itu, laporan tahunan ini
digunakan sebagai sarana pengendalian,
penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintah yang baik
dan bersih (good governance and clean
government) serta sebagai umpan balik
dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan periode tahun berikutnya.
Rencana Aksi Kegiatan pada Program
Penguatan Akuntabilitas dapat digambarkan
sebagai berikut :
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h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Pelayanan publik menjadi salah satu poin utama dari
pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai salah satu
Lembaga Pemerintah, Setjen DEN mempunyai tugas
memberikan dukungan teknis dan administratif
kepada DEN serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja,
dalam upaya penyusunan manajemen kebijakan
energi di Indonesia.

3) Penyusunan Energy Outlook;
4) Penyusunan Indikator Ketahanan &
Kemandirian Energi;
5) Pengelolaan informasi publik dan
kehumasan;
6) Pengelolaan website;
7) JDIH Setjen DEN;
8) Layanan Informasi dan Pengaduan
Masyarakat.

Pelayanan publik merupakan aspek yang selalu
menjadi perhatian masyarakat, penerapan sistem
manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu
mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang
efektif dan efisien serta menjaga profesionalisme
para petugas pelayanan. Oleh karena itu, perlu
dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen
peningkatan pelayanan publik agar mampu
mendorong perubahan profesionalisme para
penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas
pelayanan terhadap masyarakat. Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang
meliputi kegiatan :
a. Perumusan quick wins pelayanan unggulan;
b. Sosialisasi standar pelayanan;
c. Implementasi standar pelayanan;
1) Penyusunan rencana kerja kegiatan
pelayanan dan target kinerja
2) Penyediaan infrastruktur pendukung
(sarpras dan fasilitas);
3) Dukungan TI dan implementasi pelayanan;
d. Prosedur penanganan keluhan, saran dan
masukan dan
1) Penyusunan sistem dan prosedur keluhan,
saran dan masukan
2) Tindak lanjut atas keluhan, saran dan
masukan
e. Peningkatan pelayanan publik
1) Penyusunan strategi peningkatan imej
setjen DEN dan DEN melalui kampanye
media dan non media;
2) Sosialisasi Kebijakan di Bidang Energi;

Ukuran keberhasilan dari program tersebut terdiri
atas 2 (dua) indikator yaitu:
a. Terselenggaranya pelayanan publik yang cepat
kepada masyarakat;
b. Peningkatan kepuasan publik terhadap
pelayanan publik.
Hasil yang diharapkan dari program tersebut ini
terdiri atas 9 (sembilan) hal yaitu:
a. Tersedianya rumusan quick wins pelayanan
unggulan
b. Terlaksananya sosialisasi standar pelayanan
c. Terlaksananya pelayanan unggulan sesuai
standar
d. Tersedianya infrastuktur pendukung pelayanan
e. Tersedianya sistem dukungan IT untuk
implementasi pelayanan
f. Draft pedoman system dan prosedur keluhan,
saran dan masukan
g. Laporan tindak lanjut atas keluhan, saran dan
masukan
h. Terselenggaranya dua kali pertemuan Anggota
DEN dengan konstituen (industri, teknologi,
lingkungan hidup, akademisi, dan konsumen)
i. Meningkatnya profesionalitas aparatur.
Rencana Aksi Kegiatan pada Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dapat
digambarkan sebagai berikut :
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9. PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI :
a. evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan
8 (delapan) area perubahan secara berkala;
dan
b. pembangunan aplikasi TI untuk evaluasi dan
monitoring.
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BAB IV

MONITORING
DAN EVALUASI
A. MONITORING
Monitoring
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja
Sekretariat Jenderal DEN. Monitoring dilakukan untuk
mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan
dalam Roadmap reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai
dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana
telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal
yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat
kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga
tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang
telah ditentukan.
Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat
dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:
1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan
kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang
dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan
untuk merespon permasalahan atau perkembangan
lingkungan strategis. Pertemuan ini penting
mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor
oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja
untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan

rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/
satuan kerja yang melaksanakan Quick Wins, untuk
membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan
penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon
permasalahan atau perkembangan lingkungan
strategis;
2. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja
di lingkungan Setjen DEN untuk merespon
permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
3. Survey terhadap kepuasan pemangku kepentingan
terkait;
4. Pengukuran target-target kegiatan reformasi
birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Roadmap
dengan realisasinya.

B. EVALUASI
Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Setjen DEN yang dilaksanakan setiap enam
bulan sekali dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk
menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara
keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring
yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.
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Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi
semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja untuk
membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan
penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6
(enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga
tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam
rangka merespon perkembangan lingkungan strategis.
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh
prioritas yang telah ditetapkan. Berbagai informasi
yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan
dapat diperoleh dari:
1. Hasil-hasil monitoring;
2. Survey kepuasan para pemangku kepentingan
terkait;
3. Pengukuran target-target kegiatan reformasi
birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Roadmap
dengan realisasinya;
4. Pertemuan dalam rangka koordinasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh
Kementerian ESDM.
Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus
memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi di tahun-tahun berikutnya.
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BAB V

Penutup
Reformasi birokrasi yang merupakan tuntutan dari
masyarakat untuk perubahan signifikan terhadap
elemen-elemen birokrasi yang meliputi kelembagaan,
sumber daya manusia, ketatalaksanaan, akuntabilitas
kinerja aparatur, pengawasan dan pelayanan publik
perlu dlaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
Reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DEN dilakukan
untuk memperbaiki kinerja dalam rangka memberikan
dukungan teknis dan adminstratif kepada Dewan Energi
Nasional yang merupakan lembaga yang merumuskan
dan menetapkan kebijakan pengelolaan energi.
Walaupun belum optimal dilakukan di lingkungan
Setjen DEN prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
telah dilakukan, terkait keterbukaan dan transparansi
informasi publik untuk mengetahui proses perumusan
dan penyusunan kebijakan energi.
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LAMPIRAN PROGRAM, STRATEGI, UKURAN
KEBERHASILAN, DAN RENCANA KEGIATAN 8
(DELAPAN) AREA PERUBAHAN REFORMASI
BIROKRASI SETJEN DEN 2016 - 2019
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2 Program Penataan a Monitoring dan
Peraturan
Evaluasi
PerundangPenyusunan
Undangan
Peraturan
Perundangundangan yang
disusun oleh
Setjen DEN

Birokrasi yang efektif
dan efisien

2

d Pemantauan
dan evaluasi
Manajemen
Perubahan

c Penyusunan
Startegi
Komunikasi

b Penyusunan
strategi
manajemen
perubahan

a Pembentukan
Tim Manajemen
Perubahan

PROGRAMPROGRAM

1 Manajemen
Perubahan (Pola
Pikir dan Budaya
Kerja)

AREA PERUBAHAN

Birokrasi yang efektif
dan efisien

SASARAN REFORMASI
BIROKRASI

1

NO

1 Melakukan evaluasi dan analisis
peraturan perundangundangan di sektor energi (KEN,
RUEN, KRISDAREN, Pengawasan,
CPE)

Tersedianya peraturan
perundangundangan yang
sesuai dengan
kebutuhan pemangku
kepentingan
(stakeholders)

1 Pelaksanaan pemantauan dan Laporan hasil
Evaluasi secara berkala
pemantauan dan
evaluasi

2 Alat komunikasi dan informasi
kepada pegawai untuk hal-hal
yang penting

1 Jadwal kegiatan dan
pelaksanaan komunikasi dan
informasi dalam membangun
komitmen, partisipasi dan
perubahan perilaku

Tersusunnya quick
wins Setjen DEN

2 Penyusunan Quick Wins

UKURAN
KEBERHASILAN

Meningkatnya
kualitas peraturan
perundangundangan dan
kebijakan yang
berpihak pada
publik, tidak
tumpang tindih dan
mendorong iklim
usaha yang kondusif
bagi publik

Terbangunnya
persamaan persepsi,
komitmen serta
keterlibatan dalam
Terlaksananya
pelaksanaan
kegiatan komunikasi
program kegiatan
dan informasi tentang
reformasi birokrasi
RB
pda seluruh
pegawai
Tersedianya alat
komunikasi dan
informasi kepada
pegawai

Tersedinya dokumen
Road Map Setjen DEN
2016-2019

Ditetapkannya SK Tim
RB
Terselenggaranya
internalisasi nilai-nilai
KESDM

HASIL DIHARAPKAN

1 Penyusunan Road Map RB dan
RKT

2 Internalisasi nilai-nilai KESDM
(workshop dan sosialisasi)

1 Penetapan SK Tim RB

STRATEGI PELAKSANAAN

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

2016 2017 2018 2019

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL 2015 – 2019
PROGRAM, KEGIATAN, STRATEGI PELAKSANAAN DAN UKURAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Biro Umum
(UDHP)

Semua Biro

Biro 1 dan 2
(UDHP + Humas)

Semua Biro

Biro Umum (UDHP
+ UDPK

Biro Umum
(UDHP)

PENANGGUNG
JAWAB

203.298

Anggaran Belum

144.110

481.377

ANGGARAN 2016
(Ribuan Rupiah)
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4

3

NO

3 Penguatan
Kelembagaan

AREA PERUBAHAN

Birokrasi yang memiliki 4 Penataaan
pelayanan publik yang
Tatalaksana
berkualitas

Birokrasi yang efektif
dan efisien

SASARAN REFORMASI
BIROKRASI
STRATEGI PELAKSANAAN

HASIL DIHARAPKAN

Dilaksanakannya
pengusulan dan
pembahasan
organisasi Setjen DEN

2 Usulan penataan organisasi

Penyusunan IT good
governance / Tata kelola TI di
lingkungan Setjen DEN
(Principle, infrastruktur,
application dan investasi)
Salah satu contohnya adalah :
dibentukanya IT Steering
committee di lingkungan Setjen
DEN dimana salahsatu
tugasnya adalah menentukan
project – project IT mana saja
yang harus diperbolehkan atau
di dahulukan (sehingga tidak
ada duplikasi project IT
dilingkungan Setjen DEN )

Terimplementasinya IT
Good
Governance/tata
kelola TI yang baik di
lingkungan Setjen DEN

3 Penyusunan
Tersusunnya
Perangkat/Instrumen Organisasi Perangkat/Instrumen
Organisasi

Tersedianya
evaluasi/telaahan/
kajian organisasi
Setjen DEN

1 Evaluasi dan telaahan/kajian
penataan organisasi

2 Peningkatan kualitas perumusan Semakin
kebijakan/peraturan perundang- berkurangnya jumlah
undangan di bidang energi
kebijakan/peraturan
perundangundangan yang
berlaku yang tidak
harmonis, tumpang
tindih dan tidak
sinkron

a Pengembangan 1
e-gov

a Penataan tugas
dan fungsi
organisasi setjen
DEN

PROGRAMPROGRAM

Meningkatnya
efisiensi dan
efektifitas
pelaksanaan tugas
dan fungsi Setjen
DEN dan tidak terjadi
tumpeng tindih
dalam pelaksanaan
tugas

UKURAN
KEBERHASILAN

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

2016 2017 2018 2019

Biro Umum
(UDHP)

Biro Umum
(UDHP)

PENANGGUNG
JAWAB

168.617

ANGGARAN 2016
(Ribuan Rupiah)
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NO

SASARAN REFORMASI
BIROKRASI

AREA PERUBAHAN

HASIL DIHARAPKAN

Tersedianya laporan
hasil pengukuran
tingkat kematangan
tatakelola TI
dilingkungan Setjen
DEN
Terimplementasinya
knowledge
management di
lingkungan Setjen DEN
Mampu membuat
keputusan teknologi
informasi jangka
panjang yang tepat
guna dengan
mempertimbangkan
kebutuhan organisasi
secara keseluruhan

4 Pengukuran tingkat
kematangan tata kelola TI
dilingkungan Setjen DEN ( tools
pengukurannya dengan Cobit)

5 Implementasi knowledge
management

6 Penyusunan Perencanaan
Arsitektur Enterprise.

3 Evaluasi & Penyempurnaan Peta Peta Proses Bisnis di
Proses Bisnis Setjen DEN
lingkungan Setjen DEN

SOP AP

Hasil Inventarisasi &
Identifikasi SOP

Terimplementasikannri
sk manajemen TI/
manajemen resiko TI
dilingkungan Setjen
DEN

3 Impelementasi risk manajemen
TI / Manajemen Resiko di
lingkungan Setjen DEN (
didalamnya sudah termasuk
pembuatan SOP )

2 Grand design pengembangan Tersedianya
grand
IT , (Penyusuan mater plan TI
design
dilingkungan Setjen DEN, pada pengembangan IT
tahun berikutnya di ikuti dengan
penyusunan perencanaan
strategis SI/TI)

STRATEGI PELAKSANAAN

b Penyusunan
1 Inventarisasi & Identifikasi SOP
Peta Proses Bisnis
di lingkungan
Setjen DEN
2 Penyusunan SOP AP di
lingkungan Setjen DEN

PROGRAMPROGRAM

Tersusunnya Pta
Proses Bisni Setjen
DEN

Terselengaranya
Tata kelola TI yang
baik dilingkungan
setjen DEN serta
terimplementasinya
pengembangan IT
yang sesuai dengan
proses bisnis Setjen
DEN ( IT selaras
dengan proses bisnis
setjen DEN),

UKURAN
KEBERHASILAN

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

2016 2017 2018 2019

Biro Umum
(UDHP)

Biro Umum (TI)

PENANGGUNG
JAWAB

140.880

363.224

ANGGARAN 2016
(Ribuan Rupiah)
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6 Penguatan
Pengawasan

7 Penguatan
1 Proses rencana kerja dan
a Perencanaan,
pelaksanaan
Akuntabilitas Kinerja
anggaran
dan
pertanggungjaw 2 Pelaksanaan pengelolaan BMN
aban keuangan

Birokrasi yang bersih
dan akuntabel

Birokrasi yang bersih
dan akuntabel

6

7

я

я

Dokumen
pengelolaan BMN

Laporan hasil evaluasi

3 Tindak lanjut hasil evaluasi

я

я

я

я

я

Lapora hasil evaluasi
SPIP

2 Evaluasi pelaksanaan SPIP

Tercapainya
organisasi Setjen DEN
yang efisien dan
efektif serta taat
terhadap peraturan
perundangundangan

Tercapainya peta
pegawai
berdasarkan
kompetensi

Meningkatnya
kinerja pegawai

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

2016 2017 2018 2019

Dokumen rencana
kerja dan anggaran

Keputusan Satgas SPIP

Terlaksananya
Assessment individu

1 Penetapan Satgas SPIP

2 Assessment individu

Terlaksananya Diklat
pegawai berbasis
kompetensi

d Pengembangan 1 Diklat pegawai berbasis
Pegawai
kompetensi
Berbasis
Kompetensi

Tersedianya dokumen
uraian jabatan dan
peta jabatan Setjen
DEN

2 Review Analisis Beban Kerja

Sistem Informasi
Pegawai yang
Akurat dan up
todate

Terpetanya
Tersedianya dokumen
kompetensi pegawai
informasi faktor
jabatan masingmasing pegawai

1 Review Analisis Jabatan

sosialisasi kode etik
Pegawai Setjen DEN

Dokumen laporan
pengelolaan data
base pegawai yang
akurat dan up todate

Peningkatan peran
SPIP

UKURAN
KEBERHASILAN

Terbangunya
1 Konsep revisi kode etik pegawai Tersedianya draft
pemahaman
Permen ESDM tentang
tentang kode etik
Revisi Kode Etik
oleh pegawai Setjen
Pegawai
DEN
2 Sosialisasi kode etik pegawai
Terlaksananya

HASIL DIHARAPKAN

c Pengelolaa data base pegawai

b Review Analisis
Jabatan &
Analisis Beban
Kerja

a Peningkatan
Disiplin

5 Penataan
Manajemen SDM

Birokrasi yang efektif
dan efisien

STRATEGI PELAKSANAAN

5

PROGRAMPROGRAM

AREA PERUBAHAN

SASARAN REFORMASI
BIROKRASI

NO

Biro Umum (UDPK
+ UDRT)

Biro Umum (UDPK
+UDRT)

Biro Umum
(UDHP)

Biro Umum
(UDHP)

Biro Umum
(UDHP)

Biro Umum
(UDHP)

PENANGGUNG
JAWAB

144.760

Anggaran Belum

409.428

578.828

163.774

127.376

148.246

ANGGARAN 2016
(Ribuan Rupiah)
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8

NO

AREA PERUBAHAN

HASIL DIHARAPKAN

d Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(AKIP)
Buku Laporan
kegiatan tahunan
DEN

2 Laporan Setjen DEN

c Implementasi
standar
pelayanan

Terlaksananya
sosialisasi standar
pelayanan

2 Penyediaan infrastruktur
pendukung (sarpras dan
fasilitas)

Tersedianya
infrastuktur
pendukung
pelayanan

1 Penyusunan rencana kerja
Terlaksananya
kegiatan pelayanan dan target pelayanan unggulan
kinerja
sesuai standard

b Sosialisasi standar pelayanan

Tersedianya rumusan
quick wins pelayanan
unggulan

Dokumen LAKIP

1 LAKIP (perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja, evaluasi kinerja dan
capaian kinerja)

Dokumen monitoring
dan evaluasi
manajemen kinerja
organisasi

2 Monitoring dan evaluasi
manajemen kinerja organisasi

я

я

я

я

я

я

Dokumen standar
kinerja organisasi

1 Menyusun standar kinerja
Organisasi (dari standar kinerja
pegawai)

c Manajemen
Kinerja
Organisasi

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

2016 2017 2018 2019

я

Pelaksanaan
Akuntabilitas kinerja
organisasi yang
efektif

UKURAN
KEBERHASILAN

Penetapan Pengelola
Kinerja

4 Konsultasi / pendampingan APIP Dokumen konsultasi
pendampingan APIP

3 Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan
keuangan

STRATEGI PELAKSANAAN

b Pencapaian
1 Penetapan Pengelola Kinerja
target
IKU/Penyempurn
aan dan
Penetapan IKU

PROGRAMPROGRAM
g
negara sesuai
peraturan

a Perumusan quick wins pelayanan unggulan
Birokrasi yang memiliki 8 Peningkatan
Kualitas Pelayanan
pelayanan publik yang
berkualitas
Publik

SASARAN REFORMASI
BIROKRASI

Semua Biro

Biro Umum (UDPK)

Biro Umum (UDPK)

Biro Umum (UDPK)

PENANGGUNG
JAWAB

600.000

302.969

Anggaran Belum

8.000

407.508

234.538

Anggaran Belum

20.216

84.715

8.000

181.672

ANGGARAN 2016
(Ribuan Rupiah)
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NO

SASARAN REFORMASI
BIROKRASI

AREA PERUBAHAN

e Peningkatan
pelayanan
publik

d Prosedur
penanganan
keluhan, saran
dan masukan

PROGRAMPROGRAM

Draft pedoman
system dan prosedur
keluhan, saran dan
masukan

Tersedianya sistem
dukungan TI untuk
implementasi
pelayanan

HASIL DIHARAPKAN

Tersusunnya Outlook
Energi sebagai bahan
masukan dalam
evaluasi terhadap
kebijakan di bidang
i
Tersusunnya
Indikator

3 Penyusunan Outlook Energi

Ketahanan dan
Kemandirian Energi

Terselenggaranya
Sosialisasi Kebijakan di
Bidang Energi

2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang
Energi

4 Penyusunan Indikator
Ketahanan dan Kemandirian
Energi

Draft strategi
peningkatan imej
Setjen DEN melalui
kaampanye media
dan non media

Rekomendasi hasil
Dialog Energi

4 Dialog Energi
1 Penyusunan strategi
peningkatan imej setjen DEN
dan DEN melalui kampanye
media dan non media

Terselenggaranya
dua kali pertemuan
Anggota DEN dengan
Konstituen (Industri,
Teknologi, Lingkungan
hidup, Akademisi, dan
Konsumen)

3 Konsultasi Publik

2 Tindak lanjut atas keluhan, saran Laporan tindak lanjut
dan masukan
atas keluhan, saran
dan masukan

1 Penyusunan sistem dan
prosedur keluhan, saran dan
masukan

3 Dukungan TI dan implementasi
pelayanan

STRATEGI PELAKSANAAN
Terselenggaranya
pelayanan publik
yang cepat kepada
masyarakat

UKURAN
KEBERHASILAN

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я



я

я

я

я

я

я

2016 2017 2018 2019

Semua Biro

PENANGGUNG
JAWAB

954.162

Anggaran Belum

Anggaran Belum

-

137.368

-

ANGGARAN 2016
(Ribuan Rupiah)
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9

NO

AREA PERUBAHAN

Birokrasi yang bersih , 9 Monitoring dan
Evaluasi
akuntabel, serta efektif
dan efisien

SASARAN REFORMASI
BIROKRASI

Terlaksananya
layanan informasi dan
pengaduan
masyarakat

8 Layanan Informasi dan
Pengaduan masyarakat

b Evaluasi 6 bulan sekali

Laporan monitoring 8
area perubahan

Laporan penyusunan
aplikasi TI untuk
monitoring dan
evaluasi reformasi
birokrasi

Terlaksananya
pelayanan JDIH

7 JDIH Setjen DEN

c Pembangunan Aplikasi TI Monitor dan Evaluasi

Dokumen laporan
pengelolaan website

6 Pengelolaan website

Terselenggaranya
pelayanan publik
yang cepat kepada
masyarakat

UKURAN
KEBERHASILAN

Memastikan
program reformasi
Setjen DEN berjalan
Laporan pelaksanaan sesuai rencana kerja
kegiatan reformasi
birokrasi setiap 6
bulan sekali dari 8
area perubahan
(Usul 1 Tahun sekali)

Dokumen laporan
pengelolaan informasi
publik dan
kehumasan

HASIL DIHARAPKAN

5 Pengelolaan informasi publik
dan kehumasan

STRATEGI PELAKSANAAN

a Monitoring 8 area perubahan

PROGRAMPROGRAM

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

я

2016 2017 2018 2019

Semua Biro

Semua Biro

PENANGGUNG
JAWAB

Anggaran Belum

40.553

64.111

286.642

-

98.554

904.665

ANGGARAN 2016
(Ribuan Rupiah)
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