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DAFTAR LAMPIRAN

1. Perhitungan Besaran Indikator Transparansi Internal (7 halaman)
2. Protokol Wawancara (5 halaman)
3. Transkrip Wawancara 1 (9 halaman)
4. Transkrip Wawancara 2 (8 halaman)
5. Transkrip Wawancara 3 (4 halaman)
6. Transkrip Wawancara 4 (4 halaman)
7. Transkrip Wawancara 5 (14 halaman)
8. Transkrip Wawancara 6 (4 halaman)
9. Ringkasan Wawancara 7 (1 halaman)
10. Lampiran Data Program Kerja 2015 (2 halaman)
11. Lampiran Analisa Terukur Tidaknya Suatu Program Kerja (2 halaman)

PERHITUNGAN BESARAN INDIKATOR TRANSPARANSI INTERNAL
Entitas‐Entitas Pelapor
KKKS Migas Operator
& KKKS Migas Non‐Operator

BPMIGAS/SKK Migas &
Dit. Migas – ESDM

Jenis Data

Nilai sbg
basis

C & D tax (K$) ‐ Operator
4,482,936
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
Total Lifting Minyak (K$)
Total Lifting Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
766,886
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
Bonus Produksi (K$)
19,250
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
Total
5,269,072
Total Lifting Minyak (barel)
Lifting Minyak Pem. (barel)
179,240,272
DMO Minyak (barel)
25,004,903
Total Lifting Gas (mscf)
Lifting Gas Pemerintah (mscf)
588,873,273

Kontraktor Minerba Operator &
Kontraktor Minerba Non‐Operator

Dit. Minerba – ESDM,
Dit. Pajak (DJP),
dan Dit. Anggaran (DJA)

Nilai pra rekon*

Nilai rekon**
Nilai tak rekon***

%

Tak Terekonsiliasi
Nilai ***
%

127,531

2.8

24

225,028

5.0

96,427

2.2

123,236

16.1

16

147,802

19.3

29,997

3.9

1,000
5,250
251,767

5.2

2
1

1,000
5,250
373,830

5.2
7.1

126,424

2.4

1,285,361
38,513,508

0.7
154.0

8
2

1,283,367
0.7
38,269,296 153.0

1,994
244,212

0.0
1.0

95,979,772

16.3

10
63

89,351,311

172,295

0.0

15,316,437

5,963

0.0

4

0.0

796,883

19,579

2.5

6

14,147

1.8

16,113,320

25,542

0.2

6

14,147

0.1

4

0.0

179,242,266
24,760,691

1,285,361
38,513,508

0.7
155.5

1,994
244,212

0.0
1.0

588,700,978

95,979,772

16.3

1
1

6,800,756

1.2

172,295

0.0

15,316,433

5,963

0.0

3

5,960

0.0

4

0.0

796,883

19,579

2.5

2

5,432

0.7

4,579,363

127,531

2.8

1

1,070

0.0

96,427

2.1

19,250
20,711,929

1,000
154,073

5.2
0.7

3
9

2,000
14,462

10.4
0.1

96,431

0.5

1,135,677
215,582
3,979
2,333,124
26,405
352,058

619,099
1,320,729
1,084
473,795
24,158
12,125

54.5
612.6
27.2
20.3
91.5
3.4

66
48
31
41
20

195,576 17.2
1,105,147 512.6
1,589 39.9
189,946
8.1
433
1.6

23,386
32,800
942
320,885
19,113
12,125

2.1
15.2
23.7
13.8
72.4
3.4

Total

4,066,824

2,450,989

60.3

206

1,492,692

36.7

409,250

10.1

619,099
1,320,729
1,084
473,795
24,158
12,125
2,450,989

53.7
531.7
22.9
19.3
399.4
3.6
58.2

167
115
66
2
6

400,137 34.7
248,382 100.0
245
5.2
48,618
2.0
4,607 76.2

Total

1,153,942
248,382
4,730
2,460,090
6,049
339,734
4,212,927

356

701,988

23,386
32,800
942
320,885
19,113
12,125
409,250

2.0
13.2
19.9
13.0
316.0
3.6
9.7

Total Lifting Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Total Lifting Gas (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
Total
Total Lifting Minyak (barel)
Lifting Minyak Pem. (barel)
DMO Minyak (barel)
Total Lifting Gas (mscf)
Lifting Gas Pemerintah (mscf)

Dit. PNBP

Lampiran halaman 1/7

Tahun 2009
Beda Pra rekonsiliasi
Rekonsiliasi
Nilai *
%
Jml
Nilai **

Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
C & D tax (K$) ‐ Operator
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
Bonus Produksi (K$)
Total
Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)
Jasa Transportasi (K$)

Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)

4.8

15.2

16.7

Nilai terkecil perbedaan sebelum rekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait
misal: beda pra rekon over/under lifting Dit. PNBP dengan BPMIGAS (2009) = $19,579, sedangkan
bedanya dengan KKKS (2009) = $123,236 maka diambil $19,579 sebagai angka dasar perhitungan.
Nilai terbesar perbedaan yang terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait
Nilai terbesar perbedaan yang tak terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait

PERHITUNGAN BESARAN INDIKATOR TRANSPARANSI INTERNAL
Entitas‐Entitas Pelapor
KKKS Migas Operator
& KKKS Migas Non‐Operator

BPMIGAS/SKK Migas &
Dit. Migas – ESDM

Jenis Data

Nilai sbg basis

C & D tax (K$) ‐ Operator
4,776,821
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
1,281,598
Total Lifting Minyak (K$)
Total Lifting Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
292,633
Over/under lifting Gas (K$)
183,788
DMO Fees (K$)
1,007,165
Bonus Produksi (K$)
1,510
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
5,500
Total
7,549,015
Total Lifting Minyak (barel)
332,641,081
Lifting Minyak Pem. (barel)
188,720,625
DMO Minyak (barel)
26,770,222
Total Lifting Gas (mscf)
2,532,956,924
661,224,716
Lifting Gas Pemerintah (mscf)

Total Lifting Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Total Lifting Gas (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
Total
Total Lifting Minyak (barel)
Lifting Minyak Pem. (barel)
DMO Minyak (barel)
Total Lifting Gas (mscf)
Lifting Gas Pemerintah (mscf)

Dit. PNBP

Kontraktor Minerba Operator &
Kontraktor Minerba Non‐Operator

Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
C & D tax (K$) ‐ Operator
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
Bonus Produksi (K$)
Total
Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)
Jasa Transportasi (K$)
Total

Dit. Minerba – ESDM,
Dit. Pajak (DJP),
dan Dit. Anggaran (DJA)

Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)
Total

Lampiran halaman 2/7
Tahun 2010
Beda Pra rekonsiliasi
Rekonsiliasi
Nilai *
%
Jml
Nilai **
380,731
8.0
0
405,102
31.6
0

%
0.0
0.0

29,491
127,729
99,588
760
0
1,043,401
160,215,853
5,104,317
207,748
181,650,665
27,486,452

32,913
44,070
0
0
0
76,983
0
266
0
0
0

11.2
24.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

7,067
10,671
316
0
0
31,477
0
266
19,939
0
0

2.4
5.8
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

10.1
69.5
9.9
50.3
0.0
13.8
48.2
2.7
0.8
7.2
4.2

14,921,339

0

0.0

0

0.0

0

0.0

5,674,244

0

0.0

0

0.0

0

0.0

299,700
194,459
1,007,481
5,500
22,102,723

0
0
99,588
0
99,588

0.0
0.0
9.9
0.0
0.5

55,338
182,469
0
0
237,807

18.5
93.8
0.0
0.0
1.1

177,589

48.4

316
0
177,905

0.0
0.0
0.8

332,641,081
188,720,891
26,790,161
2,532,956,924
661,224,716

160,215,853
5,104,317
207,748
181,650,665
27,486,452

48.2
2.7
0.8
7.2
4.2

0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
266
19,939
0
0

0.0
0.0
0.1
0.0
0.0

14,921,339
5,674,244
316,569

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
50,459

0.0
0.0
15.9

4,771,881
1,290,081
1,510
26,975,624

380,731
405,102
760
786,593

8.0
31.4
50.3
2.9

383
241
0
51,083

0.0
0.0
0.0
0.2

4,940
8,483
0
191,012

0.1
0.7
0.0
0.7

1,138,044
657,446

197,914
83,543

17.4
12.7

190,029
67,443

16.7
10.3

7,105
599

0.6
0.1

3,706,098

632,838

17.1

156,501

4.2

10,233

0.3

283,361

0

0.0

0

0.0

0

0.0

5,784,949

914,295

15.8

413,973

7.2

17,937

0.3

1,145,149
656,847

197,914
83,543

17.3
12.7

14,990
15,501

1.3
2.4

7,105
599

0.6
0.1

3,705,210

632,838

17.1

27,440

0.7

10,233

0.3

0
5,507,206

0
914,295

0.0
16.6

0
57,931

0.0
1.1

0
17,937

0.0
0.3

Catatan: 1 USD = IDR 9,078 (kurs dalam penyusunan LKPP tahun 2010)
Nilai pra rekon*

Nilai rekon**
Nilai tak rekon***

Tak Terekonsiliasi
Nilai ***
%
4,940
0.1
8,483
0.7

Nilai terkecil perbedaan sebelum rekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait
misal: beda pra rekon over/under lifting Dit. PNBP dengan BPMIGAS (2009) = $19,579, sedangkan
bedanya dengan KKKS (2009) = $123,236 maka diambil $19,579 sebagai angka dasar perhitungan.
Nilai terbesar perbedaan yang terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait
Nilai terbesar perbedaan yang tak terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait

0 0.0
0 0.0
177,589 56.1

PERHITUNGAN BESARAN INDIKATOR TRANSPARANSI INTERNAL
Entitas‐Entitas Pelapor
KKKS Migas Operator
& KKKS Migas Non‐Operator

BPMIGAS/SKK Migas &
Dit. Migas – ESDM

Jenis Data

Nilai sbg basis

C & D tax (K$) ‐ Operator
6,698,791
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
1,596,595
Total Lifting Minyak (K$)
Total Lifting Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
354,226
Over/under lifting Gas (K$)
123,374
DMO Fees (K$)
1,391,778
Bonus Produksi (K$)
5,000
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
5,000
Total
10,174,764
Total Lifting Minyak (barel)
327,745,203
Lifting Minyak Pem. (barel)
187,299,023
DMO Minyak (barel)
26,350,022
Total Lifting Gas (mscf)
2,435,695,625
Lifting Gas Pemerintah (mscf)
609,520,962

Total Lifting Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Total Lifting Gas (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
Total
Total Lifting Minyak (barel)
Lifting Minyak Pem. (barel)
DMO Minyak (barel)
Total Lifting Gas (mscf)
Lifting Gas Pemerintah (mscf)

Dit. PNBP

Kontraktor Minerba Operator &
Kontraktor Minerba Non‐Operator

Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
C & D tax (K$) ‐ Operator
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
Bonus Produksi (K$)
Total
Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)
Jasa Transportasi (K$)

Dit. Minerba – ESDM,
Dit. Pajak (DJP),
dan Dit. Anggaran (DJA)

Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)

29,009
233,620
127,026
3,500
1,000
1,689,264
167,085,715
4,309,380
374,107
183,116,157
1,377,531

0
246,748
0
0
0
246,748
0
0
0
0
0

0.0
200.0
0.0
0.0
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

29,579
31,678
43
0
0
76,360
0
248
0
0
0

8.4
25.7
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

8.2
189.4
9.1
70.0
20.0
16.6
51.0
2.3
1.4
7.5
0.2

0.0

0

0.0

0

0.0

7,415,893

0

0.0

0

0.0

0

0.0

383,805
155,052
1,391,735
5,000
30,181,503

29,009
233,620
127,026
1,000
396,887

7.6
150.7
9.1
20.0
1.3

0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

29,579
31,678
43
0
61,300

7.7
20.4
0.0
0.0
0.2

327,745,203
187,299,271
26,350,022
2,435,695,625
609,520,962

167,085,715
4,309,380
374,107
183,116,157
1,377,531

51.0
2.3
1.4
7.5
0.2

0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
248
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

20,830,018
7,415,894
526,207

6,232
0
36,599

0.0
0.0
7.0

6,232
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
12,649

0.0
0.0
2.4

6,694,677
1,607,541
5,000
37,079,337

690,125
604,984
3,500
1,341,440

10.3
37.6
70.0
3.6

0
163
0
6,395

0.0
0.0
0.0
0.0

4,114
10,946
0
27,709

0.1
0.7
0.0
0.1

1,518,508
918,486

312,373
103,738

20.6
11.3

232,688
55,062

15.3
6.0

21,618
23,091

1.4
2.5

4,843,284 1,923,001,076 39,704.5

236,130

4.9

11,695

0.2

0.0

0

0.0

0

0.0

7,663,061 1,923,417,187 25,099.9

523,880

6.8

56,404

0.7

58,067
71,767

3.9
7.6

21,618
23,091

1.4
2.5

4,854,979 1,923,001,076 39,608.8

1,922,794,432 39604.6

11,695

0.2

382,783
0
0.0
7,676,229 1,923,417,187 25,056.8

0
0.0
1,922,924,266 25,050.4

0
56,404

0.0
0.7

0

312,373
103,738

20.9
11.0

Catatan: 1 USD = IDR 8,742 (kurs dalam penyusunan LKPP tahun 2011)
Nilai pra rekon*

Nilai rekon**
Nilai tak rekon***

0.0
0.0

Tak Terekonsiliasi
Nilai ***
%
4,114
0.1
10,946
0.7

6,232

1,496,890
941,577

Total

%

20,830,018

382,783
Total

Lampiran halaman 3/7
Tahun 2011
Beda Pra rekonsiliasi
Rekonsiliasi
Nilai *
%
Jml
Nilai **
690,125
10.3
0
604,984
37.9
0

Nilai terkecil perbedaan sebelum rekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait
misal: beda pra rekon over/under lifting Dit. PNBP dengan BPMIGAS (2009) = $19,579, sedangkan
bedanya dengan KKKS (2009) = $123,236 maka diambil $19,579 sebagai angka dasar perhitungan.
Nilai terbesar perbedaan yang terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait
Nilai terbesar perbedaan yang tak terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait

PERHITUNGAN BESARAN INDIKATOR TRANSPARANSI INTERNAL
Entitas‐Entitas Pelapor
KKKS Migas Operator
& KKKS Migas Non‐Operator

BPMIGAS/SKK Migas &
Dit. Migas – ESDM

Jenis Data

Nilai sbg basis

C & D tax (K$) ‐ Operator
6,700,930
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
2,278,001
Total Lifting Minyak (K$)
35,305,658
Total Lifting Gas (K$)
27,246,718
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
344,157
Over/under lifting Gas (K$)
130,069
DMO Fees (K$)
1,431,736
Bonus Produksi (K$)
3,750
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
Total
73,441,019
Total Lifting Minyak (barel)
314,302,234
Lifting Minyak Pem. (barel)
179,733,566
25,688,134
DMO Minyak (barel)
Total Lifting Gas (mscf)
2,403,191,958
Lifting Gas Pemerintah (mscf)
582,930,485

Total Lifting Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Total Lifting Gas (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
Total
Total Lifting Minyak (barel)
Lifting Minyak Pem. (barel)
DMO Minyak (barel)
Total Lifting Gas (mscf)
Lifting Gas Pemerintah (mscf)

Dit. PNBP

Kontraktor Minerba Operator &
Kontraktor Minerba Non‐Operator

Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
C & D tax (K$) ‐ Operator
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
Bonus Produksi (K$)
Total
Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)
Jasa Transportasi (K$)
Total

Dit. Minerba – ESDM,
Dit. Pajak (DJP),
dan Dit. Anggaran (DJA)

Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)
Total
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Beda Pra rekonsiliasi
Nilai *
%
715,483
10.7
438,993
19.3
1,391,327
3.9
908,571
3.3

Tahun 2012
Rekonsiliasi
Jml
Nilai **
385,754
26,001
1,391,327
1,213,209

%
5.8
1.1
3.9
4.5

100,390
33,719
4,212
750

29.2
25.9
0.3
20.0

29,583
758
3,362
750

8.6
0.6
0.2
20.0

8,182
315
216
0

2.4
0.2
0.0
0.0

3,593,445
5,509
1,768,263
75,828
386,380,151
50,236,027

4.9
0.0
1.0
0.3
16.1
8.6

3,050,744
1,830
1,774,355
51,400
400,359,988
39,950,413

4.2
0.0
1.0
0.2
16.7
6.9

138,149
3,679
0
24,693
13,979,837
0

0.2
0.0
0.0
0.1
0.6
0.0

35,305,658
20,219,167
27,246,718
7,633,221

1,391,327
23,499
908,571
23,345

3.9
0.1
3.3
0.3

0
108
304,638
298

0.0
0.0
1.1
0.0

0
23,391
0
23,833

0.0
0.1
0.0
0.3

352,339
130,384
1,431,520

100,390
33,719
4,212

28.5
25.9
0.3

78,989
34,162
634

22.4
26.2
0.0

8,182
315
216

2.3
0.2
0.0

92,319,007

2,485,063

2.7

418,829

0.5

55,937

0.1

314,305,913
179,733,566
25,712,827
2,389,212,121
582,930,485

5,509
1,768,263
75,828
386,380,151
50,236,027

0.0
1.0
0.3
16.2
8.6

0
6,092
265
0
10,285,614

0.0
0.0
0.0
0.0
1.8

3,679
0
24,693
13,979,837
0

0.0
0.0
0.1
0.6
0.0

20,242,558
7,633,442

23,499
23,345

0.1
0.3

0
0

0.0
0.0

23,391
23,833

0.1
0.3

6,693,350
2,156,145
3,750
36,729,245

715,483
438,993
750
1,202,070

322,149
343,138
0
665,287

4.8
15.9
0.0
1.8

7,580
121,856
0
176,660

0.1
5.7
0.0
0.5

1,272,118
876,666

14,710
13,215

1.2
1.5

4,288
2,232

0.3
0.3

25,513
4,732

2.0
0.5

3,033,420

61,609

2.0

15,584

0.5

41,460

1.4

196,998
188,435
5,567,637

0
7,191
96,725

0.0
3.8
1.7

0
2,465
24,569

0.0
1.3
0.4

0
0
71,706

0.0
0.0
1.3

1,252,899
871,934

14,710
13,215

1.2
1.5

10,007
10,715

0.8
1.2

25,513
4,732

2.0
0.5

3,051,970

61,609

2.0

11,621

0.4

41,460

1.4

196,998
5,373,801

0
89,535

0.0
1.7

0
32,343

0.0
0.6

0
71,706

0.0
1.3

10.7
20.4
20.0
3.3

Catatan: 1 USD = IDR 9,670.‐ (kurs tengah Bank Indonesia 31 Desember 2012)
Nilai pra rekon*

Nilai rekon**
Nilai tak rekon***

Tak Terekonsiliasi
Nilai ***
%
7,580
0.1
121,856
5.3
0
0.0
0
0.0

Nilai terkecil perbedaan sebelum rekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait
misal: beda pra rekon over/under lifting Dit. PNBP dengan BPMIGAS (2009) = $19,579, sedangkan
bedanya dengan KKKS (2009) = $123,236 maka diambil $19,579 sebagai angka dasar perhitungan.
Nilai terbesar perbedaan yang terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait
Nilai terbesar perbedaan yang tak terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait

PERHITUNGAN BESARAN INDIKATOR TRANSPARANSI INTERNAL
Entitas‐Entitas Pelapor
KKKS Migas Operator
& KKKS Migas Non‐Operator

BPMIGAS/SKK Migas &
Dit. Migas – ESDM

Jenis Data

Nilai sbg basis

Kontraktor Minerba Operator &
Kontraktor Minerba Non‐Operator

Total Lifting Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Total Lifting Gas (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
Total

42.3
39.7
0.6
0.0
100.0
5.6
0.0
0.3
0.4
258.4
76.3

414
1,798
6,849
0
0
3,174,803
66,757
522,895
187,806
6,168,736,654
468,528,145

Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
C & D tax (K$) ‐ Operator
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
Bonus Produksi (K$)
Total
Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)
Jasa Transportasi (K$)

Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)
Total

%
7.0
1.3
4.4
5.2

0.0
3.7
0.0

4.7
0.0
0.3
0.8
256.4
78.2

18
153
0
0
0
270,979
57,643
0
0
48,623,084
0

0.1
43.4
0.6

Nilai rekon**
Nilai tak rekon***

0.4
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0

1,367,291
15,164
1,368,113
614

4.4
0.1
5.2
0.0

0
2,056
1
614

0.0
0.0
0.0
0.0

0
13,108
0
0

0.0
0.1
0.0
0.0

381,216
3,990
1,224,647
200
83,626,901

161,377
1,646
6,849
200
2,921,254

42.3
41.3
0.6

160,981
1
0
200
163,853

42.2
0.0
0.0
0.2

18
153
0
0
13,279

0.0
3.8
0.0
0.0
0.0

0.0
0.3
0.4
263.7
76.3

0
2,697
100,615
0
10,942,912

0.0
0.0
0.4
0.0
1.8

57,643
0
0
48,623,084
0

0.0
0.0
0.0
2.1
0.0

0.1
0.0

0
0

0.0
0.0

13,108
0

0.1
0.0

279,111
173,575
0
452,686

4.8
8.0
0.0
1.4

128,366
142,442
0
283,916

2.2
6.5
0.0
0.9

3.5

17,000,881
7,423,089

15,164
614

5,851,912
2,182,324
26,500
32,484,706

551,218
286,151
0
853,147

1,349,717
917,927

45,405
9,015

3.4
1.0

14,734
3,986

1.1
0.4

22,709
10,136

1.7
1.1

1,636,423

96,494

5.9

5,911

0.4

34,761

2.1

124,043
148,667
4,176,777

0
3,797
154,710

0.0
2.6
3.7

0
2,430
27,060

0.0
1.6
0.6

0
0
67,606

0.0
0.0
1.6

1,372,426
928,063

45,405
9,015

3.3
1.0

7,962
12,483

0.6
1.3

22,709
10,136

1.7
1.1

1,671,184

96,494

5.8

125,344

7.5

34,761

2.1

124,043
4,095,716

0
150,914

0.0
3.7

0
145,788

0.0
3.6

0
67,606

0.0
1.7

9.4
13.1
0.0
2.6

Catatan: 1 USD = IDR 12,189.‐ (kurs tengah Bank Indonesia 31 Desember 2013)
Nilai pra rekon*

Tak Terekonsiliasi
Nilai ***
%
128,366
2.2
142,442
6.1
0
0.0
0
0.0

31,333,441
17,013,989
26,246,329
7,423,089

298,432,033
124,400
161,441,148
520,198
24,620,394
87,191
2,357,703,962 6,217,359,738
599,343,313 457,585,233

Total
Dit. Minerba – ESDM,
Dit. Pajak (DJP),
dan Dit. Anggaran (DJA)

Beda Pra rekonsiliasi
Nilai *
%
551,218
9.6
286,151
12.3
1,367,291
4.4
1,368,113
5.2

C & D tax (K$) ‐ Operator
5,723,546
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
2,324,766
Total Lifting Minyak (K$)
31,333,441
Total Lifting Gas (K$)
26,246,329
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
381,198
161,377
Over/under lifting Gas (K$)
4,143
1,646
DMO Fees (K$)
1,224,647
6,849
Bonus Produksi (K$)
26,500
0
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
200
200
Total
67,264,770
3,742,845
Total Lifting Minyak (barel)
298,374,390
124,400
Lifting Minyak Pem. (barel)
161,441,148
520,198
24,620,394
87,191
DMO Minyak (barel)
Total Lifting Gas (mscf)
2,406,327,046 6,217,359,738
Lifting Gas Pemerintah (mscf)
599,343,313 457,585,233

Total Lifting Minyak (barel)
Lifting Minyak Pem. (barel)
DMO Minyak (barel)
Total Lifting Gas (mscf)
Lifting Gas Pemerintah (mscf)

Dit. PNBP

Lampiran halaman 5/7
Tahun 2013
Rekonsiliasi
Jml
Nilai **
400,473
29,866
1,367,291
1,368,112

Nilai terkecil perbedaan sebelum reko
misal: beda pra rekon over/under lifting Dit. PNBP dengan BPMIGAS (2009) = $19,579, sedangkan
bedanya dengan KKKS (2009) = $123,236 maka diambil $19,579 sebagai angka dasar perhitungan.
Nilai terbesar perbedaan yang terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait
Nilai terbesar perbedaan yang tak terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait

PERHITUNGAN BESARAN INDIKATOR TRANSPARANSI INTERNAL
Entitas‐Entitas Pelapor

Jenis Data

Nilai sbg basis

KKKS Migas Operator
& KKKS Migas Non‐Operator

C & D tax (K$) ‐ Operator
5,256,901
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
2,075,000
Total Lifting Minyak (K$)
27,435,769
Total Lifting Gas (K$)
25,487,902
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
441,190
Over/under lifting Minyak (K$)
66,615
Over/under lifting Gas (K$)
507,806
DMO Fees (K$)
1,013,421
Bonus Produksi (K$)
6,750
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
20,000
Total
62,311,354
Total Lifting Minyak (barel)
287,078,468
Lifting Minyak Pem. (barel)
151,216,887
DMO Minyak (barel)
23,840,594
Total Lifting Gas (mscf)
2,346,883,125
Lifting Gas Pemerintah (mscf)
588,281,979

BPMIGAS/SKK Migas &
Dit. Migas – ESDM

Total Lifting Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Total Lifting Gas (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
Total
Total Lifting Minyak (barel)
Lifting Minyak Pem. (barel)
DMO Minyak (barel)
Total Lifting Gas (mscf)
Lifting Gas Pemerintah (mscf)

Dit. PNBP

Kontraktor Minerba Operator &
Kontraktor Minerba Non‐Operator

Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
C & D tax (K$) ‐ Operator
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
Bonus Produksi (K$)
Total
Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)
Jasa Transportasi (K$)
Total

Dit. Minerba – ESDM,
Dit. Pajak (DJP),
dan Dit. Anggaran (DJA)

Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)
Total

Lampiran halaman 6/7
Beda Pra rekonsiliasi
Nilai *
%
40,811
0.8
51,936
2.5
79,684
0.3
45,699
0.2
352,503
79.9
171,708
257.8
558,011
109.9
14,865
1.5
0
0.0
20,000
100.0
1,335,217
2.1
858,716
0.3
6,776,772
4.5
25,926,788
108.8
263,770,666
11.2
12,664,988
2.2

Tahun 2014
Rekonsiliasi
Jml
Nilai **
24,452
10,528
79,684
45,724
186,710
174,610
12,101
14,950
0
0
548,759
858,719
6,776,771
25,926,791
323,541,873
66,768,368

0.5
0.5
0.3
0.2
42.3
262.1
2.4
1.5
0.0
0.0
0.9
0.3
4.5
108.8
13.8
11.3

%

27,435,769
14,561,857
25,487,902
6,637,847

79,684
70,192
45,699
29,089

0.3
0.5
0.2
0.4

0
0
25
0

0.0
0.0
0.0
0.0

0
6,503
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

66,616
507,805
1,013,506
20,000
75,731,302

171,708
558,011
14,865
20,000
989,248

257.8
109.9
1.5
100.0
1.3

2,901
570,111
0
20,000
593,037

4.4
112.3
0.0
100.0
0.8

1
1
84
0
6,589

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

287,078,471
151,216,888
23,840,597
2,465,343,816
588,283,909

858,716
6,776,772
25,926,788
263,770,666
12,664,988

0.3
4.5
108.8
10.7
2.2

0
0
0
205,081,182
14,101,450

3
0.0
1
0.0
3
0.0
8.3 118,460,691
1,930
2.4

0.0
0.0
0.0
4.8
0.0

14,568,360
6,637,846
97,516

70,192
29,089
352,503

0.5
0.4
361.5

76,695
29,088
507

0.5
0.4
0.5

6,503
0
538,706

0.0
0.0
552.4

5,271,305
2,039,445
6,750
28,621,222

40,811
51,936
0
544,531

0.8
2.5
0.0
1.9

1,955
5,853
0
114,098

0.0
0.3
0.0
0.4

14,404
35,555
0
595,168

0.3
1.7
0.0
2.1

1,135,157
1,335,230

53,282
54,965

4.7
4.1

31,457
1,210,782

2.8
90.7

21,824
9,806

1.9
0.7

1,177,720

40,814

3.5

42,392

3.6

41,624

3.5

75,257
188,717
3,912,081

2
19,735
168,798

0.0
10.5
4.3

2
19,736
1,304,369

0.0
10.5
33.3

0
0
73,254

0.0
0.0
1.9

1,156,982
1,325,423

53,282
54,965

4.6
4.1

0
0

0.0
0.0

21,824
9,806

1.9
0.7

1,219,344

40,814

3.3

43,201

3.5

41,624

3.4

75,257
3,777,006

2
149,063

0.0
3.9

0
43,201

0.0
1.1

0
73,254

0.0
1.9

Catatan: 1 USD = IDR 12,440.‐ (kurs tengah Bank Indonesia 31 Desember 2014)
Nilai pra rekon*

Nilai rekon**
Nilai tak rekon***

Tak Terekonsiliasi
Nilai ***
%
14,404
0.3
35,555
1.7
0
0.0
0
0.0
538,706
122.1
1
0.0
1
0.0
84
0.0
0
0.0
0
0.0
588,751
0.9
3
0.0
1
0.0
3
0.0
93,212
0.0
1,930
0.0

Nilai terkecil perbedaan sebelum rekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait
misal: beda pra rekon over/under lifting Dit. PNBP dengan BPMIGAS (2009) = $19,579, sedangkan
bedanya dengan KKKS (2009) = $123,236 maka diambil $19,579 sebagai angka dasar perhitungan.
Nilai terbesar perbedaan yang terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait
Nilai terbesar perbedaan yang tak terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait

PERHITUNGAN BESARAN INDIKATOR TRANSPARANSI INTERNAL
Entitas‐Entitas Pelapor
KKKS Migas Operator
& KKKS Migas Non‐Operator

BPMIGAS/SKK Migas &
Dit. Migas – ESDM

Jenis Data

Nilai sbg basis

Kontraktor Minerba Operator &
Kontraktor Minerba Non‐Operator

Total Lifting Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Total Lifting Gas (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
Total

Lifting Pemerintah Minyak (K$)
Lifting Pemerintah Gas (K$)
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
Over/under lifting Gas (K$)
DMO Fees (K$)
C & D tax (K$) ‐ Operator
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
Bonus Produksi (K$)
Total
Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)
Jasa Transportasi (K$)
Total

Dit. Minerba – ESDM,
Dit. Pajak (DJP),
dan Dit. Anggaran (DJA)

Beda Pra rekonsiliasi
Nilai *
%
65,280
2.7
9,077
0.8
96,205
0.7
1
0.0
487.4
20.2
3.4
0.0

44,323
37,103
3,690
0

184.1
22.0
0.8
0.0

29,494
0
11,399
0

122.5
0.0
2.6
0.0

1.0
0.2
0.4
5.4
82.5
12.6

182,045
748,260
418,874
818,901
413,916,478
80,343,553

0.5
0.3
0.4
4.0
17.5
15.9

109,157
257,109
1
615,704
6
2

0.3
0.1
0.0
3.0
0.0
0.0

C & D tax (K$) ‐ Operator
2,433,277
C & D tax (K$) ‐ Non‐Operator
1,157,681
Total Lifting Minyak (K$)
13,743,781
Total Lifting Gas (K$)
17,014,741
Over/under lifting Miny&Gas (K$)
Over/under lifting Minyak (K$)
24,075
117,333
Over/under lifting Gas (K$)
168,335
34,031
DMO Fees (K$)
439,590
15,089
Bonus Produksi (K$)
8,750
0
Bonus Tdtangan Kontrak (K$)
Total
34,990,230
337,016
Total Lifting Minyak (barel)
285,163,627
650,642
Lifting Minyak Pem. (barel)
114,584,927
418,882
DMO Minyak (barel)
20,280,963
1,090,754
Total Lifting Gas (mscf)
2,368,467,026 1,954,550,548
Lifting Gas Pemerintah (mscf)
506,699,434
63,943,136

Total Lifting Minyak (barel)
Lifting Minyak Pem. (barel)
DMO Minyak (barel)
Total Lifting Gas (mscf)
Lifting Gas Pemerintah (mscf)

Dit. PNBP

Lampiran halaman 7/7
Tahun 2015
Rekonsiliasi
Jml
Nilai **
331
393
96,205
0

Royalti (K$)
PHT (K$)
Iuran Tetap (K$)
PPh (K$)
PBB (K$)
Deviden (K$)
Total

Nilai rekon**
Nilai tak rekon***

0.0
0.0
0.7
0.0

Tak Terekonsiliasi
Nilai ***
%
58,793
2.4
9,470
0.8
0
0.0
1
0.0

13,743,781
5,527,753
17,014,742
3,196,090

96,205
346,673
1
83,548

0.7
6.3
0.0
2.6

0
12,777
0
1,489

0.0
0.2
0.0
0.0

0
0
1
0

0.0
0.0
0.0
0.0

53,569
168,335
428,191

117,333
34,031
15,089

219.0
20.2
3.5

43,516
3,072
0

81.2
1.8
0.0

29,494
0
11,399

55.1
0.0
2.7

40,132,461

692,880

1.7

60,854

0.2

40,894

0.1

284,906,518
650,642
114,584,928
418,882
20,896,667
1,090,754
2,368,467,032 1,954,550,548
506,699,436
63,943,136

0.2
0.4
5.2
82.5
12.6

159,491
7
887,557
2,368,467,032
16,400,416

0.1
0.0
4.2
100.0
3.2

257,109
1
615,704
6
2

0.1
0.0
2.9
0.0
0.0

5,527,753
3,196,090

346,673
83,548

6.3
2.6

333,896
82,059

6.0
2.6

0
0

0.0
0.0

2,374,484
1,148,211
8,750
12,255,288

65,280
9,077
0
504,578

2.7
0.8
0.0
4.1

6,156
0
0
422,111

0.3
0.0
0.0
3.4

58,793
9,470
0
68,263

2.5
0.8
0.0
0.6

1,034,949
886,524
9,219
1,191,929

852,168
782,325
21,941
264,152

82.3
88.2
238.0
22.2

38,189
42,048
647
30,417

3.7
4.7
7.0
2.6

645
6,527
71
16,854

0.1
0.7
0.8
1.4

45,597
200,044
3,368,263

7,810
634
1,929,031

17.1
0.3
57.3

7,810
634
119,745

17.1
0.3
3.6

0
0
24,097

0.0
0.0
0.7

1,034,305
893,051
9,182
1,208,783

852,168
782,325
21,941
264,152

82.4
87.6
238.9
21.9

801,715
733,751
21,331
311,424

77.5
82.2
232.3
25.8

645
6,527
71
16,854

0.1
0.7
0.8
1.4

45,597
3,190,918

7,810
1,928,397

17.1
60.4

0
1,868,220

0.0
58.5

0
24,097

0.0
0.8

Catatan: 1 USD = IDR 13.392.‐ (kurs LKPP 2015)
Nilai pra rekon*

%

Nilai terkecil perbedaan sebelum rekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait
misal: beda pra rekon over/under lifting Dit. PNBP dengan BPMIGAS (2009) = $19,579, sedangkan
bedanya dengan KKKS (2009) = $123,236 maka diambil $19,579 sebagai angka dasar perhitungan.
Nilai terbesar perbedaan yang terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait
Nilai terbesar perbedaan yang tak terrekonsiliasi dengan laporan entitas‐entitas terkait

PROTOKOL WAWANCARA ANGGOTA MULTI-STAKEHOLDER GROUP (MSG)
Topik Riset

: Studi Dampak EITI Indonesia

Problem Statement
:
 Setelah berdiri sejak tahun 2010, EITI Indonesia perlu melakukan evaluasi diri apakah dampak
dari keberadaan EITI Indonesia selama ini sudah sesuai dengan hakekat atau maksud awal
pendiriannya. Fakta yang ditinjau disini disebut capaian fungsional:
(1) tingkat transparansi industri ekstraktif, dan
(2) gerakan reformatif tata kelola yang baik di sektor indusri ekstraktif.
 Sementara itu, dampak yang dirasakan masyarakat (termasuk Multi-Stakeholder Group) tentu
disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dan dilaksanakan Tim Pelaksana EITI
Indonesia. Fakta yang ditinjau disini disebut capaian organisasional:
(1) tingkat kesesuaian program kerja EITI Indonesia dengan dampak yang diinginkan, dan
(2) tingkat ketercapaian pelaksanaan program kerja (dari target) beserta kendalanya.
 Tingkat capaian fungsional maupun capaian organisasional yang diperoleh tentu disebabkan
kualitas tata kelola EITI Indonesia dan pelaksanaanya.
Research Question
:
(1) Seberapa signifikan peningkatan transparansi dan peningkatan gerakan untuk perbaikan tatapengelolaan di sektor industri ekstraktif dengan adanya EITI Indonesia ?
(2) Seberapa tepat program kerja EITI Indonesia? Seberapa tinggi tingkat ketercapaian program kerja
dan kendala dalam pelaksanaannya?
(3) Sebaik apa sistem tata-kelola EITI Indonesia dan pelaksanaannya?
Research Objective
:
Meneliti dan menganalisis dampak dari keberadaan EITI Indonesia dan kaitannya dengan program kerja
EITI Indonesia dan tata kelola organisasi EITI Indonesia.
Interview Objective
:
Diperolehnya informasi tentang pengalaman responden (sebagai anggota MSG) dalam kaitannya
dengan dampak keberadaan EITI Indonesia yang dirasakannya, program-program EITI Indonesia
yang diikutinya, dan tata-pengelolaan organisasi yang dialaminya.
Target Responden
:
1. Anggota MSG aktif dari SKK Migas
2. Anggota MSG aktif dari Dirjen Migas – Kementerian ESDM
3. Anggota MSG aktif dari Dirjen Minerba – Kementerian ESDM
4. Anggota MSG aktif dari Dirjen PNBP – Kementerian Keuangan
5. Anggota MSG aktif dari Dirjen Pajak (DJP) – Kementerian Keuangan
6. Anggota MSG aktif dari Dirjen Anggaran (DJA) – Kementerian Keuangan
7. Anggota MSG aktif dari Asosiasi Migas
8. Anggota MSG aktif dari Asosiasi Tambang
9. Anggota MSG aktif dari CSO
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Tahap 1 PERKENALAN
No

Interview Question

Purpose

1

Kami ingin mengucapkan terimakasih atas waktu
yang Bapak/Ibu luangkan ini.

Suasana kondusif

Related Waktu
to RQ
N/A

2

Nama saya ……… dari tim riset konsultan yang
ditugaskan EITI Indonesia dan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian untuk
mengevaluasi keberadaan EITI Indonesia. Saya
ingin menanyakan tentang pengalaman
Bapak/Ibu dalam keterlibatannya dengan EITI
Indonesia.

Saling hormat

N/A

3

Tujuan dari wawancara ini adalah memperoleh
bahan untuk mengevaluasi efektivitas EITI
Indonesia agar nantinya dapat dipakai sebagai
bahan perbaikan secara menyeluruh. Oleh
karena itu, mohon Bapak/Ibu bisa memberikan
keterangan dan masukan apa adanya.

Sikap antusias

N/A

4

Wawancara ini berlangsung selama kurang lebih
½ - 1 jam.

Profesional

N/A

5

Semua komentar yang Bapak/Ibu sampaikan
akan dicatat. Jika ada informasi yang Bapak/Ibu
minta untuk dirahasiakan (off the record), tim
riset kami akan merahasiakannya dan hanya
akan memakainya untuk maksud riset ini. Kami
akan menjaga ketat setiap sumber informasi
yang harus dirahasiakan. Informasi yang kami
peroleh dari wawancara ini juga tidak akan
dikaitkan dengan evaluasi personal jabatan
siapapun juga.

Timbul rasa aman dan
nyaman

N/A

6

Berhubung saya tidak mungkin mencatat setiap
komentar yang Bapak/Ibu sampaikan, maka saya
mohon ijin untuk merekam wawancara ini agar
tidak ada informasi yang terlewat.

Diperbolehkan untuk
merekam

N/A

7

Apakah Bapak/Ibu ada hal yang perlu ditanyakan
tentang wawancara ini? Bolehkah saya mulai
sekarang?

Situasi interaktif

N/A

10 menit
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Tahap 2 WAWANCARA
No
1.

Interview Question

Purpose

Boleh Bapak/Ibu ceritakan
(1) Bagaimana Bapak/Ibu secara personal
terlibat dan seaktif apa keterlibatan
Bapak/Ibu dalam kegiatan EITI Indonesia?
(2) Menurut pengamatan Bapak/Ibu,
bagaimana sikap institusi Bapak/Ibu
terhadap EITI Indonesia ? terhadap
kegiatan-kegiatannya? Kenapa?
Contohnya?
(3) Seberapa besarkah pengaruh EITI
Indonesia terhadap institusi Bapak/Ibu?
(misalnya terhadap peran dan
pelaksanaan kegiatan dalam institusi
Bapak/Ibu)?

Diperoleh penjelasan
responden tentang
status dan intensitas
keterlibatan institusinya
serta dampak secara
umum dari EITI
Indonesia. Bisa juga
diperoleh (jika ada)
gambaran umum
tentang kualitas tata
kelola EITI Indonesia.

Related
to RQ
(1)

Waktu
10 menit

(1)

10 menit

Bisakah Bapak/Ibu memberi usulan agar
keterlibatan Bapak/Ibu dan keterlibatan
institusi Bapak/Ibu lebih baik (lagi)?

2.

Menurut pengalaman dan pengamatan
Bapak/Ibu,
(1) Se-antusias apa (sebesar apa semangat)
tiap pihak untuk mengirimkan laporan
yang baik/rapi dan benar sesuai yang
diminta Tim Pelaksana EITI Indonesia?
(2) Bagaimana institusi menanggapi
permintaan klarifikasi dari EITI Indonesia
untuk proses rekonsiliasi data? Apa saja
kendalanya? Kenapa?
(3) Kenyataannya, seberapa bermanfaatkah
laporan lengkap hasil rekonsiliasi yang
dipublikasikan EITI Indonesia?
Contohnya? Kenapa?

Diperoleh penjelasan
responden tentang
dampak transparansi
dari LAPORAN EITI
Indonesia.

Bisakah Bapak/Ibu memberikan usulan agar
semangat tiap pihak dan laporan lengkap
hasil rekonsiliasi yang dipublikasikan EITI
Indonesia lebih baik (lagi)?
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3.

Menurut pengalaman dan pengamatan
Bapak/Ibu,
(1) Bagaimana program-program EITI
Indonesia direncanakan dan
diberitahukan kepada pihak-pihak yang
akan dilibatkan?
(2) Seberapa pentingkah program-program
itu dalam kaitannya dengan fungsi EITI di
Indonesia? Bagaimana target-targetnya
ditetapkan?

Diperoleh penjelasan
responden tentang
kualitas programprogram EITI Indonesia
dimana institusinya
terlibat.

(2)

15 menit

Diperoleh penjelasan
responden tentang
kualitas tata kelola EITI
Indonesia dimana
institusinya terlibat.

(3)

10 menit

(3) Lantas bagaimana suasana dalam
pelaksanaan/penyelenggaran programprogram (rapat-rapat, seminar,
workshop, debat publik, atau kegiatankegiatan lain) dimana institusi Bapak/Ibu
terlibat? Sejauh apa tujuannya tercapai
sesuai dengan harapan? Kendala yang
terlihat?
(4) Bagaimana pelaksanan/penyelenggaraan
program-program tersebut dievaluasi?
Apa ada tindak lanjut dari hasil evaluasi
itu?
Apa ada usulan Bapak/Ibu agar programprogram EITI Indonesia lebih baik (lagi)?
4.

Untuk kepentingan pengelolaan industri
ekstraktif yang lebih baik, berdasarkan
pengalaman dan pengamatan Bapak/Ibu
selama terlibat dalam EITI Indonesia, bisakah
Bapak/Ibu memberikan:
(1) Masukan terkait peran pihak-pihak yang
seharusnya lebih aktif terlibat? Kenapa?
Contohnya?
(2) Masukan terkait koordinasi di EITI
Indonesia yang lebih baik? Kenapa?
Contohnya?
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Tahap 3 Penutup
No

Interview Question

Purpose

1

Saya kira wawancara ini cukup, saya
mengucapkan terimakasih atas kontribusi
Bapak/Ibu dalam riset dan wawancara ini.

Suasana akrab dan
professional.

2

Bila nanti kami masih perlu klarifikasi kecil,
mohon kiranya perkenan Bapak/ Ibu untuk
memberikan lagi keterangan via
email/telpon.
Laporan hasil evaluasi EITI Indonesia nantinya
akan dibuat dengan mempertimbangkan hasil
wawancara yang berharga ini. Sekali lagi saya
mengucapkan banyak terima kasih. Saya
mohon pamit.

Suasana akrab dan
professional.

3

Interviewer

: …………….

Interviewee

: ……………..

Date

Related
to RQ
N/A

Waktu

N/A
2 menit

Suasana akrab dan
professional.

N/A

: July,…………2018

Time : ………..
Venue : ……………………………

Hal - 5

Transkrip Wawancara 1
Hari
: Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018
Jam
: 11.30 – 12.30
Tempat : Lobby Hotel Morrissey, Jl. KH Wahid Hasyim 70 Menteng, Jakarta
Interviewer
: Gunardi Endro
Interviewee
: Syahrial Abdi
Kepala Badan Keuangan & Aset Daerah, Pemerintah Daerah Riau
Pendamping : Agus Trianto – Sekretariat EITI Indonesia
Gunardi Selamat siang Pak. Nama saya Gunardi Endro, konsultan yang ditugaskan EITI Indonesia
untuk melakukan studi dampak dari keberadaan EITI Indonesia yang ujungnya adalah
rekomendasi perbaikan. Oleh karena itu, saya memohon mendapatkan masukan dari Bapak
keterangan apa adanya. Wawancara diperkirakan 30 – 45 menit. Semua keterangan akan
dicatat, kecuali jika ada informasi yang off the record, mohon Bapak bisa memberitahukan
agar kami dapat merahasiakan sumber informasi. Saya mohon ijin untuk direkam pak agar
tidak melewatkan innformasi. Apakah ada pertanyaan tentang wawancara ini Pak? Bisa kita
mulai Pak?
Abdi
Ya…
Gunardi Saya ingin mengetahui bagaimana Bapak secara personal terlibat dalam EITI..proses EITI ini
dan seaktif apa Bapak terlibat di dalam proses EITI Indonesia?
Abdi
Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri Pak, nama saya Syahrial Abdi. Hari ini saya
bertugas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Nah, secara personal saya
terlibat dalam EITI karena memang terkait jabatan saya pernah sebelumnya dipercayakan
kepada saya dan untuk pertama sekalinya…mulai tahun 2013 ketika itu saya menjabat Kepala
Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Nah sementara saya sebelum keterlibatan aktif oleh
Asisten II kita Bapak Rizal Pakis yang waktu itu cukup intens mengikuti . Nah kita terlibat
karena memang ada tiga provinsi yang menjadi fokus di EITI Indonesia: Jawa Timur,
Kalimantan Timur dan Riau. Nah ketika itu pemahaman kami adalah tugas yang diberikan
karena kami membawahi untuk sumber daya alam di provinsi Riau. Disamping itu mengingat
juga industry ekstraktif di Riau juga cukup besar, bahkan awalnya yang hanya mungkin
keterlibatan kita di sektor sumber daya alam yang memang kita miliki…migas kemudian
pertambangan umum berupa minerba. Namun secara parsiil riil …ada kepentingan lain Pak
untuk industri ekstraktif yang kalu boleh didefinisikan karena berkaitan dengan sumber daya
alam…ada suatu hal yang memang ingin kita perjuangkan yaitu hasil dari sumber daya alam
yang berasal dari perkebunan. Meskipun hari ini kita masih fokus pada migas dan minerba
dalam konteks EITI. Namun ke depan masih perlu didorong karena memang itu juga
merupakan sumber daya alam yang terbesar di provinsi Riau. Ada 4,6 juta hektar sawit yang
hari ini menghasilkan berbagai macam produk yang masih belum bisa dinikmati oleh daerah.
Mungkin suatu saat kami berharap transparansi itu bisa didorong…menjalar kesana. Nah, jadi
secara personal kebetulan kemudian kami setelah menjadi Kepala Biro Ekonomi dan
kemudian dipercaya menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral …mungkin disana
tambah intens lagi Pak…karena memang sudah secara spesifik kami mengelola atau
mengkoordinasikan bebarapa kegiatan pertambangan, salah satunya di industri hulu migas
kemudian di minerba. Sebenarnya karena di hulu migas itu memang fokus dari EITI boleh
dibilang transparansinya sudah lebih lebih mendekati…karena kan mekanisme di Negara kita
untuk migas sudah sangat terbuka Pak…sangat transparan…boleh dibilang KKKS itu sangat
patuh lah pada hari ini. Kemudian mungkin yang agak kesulitan di minerba, baik data atu apa,
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Gunardi
Abdi

Gunardi
Abdi

Gunardi
Abdi
Gunardi
Abdi

termasuk kami di daerah…kami di daerah mengalami kesulitan karena memang akses kita
terhadap minerba menjadi sulit pak. Nah, itu saya rasa mungkin…secara personal saya
terlibat untuk itu. Nah, oleh karena itu karena memang kepentingan kita daerah kemudian
kita menganggap EITI sebagai salah satu solusi…salah satu jalan untuk mendapatkan hakhaknya…hak-hak, mungkin dalam informasi yang valid kemudian apa namanya bagaimana
daerah bisa tahu persis hak-hak mereka terutama dalam konteks dana bagi hasil kepada
daerah. Nah, kemudian setelah dari ESDM saya berpindah ke Badan Keuangan dan Aset.
Meski secara tidak langsung tapi masih ada kepentingan pak…karena semua yang
pendapatan bagi daerah itu memang masuk ke tugasnya kita. Oleh karena itu hari ini saya
lebih sebenarnya mendorong kawan-kawan untuk bisa ikut aktif. Tapi sayangnya masih
belum bisa diregenerasi pak..terhadap KaDIs ESDM..tapi punya kepentingan juga dengan
kepala Bapenda provinsi Riau. Nah, mudah-mudahan setelah ini nanti ada kesempatan…ya
kawan-kawan bisa aktif…saya pun sepanjang masih bisa berkomunikasi dan ada waktu selalu
usahakan hadir terhadap kegiatan EITI.
Ok Pak. Kalau dalam apa…yang terlibat di dalam rapat-rapat atau workshop apakah Bapak
sendiri atau ada…
Saya sendiri tapi saya coba backup dengan…ada beberapa staf yang memang secara spesifik
sperti Kabid dan Kasie Migas…itu Pak Rudy. Nah, kita kenapa demikian karena memang kami
sedang mempersiapkan beliau untuk apa namanya…untuk beberapa kegiatan spesifik…
perhitungan lifting…kemudian perhitungan dana bagi hasil da nada beberapa…untuk itu. Dan
Alhamdulillah dalam forum-forum…apa namanya… forum-forum rekonsiliasi kawan-kawan
aktif jadi saya beckup dengan itu Pak… Jadi untuk kadang-kadang untuk kuesioner dan
wawancara kawan-kawan yang menyiapkan…jadi ada staf kita yang untuk itu… dan posisinya
ada di DInas ESDM…biar lebih spesifik.
Kalau secara institusional pak…dari Pemda Riau ini sendiri bersikap terhadap EITI Indonesia
ini positif begitu ya Pak…
Sampai hari ini kita masih memandang positif Pak…meski secara tidak langsung memang kita
tidak …ya boleh dibilang ini juga…tranparan saja Pak…kita lihat kawan-kawan dari Jawa Timur
sama KalTim mungkin cara pandangnya lain gitu…dilihat nggak ada manfaat. Nah, kami Riau
sudah berdiskusi dan bahkan melaporkan kepada pak Gubernur…Pak Gubernur concern
sepanjang…ya mungkin manfaatnya tidak hari ini…manfaatnya mungkin bagi Riau ya suatu
saat kita lebih…apa namanya…merasakan dampaknya. Nah ini mungkin poin penting bagi
kami makanya kami coba aktif dan selalu melaporkan perkembangannya kepada Pak
Gubernur… dan memang secara parallel begini pak…secara parallel kita daerah dijadikan
sampel untuk Korsubgah KPK, baik Korsub di bidang sumber daya alam maupun Korsub
khusus minerba bahkan kemarin ada Korsub KPK bidang energi… Jadi kami memandang ini
sesuatu yang bisa saling berhubungan…makanya kami mendorong kemarin merasakan
manfaatnya itu salah satunya forum yang bisa kita gunakan untuk diskusi kemarin
mengundang kawan-kawan di Batam dan Alhamdulillah sudah difasilitasi…dan bahkan hari ini
perkembangannya cukup baik …kita sudah juga di…apa namanya… diterima oleh
Kementerian Keuangan untuk membuka secara transparan bagaimana perhitungan dana
bagi hasil untuk daerah.
Kawan-kawan dari Batam itu maksudnya…?
Kita kemarin minta EITI untuk memfasiliasi untuk bertemu dengan seluruh Setda kemudian
untuk…apa namanya…dengan Kementerian ESDM, SKK Miga, kemudian DIrjen Anggaran,..
Sebenarnya tadi beberapa sudah disebut…barangkali bisa lebih detail tentang seberapa
besarkah pengaruh EITI Indonesia terhadap Pemda Riau…?
Kan pengaruh yang saya katakana tadi…yang secara signifikan belum kita rasakan Pak…tapi
kalau melihat dari instrumen yang digunakan oleh EITI apalagi…ya mungkin Riau karena
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menjadi daerah penghasil terbesar migas…minyak di Indonesia ya kami tetap merasakan itu
sepanjang proses transparansi dilakukan terhadap…apa namanya…entitas-entitas bisnis yang
beroperasi di Riau itu pasti kita akan rasakan karena kan memang di hilirnya mendapatkan
dana bagi hasil…mungkin secara langsung tidak, tapi memang manfaatnya bisa didapat
Pak…hanya mungkin yang kami lihat secara detail, substansi terhadap transparansi yang
dituntut itu mungkin belum sepenuhnya sampai detail. Contohnya, ketika pelaporan dari
KKKS atau pelaporan dari entitas di minerba itu diungkap…nah memang ada kepentingan
kayak kemarin NGO sampai BO (Beneficiery Ownership)… nah kita sebenarnya daerah
mungkin tidak perlu sampai kesana itu… kita hanya mungkin disamping hanya hasil sumber
daya alam diungkap transparansinya tapi kemudian kita masuk ke mekanisme berikutnya
sesuai dengan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah…nah daerah
mungkin akan lebih tertarik ya…akan lebih tertarik ketika bagian Negara kemudian
dibagihasilkan kepada daerah …nah perhitungan disana mungkin kami ingin lebih transparan.
Nah mungkin EITI masih belum menjangkau kesitu. Nah, mudah-mudahan harapan kami
ketika ini sudah bisa diungkap…proses pendapatan negaranya kemudian sebenarnya dari
Negara ke daerahnya…artinya mungkin itu yang ingin kita tahu lebih detail. Artinya faktafakta yang kita temmukan, daerah di ketentuan itu pak…pemerintah pusat harus membuka
atau mengadakan rekonsiliasi terhadap perhitungan dana bagi hasil Nah, itu tidak dilakukan
sejak tahun 2014. Tapi untuk rekonsiliasi terhadap lifting, berarti dengan KKKS, SKK Migas,
kemudian Kementerian ESDM nya is okay…liftingnya. Dan itu pun mungkin karena kemarin
diungkap oleh Korsub KPK…Alhamdulillah kami daerah melalui ESDM sudah bisa mengakses
ke titik serah…migas-nya…kita di Dumai sudah bisa mengakses berapa produksi … Nah yang
tidak bisa kita akses itu perhitungan DBH-nya …kenapa begitu, karena di perhitungan DBH
ada hal-hal yang mungkin masih belum bisa diungkap…diantarnya PNBP kemudian factorfaktor pengurang Pak…factor-faktor pengurang yang lazimnya yang di cost recovery lah…nah
ini yang kita masih belum dapat kita akses. Kemudian seperti perhitungan yang memasukkan
DMO atau tidak gitu… Kemudian juga begini, berkaitan dengan proyek-proyek yang
dilaksanakan di daerah tapi karena bukan kewenangan daerah kita tidak diinformasikan atau
tidak dilibatkan padahal sebenarnya kepentingan kita adalah ketika proyek berkenaan
dengan industri hulu itu dilakukan di daerah dan dia di cost recovery kan atau di book
operasional dari KKKS…nah ini yang kadang-kadang daerah merasa dirugikan Pak…karena
semakin besar biaya yang dikeluarkan, otomatis bagian daerah akan berkurang …nah ada
baiknya ketika itu diungkap, mungkin proyek-proyek yang bisa disupport oleh daerah… atau
mungkin berkenaan dengtan anggaran yang dibagihasilkan kepada daerah mungkin
dispesifikkan untuk pemanfaatan itu…jadi lebih fair…jadi KKKS bisa lebih fokus pada produksi
bagaimana target pencapaian produksi itu bisa maksimal gitu.
Gunardi Apakah ini salah satu daripada usulan…sekarang tentang usulan… bahwa EITI Indonesia itu
merupakan rumah yang barangkali hal-hal seperti itu perlu lah diberikan forum diskusi
sehingga kemudian ditemukan jalan keluar?
Abdi
Kami merasa demikian Pak…karena begini …sebenarnya ekspektasi kami besar terhadap EITI
sebenarnya…Cuma karena mungkin hari ini…ya kami memahami juga kesulitan terutama dari
kawan-kawan di Kemenko Perekonomian sebagai sekretariat EITI …apa namanya…
menyadarkan pada level pusat saja…kami mengikuti rapat juga…kita lihat juga ini bagaimana
kesulitannya mengungkap terutama di pajak, Dirjen Pajak… kalau SKK Migas sama Dirjen
Migas sudah sangat terbuka lah..sudah boleh diakses, mereka punya sistem…nah kami juga
bisa mengakses sistem itu hari ini Pak…sebagai daerah penghasil bahkan bisa real time dan
itu akibat EITI dan KorSub KPK kemarin. Jadi kita punya password sekarang untuk…ya ada
progress… tapi jujur saja masih kesulitan ketika kemarin banyak yang tidak bisa diungkap
macam-macam termasuk privat segala macam. Nah kami melihat ini punya masa depan,
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artinya punya harapan bagi kita sepanjang dilakukan dengan baik. Artinya ketika clear semua
Kementerian atau Lembaga bahkan mungkin NGO di level tingkat pemahamannya sudah
sama, nah kami berharap berikutnya sama-sama kita keroyok yang tadi…sementara kami
masih melihat belum sempurna. Makanya kami mendorong, kalau memang perlu, EITI di
daerah juga gitu kan?…Kami siap Riau pak kalau memang apa…dan saya jadi cukup intens
juga berkomunikasi dengan NGO yang ada di daerah gitu…kayak Fitra kemudian PWYP itu
jadi kita saling support. Nah tadi bahkan dari PWYP Pak Harianto sudah menawarkan untuk
pajak PPB3 Pak…Perkebunan Pertambangan… …Memang kita lagi kesulitan sekarang karena
contohnya begini…perkebunan di provinsi Riau dari data 4,6 juta hektar, itu hanya 2,3 juta
hektar yang ada ijin. Yang lainnya kita nggak tahu Pak…tapi kalau potret udara, isinya sawit
semua. Tapi ketika dilihat dari daftar perijinan, baik di Kementerian atau di kewenangan
daerah, itu hanya 2,3 juta hektar. Nah permasalahannya, industry turunan dari sawit kan
sangat banyak pak…sudah ratusan hari ini…kita ambil yang umum saja lah CPO …dari CPO
itu…apa namanya… CPO itu hari ini bagi masyarakat Riau tidak ada manfaatnya…sementara
infrastruktur kita itu rusak, hancur lebur, karena memang industry ini Pak…mulai dari
membuka lahannya itu sudah…kemudian mengeluarkan kayunya…kemudian
menanamnya…kemudian panennya…itu jalan-jalan sementara menjadi kewenangan daerah.
Jadi uang kita itu habis untuk itu Pak…Nah sementara hari ini tidak satupun dari produknya
sawit…yang langsung berkontribusi kepada daerah. Pajak ekspor semuanya kewenangan
pusat… Nah oleh karena itu kami sudah menggagas tahun 2014 ada 19 provinsi kita ajak yang
penghasil sawit…artinya begini, bagaimana kalau bagian dari pajak ekspor…ini kan sumber
daya alam juga…nah itu yang saya bilang tadi, kita belum samapi ke sawit…tapi faktanya itu
sebenarnya kalau memang bisa komoditas sawit itun dimasukkan menajdi komoditas
perkebunan seperti halnya cengkeh, pala, tembakau, …ini ada pajak untuk daerah
Pak…cengkeh, pala, tembakau… Nah kenapa sawit tidak dimasukkan ke dalam komoditas
perkebunan? Sementara semua perijinan, nomenklatur, semuanya perkebunan lhoPak…
Orang katakan, ndak ada perhutanan sawit. …yang ada perkebunan sawit, perkebunan
cengkeh, perkebunan pala, perkebunan…nah kenapa sawit diperlakukan berbeda? Artinya,
kalau lah ini komoditas sama, bisa di SK kan Menteri Pertanian bahwa komoditas ini sama,
kelapa juga perkebunan Pak… Nah ini tidak,… dibuat berbeda… Jadi daerah tidak dapat apaapa dari sini. Nah oleh karena itu, di Riau ini yang terbesar Pak…bahkan kami pernah
simulasikan kalau perhitungan bagian dari ekspor CPO itu saja…biaya keluarnya…yang 50 USD
untuk Negara itu, itu diberikan kepada daerah 10 % saja Pak, itu dengan luas 2,3 juta hektar
yang ada ijinnya ya,..itu Riau tahun 2015 akan mendapat dana bagi hasil sebesar 8 triliun
setahun… Nah kalu dibandingkan dengan migas yang sudah bertahun-tahun menjadi andalan
Riau, pada tahun yang sama dengan harga 110 USD per barrel itu hanya 4,6 triliun Pak
setahun. Artinya, kalau itu menjadi bagian dari kita, itu lebih besar dari migas. Ini sebenarnya
yang disepakati oleh 19 daerah untuk diminta. Nah sayangnya, itu bahasa kami mohon maaf
kalau kasar, keinginan daerah yang 19 itu ditelikung Pak…ditelikung dengan didirikannya oleh
Kementerian Keuangan… BLU, BPDPKS… Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Nah coba Bapak lihat hari ini…dikumpulin disitu… Nah sekarang pertanyaannya muncul
kebijakan mandatory G15 B20…uangnya kan dipakai uang itu…sekarang sudah 35 triliun
uangnya, baru 3 tahun… 4 tahun…tahun ke empat sekarang, mulai tahun 2015.
Gunardi Apakah untuk membuka transparansi di kelapa sawit, apakah Bapak kira-kira sudah proper
layak untuk menganggap EITI Indonesia sebagai benchmark..?
Abdi
Kalau keinginan kami dari Riau atau boleh dibilang 19 provinsi…karena kami sudah punya
kajian, kajian dampak lingkungan, dampak social segala macam akibat kelapa sawit, …oleh
karena itu karena dampaknya sudah cukup besar kemudian di Riau itu tanahnya dari sekian
hektar itu boleh dibilang ya kalau Bapak lihat dari pesawat udara isinya sudah itu semua…
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artinya kehidupan masyarakat Riau hari ini baik social maupun ekonomi politik segala
macam itu memang sudah itu Pak…disamping dibawah yang minyak tadi…nah sekali lagi
bukan kewenangan daerah. Nah sekarang yang diatas tanah kita, kenapa tidak bisa dijadikan
kewenangan daerah? Sementara tidak semua daerah yang memiliki itu… Nah kalu
pertanyaan Bapak tadi sudah proper, saya rasa Riau sudah proper Pak…
Gunardi Maksud saya adalah EITI Indonesia sekarang ini apakah bisa dianggap sebagai suatu acuan
untuk …
Abdi
Menurut saya wajib Pak…wajib. EITI secara kelembagaan sudah punya… Cuma kami ingin
agar konteks industri ekstraktif itu diperluas cakupannya…komoditinya Pak…karena itu yang
berdampak ke masyarakat. Ketika harga minyak sawit turun…CPO turun…terlepas katanya
Eropa black campaign Eropa segala macam…masyarakat nggak tahu itu Pak…tapi dampaknya
luar biasa kepada masyarakat Riau hari ini...daya beli segala macam. Tapi ketiga harga
bagus…artinya…karena sudah bersinggungan dengan kehidupan social masyarakat dan sudah
berdapak sistemik kalau boleh dibilang, menurut saya ini perlu kita agendakan…dan memang
perlu menjadi perhatian. Dan kalau mau jadi contoh untuk Riau, kita siap untuk itu…
Gunardi Terima kasih, sekarang lebih ke EITI Indonesia lagi ya Pak… Menurut pengalaman dan
pengamatan Bapak, kan banyak pihak-pihak yang terlibah di dalam EITI Indonesia, seperti
tadi anggota-anggota MSG… Kalau menurut pengamatan objektif Bapak, seantusias apa sih
tiap pihak itu dalam mengirimkan laporan yang baik, rapid an benar gitu…? Sebagai anggota
MSG…
Abdi
Jujur saja Pak, karena memang untuk konteks pelaporan, ya sebenarnya mungkin menurut
saya perlu di guided, perlu guidance, karena memang jujur kami daerah boleh dibilang tidak
mikirkan itu Pak…standar-standar itu…daerah suka bicara fakta…kemudian benefit, impact,
itu yang ditunggu daerah sekarang. Kemudian terhadap pemenuhan data, standar-standar
yang kami mampu, kami penuhi… Karena memang ada tingkat-tingkat kesulitan..itu tadi
pak… Kami tidak bisa dapat akses, karena pemerintah daerah itu…gimana ya…karena ada
kewenangan yang dibatasi. Contoh akses terhadap KKKS saja lah. Kalau diminta ke daerah itu
tidak dapat pak…karena miga bukan kewenangan daerah. Di undang-undang 23 itu migas
kewenangan pusat. Padahal dari dulu kita memperjuangkan agar KKKS itu tunduk pada
pemerintah daerah. Apa tujuannya, sebagai penguasa wilayah, gubernur, bupati, kemudian
OPD atau SKPD, perangkat daerah yang terkait saya rasa bisa dapat akses itu Pak. Contoh di
dinas ESDM waktu itu, kita dengan Cevron nggak pernah dapat laporan bulanan. ..karena
bukan kewenangan kita. Oleh karena itu, ada SKK Sumbagut Riau. Tetapi sekali lagi…
berkenaan dengan itu…kita nggak pernah dapat… tapi ketika bermasalah, pipanya bocor atau
ada tapping oleh masyarakat atau segala macam, itu yang dicari KaDis ESDM Pak…yang dicari
Gubernur…diundang rapat…itu yang kami maksud…kadang-kadang kami kesulitan
menghadapi itu sehingga yang diminta kawan sebagai laporan kemudian penyampaiannya…
itu nggak gampang kita akses. Bahkan mungkin kalau mau sederhananya kami justru
menunggu Pak… (justru itu makanya… tergantung dari hasil rekonsiliasi itu nantinya menjadi
basis perhitungan untuk pendapatan daerah…)…betul…sebagaimana…tapi kalau kemarin
KorSub KPK kebalik Pak…karena KPK nya maksa…maksa sektor…dia untuk melapor kepada
Gubernur… nah disitu kemarin kita manfaatkan memang…habis itu memang signifikan untuk
mendorong di tahun yang kita lakukan itu…
Gunardi Ya, sebenarnya saya ingin mengamati…kan Bapak sering hadir di dalam rapat-rapat yang
diadakan… dengan persoalan data atau klarifikasi dan sebagainya…dan saya kira kalau dari
daerah nggak diminta datanya…Cuma kalau dilihat dari pihak-pihak yang dimintai
datanya…itu justru ingin melihat sebenarnya bagaimana mereka menanggapi, seserius apa
menanggapi permintaan…apa klarifikasi data yang nanti dipakai untuk rekonsiliasi…nggak ada
bayangan tentang itu pak…ketika rapat-rapat itu…?
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Ya itu tadi…kita lihat saja…, ketika kawan-kawan masih membongkar sistemnya bagaimana
dapat angka pajak…ya kita lihat…wah masih belum clear gitu yah… (?)…
Ok…, sebenarnya ini nggak perlu dipertanyakan…seberapa bermanfaatkah laporan lengkap
EITI… rekonsiliasi…saya kira sangat penting bagi provinsi…selalu dipakai sebagai referensi…?
Bagaimana Bapak atau bagian-bagian di…
Jadi begini…kami justru memanfaatkan laporan EITI untuk basis instrumen rekonsiliasi Pak…
perhitungan…e…pada forum rekonsiliasi lifting…kemudian ini terakhir rekonsiliasi DBH…jadi
kita manfaatkan data itu…dan kemudian juga, kita juga membantu memberi pemahaman
data EITI kepada DPRD ketika kita bahas anggaran…segala macam…
Jadi hasil dari rekonsiliasi itu dipegang terus untuk berdialog dengan…
Jadi rekonsiliasi lifting itu…saya minta kepada staf, satu pegang audit BPK, kemudian laporan
EITI…karena menurut saya ini instrumen pengawasan Pak…meskipun EITI hanya dalam
bentuk laporan…tapi seyogyanya sejalan itu…kami mengamati seharusnya ada angka yang
sama antara audit BPK terhadap industri hulu kemudian pelaporan yang mengikuti EITI…kami
sudah sejauh itu memanfaatkannya..Cuma itu mungkin internal kita ya…tidak kita kasih tahu
memang… kepentingan daerah itu kami apapun yang bisa menyajikan informasi terhadap
apa namanya…keinginan kita dalam rekonsiliasi, kami manfaatkan Pak…
Kalau misalnya terjadi diskrepansi antara tadi misalnya laporan EITI..laporan rekonsiliasi EITI
Indonesia dengan katakanlah audit BPK atau dokumen-dokumen lain yang barangkali
tersedia, bagaimana cara mengatasinya Pak…? Mana yang menjadi…
Sementara tentunya kami pakai audit BPK Pak…terutama terhadap perhitungan… e..apa
namanya…pendapatan Negara dari migas…karena itu mekanisme yang sudah berjalan selama
ini… Nah EITI kami berharap sebenarnya…jujur saja kami berharap sebenarnya EITI itu
menghasilkan angka yang lebih besar dari BPK…e…Bapak paham maksud kami…jadi angka
yang lebih riil dari audit BPK…karena jujur saja konfirmasi dari semua stakeholders itu, kami
lihat sudah cukup representatif dari EITI karena hampir semua stakeholders berkenaan
dengan itu dan secara sadar memberikan data dan informasinya…kan itu harapan kita Pak…
sehingga lebih riil menurut kita…sementara dengan audit BPK ..ya kita tahu selama ini juga
mungkin ada kesan...mereka mengambil sampel…kemudian keterpaksaan lah…ya kita tidak
ingin itu sebenarnya…begitu Pak..
Apakah ada usulan lain lagi Pak untuk memperbaiki laporan rekonsiliasi EITI Indonesia agar
supaya mendapatkan manfat yang lebih banyak lagi…?
Saya rasa mungkin dipercepat lagi Pak…untuk semua stakeholders , bagaimana nanti suatu
saat bisa sistematik kemudian otomatik kalau perlu…semua data terkumpul secara
transparan sehingga semua pihak bisa menggunakan… terutama kami daerah. Kalau boleh
suatu saat itu di dalam mekanisme penganggaran daerah melalui Kementerian Dalam Negeri
Pak…karena kami ibunya daerah itu kan pusat Kementerian Dalam Negeri Pak…nah kami
berharap sebenarnya apa yang dihasilkan oleh EITI karena berkenaan dengan anggaran
daerah melalui pendapatan daerah, sebenarnya kalau bisa diatur dalam regulasi yang
berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah…jadi regulasi kami Peraturan Menteri
Dalam Negeri …nah kami berharap sebenarnya kalau bisa EITI menjadi bagian salah satu
pasal ya…apakah itu basis perhitungan bagi hasil oleh daerah pengahasil migas untuk
dimasukkan ke dalam anggaran atau apapun itu akan signifikan hasilnya bagi daerah untuk
mengungkap transparansi. Kemudian di EITI sendiri jika berhasil sampai kesana itu menurut
saya poin yang luar biasa, artinya kerja kita selama ini di EITI is okay Pak…tapi kalau…ya kita
paham mungkin kalau kita memang secara bertahap melaksanakan itu ya mungkin belum
sampai kesana…tapi harapan kami itu sehingga kami daerah semakin kuat dan semakin yakin
itu…untuk pengelolaan dana daerah itu bisa kita pertanggungjawabkan sumbernya, sumbersumber pembiayaannya dan kita bisa lebih bertanggungjawab untuk penggunaannya… Nah,
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kalau perlu mungkin rekomendasi dari EITI mungkin…semua sumber daya alam yang
bersumber dari sector migas atau batubara mungkin bisa diprosentasekan Pak…untuk
pemanfaatan pemulihan lingkungan yang berkenaan dengn...seperti pajak rokok hari ini
sudah di-declare oleh pemerintah 75 persen dari pajak rokok yang dibagihasil dengan daerah
itu untuk BPJS…untuk jaminan kesehatan…nah seperti itu yang perlu kita dorong… Kemudian
yang kedua, apa namanya…mungkin diperluas lagi daerah yang…sekarang hanya tiga
provinsi…ya mungkin dilibatkan lagi beberapa daerah… di progress nya sudah luar biasa juga
sekarang ini di Kepulauan Riau dengan migasnya, kemudian Sumatera Selatan…, Jateng yang
cukup besar…sekarang…Jawa Tengah ya Pak…Cepu… (perluasan MSG nya)…jadi kita bisa
dapat informasi yang lebih…
Ok, sekarang mengenai internal EITI. Menurut pengalaman dan pengamatan Bapak,
bagaimana program-program EITI itu direncanakan dan diberitahukan kepada pihak-pihak
yang…seperi Bapak yang dilibatkan…?
Ya…saya rasa semua instrumen sudah cukup baik pak…sarana komunikasi cukup baik,
informasi juga update bisa disampaikan terus…Cuma mungkin kendalanya di kami…kami
secara personal yang kemudian…gimana ya…mungkin tidak banyak yang care terhadap hal
ini. Jujur saja pak, ketika ini kita bicarakan di luar kepala dinas, nggak terlalu ngeh…kalau
enggak kan memang itu tadi pak, bagi daerah kan yang penting benefit, impact mana…?
apaaa…? Nah, daerah itu kadang-kadang tidak melihat proses pak…yang kita alami ini kan
proses pak…
Apa transparansi…kira-kira mereka tahu enggak pak…?
Wah itu…(abstrak..)…abstrak pak…karena memang ya tidak semua orang mau…bukan tidak
memahami pak, saya rasa kalau dipaksa mungkin bisa…tapi interest rata-rata disitu tidak…
karena memang apa…kami di daerah itu..praktis pak…berhadapan langsung dengan
masyarakat… apa manfaatnya gitu…? Saya ambil contoh yang dilakukan oleh Gubernur Riau
pak…nah ini kan proses transparansi..nah Gubernur Riau itu sekarang ini Pak Andi Rahman
mencoba membangun integritas ASN…membuat berbagai instrumen untuk membangun
Integritas pak…tapi di daerah jadi tidak popular itu…yang jadi popular di daerah itu
Gubernurnya bisa membangun apa…? …(yang riil riil…). Integritas, masyarakat nggak
perhatian pak…nah seperti itu lah kalau di daerah itu…daerah itu karena berhadapan
langsung dengan masyarakat, dia tanya: kami dapat apa…? Manaa? Nah sementara kita ini
kan sesuatu yang boleh dibilang tidak Nampak…kita ini kan sistem…sistem kan bukan suatu
yang menarik…mungkin itu PR kita di EITI pak, bagaimana sistem kita ini dikemas menjadi
sesuatu yang membuat orang tertarik…betul…
bapak selama ini kalau…dilibatkan dalam program-program EITI…apa saja pak programprogram, misalnya seperti ini kan…workshop…
Saya boleh dibilang pak, asal diinformasikan oleh kawan-kawan saya selalu hadir
pak…kadang-kadang saya hamper semua kegiatan…bahkan menjadi nara sumber juga…ya
Cuma kami keterbatasan kita kadang-kadang yang penting ada sesi daerahnya, saya nggak
bisa hadir…tapi begitu tidak ada sesi daerah kita bisa…kayak ini hari ini sebenarnya saya mau
ikut dari jam 8 pagi sampai dengan jadwal jam 15, tapi tadi ada perkembangan saya harus ke
Pertamina maka sampai akhirnya nyambung tadi Pak dari Pertamina …kemudian mungkin
saya harus balik siang karena berkaitan dengan KPK…PLTU Riau I…mungkin karena ada kata
Riau…PLTU Riau jadi…
Kalau melihat dari program-program yang Bapak ikutin selama ini di undangan EITI
Indonesia…sebagian besar tepat dengan fungsi daripada EITI Indonesia…atau punya
pendapat lain Pak…?
Ehmm…tepat tidak tepatnya kan, seharusnya begini pak…sesuatu itu kita katakan tepat
ketika biasanya itu kan indikatornya efektif (dan) efisien…begitu adakan ini langsung
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tercapai…tapi ini kana da faktor lain Pak…faktor orang yang terlibat, kami daerah, mungkin
kita termasuk faktor yang menghambat sebenarnya…pencapaian EITI lebih cepat
itu…(bagaimana itu…?)…sebenarnya begini, contoh saja Pak …riil ini….kita tiga daerah, Riau,
Jatim (dan Kaltim)…. Nah mungkin kawan-kawan kita di EITI kesulitan berkomunikasi dengan
Jatim sama Kaltim…nah ini kita bicara efektif…mungkin programnya sudah disusun dengan
baik, tapi kemudian seperti kita yang anggota MSG ini tadi tidak semuanya bisa digali
informasi atau pun kontribusi . Nah kira Riau juga tidak full mungkin memberikan kontribusi
terhadap apa yang diinginkan oleh EITI…itula yang saya lihat Pak…apa namanya…jadi kami
juga menjadi faktor penghambat sebenarnya… makanya bagi kami pak, menjaga komunikasi
kemudian mendapatkan informasi terbaru menjadi penting… Itu saja pandangan kami…
Mungkin saja ada faktor lain ini Pak…jujur saja kami ada komunikasi dengan kawan-kawan
Jatim sama…kenapa kalian nggak pernah hadir…? (bilang gimana pak…?)…Itu kan
kepentingan pusat…kepentingan pusat…loh, (padahal) kan ini ada kaitannya sama daerah …
Jadi jawaban mereka mungkin…kan kita pakai biaya kita…katanya… biaya kita tapi nggak ada
yang langsung untuk kita katanya…(belum merasakan dampak langsung…) jadi maunya
gimana…? Kita diundang EITI itu maunya dibiayai oleh pusat gitu…itu pandangan mereka
pak… Laha kalau saya kebetulan begitu di Ekonomi, kita buat anggaran Pak…kita buat
transparansi industri ekstraktif itu kita buat, jadi yang ke pusat kita bisa menghadiri ini,
kemudian yang ke daerahnya kita dengan Kabupaten untuk ikut data…Cuma posisinya waktu
itu di Biro Ekonomi…saya nggak bisa bawa kemana-mana anggarannya…itu mungkin yang
dari daerah pak.
Kalau saya amati juga…kebanyakan itu (terkait) ke personalnya juga Pak…Bu Dewi kan dulu
lebih intens juga ya…? (oh ya…) …(lebih diwarnai pendapat personal ya…)…
Pendapat personal dan pemahaman…
Warna masing-masing…
Jadi pengamatan objektif yang saya minta dari Bapak…mulai dari pelaksanaan programprogram EITI Indonesia seperti workshop sekarang ini, bagaimana Bapak menggambarkan…
suasana sperti apa yang Bapak tangkap disitu…apakah cukup sesuai dengan harapan…?
Ehmm…ya mungkin…apa namanya…yak an kalau sekarang karena fokusnya yang baru bisa
kita kelola oleh EITI itu baru migas sama minerba… itu kami belum merasa puas pak…
kemudian mengenai metoda yang digunakan kadang-kadang menurut kami sudah cukup
memadai begitu… Cuma mungkin bisa lebih… apa namanya…tidak secara umum gitu…jadi
ada hal-hal spesifik yang bisa diangkat menjadi menarik untuk yang berkenaan dengan
kedaerahan karena kami berkepentingan dengan daerah tadi pak…
Maksud saya program-program seperti ini kan…seperti Bapak yang jauh-jauh dari Riau hadir
gitu kana da suatu harapan…target khusus gitu kan…nah bisa jadi katakanlah: ah cuma gini
saja…buat apa saja saya hadir…nah seperti itu kan bisa juga..ooh serius sekali ini…
Jadi begini Pak…contoh hari ini…ini sebenarnya validasi ya…saya tadinya pengin tidak hadir
pak, karena validasi cukup dilakukan oleh perwakilan government dari pusat kemudian NGO
dan lain-lain…Nah, karena saya memang sudah berada disini maksudnya komunikasinya
diharapkan hadir (Agus Tri: karena anggota MSG pak…)…karena itu tadi…ya pandangan kami
begitu,…cukup sudah selesai kalau untuk validasi sih kita tidak terlalu…
Tapi sebenarnya untuk anggota MSG mestinya kan Bapak punya rasa tanggung jawab juga
untuk menggulirkan roda EITI Indonesia ini…
Menurut saya sudah cukup… ini lah (cukup serius…?)… ya…
Tapi begini…apakah pernah dilibatkan dalam evaluasi program-program atau workplan nya
katakanlah...dari EITI Indonesia…? Sebagai anggota MSG…Bagaimana pendapat Pak Abdi…?
Ya kan…karena evaluasi konteksnya adalah EITI…itu berlaku umum…kami belum menemukan
evaluasi yang spesifik untuk daerah ..tapi secara umum pelaksanaan program sudah
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kelihatan juga dimana hambatan…dimana ini program yang sebaiknya dilakukan…sampai
kemarin harus ada FGD Dana Bagi Hasil…setuju nggak… artinya keinginan kami daerah sudah
di-respon gitu kan…dan dilakukan oleh kawan-kawan…kemudian FGD BO kemarin…saya rasa
sudah…sudah…
Ini mungkin persoalan yang bersangkutan dengan tata kelola..mungkin Bapak bisa
memberikan masukan terkait dengan pihak-pihak yang seharusnya lebih aktif terlibat di
dalam EITI Indonesia…dari pengamatan Bapak?
Ya…kalau menurut saya Pak…karena ada kepentingan daerah dan basisnya di daerah,
mungkin Kementerian Dalam Negeri pak…dalam hal ini Dirjen Bangda dan Dirjen Otda
pak…seharusnya aktif disini juga…menurut kami…Bangda sama Otda…(Agus Tri: sekarang kan
Keuangan Daerah…)…Keuangan Daerah, hilir sebenarnya… Kalau di hulu ini sebenarnya
Bangda…pembangunan daerah…jadi dia ada kebijakan bagaimana… Kalau Keuangan daerah,
dia lebih spesifik melihat ini saja aliran dana ke daerah… Tapi kalau mau memperbaiki
kebijakan, saya katakana tadi…idealnya di dalam peraturan yang berkenaan dengan
peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur hak daerah…kesulitannya…di Bangda nya…
atau di Otda…Kalau di hilir kan lebih ke pedoman penyusunan anggaran saja, tapi kalau
melihat konteks kewilayahannya… undang-undang 23…antara kewenangan daerah dan
kewenangan pusat…mungkin itu yang harus diatur pak…dipahami oleh Kementerian Dalam
Negeri gitu…itu yang bagi kami…
Ok, selain itu masukan yang barangkali terkait dengan koordinasi di EITI Indonesia ini…?
Supaya lebih baik, masukan dari Bapak…?
Kalau untuk koordinasi, yang mungkin ini pak kita perlu perbaiki…kalau sekarang mungkin…
personal ya…tapi memang lebih ke kondisi daerah pak… Jujur saja saya sendiri untuk
meyakinkan Pak Setda yang baru hari ini masih belum bisa begitu… Tapi koordinasi dari
kawan-kawan…artinya begini… kita lebih di pejabatnya ya kalau untuk di daerah…
personalnya pemahamannya …mungkin ini kesulitan di kawan-kawan terhadap daerah… atau
mungkin perlu diadakan satu kali pertemuan yang mengundang gubernur…nggak boleh
diwakilkan pak…pada level menteri mungkin…atau minimal apa pejabat eselon satu di
Kementerian…untuk meminta gubernur bisa terlibat aktif, jadi minimal pertemuan itu
dihadiri oleh ekretaris daerah karena memang jujur pak, pemerintah daerah itu kan semua
urusan…jadi seorang Setda itu memang nggak selalu bisa apa namanya aktif di sperti
ini…karena memang terlalu banyak urusan yang …
Persoalan transparansi kan persoalan strategis ya pak…?
Sebenarnya iya Pak… hulu sebenarnya bagi kita daerah…Cuma kan transparansi menjadi
tuntutan daerah …kami menjadi bagian yang menentukan transparansi itu sendiri
sebenarnya Pak…(kebutuhan…)…kebutuhan…
Baik, saya kira ini sudah cukup banyak Pak…terima kasih sekali atas kontribusi Bapak… Kalau
misalnya ada satu atau dua hal yang barangkali masih perlu…bisa saya email (atau di
WA)…kemudian nanti dikonsolidasikan dalam laporan. Sekali lagi terima kasih Pak…
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Transkrip Wawancara 2
Hari
: Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018
Jam
: 17.00 – 18.00
Tempat : Lobby Hotel Ibis Jakarta Arcadia, Jl. KH Wahid Hasyim Menteng, Jakarta
Interviewer
: Gunardi Endro
Interviewee
: Rudy Hartono
Kepala Seksi Energi, Bidang Energi & Energi Baru Terbarukan
Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
Pemerintah Daerah Riau
Gunardi Selamat sore Pak. Nama saya Gunardi Endro, konsultan yang ditugaskan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengetahui atau menyelidiki tentang dampak dari
keberadaan EITI Indonesia, sampai sejauh mana impact nya begitu…Jadi karena subjeknya
itu, jadi kita ingin menggali setransparan mungkin Pak …jadi apa adanya saja Pak… tapi
meskipun demikian nanti kalau disebutkan off the record saya akan merahasiakan
sumbernya… Saya mohon ijin untuk direkam pak agar tidak terlewat apa yang Bapak
sampaikan … Bisa dimulai ya Pak… kurang lebih kira-kira setengah jam an lah…
Rudy
Ya…
Gunardi Kita ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana Bapak bisa terlibat dalam proses
EITI..organisasi EITI Indonesia dan kira-kira seberapa aktif keterlibatan Bapak?
Rudy
Dari keanggotaan EITI pemerintahan provinsi Riau itu kan masuk di dalam anggota Tim
Pelaksana, dari unsur pemerintah daerah…unsur pemerintah daerah itu include dalam arti
daerah penghasil migas dan punya potensi penghasilan dari mineral dan batubara…dari
situlah keaktifan kita ikut di dalam kegiatan EITI…yang dalam arti sebenarnya kan ini posisi
Tim itu sebagai anggotanya kan Setda, dibawahnya Setda ada Dinas Energi dan SUmber Daya
Mineral dan Badan Pendapatan Daerah… yang namanya Dispenda. Nah, Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral itu tupoksinya kana da di minyak dan gas bumi dan mineral dan
batubara…yang itu menjadi bagian kelompok industry ekstraktif. Nah di Bapenda atu
Dispenda itu… apa namanya… merupakan tupoksi penerimaan dari dana perimbangan atau
dana bagi hasil migas dan dana perimbangan dari mineral dan batubara. Itulah keaktifan itu
dan saya sendiri mewakili atau staf dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
Itulah dasar keaktifan kita mengikuti kegiatan-kegiatan EITI yang selama ini kita diundang dan
kita dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan apakah itu sosialisasi, apakah itu Forum Group
Discussion atau workshop dan sebagainya…itu yang kita inikan…
Gunardi Bapak selalu hadir di dalam undangan-undangan itu…?
Rudy
Kami, kehadiran kami dari Dinas SDM atau saya sebagai staf dari Dinas SDM itu hadir apabila
ada disposisi dari Pak Setda ke Kepala DInas dan Kepala Dinas hadir… diminta kita ikut
mendampingi atau Kepala Dinas tidak bisa hadir dan kita diwakilkan untuk hadir…
Gunardi Jadi kalau saya lihat sebenarnya ada antusiasme dari Pemda Riau sendiri untuk mengikuti
kegiatan-kegiatan EITI Indonesia … jadi ada sikap yang saya jamin positif sekali gitu ya…
Nah kalau secara pengaruh, pengaruh EITI Indonesia terhadap institusi tempat…Pemprov itu
sendiri…bagaimana itu..?
Rudy
Begini…ini kan merupakan bagian dari media yang kita gunakan untuk mencoba
mentransparasikan penerimaan Negara dan penerimaan daerah dari industri ekstraktif yang
ada di daerah kita…itu salah satu media, dan banyak media lain yang kita juga ikuti
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nah…karena EITI ini ada di Kementerian Perekonomian, dan ini yang merupakan koordinator
dari Kementerian Ekonomi Keuangan nah kita harapkan kita bisa aktif. Pemerintahan Riau
concern dengan ini…karena kita …dari sebelum terbentuknya EITI… 2010 kita juga sudah
aktif, ingin pertama untuk penerimaan dari industri ekstraktif migas itu kita ingin
transparansi. Dan kedua kita ingin konsistensi, dan yang ketiga itu kita ingin akuntabilitas,
dan yang keempat itu kita ingin partisipasi. Nah ini keempat ini sebenarnya sudah kita
dorong dari tahun 2004, muncul pula media yang namanya EITI dan kita ikut disana dan kita
pengin bisa aktif…tapi kita bisa aktif atas perintah dari pimpinan kita…itu yang bisa kita
inikan…
Gunardi Produk-produk dari EITI Indonesia seperti misalnya report…hasil konsolidasi itu selalu
dipergunakan atau aktif dipergunakan atau bagaimana itu Pak…?
Rudy
Kami baru kemarin menggunakan karena memang selama 2013 sampai dengan sekarang itu
tidak pernah dilakukan yang namanya perhitungan rekonsiliasi dana bagi hasil migas dan
baru dilaksanakan kemarin tanggal 13 Juli tahun 2018…jadi sebelumnya itu sampai 2013 akhir
kami sekarang tidak pernah dilakukan rekon lagi…nah kami kan tidak bisa menilai sebenarnya
berapa sih transparansi DBH migas kita…? berapa sih konsistensi bagi hasil kita yang katanya
15% dari mana…menurut undang-undang? Terus, gimana pertangungjawaban akuntabilitas
itu…kita bisa lihat? Terus, kami tidak bisa berpartisipasi kan? Karena empat item yang kita
inikan…empat parameter yang menjadi indicator kita tadi… Nah kami coba kemarin itu
melakukan apa lah namanya evaluasi terhadap dana bagi hasil kita…dana bagi hasil migas,
mulai tahun 2013 sampai 2017 menggunakan laporan rekonsiliasi EITI tentunya yang di tabel
apa namanya Excel…nah itu ada perbedaan terutama di komponen
pengurang…komponenpengurang yang sangat signifikan itu di komponenpengurang PBB
migas…di 2013 itu ada perbedaan antara data EITI dan data yang dijadikan kertas kerja
perhitungan itu sekitar 800an milyar…2015 (ctt: maksudnya 2014?) sekitar seperti itu 800an
juga dan di 2015 itu malah hampir ya katakanlah perbedaannya hanya 1%...di 2016 kayaknya
muncul malah melengket lagi sekitar hampir 1 koma sekian persen. Nah 2017n karena
tanggal 13 kemarin baru dilakukan rekon belum sempat kita evaluasi karena kan baru satu
atau berapa hari ini kan…? Nanti akan kita evaluasi…artinya apa? Data yang dilaporkan
Kementerian teknis dan Kementerian Keuangan kepada EITI, begitu kita lakukan evaluasi itu
ada perbedaan…makanya kami menggunakan data EITI gitu dengan laporan audit BPK… Nah,
laporan audit BPK dan laporan EITI itu kan hampir mendekati…penginnya kami malah nanti
EITI ini bisa menjadikan media untuk rekonsiliasi yang berimbang…nah itu harapan kita…Jadi
EITI memanggil Kementerian Keuangan, disana ada Dirjen Anggaran, ada Dirjen Perimbangan
Keuangan, ada Dirjen Pajak diundang kemudian ada SKK Migas, Dirjen Migas diundang dan
kita diundang…apakah itu bentuknya dalam bentuk FGD atau bentuk forum kecil atau
workshop bersama…nah itu yang pengin kita evaluasi …oh ternyata ada perbedaanperbedaan yang bisa kita inikan…oh ini masih ada bagian dari daerah…ini masih tidak… kita
belum sampai mengevaluasi daripada over/under lifting. Baru kita mengevaluasi itu dari PBB
migas…kalau PPN reimbursement udahlah kita nggak inikan…terus PDRD …nah sama fee
kegiatan hulu…….menarik!... fee kegiatan hulu datanya EITI itu di 2014 itu sudah sampai
batas terakhir…nah masuk di 2015 itu tinggal fee penjualan…sampai sekarang…itu sudah
menarik… Jadi data EITI kami akan coba memanfaatkan lebih lanjut ..nah saran
kita…penginnya laporan EITI itu harus sinergi gitu…sinerginya maksudnya gini…kalau ini di
tahun 2018, seharusnya EITI itu membuat laporannya itu sudah 2017…jangan 2016, tapi
kalau ini kan sekarang scope nya baru mau membahas 2016…jadi alangkah baiknya 2016 dan
2017 itu dikejakan bersama…jadi di tahun 2019 besok sudah mengerjakan 2018…itu sangat
bermanfaat sekali kalau itu dilakukan. Tapi kalau ini nanti hanya mengantarkan laporan
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2016…jadi susah untuk mereviewnya lagi susah… Tapi kalau misalnya besok 2019 itu
mengerjakan laporan 2018 di bulan April itu kita sudah menyiapkan… apa namanya… konsep
pengambilan data, di bulan Mei itu audit BPK data kita sudah masuk, di bulan Juni kita bisa
mengadakan evaluasi pertama …(jadi ada kesempatan untuk langsung tindakan koreksi,,,)…
ya, atau di bulan Agustus awal …nah kita jadi mainnya di Agustus, kita kunci, harapan kita
kalau bisa didorong itu tadi 2016 dan 2017 dikerjakan 2018 ini…nah itu harapan kita…
Ini saya melihatnya dari sisi penggunaan daripada produk-produk EITI… Selain itu ada
program-program EITI lain yang dimana Bapak terlibat…iya kan?
EITI kan banyak melakukan kegiatan lain ya…disamping membuat lapotan kan…ada rapat,
ada workshop, ada sosialisasi atau yang lain-lainnya lah…Kita memang ada beberapa itu kita
bisa ikuti…tapi ada yang tidak bisa kita ikuti karena kan tergantung pendanaan dari kita
kan…? Dan disamping itu apa namanya…disposisi pimpinan itu masuk ke kita terlalu mepet
karena misalnya pengiriman jadwal juga endadak, terus juga lambat datang…kita nggak bisa
ikuti. Tapi intinya kegiatan EITI itu kalau misalnya dilakukan untuk meningkatkan capacity
building dari pemerintah daerah itu sangat penting apakah itu bentuknya workshop, rapat,
atau sosialisasi itu memang penting untuk dilakukan…terutama kalau bisa ada rekonsiliasi
tadi misalnya begitu report sudah bisa kita publish terus kita mengadakan rekonsiliasi antara
itu tadi lah pemerintah daerah sebagai pengguna data EITI dan pemerintah sebagai supply
…sumber data.
Yang dimaksud Bapak itu, rekonsiliasi yang ada di daerah… ?
ya…
Artinya saya bisa menyimpulkan bahwa laporan atau produk EITI itu sebenarnya secara tidak
langsung memicu public debate…ada diskusi, bagaimana nih…
Ya betul..karena kita anggap EITI itu merupakan sumber data kedua setelah kita inikan…
Kalau misalnya ada data dari audit BPK lah gitu ya…kemudian ada data dari EITI, data mana
yang akan Bapak pakai sebagai referensi di tempat Bapak…?
Kami kemarin memakai dua-duanya Pak…kita coba sinergikan…kalau data EITI itu
menggambarkan kepada entitas perusahaan yang beroperasi di kita… kalau data BPK itu
hanya menggambarkan secara umum.. jadi kita menggunakan pendekatan dua ini… dan data
BPK itu kita belum tahu batasannya dimana…kalau data EITI kan sudah jelas batasannya…
Cuma itu tadi, periodesasinya perlu didekatkan lagi…supaya lebih bermanfaat lagi…
Itu saya kira merupakan usulan yang bagus sekali itu…apakah ada usulan lain…?
Nah kalau usulan kita supaya EITI itu lebih bermanfaat lagi, bukan dengan Pemda nya, tapi
bagi masyarakat luas, ya kalau perwakilan pemerintah daerah ada tiga daerah dicoba
pertama misalnya yang untuk mewakili migas katakanlah Riau, terus disana ada minerba tapi
tidak banyak, terus kedua khusus untuk mineralnya misalnya NTB atau NTT/NTB yang ada
Newmont nya itu kan…? Terus nanti Papua yang ada Freeport nya…, nanti di tengah boleh
misalkan Kaltim…Kaltim kan dua-duanya ada juga. Untuk pelaksanaan kegiatan itu tidak full
di Jawa, tapi misalnya di Riau untuk apa…terus nanti di Kaltim untuk apa…terus kalau Papua
atau NTB disana kita disana… Artinya, begitu selesai kita mengadakan kegiatan kita bisa ada
field trip nya ke lapangan… kok kayak gini sih itunya gitu… itu saran dari kita, supaya apa…kita
itu tidak diskusi diatas meja dengan data-data yang kita inikan…tapi kita tahu di lapangan itu
seperti ini…dan kita bisa diskusi langsung dengan pelaku usaha di lapangan tersebut…itu
saran saya yang pertama (sekaligus sosialisasi…). Saran saya yang kedua, yaitu tadi…untuk
keanggotaan EITI dari unsur pemerintah itu harus ditegaskan misalnya anggotanya eselon
satu… sekda… nah itu ditegaskan pendampingnya siapa Dinas SDM… dan Bapenda… Kepala
Bapenda…nah di dalamnya dijelaskan di bawahnya itu…Bidang Migas dan Bidang Minerba…
terus di Bapenda dijelaskan Bidang Penerimaan DBH migas dan DBH minerba…supaya tidak
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lari kemana-mana, jadi ditugaskan pun ya itu juga…kalau ini kan disposisinya bisa kemanamana…
Lalu selama Bapak mengikuti aktivitas-aktivitas EITI Indonesia, kalau Bapak lihat dari pihakpihak nih ya Pak…kalau sperti tadi kan banyak pihak ya…itu kira-kira sebenarnya seantusias
apa…seberapa besar semangat mereka untuk mengidealkan EITI itu sperti apa…? Kalau Bapak
pandang secara objektif…
Kan EITI sudah berjalan hampir 6 tahun ya…2012 efektifnya 2013..artinya baru kisaran 5
tahun…kalau dari unsur pemerintah…pemerintah pusat ya, bukan pemerintah daerah, itu kan
masih wait and see…menunggu dan melihat apa sih yang…apa yang dimaukan EITI Indonesia
yang dimotori Kementerian Perekonomian…bener enggak nih sebenernya mau diinikan…jadi
dia mau memberikan data pun masih ya…belum semangat lah artinya…data yang diberikan
mungkin masih katakanlah diminta 2016 seharusnya berapa tapi disampaikan berapa…
kemudian dari pihak stakeholders nya, mungkin dari KKKS atau perusahaan tambang
pemegang IUP itu kan tidak berani setransparan itu kan karena belum tahu sebenarnya apa
…stakeholders ini kan perlu penjelasn dari pihaknya pemerintah karena dia ada di semua…
nah kayaknya pemerintah karena tadi wait and see…oh ini selevel dirjen, selevel menteri itu
kan belum itu…tapi mungkin bisa jadi Menteri Perekonomian …Menteri Koordinator tadi
menjelaskan ke menterinya masing-masing supaya mengatakan bahwasanya EITI ini
penting… di level eselon satu sampai ke bawahnya… jadi begitu Bapak meminta laporan atau
EITI meminta laporan cepat dikerjakan… dan datanya memang yang valid… terus kalau pun
bisa misalnya mengundang BPK, suapay bisa mensampingkan…ini laporan ini sesuai enggak
gitu… nah disitu ada BPK, disitu ada pemerintah pusat yang laporannya diinikan…, disitu ada
pemerintah daerah,,,jadi sama-sama ini…bisa diinikan…itu yang belum pernah dilakukan…
Kalau diskusi, saya cuma membayangkan saja rapat MSG seperti itu tadi Pak…tapi rapat yang
resmi gitu…yang mana membicarakan tentang data-data, yang kesulitan mendapatkan data,
ketidaktepatan data, dan sebagainya…kira-kira Bapak…apa yang sedang tergambar disitu
keiinginan untuk klarifikasi, ada semangat untuk menyempurnakan data, dan sebagainya…
bagaimana menurut Bapak?
Harapan kita EITI itu memang harus semangatnya bisa dua kali lipat daripada pemerintah
daerah…karena pemerintah daerah mengharapkan produk EITI itu yang menjadi tumpuan
lain atau tumpuan kedua untuk transparansi data. Nah kalau EITI mendapatkan data yang
potensial yang valid…yang audited dari pemerintah dan itu bisa kita jadikan pembanding
untuk kita menghitung transparansi dana bagi hasil…wah, itu luar biasa…
Yang saya tanyakan adalah fakta yang selama ini bagaimana Pak…?
Kalau selama ini kan datanya periodisasinya jauh…tapi ya kami tetap memakai dari 2013 ke
2015 itu sudah cukup lumayan Pak…itu pun menemukan untuk PBB migas ada perbedaan
dua trilliun itu… dana bagi hasil kemarin kita inikan sekitar 1,9an tapi dana bagi hasi perlu
tingkat klarifikasi lebih detail lagi karena harus kita pilah-pilah banyak item…tapi kalau PBB
migas itu enggak…karena data yang di EITI kita komparasikan dengan data PMK dana bagi
hasil, PBB migas, terus kita sinergikan dengan factor pengurang di BPH MIgas ada perbedaan
2 triliun…
Nah ini maksud saya adalah kalau ditemukan tapi sudah terjadi itu kan merupakan suatu
kesempatan bagi… tapi kan seharusnyan nih, oerbedaan itu nggak sampai ditemukan sperti
itu… harus ada pencegahan…saya kira pencegahan itu akan terjadi kalau semangat untuk
memberikan data yang bagus itu ada. Yang saya tanyakan adalah, dalam pengamatan Bapak
selama meeting-meeting itu… selama rapat-rapat MSG itu bagaimana semangat mereka itu
lho maksud saya…? … apakah ya pokoknya sudah saya kasihkan…atau mungkin ada suatu
janji atau suatu upaya untuk klarifikasi…?
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Klarifikasi memang mereka memberikan klarifikasi ya…kalau begitu kita adakan katakanlah
rapat…saya tidak tahu jenis rapatnya apa…rekon atau apa…pokoknya mereka memberikan
klarifikasi, tapi apakah data itu memang data yang valid sama dengan yang disajikan di waktu
perhitungan di BPH MIgas, kayaknya masih belum… Terus kedua apakah data itu apa
namanya … data yang memng sudah audited dari BPK kita belum tahu… Nah yang lebih
menarik lagi kita belum membedah CSR, data CSR itu sebetulnya besar…kita belum evaluasi,
kita menemukan data itu besar juga di EITI belum kita inikan…Jadi sebenarnya semangatnya
teman-teman dari pusat DJA dan sebagainya katakan katanya mau membuat sistem yang
online, satu data, ya itu kita dorong, tapi itu bisa di…
Jadi kalau tadi apakah ada manfaat dalam kenyataannya dari laporan EITI hasil rekonsiliasi
saya kira sudah bagus bahkan banyak, yang lain apakah dipakai di dalam diskusi-diskusi
dengan pusat tentunya…dengan institusi –institusi lain, dengan pihak LSM di daerah…?
Oh belum…belum…artinya gini, laporan EITI itu karena bentuknya tabulasi dan begitu
banyaknya entitas yang harus dibaca itu kan hanya orang-otang tertentu saja yang bisa… saya
sendiri saja itu pembacaannya lumayan ini kan…tapi gimana kecepatan kita itu kan
tergantung di… makanya kenapa LSM lain……belum memanfaatkan itu karena mungkin itu
Pak… karena banyak item yang kalau nggak salah untuk di minerba saja lebih dari dua ratusan
kan…? Kalau di miga itu ada tiga ratusan…nah dari tiga ratusan itu Riau ada tujuh Pak…tujuh
perusahaan dan itu kan nggak berurut…harus mencari satu persatu kan…? Nah dari satu
persatu itu muncul itemnya lagi…itemnya lagi yang ada poin a, b, dan c nya… makanya
mungkin LSM dan lembaga lain belum masuk kesana…
Okay, saya kira…ada usulan lagi Pak mengenai yang berkaitan dengan laporan EITI Indonesia,
laporan rekonsiliasi…?
Ya itu tadi, penginnya kita disejajarkan periodisasinya…kalau bisa di tahun 2018 ini jangan
membahas 2016 saja tapi sekalian 2017…itu yang kita inikan…jadi di 2019 besok membahas
2018 saja… Atau 2016 saja tetapi besok 2018 dan 2019 digabung… nah begitu masuk di bulan
Mei 2019 itu sudah mendekati…pengumpulan data itu sudah bisa kita inikan…saran saya
yang lebih rasional…
Terus sekarang masuk ke organisasi…kan setiap tahun itu dilakukan apa namanya workplan…
rencana-rencana kerja organisasi…nah apakah anggota MSG itu diberitahukan, diikutsertakan
di dalam perencanaan program-program…didengarkan gitu…? Bagaimana Pak…?
Ya kita memang diajak diundang rapat untuk menyusun program ataiu scoping lah ya…
program kerja…kita diundang, cuma kan tahun-tahun yang dulu…kita tidak bisa mengikuti
lebih intensif lagi… jadi kalau menyusun program kerja kalau kita ada ya itu tadi usulan
kita…kalau ada rekon migas misalnya ya di Riau… rekon batubara atau apa ya di Kaltim, di
Samarinda atau di Balikpapan… terus rekon minerba ada di NTB atau apa… nah program itu
usulan kita penginnya ada dilakukan seperti itu…
Tapi selalu diikutsertakan dalam penyusunan…?
Ya penyusunan kita ikut…
Kalau Bapak amati sekarang, apakah program-program yang di-set …yang direncanakan oleh
EITI Indonesia, MSG…itu sesuai dengan harapan Bapak… harapan institusi dimana Bapak
harusnya terlibat berada disitu…?
Nah itu untuk men-state… perwakilan daerah sebagai anggota, itu memang kalau kita ini kan
belum sepenuh hati ya…? Dalam arti belum spenuh hati artinya usulan-usulan daerah yang
misalnya dianggap …ini kan masih…wah ini terlalu kritis sekali atau apa gitu ya…ditanggapi
oleh teman-teman kita lihat karena counter argumentasi …jawaban dari pemerintah pusat itu
kadang-kadang wah ini masih ada ego-sentrisnya lah…penginnya kita dari pemerintah daerah
itu begitu ada respon dari kita ini EITI harus cepat menanggapi itu dan itu dijadikan satu apa
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namanya satu catatan yang perlu diklarifikasi lebih akurat oleh pemerintah pusat…akurat
artinya dibuat justifikasi hukumnya yang jelas terus mekanismenya bagaimana terus
prosedurnya yang harus dilakukan seperti apa…kan gitu…
Boleh Bapak ungkapkan salah satu contoh saja…?
Sebenarnya itu tadi…mengenai PBB migas, begitu kita usulin…2015…ini perlu dilakukan rekon
nah teman-teman di EITI menjawabnya itu dengan mekanisme di forum…nanti…tapi di dalam
itu dijawab melalui email…ini tidak bisa dilakukan rekon dengan alasan begini-begini…nah itu
kan menurut saya atau secara institusi kayaknya kita nggak fair lah itu…seharusnya minimal
menjawabnya melalui surat…setelah kita lakukan rapat dengan tim teknis dan sebagainya…
apa namanya…untuk rekonsiliasi data PBB migas itu tidak bisa dilakukan… melalui surat, tidak
dilakukan melalui email…email itu kan tidak bisa… personal sifatnya, subjektif…itu yang
sebenarnya itu… nah penginnya kita begitu kita...perlu rekon, cepat diinikan…nah ternyata
kan benar, begitu muncul di 2016 kalau nggak salah, untuk PBB miga akan dilakukan rekon…
karena berdasarkan analisa mereka, itu lebih dari 1,5… eh…1,2 lebih… di 2013-2014 bukan
1%, malah 20%...itu lho maksud saya…
Ok, jadi sebenarnya masih ada semacam gap antara program-program yang diluncurkan
dengan ekspektasi atau harapan…
itu dinamika lah yang berkembang sperti itu…mudah-mudahan dinamikanya semakin lebih
cair lagi kan…?
Barangkali Bapak bisa melihat, sbenarnya kendala apa sih… sebenarnya kalau sampai
katakanlah ada semacam gap antara harapan dan kenyataan…?
Ya kalau kami melihat kan begini…karena EITI sendiri itu di bawah Kementerian
Perekonomian… katakanlah itu nggak tahu di strukturnya itu sebagai apa di Kementerian
Perekonomian…dan Kementerian Perekonomian juga kan bagian atau bukan sub ya…sinergi
dengan Kementerian Keuangan …dan mengkoordinir di SDM…yha kan Maritim dan
Perekonomian kan…? Nah mungkin kalau bahas ininya jangan sampai jeruk makan jeruk…
nah itu yang sebenarnya…tapi kalau memang Kementerian nya itu lah… EITI ini independen
secara institusi ya lain cerita… karena ini kan belum independen pak pembiayaan, masih di
Kementerian Perekonomian, masih lewat APBN, dan sebagainya…tapi kalau memang EITI ini
independen, keanggotaannya independen, jadi kami yang diminta itu…sebagai yang
independen, kain lain itu kan…? Jadi independensi EITI Indonesia sendiri masih berat untuk
lepas dari unsur kepemerintahannya…itu kep-nya seperti itu Pak…
Ini tentang persoalan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan oleh EITI…
apakah Bapak terlibat juga di dalam evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan selama
setahun perjalanan EITI…kan harusnya ada report itu pertanggungjawaban…?
Ya…kalau evaluasi secara komprehensif, kita tidak pak…tapi dalam bentuk kegiatan-kegiatan
kita ya apa namanya…ikut, misalnya waktu workshop atau FGD…itu kita menyampaikan
seharusnya begini kegiatan yang harus kita lakukan… tapi kalau secara misalnya satu tahun..,
belum belum pernah kita ikut…
Tapi bukannya MSG itu perannya adalah mengevaluasi seluruh kegiatannya sendiri…?
Kalau gitu memang…misalnya begini…bicara planning…apa sih rencana kerja satu tahun..lalu
kita ngomong, oh ini perlu… ini tidak perlu…ini penting, ini tidak penting begitu…seharusnya
lebih efektif gitu…itu misalnya membuat perencanaannya itu di Oktober, itu bicara Oktober
2018 untuk rencana 2019…begitu masuk Januari Februari itu evaluasi 2018… nah ini kan kita
nggak tahu nih,… evaluasi secara keseluruhan…karena dia sudah memberi rencana kegiatan
dan evaluasi…
Tapi bukankah kalau melihat dari report resmi yang dipublish di website, laporan progress
EITI 2016 misalnya…itu kan produknya MSG pak…
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Artinya gini…, kalau kami kan nggak bisa mengikuti semua kegiatan…tapi kita spot-spot mana
yang bisa kita ikuti mana yang nggak…tapi kalau kita mengevaluasi laporan rekon nya dia…
laporan rekon EITI apakah yang bentuknya istilahnya ….
Kan ada laporan rekonsiliasi, laporan kontekstual dan laporan organisasi setiap tahun
…progress report itu pak…
Kalau kami kan lebih fokus ke laporan kontekstual dan laporan rekonsiliasi…dan itu bagus,
menurut saya kalau yang itunya…karena itu bisa bermanfaat langsung untuk kita inikan… Tapi
untuk laporan organisasi yang ini kan sifatnya kami nggak bisa mengikuti rutin… spot-spot…
misalnya ada kegiatan di bulan Juli ini, misalnya dua atau tiga kali…kami hanya bisa ikut sekali
gitu… itu kan sifatnya organisasi kan…? Tapi kalau…
Laporan komprehensif,…membicarakan tentang evaluasi apa yang sudah dilakukan setahun
belakang…nggak diikutsertakan…?
Kita diundang, cuman nggak bisa hadir…diundang kayaknya…semua…
Apakah ada usulan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas EITI Indonesia…?
Ya itu tadi usulan kita itu tadi…egiatan yang sifatnya diidentikkan dengan potensi daerahnya,
kalau tentang migas di Riau misalnya..kayak gitu lah…
Baik. Ini kita langsung membicarakan persoalan tata kelola pak…jadi kan di EITI itu kana da
MSG, Dewan Pengarah, banyak pihak yang terlibat disitu… dan di dalamnya ada banyak pihak
terlibat, dari CSO, dari industri dan lain sebagainya…kalau Bapak melihat secara objektif,
pihak-pihak mana yang seharusnya lebih aktif terlibat membesarkan EITI atau
mengefektifkan EITI…?
Sebenarnya stakeholders terkait di dalam EITI itu sudah berimbang…sudah bagus…tinggal
personalnya yang ditugaskan itu…punya kontribusi untuk meningkatkan capacity atau
eksistensi EITI itu yang perlu… Kalau unsurnya saya pikir sudah luar biasa ya…terutama dari
NGO, dari perusahaan…kalau dari perusahaan itu tadi kan masalah keterbukaan dia kan
untuk menyampaikan isi hatinya… Nah, NGO nya sendiri itu yang hadir berkompeten nggak
disitu…? punya kapabilitas nggak disana…? Kalau NGO nya yang hadir tidak memahami
laporan yang disampaikan juga nggak ini…kan yang dijadikan perimbangan kan perwakilan
dari masyarakat sipil tadi kan…NGO tadi…? Nah kalau itu nggak ini ya nggak bisa… Kami pun
seperti itu juga…di pemerintahan pun sperti itu… Kalau Pak Sekda menugaskan stafnya yang
tidak paham terhadap dana bagi hasil migas tentunya yang menjadi concern kita…ya paling
duduk ya gitu saja…nggak ada masukan…nggak ada ini gitu… Jadi ya itu tadi, kalau perwakilan
unsurnya sudah cukup diinikan, tinggal yang ditugaskan itu…
Saya paham mengenai masalah komposisinya itu memang diwajibkan untuk diundang… Tapi
kalau Bapak lihat nih…yang seharusnya lebih aktif nih…seperti misalnya kelihatannya
sekarang ini pasif saja… seharusnya lebih aktif… itu Bapak secara jujur…siapa saja
Pak…atau…?
Ya saya pikir gini…itu tadi seperti saya bilang tadi…kan semua perwakilan pemerintah pusat
mulai dari Dirjen Anggaran, Perimbangan Keuangan, Pajak, terus SKK Migas, Dirjen Migas, itu
kan wait and see Pak…menunggu…kalau nggak ada permintaan, nggak dia berikan…dari
itulah, ya dari perusahaan pun kayak begitu…kalau perusahaan itu nggak ditekan pemerintah
atau diharuskan atau diwajibkan memberi laporan ya nggak mau memberi laporan dia… mah
esensinya seperti itu…kemudian sebagai penyeimbangnya ada unsur tengah-tengahnya itu
kan perwakilan NGO itu sendiri… seharusnya NGO menegur: hai pemerintah, kalian itu harus
memberi laporan yang… kalau kalian nggak memberi laporan yang baik, stakeholders kami
mulai dari perusahaan minyak KKKS dan perusahaan pemegang IUP itu nggak mau
memberikan itu…jadikanlah pemerintah itu sebagai contoh yang terbaik…itu maksud saya…
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Gunardi Jadi kalau dari sisi leadernya katakanlah yang ditempatin wait and see saya kira…yang lainnya
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Kalau kami kan dari pemerintah kami kan datanya dari pusat juga…DBH itu juga kan…? Nah
itu saja pak…
Gunardi Nah sekarang ini pak… terakhir…mengenai ini terkait dengan masalah koordinasi…antara CSO
… antara perwakilan-perwakilan di MSG, antara MSG dengan institusi di luarnya… ada usulan
untuk perbaikan-perbaikan? Dimananya…?
Rudy
Persoalan di Negara kita itu secara umum masalah koordinasi …koordinasi dan komunikasi,
itu yang memang menjadi kendala di kita…ya itu tadi sebenarnya persoalan di internalnya itu
persoalan koordinasi dan komunikasi…karena EITI Indonesia tadi kan bukan organisasi
independen, masih melekat kan…? Beda misalnya, saya ambil contoh yang sejajar dengan
EITI itu mengenai secretariat rencana aksi daerah terhadap perubahan gerakan rumah
kaca…RAN GRK…itu walaupun melekat di Bappenas dan ngelink apa ke Kementerian
Lingkungan, tapi dia sepertinya sudah punya powerful, indpenden mewakili gitu pak… Jadi
begitu secretariat RAN itu ngomong: laporan semua daerah kementerian haruis masuk
tanggal sekian…langsung pak…masuk… Jadi EITI Indonesia itu harus seperti itu
sekeretariatnya pak… (harus independen…) harus seperti itu… dia harus berani menchek-list,
begitu laporan perusahaan tidak masuk…merah semua… dilaporkan merah…sampai jam 0.00
malam pun merah…itu nyampai semua… Kalau GRK itu nyampai ke Gubernur misalnya dia
itu… (termasuk laporan dari departemen…?)…iya… Kalau dari kementerian belum masuk,
merah pak…dari batas itunya…buat saja itu…kolomnya laporan belum masuk merah…tidak
usah segan… kodenya merah itu di RAN itu seperti itu pak… (Gun: Bapak juga terlibat disana
juga pak…?)…iya… saya ikut disana pak dan saya tahu itu… jadi kami disana, baru kemarin
jumpa …itu teman-teman dari Kementerian ESDM, apakah dari Dirjen Migas, atau atau Dirjen
Listrik, atau dari… kalau laporan belum masuk, merah merah pak…(dan dipublikasikan pak…?)
…iya…di layar pak…sampai kita itu… merah, nanti…kan nambah lagi sekarang kan sebenarnya
kita bisa teleconference atau apa itu kan…dibuka kemana saja nampak merah… (dipublih di
website atau di…?) …di layar, kita tinggal publish: laporan ini belum masuk…merah terus…
kan orang jadi malu pak… Nah itu kalau memang berani kayak gitu, silakan…saya hanya
memberi contoh…kami juga dari RAN GRK…sebenarnya kami juga, kalau nggak ini…nggak
ini…tapi begitu nampak merah, Gubernur kan sama masyarakat…ini kenapa merah…
(sekarang ada medsos…)…ya…kalau memang EITI Indonesia mau menertibkan kayak gitu,
silakan…
Gunardi Uulan yang menarik pak…saya kira cukup banyak ini pak, masukan dari Bapak…bisa
melengkapi dari yang Pak Abdi tadi saya wawacara…terima kasih sekali atas wawancara ini
pak… nanti kalu ada sedikit pertanyaan klarifikasi kecil itu bisa melalui Pak Agus Tri… terima
kasih Pak…
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Transkrip Wawancara-3
Jakarta, 18 July 2018
Dengan Muhlis Iskak, Anggota MSG, Vice President PT Freeport Indonesia

Anas Mulyanto, (AM)..Terima kasih Pak Mukhlis, sebagai salah satu anggota MSG ya
Pak?, di EITI atas waktunya. Nama saya Anas Mulyanto dari Tim Riset Konsultan yang
ditugaskan EITI Indonesia dan Koordinator Kementrian Ekonomi untuk mengevaluasi
keberadaan EITI Indonesia.
Saya ingin menanyakan tentang pengalaman Pak Muhlis dalam keterlibatannya dengan EITI
selama ini Pak.
Muhlis (MHS),..Terima kasih pak Anas,..jadi saya terlibat dalam proses EITI itu relatif sejak
awal berdirinya EITI, terutama EITI mulai melakukan scooping pertama, karena pada saat
itu tidak banyak yang memahami tentang, tentang apa namanya, ..jenis jenis penerimaan
negara, bagaimana pembayaran itu dilakukan. Terus bagaimana sccoping itu tepat untuk
mengukur berapa penerimaan negara yang dilakukan perusahaan kepada negara. Jadi
saya terlibat sangat inten pada awal awal penyusunan scooping, ya, dan saya rasa mudah
mudahan kontribusinya cukup besar pada saat awal.
AM, ..Dan menurut Pak Muhlis bagaimana sikap institusi atau perusahaan pak Muhlis
terhadap EITI Indonesia, terutama terhadap kegiatan kegiatannya, mengapa?
MHS,..Perusahaan kami sangat sangat mendukung inisiatif EITI karena ini menyangkut
trasnparasnsi, dan ini menjadi polesi perusahaan induk, Freeport McMoran, yang juga
mendorong perusahaan masing masing negara untuk terlibat dalam insiatif ini di negara
masing masing. Jadi kami merasa bahwa ini akan berguna tidak saja bagi pemerintah, tapi
juga pada perusahaan.
AM, ..Terus, menurut Pak Muhlis seberapa besarkah pengaruh EITI Indonesia terhadap
institusi atau perusahaan
MHS, ..Bagi perusahaan seperti Freeport, Freeport itu secara sukarela telah melakukan
upaya transparansi kepada publik menyangkut berapa jumlah pajak dan penerimaan bukan
pajak lainnya yang diberikan kepada negara..maka EITI merupakan semacam lembaga
yang bisa mengkonfirmasi, atau pihak lain yang mengkofirmasi atau memverifikasi bahwa
perusahaan telah membayar sekian kepada negara dan itu dilakukan pihak independen
terhadap perusahaan, maka itu akan menjadi semacam informasi yang kredible dipercaya
oleh publik. Dibandingkan informasi yang disampaikan secara sepihak kepada publik.
AM, ..apakah ada usulan agar keterlibatkan intitusi atau keterlibatan pak Muhlis lebih baik
lagi, apakah ada peluang peningkatan lebih baik lagi selama ini antara EITI dengan
perusahaan maupun dengan pak Muhlis sendiri... ataukah ada ide ide lain supaya ada
chance diperbaiki lagi...
MHS, ..ya betul, memang memang perlu semacam sosialisasi yang kontinyu yang bisa
memberikan pemahaman kepada pimpinan perusahaan ditingkat atas mengenai pentingnya
EITI sehingga ada semacam..apa namanya..kesungguhan dari perusahaan perusahaan itu
untuk mengikuti proses ini. Jadi kalau kesadaran itu muncul dari top manajemen dari
perusahaan maka proses itu akan berjalan lebih baik lagi
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AM,..ini ada hubungannya dengan pertanyaan berikutnya, kami ingin, peneliti ini
menanyakan, kalau menurut pengamatan pak Muhlis, seantusias apa, sebesar apa
semangat pihak-pihak untuk mengirimkan laporan yang rapi dan benar sesuai yang Tim EITI
Indonesia minta itu sebetulnya menurut pengamatan pak Muhlis selama ini?
MHS,..ini memang ada tantangan yang masih kita hadapi, jadi didalam beberapa survey
yang dilakukan sejauh ini memang proses penyerahan pelaporan itu agak lambat, mungkin
ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan itu. Faktir eksternal perusahaanya
adalah karena ee.kadang kadang penyampaian permintaan laporan itu agak terlambat
sampai ke perusahaann, maka perlu upaya simultan yang dilakukan...upaya yang lebih
informal ya...upaya formalnya kan berupa surat yang disampaikan kepada pimpinan
perusahaan, itu membutuhkan proses disposisi yang bisa panjang..jadi memang EITI perlu
memiliki data base siapa yang bertanggung jawab aspek ini di masing masing perusahaan,
dan ini di data jika ada perubahan perubahan,.. sehingga pada saat diperlukan ..ee materi
survey itu dapat dilakukan dengan dua cara, selain dengan surat secara resmi juga
dilakukan secara informal melalui kontak person masing masing di perusahaan itu.
AM,..kenyataanya seberapa bermanfaatkah laporan lengkap hasil rekonsiliasi yang
dipublikasikan EITI Indonesia...mungkin sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya, atau
mungkin ada tambahan lain?..contohnya dan mengapa
MHS,..dari sisi perusahaan kami itu bermanfaat, tapi mafaat itu harusnya bisa dirasakan
oleh semua perusahaan dan semua stake holder..yang selama ini terus terang belum
banyak memberikan dampak terutama di level nasional. Harapannya kan dengan hadirnya
lapor EITI ini akan memunculkan semacam debat publik itu kan..debat publik itu kan akan
menghasilkan perubahan perubahan kebijakan..public polici harapannya. Kita belum sampai
pada level itu..walaupun bagi daerah mungkin laporan itu sudah memberi laporan yang
cukup signifikan utk berdiskusi dengan pemerintah pusat mengenai besaran bagi hasil yang
ke daerah yang seharusnya mereka dapatkan,..apakah sudah sesuai dengan yang diterima,
antara yang diterima dengan informasi yang diterima dari EITI ini sudah sinkron apa belum.
AM,..jadi ada beberapa institusi terutama pemerintah daerah bisa langsung mendapatkan
manfaat rekonsiliasi data itu ya...tinggal sekarang bagaimana semangat itu atau benefit itu
bisa dirasakan oleh stake holder lain dalam konteks yang lain ........
MHS,..mungkin saja informasi EITI kan sudah disudah dilakukan dalam format open source
kan, dalam bentuk portal kan, mungkin saja untuk kajian kajian untuk penelitian sudah
dilakukan, kita tidak memantau itu. Mudah mudahan itu sudah dimanfaatkan oleh publik
yang menginginkan iformasi terkait terkait pembayaran kepada negara.
AM,..baik pak Muhlis..menurut pengalaman pak Muhlis, bagaimana
direncanakan dan diberitahukan kepada pihak pihak yang akan dilibatkan...

program

itu

MHS,..pengamatan kami e...sudah sangat baik, sekertariat sudah bekerja maksimal diaera
itu,bahwa setiap kegiatan diinformasikan tepat waktu, jauh jauh hari sebelumnya, apakah itu
rapat MSG, ataukah kegiatan sosialisasi ataukah FGD itu disampaikan le[ada seluruh
pemangku kepentingan secara tepat waktu dan jauh jauh hari sebelumnya..sudah
terencana...sudah sangat bagus menurut saya.
AM,.. menurut pak Muhlis, seberapa pentingkah program program itu dalam kaitannya
dalam fungsi EITI Indonesia dan bagaimana target atau metodologi targetnya ditetapkan.
MHS,..mungkin kalau di sekala 1-10 mungkin kira kira 7 lah ya..perlu ada..perlu dipikirkan
bersama oleh MSG mengenai program program yang bisa mendorong,..pertama adalah
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antusiasme dari para target laporan untuk memahami betapa pentingnya laporan ini, yang
kedua untuk memberikan pemahaman kepada publik bahwa ada inisiatif yang bernama EITI
yang bisa dimanfaatkan oleh publik....itu perlu program program tambahan yang sifatnya
sosialisasi. Apakah dia secara online atau offline..itu PR bersama saya rasa.
AM,..lantas dalam pelaksanaannya,,program2 itu dalam rapat atau seminar, workshop, atau
saat debat publik atau kegiatan kegiatan lain dimana pak Muhlis atau institusi terlibat..sejauh
apa tujuan itu tujuan bisa tercapai sesuai harapan..dan apakah ada kendala..
MHS,..ya memang.ee...debat publik terkait laporan EITI itu belum hadir sayangnya ya...saya
kira memang karena informasi kepada publik belum cukup sampai, sehingga belum cukup
menarik bahan diskusi publik. Harapannya memang kedepan laporan EITI itu bisa menjadi
bahan diskusi publik..mungkin yang bisa mendorong itu adalah..membuat laporan itu
seaktual mungkin..sekini mungkin... ini kan laporan kita kan..jauh Y+2 kan, jadi jeda 2 tahun
itu untuk informasi penerimaan negara tidak cukup menarik..memang walupun sudah sesuai
dengan standar internasional yang sudah di sepakati oleh EITI, tetapi perlu upaya untuk
mempercepat proses itu sehingga laporan yang sampai kepada publik itu bukan informasi
yang terlalu lama,....itu menjadi menarik relefan untuk debat publik..
AM,..apakah memang ada evaluasi kegiatan kegiatan yang sudah terlaksana..kemudian ada
evaluasi secara reguler
MHS,..ada ada....memang ada bisa dipahami ada kendala kendala yang sifatnya
administratif ada proses proses yang tidak bisa dilakukan dengan cepat terkaitapa namanya
..penganggaran pemerintahan ya....itu menjadi kendala tersendiri, kalau itu bisa diatasi
mungkin kita bisa membuat laporan lebih cepat.
AM, ada usulan Pak Muhlis, agar program program kegiatan EITI lebih baik lagi..
MHS,..saya kira itu adalah memperpendek gap antara tahun laporan dengan saat
dilaporkan..jadi katakanlah..Y+1 jika memungkinkan akan sangat bermanfaat
AM,..kemudian menurut pak Muhlis..sebetulnya pihak pihak yang seharusnya aktif terlibat
itu siapa sih, dan mengapa?
MH,..saya kira seluruh pemangku kepentingan harus terlibat aktif, baik dari perwakilan
pemerintah, Civil Soceity dan perwakilan perusahaan,..memang ada ...kalau kami
memahami ada kendala di perwakilan pemerintah..idealnya kan..perwakilan pemerintah itu
orang yang relatif tetap itu kan..tidak sering berganti ganti..kalaupun berganti ya ada ..apa
..ada trasfer infirmasi yang lngkap mengenai yang sudah diskusikan kepada lrang yang
baru..itu memang tidak mudah ..tapi saya kir itu sudah harus dilakukan agar membuat
proses ini lebih bagus lagi...
AM, apakah memang..dalam pengamatan selama ini ada kementrian2 yang sebaiknya hadir
akan tetapi tidak hadir..
MHS,....yaa selain ketidak hadiran problemnya adalah yang hadir itu berganti
ganti..idealmya kan ada satu yang tetap dan satu alternate gitu kan..dua orang itu
berganti...mereka saling memberikan informasi itu akan mulus prosesnya..tetapi dalam satu
miting ke miting lain orangnya berganti..tidak ada kesinambungan.
AM, terus ada ide msdksn terkait koordinasi..agar lebih baik apa itu,...apakah harus ada
tekanan daari pimpinan lebih tinggi atau ada inisiasi apa lagi agar lebih baik.?
MHS,..betul saya kira memang perlu ada ..apa..ada dorongan level lebih tingg lagi
sih...harus menjadikan ini menjadi prioritas,..ketika proses ini dijadikan prioritas
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kelembagaan maka akan dianggap penting...jika dianggap penting maka akan ada perhatian
yang lebih..terhadap proses ini..kali ini kami sangat takjub terhadap proses yang dilakukan
oleh CSO ...
AM, ..baik pak Muhlis terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami,.....
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Transkrip Wawancara 4
Hari
: Senin
Tanggal : 23 Juli 2018
Jam
: 13.00 – 13.30
Tempat : Restaurant Ocha & Bella Hotel Morrissey, Jl. KH Wahid Hasyim 70 Menteng, Jakarta
Interviewer
: Gunardi Endro
Interviewee
: Ms. Gay Alessandra Ordenes
Regional Director
EITI International Secretariat
Oslo, Norway
Gunardi Thanks so much for your time. My name is Gunardi Endro as you know. Have I given you my
name card? [Gay: No, you haven’t given me your name carrd] Here is my number. I lost my
handphone… that is why I changed my number. Well, in this interview I would like to have
your information, suggestion, recommendation or whatever regarding EITI Indonesiaso that
we can consider them for improvement. So, it takes about 30 minutes or 40 minutes. Now is
one o’clock, right? If you have to say something off the record, then just say it…we will keep
it secret. First of all, may your information concerning: how did you personally get involved in
EITI Indonesia especially in supervising or monitoring EITI Indonesia? How many times have
you visited EITI Indonesia and for what purposes?
Gay
Before I am saying…can I clarify what would be the objective of the interview? Because what
I will be saying that will be used to access ‘contract’…? I don’t think that… because I am the
international … oversee the process…for not clarifying in proper place to access. What I
propose, I am happy to give you idea of how to access impact to Indonesia. Is that okay?
Alright. So I am not going to comment on ‘referencing’ impact or whatever… because I don’t
want to …on validation, but we can discuss on how you can measure impact…
Gunardi What I want to know is from the EITI International perspective…this is important also
because we to consider in our study… [Gay: okay…]. I want to know the frequency of your
trip to Indonesia…
Gay
I am here quite often actually ya…maybe on the average I come three times a year…on the
average and then I stay for a month here last October [2017]…because we were preparing for
the Beneficiary Ownership Conference… So ya, on the average three times a year…ya ya quite
often… Last October I was here for a month but ususally I stay on average for one week.
Gunardi When did you visit for the first time? The first time…?
Gay
I think April or May 2016…
Gunardi So you know the progress so far of what happen [with EITI] in Indonesia…okay… So, from
your experience, how were the attitudes…enthusiasm of the people representing some
intitutions you were intended to talk to…with respect to the matters related to EITI
Indonesia…? I mean the attitudes or enthusiasm of people to meet you…to explain, to clarify
anything you want to talk…
Gay
Yes, but the thing like I cannot comment on those. Because in overseeing the process…
because we will doing validation. Right? And when we do validation, we will also look at the
impact…but we haven’t many parts of that…so I don’t want to comment on that.
Gunardi Because you know the progress, right..?
Gay
But what we can provide you is on how you can measure impact…so that you can consider it
in your study…
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Gunardi But the question is related to impact…right…? What do you think…?
Gay
ya, I think so…but you shoud ask to the stakeholders…to the Civil Society Organisation…about
the government’s enthusiasm…
Gunardi …so I cannot ask you with regard to the changes so far…because of your reason…
Well, this question is perhaps important for EITI Indonesia… How important is it the
membership of EITI Indonesia for the International community of EITI?
Gay
How important of Indonesia…? [ya…]… It is very important…mostly because the size of the
sector and …of course we know Indonesia plays in the global extractive sector…it is quite
huge, like…in terms of importation, exportation…you have the largest gold mine in the
world…Grassberg… because of course the leading member of the OGP…the Open
Government Partnership…so I guess in terms of the size of the sector alone and…the role of
the country globally…most especially in the Southeast Asia region…the seventh largest
economy…you are the largest coal producer in the region…so I mean lot of people look
after…lot of countries look after Indonesia as a leader… when it comes to the sector an
hopefully when it comes to transparency and accountability as well… So, it is very important
to me…especially EITI’s concerns…specially we are now developing the beneficiary ownership
where Indonesia is leading and playing roles…so that…we are prioritizing and focusing on
Indonesia…
Gunardi Well…how active is EITI Indonesia in the EITI International meeting in… Norway, right? I
mean in the Boards’ meeting…the representative of EITI Indonesia…
Gay
The Board representative from Indonesia is Dr. Montty Girianna. He attended the Board
meeting in Berlin… two weeks ago. Prior to that, the last meeting he attended was in
February 2017. So there were couple of board meetings, I think, he was able to participate
in…
Gunardi Were there any special attention to EITi Indonesia from the international community…from
the Board…? I mean special attention because of some particular regulation or anything…the
issue on Indonesia…any concern or any appreciation…
Gay
Ya, we have a conference here on beneficiary ownership last October…we happy of that…so
the Government co-host for that together with EITI International …we worked closely with
Bapenas, KPK, …and also the Office of the President… So we have quite number of
government officials and government agencies particularly in the special occasion… and we
are happy with that because we have high level representations…Minister Bambang…there
couple ministers were supportive…we are happy about that…Bapenas specially…
Gunardi Ok, this is general question. When you compare the implementation of EITI [standard] in
Indonesia to the other countries,…any specific comment for that?
Gay
I don’t think I should compare…ya, it is not comparable…every country has its own…
Gunardi But every country [member] should to fulfill the same standards…
Gay
Yes, of course the EITI standards…but the point is…each country has its own stance, its own
weaknesses, its own priorities…its national contexts…so I don’t think it is fair to compare…
Gunardi Any comment or suggestion you want to say on EITI Indonesia…?
Gay
I think it is impartant for the EITI process in any country, inclusing Indonesia, to alighn the EITI
implementation with national priorioties…it really does not make sense to implement EITI
separate from what is happening with the reforms in the country…those should go together,
we hope to see more of that in Indonesia. There were lots of development in the beneficiary
ownership, discussion on commodity trading, and reforms in the industrial sector…in the
mining sector. I think the ideal scenario is for EITI implementation to contribute or to
complement these reforms. And we hope to see more of that. The expectation is that…
would be able to be part of those national discussions …in order to contribute to the reforms
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that the government is on doing it. When we look at the EITI standards, it is really [that ] the
purpose of the EITI is to [encourage] the stakeholders to act, to formulate recommendations
and to act on..that could inform the policy of the government. So it can be done in the
national level then that would be good national impacts of the EITI for the country.
Well, I am not sure whether you are in position to respond this. This is regarding the quality
of the EOTI reports, the work plans, and progress reports. So, do you have any comment on
these?
We will be sending the whole points of …we have them for validation… So at the end of this
semester, we will be sending a list of things that we need to do to ,,, the reports, into the
work plans,to improve the reports… So you may ask the copy of that to Pak Edi and you
compare and then you see what need to be done…
This is regarding the MSG meeting…because I have never attended the MSG meeting … just
like yesterday… How do you find the atmosphere of the MSG meeting…in terms of
enthusiasm or preparedness…?
There was mostly conducted in Bahasa …so 80% of the discussion I don’t understand. But if
we see what we were doing the worksop…when I gave comment on they need more clarity
on who are the government representatives…that has to be like…who should regularly
attend… I think this is a very basic question that needs to be addressed. And also, I think, of
course I understand that they spend the MSG meeting discussiong the report…but there also
needs to do beyond that… In other countries, for example, they don’t juts need to discuss the
report but also need to discuss the issue on the mining fiscal regime, for example, and what
can we say about that…how can we contribute to the discussion?…who should be to talk
to?… shoud we make statement as an MSG?… shoud we talk to Parliament?…shoud we ask
for a meeting with the minister?... In other countries that is process… I am not sure that the
same practice has been done In Indonesia…I haven’t seen it form the MSG meeting I have
attended or I have..it from the national secretariat whetehr they do something similar. In
ideal scenario that would be the role the MSG to play… Ya, they would discuss on these
issues, not jut they discuss how to improve this report?… which companies are going to
report?, which companies haven’t reported?… Because the encouragement is to deal with
…not just the report but…leading move toward policy discussions and reforms…
I would like to have your comment on the independency of EITI Indonesia. Is EITI Indonesia
quite independent? Ideally, I think, EITI Indonesia should be above many stakeholders that
are interested in…wheher they are participated in or not…. As is it compared to the other
countries, is it quite independent?
I don’t think I am the best person to answer that question because I don’t see the day to day
implementation…So I don’t think I have enough information to answer that particular
question. What I can say is that…I haven’t heard any concern about independency… I haven’t
heard stakeholders inquire attention any concern about independence… I am not part of the
real process, so we are not ten right person to ask…
Do you have any specific comment with regard to the governance of EITI Indonesia? Any
comment, suggestion, complaints, anything…
As I have mentioned earlier, the ideal MSG is to discuss policy, recommendations,…align
them with the national reform … I hope to see that in Indonesia…
I still have 5 minutes more. Then, what are your suggestions for measuring the impacts of EITI
Indonesia…?
You can go in to do the impact process of EITI Indonesia,.. Things I look for, number one…has
it contributed to any policy..?, has it contributed to any registration in the extractive
[industry]…?, has it done any analysis of the EITI reports…?, has the MSG done analysis of the
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EITI reports…? has the data analysis disseminated to the public…?, is the MSG stimulating
public debate on the extractive [energy] …? To the EITI process, for example… are they
actively doing talk shows in television… using the media to tell them: according to the EITI
reports this is how much the sector is contributing to the economy…it meets to improve the
governance in this particular [sector]… you know things like that. Those sorts of things
typically would be the measures of impacts… Another measure, I guess, would be to what
extent the public better equipped to understand the extractive sector to the EITI. Is EITI to
play the role increasing awareness about the issue, increasing understanding about the legal
framework, the fiscal regime... And we see that in other countries where they are very active
in doing that…they do outreach to school, to parliament, to… So you can also have a look at
that..to what extent they do that…are they publishing, for example, articles on the extractive
sector using EITI data…are they publishing opinion in newspapers…things like that…anything
to stimulate public debate… So that would be my indicators… And also need to see to what
extent is EITI being involved actively in policy meeting…for example is attending regulation
being discussed in the ESDM for example… do they think the EITI as possible
source/resource…like in discussing the law in the extractive sector, do they say…lets start
with EITI to help us inform this part… things like that… so maybe you can look at what role is
EITI playing in the national level in terms of policy meeting…that is indicating the impacts.
Gunardi I think I get so much information…thank you.
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Transkrip Wawancara 5
Hari
: Selasa
Tanggal : 24 Juli 2018
Jam
: 14.00 – 12.30
Tempat : Kantor SKK Migas, Wisma Mulia Lt. 33.
Interviewer
: Gunardi Endro, Anas Mulyanto
Interviewee
: Selvi – Manajer Senior Akuntansi Umum, Divisi Akuntansi
Bayu Alfadianto – Manajer Pelaporan Keuangan KKKS, Divisi Akuntansi
Musfadillah Daulay – Senior Legal Counsel, Divisi Program dan Komunikasi
Pendamping : Anas Mulyanto - Konsultan
Gunardi Selamat siang Bu. Pertama-tama saya mengetahui bahwa Bu Selvi ini [sudah] cukup lama
ya…terlibat di EITI Indonesia, saya lihat dari websitenya…nah, memang dari sejak awal
berdirinya [EITI Indonesia] Ibu…?
Selvi
Enngak…jadi, EITI Indonesia diplot pertamanya itu tahun 2009…waktu itu, sekarang atasan
saya, Bu Desti Melanti dan Pak SUjoko waktu itu yang menginisiasi sebenarnya kegiatan ini
ketika segera muncul Perpres 26/2010 itu. Beliau cukup intensif di awal-awal itu, tapi beliau
promosi…dan saya melanjutkan sebenarnya yang sudah diinisiasi oleh Bu Desti dan Pak
Sujoko…jadi habis itu akhirnya saya yang melanjutkan.
Gunardi Baik, kalau melihat banyak kegiatan-kegiatan di EITI [Indonesia]…selain Ibu yang sering hadir
di dalam kegiatan-kegiatan itu…? Boleh tahu siapa lagi ya Bu…?
Selvi
e….kalau nggak salah setelah [periode?] kedua atau ketiga itu…kami itu melibatkan…ada
divisi yang namanya Program Komunikasi…karena divisi itu dibentuk sebagai corongnya SKK
Migas. Jadi harusnya satu suara apapun yang disampaikan kepada Publik. Jadi teman-teman
dari Prokom sudah mulai terlibat sejak saat itu. Namun kalau bicara data EITI sendiri itu
mostly datanya datang dari Keuangan pak. Jadi memang daripada tik tok gitu untuk datanya
dari kami…langsung dari kami…mem-provide kepada EITI. Tapi kalau bicara data-data yang di
luar lingkup keuangan terutama, kami meminta bantuan dari teman-teman Prokom untuk
memfasilitasi karena beberapa data itu melibatkan fungsi-fungsi lain selain di Keuangan ini.
Gunardi hm…tapi dikoordinir di Keuangan gitu…?
Selvi
ya begitu…
Gunardi Kalau boleh tahu…misalnya ini bukan persoalan data sebenarnya…hanya saya ingin
mengetahui sedikit lebih banyak background-nya begitu…andaikan data-data itu…apakah
sering terjadi permintaan klarifikasi dari EITI…?
Selvi
Dalam prosesnya pak, waktu penyampaian data…kan disitu ada SKK, ada K3S sendiri, ada
teman-teman dari stakeholders kementerian… Ini data tidak kami lakukan sinkronisasi dulu.
Masing-masing diminta, kami kasih apa adanya. Memang dalam perjalanan prosesnya, ketika
data itu kemudian di-mapping-kan, itu baru pak banyak sekali pertanyaan, … karena …tidak
semua tetapi banyak sekali perbedaan… itu memang dalam prosesnya ada Independent
Adminstrator, mereka yang memfasilitasi kami…e….kenapa data ibu berbeda…itu yang kita
lihat ke dalam… Sebenarnya tidak ada yang salah, cuma kadang-kadang ada typo, terus ada
[patokan] data yang berbeda… dulu teman-teman di Kementerian Keuangan sistemnya cashbasis, pelaporan keuangan kami accrual-basis itu saja sudah njomplang… terus beberapa
[data] dari kontraktor itu adalah konversi pak…jadi pelaporan di dalam EITI itu dulu kalau
tidak salah itu dulu sempat dalam barel…e dalam standar cubic feet untuk gas…nah gas itu
masalahnya kalu kita bicara volume, dia standar cubic feet,… kalau bicara penjualan
satuannya itu mbpu…nah itu ada kendala. Ketika teman dari EITI minta kami dalam satuan
standar satuan cubic feet, maka standar satuan mbpu kami konversi pakai average… Ketika
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dia minta ke kontraktor, setiap jenis itu mempunyai GHV..apa…itunya berbeda-beda…jadi
nggak bisa pakai 1,1…karena itu adalah average saja…padahal disana itu ada yang 1,0…ada
yang 0,9 beda-beda range-nya pak..jadi minta data ke kontraktor mereka mengisinya actual,
kalau minta data SKK MIgas memakai konversi rata-rata… itu different, nah itu yang harus
kita jelasin…
,…mereka actual, disini rata-rata, dan itu terjadi di belakang…ya…
ya…itu, karena harus dikonversi itu…
…dan mengkonversinya mereka konversit sendiri atau minta bantuan ibu terus kemudian
untuk…
kami memag, jadi kami harus menyiapkan data penjualan itu dalam standar cubic feet,
sebenarnya data pencatatan kami bpu pak…apa…british petroleum unit ya…
…tapi secara dolar sebenarnya tidak ada masalah… secara dollar harus sama…
Jadi bisa disimpulkan more or less data dari SKK Migas itu sebenarnya tidak ada persoalan
selam ini?
Iya,…dan kalau bapak lihat dari historical laporan yang sudah ada semuanya memang
terjelaskan sih perbedaan-perbedaan itu… walaupun sudah kami laporkan konversi, at the
end tetap ada kadang-kadang tetap ada perbedaan…nilai uang yang masuk ke kas Negara
sama nilai yang kami report ada berbeda, karena memang itu apa…ada perbedaan di kami
ketika kami misalnya dispute dengan kontraktor…kami menagihkan sesuai hak pemerintah,
kontraktor membayarnya sesuai dengan perhitungan mereka sehingga memang masih ada
maount yang masih terbuka gitu…
Baik Bu…Jadi sebenarnya kalau melihat daripada…ini dari sisi institusi ya Bu…SKK Migas
sendiri terhadap EITI Indonesia kurang lebih seperti apa? Apakah sebenarnya merasa
bahwa… EITI Indonesia ini diperlukan oleh SKK Migas…? Bagaimana posisi sebenarnya
melihat SKK MIgas terhadap EITI Indonesia…?
Ok…kami meng-update itu Pak ke Manajemen SKK Migas. Dan apalagi pimpinan yang
sekarang ya pak…background-nya beliau dari KPK. Dan beliau sangat mendukung yang
namanya transparansi dengan motonya dia adalah 4 No: no kickback, no bribery, no
gratifikasi…dengan empat no lah… Jadi beliau sangat mendukung dengan yang namanya
transparansi…tetapi memang mungkin informasi tentang EITI, kalau bertanya kepada seluruh
pekerja SKK Miga belum semuanya aware…tetapi Paka Amien sebagai pimpinan SKK Migas
akan mendukung kegiatan EITI ini… Menurut kita sih, ini membantu kami juga ya
pak…meningkatkan citra kegiatan industri migas ini… Karena menurut historical beberapa
tahun ke belakang kan banyak kasus, walaupun bukan hanya di SKK Migas…dan orang-orang
memandang indutri ini kayaknya jelek banget kalau di luar. Nah, melalui EITI ini saya kira
merupakan salah satu kendaraan untuk [menunjukkan] bahwa industry ini tidak seperti itu
lho pak…bisa dibuktikan dari data-data keuangannya, memang kami nggak beda gitu…apa
yang kami dapat, ya kami setorkan ke kas Negara. Dan kadang-kadang orang suka bertanya
pak…apakah uang penjualan itu singgah dulu ke kantong atas nama SKK Migas…? Kan itu
enggak gitu lho…dari buyer itu langsung ke kas Negara…nggak ada mampir-mampirnya ke
kita,…bunga satu malam pun deposito-nya nggak dapat…nggak ada. Jadi memang SKK Migas
pembiayaan operasionalnya melalu APBN…
Jadi sebenarnya kalau sedikit disimpulkan adalah bahwa SKK Migas merasa memiliki benarbenar EITI Indonesia itu bu…diharapkan tetap teguh berdiri…sangat strategis… Kalau
misalnya sekarang…kalau tadi sikap SKK Migas terhadap EITI Indonesia…sebenarnya kalau
dilihat EITI sendiri punya pengaruh tidak sebenarnya secara factual pada SKK Migas? Jadi
sekarang ini EITI sudah cukup lama beridiri…de facto ini ya fakta…kalau tadi dari SKK MIgas
merasa memiliki, nah sekarang sebaliknyan nih…apa yang dirasakan SKK Migas, apakah ada
pengaruh kah keberadaan EITI itu…? Ke dalam SKK MIgas sendiri…
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Kalau ke dalamnya itu pengarahuhnya bahwa kami divisi Prokom itu harus menjelaskan
kepada fungsi-fungsi lain kalau memang masih banyak fungsi-fungsi yang belum mengerti
EITI itu apa…tujuannya apa…gunanya apa…terus kegiatannya apa saja…selain dari divisi
Prokom dan divisi Akuntansi. Memang harus terus dijelaskan bagaimana EITI, tujuannya
apa...gitu. Prinsipnya fungsi-fungsi lain mengerti bahwa sebenarnya dengan adanya EITI ini
diharapkan nanti sepanjang data-dat yang diperoleh itu baik dan sesuai dengan kebutuhan
dan tentunya juga masih memperhitungkan bahwa SKK MIgas itu bukan lembaga
publik..bukan badan publik,…jadi SKK Migas ada kewenangan untuk menentukan mana
informasi yang bersifat umum, bersifat khusus dan rahasia, sehingga nanti diharapkan
mempunyai kontribusi untuk memperbaiki tata kelola hulu migas…
Gunardi Jadi boleh dikatakan more or less mereka tidak ada resistansi…
Daulay Nggak, nggak ada…
Selvi
Mungkin bisa ditambahkan pak, kita juga dengan EITI sangat terbantu terutama mengenai
[hubungannya dengan] Pemda pak… kan disitu biasanya selalu ada perwakilan dari Pemda.
Jadi beberapa isu dulu agak sedikit mengganggu itu tentang dana bagi hasil. Teman-teman
daerah itu mengira kewenangannya ada di SKK Migas pak…dan kita selalu dipersalahkan
dalam segala aspek lah ya… Melalui EITI ini dan dilakukan beberapa forum group discussion,
kita bisa menjelaskan peran SKK Migas itu bagaimana gitu… terus banyak instansi yang terkait
dalam rangka menentukan DBH gitu…dan [dari] kita itu cuma data mentah banget, cuma
data lifting…data input, padahal untuk menentukan DBH factornya ada lima atau enam gitu
dan sisanya bukan di SKK Migas… Nah kayak gitu pak, menurut saya sih, mungkin di beberapa
forum itu setelah kita jelaskan cukup mengerti…manggut-manggut tapi ya walaupun belum
puas juga ya…
Daulay Pertanyaan-pertanyaan yang kami terima, baik di Jakarta maupun di perwakilan SKK Migas
menampakkan apa yang disampaikan Bu Selvi tadi itu sering di pemerintah daerah nggak
jauh-jauh dari dana bagi hasil. Dimana permasalahan dana bagi hasil itu sendiri adalah sering
kurangnya pemahaman dari pemda-pemda bahwa sebenarnya adanya perubahan dari
pejabat pemda yang mengurusi dana bagi hasil itu juga pengaruh ketika mereka juga selalu
diundang oleh Dirjen Migas untuk menghitung itu ke Jakarta. Kalau [pejabat] itu diganti lagi,
nanti bisa pengaruh…pada kecermatannya, pada ketelitiannya… pada akurasi sama
kronologisnya, karena itu sering terjadi…itu yang dengar dari teman-teman yang mengurusi
sehubungan dengan keperluan itu…seperti dari teman-teman Dirjen Anggaran, teman-teman
dari DJPK, teman-teman dari Dirjen Migas…itu cerita…kita selalu undang Pemda dalam
rangka mengitung… di DIrjen Migas itu…rutin itu, berkala. Orangnya sering berganti-ganti itu.
Kayak gitu pengaruh juga, disamping itu mereka seringkali tidak memperhatikan apa yang
dibilang Ibu Selvi ada factor-faktor untuk menghitung itu, yang mana di Dirjen Anggaran di
DJPK dihitung…Jadi kalau itu tidak diperhatikan tambah lagi kalau orang yang mengurusi itu
dirubah-rubah, akhirnya seolah-olah kayak SKK Migas gimana sih…padahal kita sudah
melaksanakan fungsi kita di bidang pelaksanaan kegiatan di hulu migas ini… Dan itu pun
disetornya ke rekening kementerian keuangan… Nah sebetulnya kalau mereka bisa
memahami ini semua…ya tolong lah pejabat pemda yang ditugaskan untuk rapat di dirjen
Migas untuk menghitung itu jangan diganti-ganti, terus tolong lah diperhatikan factor-faktor
untuk menghitung itu…mudah-mudahan inshaAllah suatu hari tidak ada lagi pikiran-pikiran
yang perlu diluruskan tentang SKK Miga terkait dana bagi hasil karena memang ya itu
tadi…ada Dirjen Migas, ada Dirjen Anggaran, ada DJPK…nah nanti Kementerian Keuangan…
Gunardi Saya kira mungkin dengan adanya forum semacam EITI ini sebenarnya ya namanya juga kalau
sudah kumpul itu ada kemungkinan untuk klarifikasi dan sebagainya…
Daulay Ya, itu sangat membantu sekali… karena kita sering sekali mendapatkan pertanyaan tentang
dana bagi hasil. Terkhir forum ESDM membahas dana bagi hasil di Batam itu, MSG nya
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banyak…kita senang sekali MSG nya banyak…terus disitu pemdanya datang. Ya memang yang
saya tangkap dari terutama Pemprov Riau, mungkin kita nggak bisa menyenangkan semua
orang, kita tidak bisa memuaskan setiap orang, saya kira beberapa keluhan atau pertanyaan
Pemprov Riau di forum itu saudah ada jawabannya…
Bayu
Kalau di forum dana bagi hasil semua vocal…Papua juga vocal …daerah yang bergantung pada
dana bagi hasil, mereka akan vokal… berapa yang akan mereka terima…pertanyaannya
banyak mengapa penerimaan dana bagi hasil turun dari tahun sebelumnya… berapa berbeda
dari anggaran…karena kalau dulu mereka terima berdasarkan anggaran sebelumnya, kalau
sekarang mereka terima berdasarkan actual…
Daulay Kalau yang kemarin di Batam itu…ya mas Bayu ya…yang diundang cuma yang di
Sumatra…kayaknya Riau saja. Saya tidak bisa membayangkan acaranya bisa setenang dan
selancar itu kalau seluruh pemda di Indonesia dijadikan satu dalam acara itu…mungkin
acaranya nggak tahu bisa berjalan normal atau enggak…Acara yang di Batam hanya
perwakilan pemda-pemda Riau. Kalau misalnya seperti yang disampaikan mas Bayu, ada
pemda Kalimantan juga, Sulawesi juga, terus dari Papua …wah saya nggak tahu, mungkin
tidak setenang dan selancar di Batam… Itu yang diundang kemarin dari perwakilan pemdapemda Riau saja…
Gunardi Baik. Nah sekarang ini mengenai persoalan…barangkali ada semacam idea atau apa…apakah
ada usulan tentang keterlibatan dari SKK Migas lagi sehingga bisa lebih memberikan manfaat
bagi EITI dan bagi SKK Migas…barangkali dalam bentuk apa…?
Selvi
Walaupun sudah pernah dilakukan…kembali terkait DBH lagi pak… saya sendiri sedikit
concern… karena di beberapa meeting suka di-challenge teman-teman dari Pemda…”itu
itungan-itungannnya masih nggak benar…” Kemarin saya bilang ke EITI, walaupun
sebenarnya pada ada forum-forum diluar ini kita melakukan yang sama…coba dikumpulkan
benar-benar orang-orang yang trelibat, terus kita ajarin cara menghitungnya…tapi dari
pemerintah pun harus lengkap…Dirjen APK nya ada, …semua ada, jadi dia tahu data SKK
Migas itu akhirnya yang menghitung siapa gitu…itu yang di Batam salah satunya yang bisa
diimplementasikan… itu bisa memberikan manfaat baget bagi kami kalau mereka semua
paham…
Daulay Di Batam itu Dirjen Migas sudah bilang yang tadi saya sampaikan…disamping Dirjen Migas
selalu mengundang secara rutin rapat-rapat dana bagi hasil kepada Pemprov, itu dari
Pembrov…beliau-beliau tidak bilang selalu ya…kadang-kadang pejabat yang disuruh rapat
berganti-ganti…berubah-rubah gitu…[Selvi: tidak ada transfer knowledge-nya…]
Gunardi Lebih spesifiknya di daerah mana Pak…yang ganti-ganti?
Daulay Kemarin itu yang kita ikut itu yang di Batam…
Selvi
Itu kayaknya berlaku di semua pak…di semua Provinsi… kadang yang dikirim itu perwakilan
dari provinsi…yang bertanya itu dari pemda terdekatlagi pak…kan untuk operasi itu ada level
kabupaten ada level provinsi…yang protes dari kabupatennya… karena nggak ikut sosialisasi
yang diwakili provinsi…harusnya dari provinsi mentransfer itu ke kabupaten…
Daulay Ada hal yang menarik waktu saya saya mas Bayu…di acara Batam itu. Jadi ada dari PYP
presentasi ..ee…dari hasil penelitian…itu dipresentasikan mengenai masalah kemisikinan.
Kemiskinan itu ternyata tidak berbanding lurus dengan banyaknya hasil industri ekstraktif.
Tetapi ini harus diperhatikan ada dua permasalahan… transparansi distribusi pendapatan dari
gubernur, dari pemprov, ke bupati-bupati , ke kabupaten-kabupaten. Sama yang kedua,
ketergantungan dari masyarakat dari hasil industry ekstraktif. Itu juga sesuatu yang harus
diwaspadai…jangan berlarut-larut ketergantungannya pada industry ekstraktif. {Selvi: energy
yang tidak terbarukan, suatu masa habis]… Nah itu tadi pembagian itu dari Pemprov…ke
pemda-pemda… Ini yang mungkin pemda tidak berpikir…yang bagi itu dari pemprov ke
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pemkab-pemkab… Sama ketergantungan dari masyarakat terhadap industry ekstraktif yang
harus diwaspadai jangan terus-terusan.
Gunardi Saya kira mengenai bagian pertama sudah… Sekarang dari pengalaman dan pengamatan,
barangkali… Kalau dilihat secara objektif, saya percaya kalau SKK MIga ada keseriusan di
dalam mempresentasikan data. Kalau bisa jujur, seantusias apa …seserius apa pihak-pihak
yang seharusnya memberikan laporan kepada EITI [Indonesia]?
Selvi
Gini Pak. Jadi dalam rangka membangun apa yang namanya transparansi itu kami bahkan
kalau menyediakan data itu tidak sample Pak…maka kalau dari migas itu 100% datanya. Jadi
dulu sejarah start dari EITI itu kita boleh tolerable misalnya revenue diatas berapa…yang
penting disepakati di MSG meeting. Tapi kami sudah menyampaikan… dari migas…100%
semua kita laporkan. Dan kita…perbedaan itu nggak ada. Jadi dulu kontrak mereka itu
perbedaan misalnya 5 dolar itu menjadi tolerable, tidak perlu dijelaskan…tidak bagi SKK
Migas, kami memberikan pesan kepada kontraktor 5 dolar pun harus dijelaskan,,,itu karena
apa begitu. Kalau memang rounded, ya kami bilang bahwa itu memang rounded. Kalau
memang judges, kita bilang judges…tetapi kita tidak mau itu menjadi tolerable…karena bagi
kami satu sen pun itu uang Negara yang kita jelaskan pertanggungjawabannya. Jadi sampai
segitunya Pak. Jadi itu sangat kontradiktif dengan minerba pak. Minerba itu saya dengar surat
ijin ada sekitar 5000 itu, dan mereka dengan satu sample saja tertatih-tatih mengumpulkan
data karena memang susah sekali mereka mendatangi yang punya IUP-IUP itu… karena ada
perusahaan ada pribadi dan segala macam. Tapi memang mungkin satu dua kontrak,,,satu
dua atau tiga ya…ketiga, bukan ketiga…saya kira partnernya… ada data yang mereka tidak
submit…dan orangnya cuma itu-itu saja sih. Jadi waktu di EITI…ini harus kita apakan? Apakah
harus kita publish…menurut saya ya silakan gitu. Memang dari SKK Migas kita menerbitkan
surat dari pimpinan kami, tolong dia serius untuk menyampaikan data itu… tapi kalau partner
itu kita tangannya nggak begitu sampai, karena secara hukum itu PSC production sharing
contract itu, hubungan kami itu dengan operator yang ditunjuk…bukan dengan partnerpartnernya…jadi kalau berhubungan dengan partner sebenarnya melalui operator. Jadi
tangan kami tidak begitu sampai, tapi memberikan surat peringatan, mengingatkan mereka
melakukan kwajibannya tetapi saya bilang itu-itu juga orangnya…Kita sih kemarin…ya sudah
dipublish saja begitu…
Gunardi Kira-kira sebabnya apa ya Bu? Karena persoalannya begini…saya percaya kalau SKK MIga
kalau menyampaikan serius, cuma kalau saya memberikan suatu judgment itu kan kelompok
ya Bu…industry ini begitu. Kalau misalnya dari SKK Migas sudah right, right data begitu, tapi
kalau di tempat lain tidak ada kesepahaman tentang persoalan itu atau ada suatu handicap
untuk menyampaikan laporan yang bisa padan dengan data yang dari SKK Migas, itu menjadi
persoalan Bu… Mungkin ada misunderstanding atau understandability kurang sampai,,,itu
memberikan image secara keseluruhan bagi masyarakat kan buruk begitu kan Bu ya…? Itulah
makanya sebenarnya ingin saya menggali lebih dalam lagi, kalau menurut pengamatan Ibu
dari kontraktor-kontraktor atau katakanlah partner atau kontraktor karya…yang tidak
menyampaikan laporan atau menyampaikan laporannya barangkali tidak serius…kurang lebih
sebabnya apa kalau Ibu amati…?
Selvi
Ya itu lagi…jadi sebenarnya yang kami amati perusahaan itu, setelah kita dalami memang
perusahaannya itu memang bermasalah…kemungkinan waktu itu karena masalah pajak pak…
jadi kalau misalnya bicara masalah data…migasnya diluar pajak, itu semua
terlaporkan…karena itu kewajiban operator. Nah, sebagai operator dia punya kewajiban
melaporkan pajak post media… Karena sesuai ketentuan perundang-undangan, pajak itu
dilaporkan masing-masing pak, bukan oleh operatornya begitu…nah kebetulan perusahaan
yang ini waktu itu dia mengalami apa istilahnya…deficit lah mungkin…ada masalah di
korporat nya, jadi kemungkinan dia belum bayar gitu…jadi akhirnya dia tidak mengirimkan
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Gunardi

Selvi

Gunardi

Selvi

Gunardi
Selvi
Gunardi
Daulay

Selvi
Daulay

Gunardi

reportnya. Ini sih satu-satunya. Memang ada beberapa lagi yang nggak lapor karena
kontraknya sudah berakhir, jadi susah kita pak kalau PSC berakhir …partner-partnernya sudah
cao…kan kita bikin reportnya setelah dua tahun kalau tidak salah…ya susah sekali kita untuk
menghubunginya karena mereka sudah tidak di Indonesia… Kecuali yang ini, yang ini ada di
Indonesia tetapi tidak lapor.
Juga termasuk di dalamnya sebenarnya kan kalau terjadi…menjadi persoalan… misalnya ada
diskrepansi data yang sudah dijelaskan itu ya…biasanya diminta klarifikasi…nah barangkali
Ibu hadir atau katakanlah mendengar atau katakanlah ikut terlibat juga dalam…permintaan
klarifikasi itu… apakah mereka serius menanggapi atau katakanlah atur deh gimana caranya
dikonsolidasi…?
Kontraktor itu kalau di migas, EITI mengirim email permintaan klarifikasi..cc.ke SKK Migas.
Deberi deadline, kalau mereka tidak respon, kami yang akan bantu kenapa anda tidak
menjawab itu…jadi dari operator sangat kooperatif kalau ada dari EITI… Malah di antara MSG
itu, kemarin yang susah memberikan data itu dari pajak…karena mereka terikat dengan
undang-undang kerahasiaan data dengan masing-masing WP… jadi harus ada persetujuan
dari instansi yang dimintai datanya. Nah masalahnya seperti tadi, saya bilang, ada yang tudak
bayar…ya tidak akan pernah memberikan approval untuk membuka datanya. Jadi DJP pun
tidak publish data bahwa sudah bayar atau tidak…kita tidak tahu. Jadi yang kesulitan adalah
data dari pajak.
Ok, sekarang begini…ini ada laporan EITI rekonsiliasi dan bisa diunduh di website…apakah itu
[laporan] sering dipakai di SKK Migas sendiri Bu…? [saya] tidak tahu entah untuk apa gitu…
Atau ya pokoknya [data] sudah saya serahkan disana kemudian dipublish, ya sudah gitu…
Bagaimana sebenarnya yang terjadi Bu…?
Kalau saya, karena sebenarnya kita yang bikin report dan datanya…saya sebenarnya punya
simpenan softcopy…jadi nggak pernah buka websitenya lagi… kecuali kalau lagi cari informasi
tertentu, seperti kemarin kita diminta presentasi terkait EITI, kami cari informasi di
website…kalau datanya, so far sih…
Jadi artinya bukan pengguna data atau pengguna laporan, ya Bu…?
Karena kita punya simpenan softcopy laporannya, pak…
Ya, tapi digunakan atau tidak…atau ada satu bagian lain yang menggunakan…?
Kalau untuk data atau berita di website EITI, kalau saya, cukup sering melihat…karena sering
ditugaskan untuk menghadiri acara-acara di EITI. Cuma kalau untuk data-data yang tadi
ditanyakan, data-data yang didapatkan dari EITI dari SKK Migas itu sudah secara langsung
kedua belah pihak berinteraksi secara intens…SKK Migas memberikan data terus EITI ke K3S
dapat data, sepertinya untuk melihat secara detail datanya lagi tidak ini seperti
…tidak…karena kita yang memberikan…
Kami sudah punya datanya, dan kalau data kami diminta… ya kami tinggal keluarkan…tinggal
ambil dari softcopy-nya…
Jadi lebih banyak yang dilihat itu adalah apa dan bagaimana EITI di Indonesia dan di Negara
lain…tapi kalau mengenai data, karena EITI sudah minta ke kita, sudah minta ke K3S, kita
sudah tidak perhatian lagi begitu…untuk data-datanya itu…
Sekarang, kemudian mengenai masalah usulan…mengenai idea lagi ini. Sebenarnya kalau
saya lihat dari laporan rekonsiliasi itu ya masih banyak diskrepansi-diskrepansi yang saya
temukan… saya kira sih boleh dikatakan tidak secara signifikan ada perbaikan
diskrepansi…makin lama makin kecil lah katakana lah begitu secara umum. Nah, barangkali
ada suatu usulan dari Ibu atau Bapak tentang bagaimana agar EITI memperbaiki proses
rekonsiliasi yang dilakukan Independent Administrator untuk… kalau saya bayangkan begitu
beratnya untuk…
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Mungkin lebih pada sosialisasi kepada kontraktor dan stakeholders…kadang-kadang salah
satu diskrepansi itu ada pada penggunaan cara…misalnya kalau negatif itu dalam
kurung…kontraktor itu kasihnya tetap positif pak harganya…nah kayak gitu sudah bikin
diskrepansi. Jadi memang ketika nanti sosialisasi kepada kontraktor kita perlu menekankan,
belajar dari kasus kemarin salahnya dimana itu ketika sosialisasi ditekankan kembali…
mungkin itu perlu. [Daulay: Cara pengisian form-nya…] …perlu sekali, …ketika mereka release
datanya ya itu…kadang ada yang ngisi datanya kebalik-balik saja banyak…
Padahal sebenarnya kalau di SKK Migas datanya sudah diverifikasi dulu disini barangkali…?
Kalau data itu tidak… yang diminta EITI pak…SKK Migas memang terima report dari
kontraktor, kami menyampaikan data based on data kontraktor itu ke EITI Sekretariat. Yang
dia [EITI} minta ke kontraktor, kontraktor juga kirim pak… Jadi report yang sama sebenarnya,
source data yang sama, ketika di-translate ke dalam format yang diminta EITI itu sering masih
kebalik-balik ngisinya…itu terjadi… [Gunardi: Lembar itu langsung disampaikan..] ke
kontraktor ya…[Gunardi: disampaikan ke EITI secretariat…] …ke secretariat ya, tidak melalui
SKK Migas. Kan tujuan transparansi itu, masing-masing menyampaikan terus kita rekon lalu
harusnya…
Nah itu masalah understandability darilpada form-nya itu dan cara pengisiannya barangkali
usulan [hal] yang perlu diperbaiki…
Ok, sekarang bagian ketiga…ini kembali ke persoalan pengalaman dan pengamatan yang
terkait dengan program-program tahunan di EITI. Saya nggak tahu, yang sering hadir Ibu atau
Pak Daulay atau Pak Bayu… Nah, boleh diamati apakah sering dilibatkan di dalam
perencanaan program-program apa yang akan dilakukan di tahun ke depan… ? seperti
katakanlah kalau di organisasi biasa kan RKT Rencana Kerja Tahunan…atau Worlplan
istilahnya…
Biasanya secretariat EITI mengundang kita…membicarakan program satu tahun ke depan,
pengumpulan data, koordinasi, selalu…
Kita bahkan akhir tahun…kalau dulu…beberapa tahun lalu masih menggunakan dana…hibah
dari Worldbank ya…itu ada pertanggungjawabannya juga yang…MSG meeting diundang
untuk meng-approve apakah memang pertanggungjawabannya sudah sesuai.
Yang sering hadir pak Bayu atau Pak Daulay…?
Saya…
Saya ingin tahu menurut pandangan dari bapak-bapak berdua… Bagaimana…siapa yang
pertama mengusulkan program…lalu bagaimana dibicarakannya…dalam rapat?
Biasanya sekretariat EITI menyampaikan usulan, kemudian membuka kepada MSG meeting
apa yang mau dikerjakan ada usulan lagi atau tidak…
Targetnya disampaikan…?
Disampaikan…[target] waktunya juga ada…
Mungkin gini ya Pak…kalau saya lihat beberapa pertemuan itu waktu set up itu.. Dari temanteman Kemenko, secretariat EITI…mereka punya workplan…sebenarnya mereka sudah susun.
Di MSG meeting itu, disampaikan sekalian meminta masukan sekiranya ada tambahan yang
kita ingin masukin…mislnya FGD apa gitu…karena kalau dari bawah, terus kita diminta ide…
kadang-kadang tidak jadi-jadi pak… Jadi dari mereka itu sudah jadi, ditayangin, dari forum
ada masukan tidak begitu…
Nah sekarang dalam pelaksanaannya sendiri, program-program itu…, saya kebetulan kemarin
dua kali menghadiri event yang diselenggarakan oleh EITI… tapi saya tidak tahu yang lain-lain,
barangkali Pak Daulay Pak Bayu dan Bu Selvi… suasana seperti apa yang Baka dan Ibu tangkap
disitu…apakah suasananya itu hanya sekedar menjalankan program saja yang sudah
ditetapkan …atau bagaimana… atau ada kendala-kendala terhadap itu…?
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Bayu

Suasananya umpamanya di Batam juga salah satu program EITI… sebenarnya suasananya itu
dalam rangka membangun transparansi ke public, salah satunya pemerintah daerah…mereka
sih rely on kepada kami ya…………dalam hal laporan…memfasilitasi ketika berdiskusi dengan
pemda…
Gunardi Tetapi kalau saya lihat misalnya seperti dua kali event kemarin itu…kehadirannya tidak begitu
penuh ya…? Saya lihat begitu…suasananya juga nggak begitu…kan beda ya Pak kalau
suasananya persoalan penting nih…gontok-gontokan berdebat habis begitu ya…? Atau ada
juga ya sudahlah…begitu kan…? Ada yang seperti itu…itu sebenarnya yang ingin saya ketahui.
Selvi
Saya sih melihat karena itu budaya Indonesia ya Pak… Jadi sebenarnya…e kalau kemarin itu
workshop ya…biasanya kalau ada teman-teman dari LSM terutama, mereka sangat kritis Pak
dan men-challenge terhadap apa-apapun yang kita presentasikan…apalagi data-data dari
stakeholders itu…mereka sangat kritis dan kadang-kadang kami pun agak sedikit kepayahan
untuk menanggulangi gitu… tetapi seperti yang saya sampaikan, ada yang cukup kritis…ada
yang memang cuma karena memang namanya di SK ada jadi hadirnya ya sekedar hadir gitu…
ya itu kita nggak bisa itu sih…memang ada yang seperti itu. Tapi menurut saya sih beberapa
teman-teman perwakilan dari AMI atau API…IMA yang dari minerba…teman-teman PYP itu
mereka okay…mereka sangat challenge…karena kan sebenarnya improvement sebagai pihak
luar yang melihat industry ini kayak mereka ya Pak…itu yang kasih feedback ke kita begitu…
Daulay Terus saya juga mau ngasih masukan. Waktu itu masih sama waktu itu masih ada Bu
Sondakh…saya diundang rapat di Yogya…membahas dengan secretariat EITI [tentang]
PerPres revisi … bahas itu di Yogya dipimpin Pak Bastian juga…itu satu hal yang menarik dan
saya kira sih sudah ada pasalnya, tapi kalau sudah menjadi PerPres yang baru bisa
disosialisasikan secara besar-besaran…tapi tidak tahu itu jadi apa enggak…kan itu baru
konsep yang dibahas di Yogya… transparansi data penerimaan dari… pendapatan dari
industry ekstraktif… itu yang menarik lagi sebenarnya disitu sempat dibahas juga pasal-pasal:
apa sih yang nanti bisa dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang sudah begitu
kooperatif… yang sudah memberikan data informasi…karena kalau itu nggak ada, saya rasa,
ada yang kurang…yang bisa dinikmati begitu… Apa suatu keistimewaan atau daya
tarik…insentif apa…nah itu dibahas juga waktu itu…dan waktu itu saya juga sempat ngasih
masukan disana….usul coba dilihat di Negara lain apa yang diberikan EITI untuk perusahaan
yang sudah bagus…yang datanya sudah terbuka, sudah sangat kooperatif… Kalau misalnya
hanya diperlukan untuk perbaikan tata kelola “okay, that is good but not for us…what for
us?” itu apa gitu…nah coba itu dilihat di Negara lain, apa itu…untuk perusahaan-perusahaan
yang sudah terbuka dan kooperatif… di pasal-pasal yang baru di Perpres yang baru akan
sangat baik sekali karena ada daya tariknya: kalau kooperatif kalau kita terbuka terus dapat
apa…nah itu…
Gunardi Apakah poin itu ya Pak…yang mengusulkan perusahaan-perusahaan sendiri atau dari…? Pada
saat itu ada perusahaan-perusahaan yang hadir pak?
Daulay Ada, tapi seingat saya asosiasi.
Selvi
Itu sebenarnya idenya sudah diimplementasikan…kalau nggak salah tahun berapa ya…waktu
itu kita sampaikan…jadi kayak pemberian semacam penghargaan…tapi diwakili… kepada
salah satu perusahaan yang terlibat di EITI. Kan belum ada aturannya…cuma dalam [usulan]
revisi Perpresnya dimasukkan. Itu daya tarik…idenya sih dari secretariat EITI. [Bentuknya apa,
saya bilang bisa dilihat di Negara lain…kita ikuti saja gitu, sebagai daya tarik]. Termasuk
diantaranya waktu itu mau bikin EITI daerah. Itu dua ide yang diusulkan…
Gunardi Dua hal itu yang menonjol untuk dimasukkan dalam perubahan PerPres…?
Daulay Ya…jadi disamping ada perbaikan tata kelola industry ekstraktif…terus ada juga transparansi
antara penerimaan dari industry ektraktif yang disetorkan oleh perusahaan itu akurat sesuai
dengan yang disetorkan instansi ke Negara, itu juga ada insentif tadi…
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Gunardi Nah, kembali ke program-program tadi…apakah setiap tahun selalu diundang untuk
mengevaluasi efektivitas jalannya daripada program-program itu?
Selvi
Nggak ada. Kalau laporan ada. [Gunardi: Tapi proses evaluasinya sendiri…?] belum pernah.
Cuma itu saja sih, pertanggungjawaban pernah itu…pertanggungjawaban penggunaan dana
hibah…disitu ada detail kegiatan…[Gunardi: pada saat didanai dana hibah]. Kalau sekarang
nggak begitu sih pak.
Bayu
Evaluasi itu lebih kearah tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi…itu yang didiskusikan.
[Gunardi: didiskusikan secara khusus, agendanya mengenai itu?] dalam rapat MSG… Salah
satu [masukan] untuk membuat program ke depan ya rekomendasi dari MSG di laporan
sekarang begitu…contohnya di rekomendasi tahun 2015 salah satunya sosialisasi tadi…itu
yang dilakukan…tahun ini dilakukan di Batam itu…
Selvi
Menindaklanjuti laporan itu, direkomendasikan pak…jadi bentuknya bisa FGD DBH itu
kan…sosialisasi report kepada stakeholders… itu jadi design program untyk tahun depan…tapi
the whole program sih tidak dievaluasi…
Gunardi Lalu, tadi kan ada usulan bagaimana mengintensifkan FGD…mengenai klarifikasi DBH…ada
usulan lain barangkali yang masih ada…?
Daulay Kemarin waktu di Batam itu, walaupun sebenarnya dua MSG ini diundang…dari asosiasi
industry minerba dan asosiasi industry migas. Cuma topic atau pokok bahasan yang sering itu
kok mengenai migas… jadi kita merasa kurang berimbang begitu…padahal menurut saya seksi
sekali lho…masuk ILC berapa kali…sampai ada kata-kata: Indonesia berani enggak? Nah, akan
lebih menarik kalau topic bahasannya lebih berimbang, bukan hanya migas saja…….Saya
menulis di tanggapan…kenapa pokok bahasannya hanya migas, padahal minerba juga hadir
diundang…
Selvi
Saya menambahkan usulannya ya… dari tahun terakhir, kita itu punya waktu yang sangat
terbatas untuk melakukan review terhadap draft laporannya EITI. Hal ini dikarenakan
procurement-nya itu sangat telat. Padahal sekarang kita sudah menyelesaikan 2015 report…
2016 report itu harus di-submit ke secretariat internasional paling lambat Desember 2018 ini.
Sampai hari ini saja, procurement itu katanya failed. Jadi kita butuh waktu satu bulan lagi.
Jadi estimasi baru bulan September… itupun kalau berjalan… Sepetember ke Desember itu
pak, tinggal tiga bulan…biasanya kami dikasih waktu satu bulan… Untuk mereka
mengumpulkan data saja butuh dua minggu…kalau kontraktornya masih ada yang lambatlambat harus kita kejar kan Pak, apalagi minerba… Mineb a yang ditarget seratus saja IA-nya
sampai tertatih-tatih… harusnya mereka melakukan visit kan pak…menanyakan memotret
fakta kenapa mereka tidak submit data. Jadi saya sih sudah berapa kali mengiungatkan bisa
tidak procurement itu di awal tahun sehingga misalnya April kita sudah dapat…sehingga kita
punya waktu mungkin sekitar delapan bulan..eh enam tujuh bulan ke belakang untuk prepare
report ini…
Gunardi Saya ingin lebih dalam lagi… saya ingin menanyakan mungkinkah laporan tahun 2016 itu
dilaporkan 2017…? 2017 dilaporkan di 2018? Dari pandanga Ibu nih…?
Bayu
Saya kira…kita sendiri ada deadline laporan juga sih pak.
Selvi
Kalau saya ditanya bisa enggak sih…? Bisa pak. Tetapi memang data itu pada saat potret
tahun itu kemungkinan belum 100% sesuai dengan hak pemerintah dan kontraktor, karena
pada kenyataannya ada beberapa kontraktor…kan kalau closingnya 2017, penyelesaian hak
dan kewajiban itu 2018 pak. Jadi kalau kami nagih kepada kontraktor, ,,,karena di migas itu
tiap bulan sebenarnya kita bagi-bagi pak…di Desember kita hitung pak, haknya kontraktor
berapa seharusnya haknya pemerintah berapa seharusnya sesuai dengan kontrak, setelah
kita hitung…kami tagihkan kekurangan-kelebihannya kepada kontraktor, jadi kadang
kontraktor harus bayar atau pemerintah yang harus bayar kepada mereka. Dan itu tidak
berjalan mulus biasanya…ketika orang itu ditagih, kadang suka ngeles…”oh saya tidak segitu,
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saya mestinya segini”…nah itu kadang takes time lebih dari enam bulan…sampai kadangkadang-kadang kami harus proses kayak semacam arbitrase mungkin…menunjuk konsultan
hukum dan sebagainya. Tapi kalau Bapak bilang bisa?, ya bisa sih tapi memang based on data
itu…
Gunardi Tapi saya kira salah satu yang menjadi factor juga…yang menjadi persoalan di DBH tadi ya…?
Di DBH itu, setiap tahun di daerah itu mereka membuat anggaran Bu… anggaran itu
berdasarkan suatu perkiraan kan…kalau melesetnya terlalu jauh kan mereka teriak…”mana
uang untuk melaksanakan program-program saya…?” Barangkali suatu idea apakah
memungkinkan atau tidak…begitu…
Selvi
Mungkin mas Bayu bisa koreksi…tetapi sepengetahuan saya, akhirnya di kementerian itu
untuk membagi dana bagi hasil daerah itu berdasarkan data actual pak… jadi dana
penerimaan Negara yang masuk dikurangi dengan kewajiban-kewajiban pemerintah itu, cash
sias berapa itu lah yang dibagi. Jadi tidak menggunakan accrual basis sepengetahuan saya…
Karena kalau menggunakan accrual basis, yang tadinya diasumsikan sebagai penerimaan
Negara padahal harus dibalikin…nah itu yang sepengetahuan saya sih.
Bayu
Kalau yang saya pernah terlibat, itu dulu untuk pembagian dana bagi hasil itu… untuk kuartal
satu tw-1 tw-2 masih berdasarkan angka promotion [estimasi?] kemudian diactual…kemudian nanti ada lebih atau kurang…memang mungkin ada problem ketika
parameter-parameter di ……… karena kemungkinan ada kelebihan saldo di sisi daerahnya,
karena daerah sangat alergi ketika mereka diminta harus mengembalikan dana yang sudah
mereka terima. Ya itu problemnya, mereka harus me-manage bahwa ada hal-hal yang
uncontrollable di sisi industri ini…dalam konteks harga, dalam konteks production…itu kan
sebetulnya ada uncertainty juga. Apa yang diterima mereka, kemudian mereka spend
semuanya…terus ada how to manage their revenue…begitu…cukup kompleks…
Daulay Salah satu hal yang disampaikan Pemprov di acara di Batam itu adalah permasalahan kurang
bayar…lebih bayar atau kurang bayar masih ada…tetapi dikeluhkannya kurang bayarnya itu…
Selvi
Tapi itu…[masalahnya]… mereka mebagi berdasarkan uang yang sudah masuk…tidak bisa
berdasarkan estimasi revenue yang akan diterima… Kalau itu dimasukkan…dimunculkan, ya
bayangkan susah nariknya…apalagi kalau dikurangi di tahun berikutnya…makin kecil APBDnya…uangnya tahun ini gede, tahun depan kecil… lebih problem lagi… kan minimal harusnya
imbang begitu…
Daulay Dan DJPK ini juga memberikan perhitungan itu sudah hati-hati…jadi kalau mau dipakai istilah
kementerian keuangan sama bahasa Dirjen Migas…”tidak mungkin lah kita dalam
menghitung dana bagi hasil daerah itu mendzolimi orang”…bahasanya begitu…”tidak
mungkin mendzolimi orang”…
Selvi
Saya beberapa kali ketemu pemda ya…saya kadang melihat mereka itu segitu euphoria-nya
dengan otorisasi daerah itu sehingga tidak memikirkan keberlangsungan daerahnya menurut
saya…karena mereka misalnya dari Kalimantan waktu itu, mereka mempermasalahkan ketika
Negara memberikan DBH yang lebih besar kepada Daerah Istimewa Aceh dan Papua. Karena
itu ada politiknya sehingga diberikan lebih besar. Mereka menuntut hak yang sama, saya
bilang: DBH itu kan memang tidak seluruhnya dibagikan kepada daerah, ada sebagian ditahan
di Pusat…dan itu diberikan kepada daerah yang tidak punya penghasilan migas kan pak
sebenarnya… jadi saya bilang: Bapak harus mempertimbangkan hak ini, karena Bapak punya
migas…sehingga seolah-olah Bapak memberi kepada daerah lain…Bapak coba berpikir suatu
hari seperti Aceh misalnya… Aceh itu sekarang tidak punya migas…Apa yang terjadi: Aceh
terima subsidi daerah-daerah lain yang dulu subsidinya dia berikan kepada daerah-daerah ini.
Bapak,…daerah-daerah ini miskin, tidak punya penghasilan dari sumber daya alamsama
sekali…ini Indonesia… Nah itu mesti daerah-daerah perlu di-educate pak… mereka itu kadang
euphoria banget…”Kalimantan itu kan salah satu daerah penghasil gas terbesar…kita cuma
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punya berapa mall…” Ya ada lah yang lebih [miskin] daripada itu ya…daerah tertinggal
misalnya… ya kayak begitu, sebenarnya di daerah itu perlu pak…saya tidak tahu mungkin dari
kementerian mana memberikan edukasi kepada mereka itu…
Ya seperti yang disampaikan itu tadi…yang di Batam juga kembali, Ibu dari PYP itu
menyampaikan bahwa kekhawatiran dan risiko…antisipasi yang [perlu] disikapi daerah itu
adalah terlalu tergantung dari penerimaan industry ekstraktif. Yang lain-lain gimana?…kalau
industry ekstraktif ini kan fosil….habis, bagaimana seterusnya…? Itu nggak diantisipasi…
Saya kira jaman sekarang ini justru sumber daya manusia yang menjadi factor untuk
pertumbuhan ekonomi…
Satu lagi sebelum saya lupa. Satu lagi yang disampaikan PYP itu adalah ternyata kemiskinan
terkait dengan rendahnya pendidikan. Ini harus diantisipasi juga, rendahnya pendidikan. Jadi
jangan memikirkan penerimaan terus tetapi pendidikannya ditinggalkan.
Ya ini bagian terakhir tentang persoalan tata kelola. Ini terkait dengan kalau melihat
pengelolaan indutri ekstraktif yang baik perlu ada suatu tata kelola yang baik juga. Menurut
pengalaman dan pengamatan Bapak- Ibu, adakah masukan…kalau melihat di EITI sendiri kan
banyak yang terlibat, terutama anggota MSG, sebenarnya kalu dilihat secara umum yang
terlibat dalam EITI…ada kementerian ini itu dan sebagainya…kalau menurut pendapat BapakIbu, pihak-pihak yang seharusnya lebih aktif untuk berperan di EITI, membesarkan EITI dan
sebagainya, …ini pengamatanobjektif dari pengalaman Bapak-Ibu… pihak mana ini…?
Semua stakeholders yang terlibat, menurut saya, harus concern ya Pak pada EITI ini… yang
paling penting adalah pimpinan dari semua instansi… Nah, fakta nih di lapangan yang
ditunjuk kan perwakilan itu ya pak……..jadi ada agenda mempertemukan misalnya menteri
ESDM, menteri keuangan, kepala SKK Migas, kepala beberapa instansi…itu nggak pernah
kejadian, nggak pernah bisa…nggak penah ada meet waktunya…jadi waktu itu tujuannya
untuk membangun awareness dari masing-masing instansi …EITI ini apa begitu…sampai saat
ini sepengetahuan saya belum terjadi…walaupun ada di Perpres…
Di Perpres sebenarnya ada Dewan Pengarah ya…katanya sepengetahuan saya hanya baru
sekali di satu pertemuan… apakah itu diperbincangkan juga Pak Daulay waktu di Yogya…?
Ya sih memang. Jadi sebenarnya di Yogya juga dibahas kaitannya sebelum dan sesudah
Perpres itu direvisi sebetulnya peranan dari seluruh stakeholders itu harus sungguhsungguh… Nggak mungkin peran serta itu akan nyata kalau pimpinan dari setiap stakeholders
itu nggak berperan aktif…karena yang di bawah akan ikut yang diatas. Terus juga untuk
transparansi, itu kembali lagi kontrol yang paling kuat harus dari pimpinan setiap instansi itu.
Kalau yang diatas longgar, yang di bawah juga ikut longgar juga. Jadi semua harus dari atas…
seperti misalnya untuk beneficiary ownership…penerima manfaat akhir…itu kan juga acaraacaranya sudah dapat dukungan dari stakholders, nah EITI mestinya begitu…nah tapi itu juga
harus konsisten sih…jadi nggak cuma sekali-sekali saja, harus terus-terusan begitu… karena
sebenarnya kalau kemarin di acara kita di hotel Borobudur..Pak Dedy dari Litbang KPK kan
bilang: kalau mengenai kebocoran atau temuan-temuan itu erat kaitannya dengan kontrol
yang lemah, control yang lemah itu dari atas…
Pak Bayu ada masukan atau usulan…?
Mungkin EITI nanti dalam membuat laporan itu harus melihat customer dari laporan
tersebut. Sebenarnya siapa sih customer dari laporan EITI itu…? Mungkin Pemda barangkali…
Juga universitas kah itu perlu dilihat…kebutuhan mereka atas informasi yang ada. Laporan itu
akan terjual kalau dibutuhkan oleh customer. Hal-hal itu lah yang bisa membesarkan EITI
sendiri. [Gunardi: jadi tekanan dari luar misalnya Pemda dan pengguna-pengguna laporan…]
Artinya, ya itu konteksnya akuntabilitas sebenarnya itu. Jadi ada suatu kesadaran bahwa dari
pihak penggunanya sendiri …yang berhadapan dengan EITI itu menuntut…”hak saya mana?”.
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Tapi mungkin sedikit…saya tidak tahu ya…batas transparansi itu sejauh mana…karena
memang pada faktanya kami juga berhadapan dengan beberapa regulasi, salah satunya
adalah masalah kerahasiaan data. Jadi kalau Bapak melihat standar EITI, ada beberapa
informasi itu yang konflik dengan undang-undang kerahasiaan data. Persepsi kami
adalah…salah satu kita punya data reserve, liscence……itu menurut kita, tidak dapat kita
publikasikan di dalam report EITI. Sebenarnya pengguna report EITI bukan hanya
Pemda…karena sebenarnya kalau melihat di sksi internasional, mereka pakai data itu untuk
menganalisa apa harga atau apa gitu… Jadi memang akhirnya kami waktu itu ketika ada
beberapa data yang kami dituntut memasukkan disitu, kami tidak bisa karena kami itu… Jadi
transparansi ya transparansi menurut kita…tetapi sebenarnya tanpa inipun transparansi itu
bisa kita dapat juga, yang ini karena bertentangan dengan undang-undang ya kami tidak bisa
kasih…
Gunardi Sebenarnya di dalam laporan nanti juga akan saya masukkan definisi transparansi. Saya
mengatakannya sebagai relational transparency. Paper saya sebetulnya fokus mengenai
masalah itu. Ya sebenarnya kasusnya adalah seperti…relational itu artinya bahwa di dalam
komunikasi itu memang harus ada mutual understanding…sebatas itu, tetapi tidak kemudian
menggugurkan masing-masing individu baik sebagai orang yang memberikan informasi
maupun yang menangkap informasi itu sendiri. Salah satu hal yang menggugurkan informasi
adalah kalau sudah menyentuh privacy kalau dalam kerangka individu atau pada kedalaman
dari institusi itu sendiri. Artinya katakanlah yang tadi rahasia Negara, itu kan kalau misalnya
dibongkar habis kan menggugurkan Negara… Sama dengan Ibu melihat saya, kalau saya
disuruh telanjang melihat koreng saya itu…saya menjadi gila gitu kan…? Nggak akan
berkomunikasi dengan Ibu kan…? Nah itu tidak ada transparansi kalau seperti itu. Jadi ada
batas-batasnya…itu bisa dijustifikasi. Nggak perlu khawatir mengenai itu.
Selvi
Itu menurut sayapenting sekali. Karena memang di dalam forum FGD, MSG terutama, atau
secretariat International…karena memang hukum yang berlaku di Indonesia berbeda dengan
yang di Negara lain… salah satu mungkin di Negara lain mempublish liscence atau reserve
tidak masalah…tetapi di Negara kita ketika say abaca undang-undang kerahasiaan Negara,
salah satunya adalah kekayaan Negara itu nggak boleh kita publish gitu ya…inu masuk saya
bilang, mereka agak susah mengerti termasuk mungkin teman-teman LSM ya Pak… Jadi kalau
Bapak bisa masukkan ke reportnya, enak ini…nanti kita bisa bilang ini lho…
Daulay Karena diantara data-data itu, sepeti dikatakan Bu Selvi, ada data-data yang kita kembalikan
ke Kementerian ESDM. Dan itu dipegang sesuai otoritas di Kementerian ESDM. Seperti tadi,
tidak bisa dibuka dengan sembarangan karena menyangkut kepentingan Negara, strategi
bisnis dan risiko hukum. Waktu lampau ada perbedaan posisi tentang hal ini yang sampai
meninggi…kemudian kita digugat ke pengadilan…banding, kasasi dan sampai MA terus kita
dimenangkan. Salah satu isi putusan dari MA itu yang sudah berkekuatan hukum tetap itu
adalah kita itu bukan lembaga publik, jadi kita bisa menentukan mengenai formasi yang
bersifat umum, khusus, dan rahasia. Tapi kita tetap mendukung kegiatan di EITI..artinya
dalam rapat-rapat di EITI ketika kita dalam tanda kutip pada posisi untuk… ini Pertamina, ini
katanya SKK Migas…gimana… itukan padahal itukan sudah bukan menyangkut negara lagi…ya
kita bilang ya silakan dicheck ke Pertamina…tapi dari Kementerian Keuangan sempat
ngomong kalau seandainya informasi itu akan mempengaruhi strategi bisnis dan mempunyai
risiko hukum, ya jangan diberikan. Dari Kementerian Keuangan sudah ngomong begitu.
Gunardi Ini pertanyaan terakhir ya…mengenai masukan terkait dengan koordinasi di EITI supaya lebih
baik. Ada suatu masukan dari Bapak-Ibu…?
Daulay Mungkin ini barangkali ya Pak… di daerah-daerah itu masih belum tahu EITI itu apa sih ya…
[awareness] ya di daerah-daerah. Mungkin di Jakarta banyak yang tahu, tetapi di daerahdaerah masih banyak yang kurang…
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Gunardi Apakah itu mengganggu koordinasi pak…? Itu pemasalahan klasik di Indonesia….
Daulay Saat ini belum, suatu hari bisa jadi iya…
Bayu
Kalau ingin men-develop EITI…kita perlu melihat kebutuhan publik akan report EITI…lihat saja
nanti ketika ada community yang relay on report itu…itu harus dikondisikan, report seperti
ini… lalu apa-apa yang bisa didapat public dari laporan…
Gunardi Sekarang Pak Anas, silakan Pak Anas…
Anas
Satu saja…ini merangkum dari apa yang tadi ditanyakan dan diskusi-diskusi …. Sebetulnya
dari hati yang paling dalam, EITI perlu dipertahankan atau tidak…? Ini dari stakeholders…
Bayu
Kalau buat SKK Migas, EITI itu sebenarnya menjadi………media untuk menjelaskan ke publik
dalam konteks transparansi industry ekstraktif, harapan kita seperti itu…masyarakat bisa
belonging juga terhadap industry ekstraktif…
Selvi
Menambahkan lagi Pak. Jadi EITI ini, menurut saya, adalah untuk membuktikan juga
eksistensi SKK Migas… Selama ini orang ggak tahu kan Pak…dan sebenarnya kalau
membicarakan industry ekstraktif adanya di migas, ada minerba, disitu ada Bukit Asam, ada
PT. Timah, …tapi dalam bentuk report, yang rapi itu di migas nya…bandingin dengan
minerba…itu saya pikir di seluruh stakeholders tahu. Dan itu membuktikan bahwa eksistensi
kita itu ada gunanya juga ya kurang lebih, saya rasa… Jadi ya mungkin meningkatkan
eksistensi EITI itu sendiri…salah satunya yang perlu dipercepat adalah revisi PerPres itu pak.
Karena di PerPres itu kalau tidak salah sudah tertinggal empat tahun…revisi PerPres 26 itu
dan sampai sekarang nggak melihat ketok palunya… padahal dengan adanya revisi itu ada
ruang-ruang bagaimana pergantian anggota dan segalanya…yang di PerPres awal itu nggak
ada, padahal kan tidak selalu orang yang sama itu duduk di posisi yang sama…bergantiganti…either perwakilan LSM, perwakilan dari Pemda itu harusnya ada pergantian beberapa
tahun sekali…nah itu dimuat di dalam revisi PerPres itu. Nah maslahnya revisi PerPres-nya
sampai sekarang belum………..
Gunardi Boleh pendapat Ibu dan Bapak sekalian…ini ada suatu idea, sebenarnya saya sampaikan ke
Gay Ordanes kemarin…sebenarnya saya ada kecenderungan untuk mengusulkan agar supaya
independensi EITI ini diangkat lebih tinggi lagi…dalam artian bahwa saya ingin mengusulkan…
ini mungkin namanya bukan EITI lagi namun lembaga transparansi…yang selevel dengan KPK,
Komnas HAM, dan sebagainya…independen betul-betul yang kemudian harus di-support
dengan undang-undang, bukan hanya PerPres. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu kalau
misalnya ada usulan seperti ini…?
Bayu
Kalau ditingkatkan seperti itu kemudian dapat… karena sebenarnya EITI itu kelihatannya
perusahaan untuk join, di luar dari migas sendiri, kelihatannya kayak sukarela…tidak ada
keharusan untuk…apa namanya, kalau ditanya secretariat…kalau saya tidak ikut EITI apa saya
dianggap salah…nggak juga salah gitu. Jadi buat perusahaan juga melihatnya sukarela, tidak
ada pengaruhnya memberikan keuntungan secara langsung… Tetapi kalau bicara EITI
ditingkatkan levelnya, kemudian bisa memberitahukan eksistensi bahwa …….mempunyai
kontribusi bukan hanya terhadap perusahaan itu sendiri, tapi juga ke masyarakat, dan
Negara… Itu sebenarnya poin yang paling penting.
Gunardi jadi secara operasional sebenarnya nggak ada persoalan gitu ya Pak…? Kalau diangkat lebih
tinggi kan lebih beneficial bagi SKK Migas kan…?
Selvi
Benchmark ke Negara lain ya Pak sebagaimana mereka menerapkan EITI gitu…
Gunardi Ya itu tadi saya katakan, kita nggak menginduk lagi ke EITI…meproklamirkan diri demi
pentingnya transparansi sebagaimana korupsi kan…?
Daulay Sementara ini kalau saya lihat sih mungkin kerjasama antara EITI dengan stakeholders yang
ada, misalnya dengan KPK dioptimalkan saja…karena dengan KPK sudah ikut kegiatankegiatan EITI ini kan masyarakat sudah tahu…oh ternyata KPK sudah dilibatkan lho…apalagi
kemarin di hotel Borobudur sudah dipaparkan temuan-temuan dan kebocoran-kebocoran itu
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dari mana saja kan…kalau itu lebih sering, mungkin kalau KPK dilibatkan lebih sering dalam
acara-acara EITI in sha Allah dari stakeholders juga akan hadir. ..apalagi di daerah… Kalau di
daerah KPK nya juga hadir gitu… Nggak mungkin misalnya orang terima undangan di daerah
siapapun juga aparatur, melihat ada KPK terus nggak kirim orang.
Daulay Pertamina pernah ngomong di salah satu rapat Kemenko Perekonomian, mereka bilang: kita
itu sudah ngasih data ke BI, Kementerian Keuangan, ke DJA, kemana…itu datanya sebenarnya
beda apa enggak sih…parameternya sama apa enggak kalau ngasih data lagi ke EITI…….
Bayu
Yang menarik dari usulan Bapak mau dibawa ke… ? Kalau sekarang EITI itu kan independen
meskipun di bawah Kemenko [Perekonomian], sementara di Negara lain betul-betul
indpenden. Kalau yang Bapak usulkan tadi ditaruh dimana itu lembaga EITI itu…?
Gunardi Nggak menginduk ke suatu kementerian Pak. Itu nggak menginduk ke eksekutif. Jadi kita kan
punya legislative, yudikatif, dan eksekutif…itu diatasnya. Itu yang mengawasi DPR langsung.
Saya kira ini mempromosikan persoalan transparansi dengan batasan yang Ibu tanyakan tadi.
Tapi transparansi itu, menurut saya, niscaya merupakan sesuatu yang baik. Memang itu
syarat dari munculnya trust ada disitu sebenarnya. Kalau nggak ada itu, saya kira, seperti di
kita sekarang ini kan tidak ada trust satu dengan yang lain karena [nggak ada transparansi].
Daulay Saya lihat bahasa pers itu juga…yang saya tangkap ya…itu paling nanti warna-warni pelangi
itu…ya ada yang hijau ada yang biru merah kuning…itu-itu saja dipublish…[harapannya jadi
malu…] tapi malunya dimana…? Kalu kita lihat data-data minerba, hulu migas…Bapak bisa
lihat sendiri…mana yang ngasih informasi, yang lapor…
Gunardi Saya kira sudah satu jam enam belas menit, saya tidak akan meminta waktu lebih banyak lagi
Bapak-Ibu…terima kasih sekali…banyak inputnya…banyak sekali…dan nanti akan saya
konsolidasikan dalam laporan.
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Transkrip Wawancara-6
Jakarta, 17 July 2018
Dengan Irianto, Anggota MSG, Ketua SCO Publish What You Pay

Anas Mulyanto, (AM)..Ijin saya rekam ya mas, pada intinya kami dikasih tugas dari
Kemenko dan EITI untuk melakukan kajian tentang impact keberadaan EITI indonesia. Ada
beberapa target responden yang nanti kami wawancarari yang salah satunya dari CSO.
Kami sendiri ada bertiga, pak Hanafi, pak Gunardi dan terus saya sendiri. Dan saya ini
sebagai tim pendukung. Nama saya anas mulyanto, intinya kami ingin menanyakan
pengalaman pengalaman pak Riyanto selama aktif di EITI ini, namun bila ada pernyataan
pernyataan yang off the record kami tidak akan melakukan apa ya..kami akan hanya
mencatat saja tetapi tidak akan kami jadikan laporan.
Pada intinya ada beberapa pertanyaan Mas, satu, Pak Irianto ini secara personal terlibat
dan seaktif apa keterlibatan dalam kegiatan EITI ini.
Irianto (IR), kebetulan saya terpilih menjadi wakil masyarakat sipil yang ada di MSG, tiga
dari CSO. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, saya harus aktif keterlibatan saya sebagai
anggota MSG sejak 2015...2014 saya udah trlibat aktif dalam kegiatan.
AM, selama ini menurut pak Irianto keterlibatan organisasi dan sikap organisasi terhadap
EITI itu bagaimana apakah ..ya kira kira posisi nya..
IR, begini pak...saya kan dari Publish What You Pay Indonesia,...awalnya sebenarnya
koalisi NGO koalisi CSO yang terdiri dari beberapa cso ada 35an lah..bisa di check di
website kami. Kami lahir sebenarnya di 2007...memang awal berdirinya publish what you
pay sebenernya bagian dari koalisi global jadi kalau di Burma ada publish what you pay dan
di Indonesia ada publish what you pay Indonesia. Memang awal berdirinya koalisi ini untuk
mendorong transparansi yang salah satunya mendorong inisiatif EITI agar dilaksanakan di
Indonesia. Jadi, memang awalnya keberadaan organisasi kami untuk mengawal, bukan
hanya mengawal, membentuk inisiatif EITI itu dijalankan di Indonesia, kedua mengawal
pelaksanaan inisiatif IETI itu, meskipun 2012 kami tidak bisara lagi EITI tapi bicara tata
kelola industri ekstraktif secara global, tapi e sampai sekarang EITI masih menjadi salah
satu fokus area dikawal. Tahun 2007 itu mendorong agar EITI itu lahir di Indonesia , kalau
sekarang tugasnya mengawal keberadaanya
AM, apakah ada usulan agar ketrlibatan pak Irianto dan Institusi itu akan lebih baik lagi,
apakah selama ini dirasa sudah cukup optimal tapi apakah..
IR,.....dalam proses keterlibatan kan kami sebagai anggora MSG tentu kami diundang
sebagai anggota MSG utk rapat untuk membuat keputusan dan lain lain. Tapi kedepan saya
berfikir ada beberapa aspek terutama aspek teknis administratif itu nampaknya harus
didukung oleh pemerintah dalam hal ini sekretariat eiti dan teman teman. Misalnya kami
mendorong agar keterlibatan SCO itu tidak hanya dalam kegiatan kegiatan rapat rapat,
tetapi hal yang lebih mendetail misalnya ketika ada kegiatan didaerah kami juga diikutkan,
misalnya ada yang kami diskusikan..sebenarnya anggota tim pelaksana atau anggota MSG
itu ada kegiatan itu. Kalau menurut perpres 26 th 2010 itu anggota MSG itu ada SK nya
ditanda tangani oleh menteri dan dan segala operasional segala macem kan akan
dibebankan ke APBN. Kami sebenarnya tidak mencari ...ini kadang kadang urusan
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administratif tidak ..belum..belum diselesaikan kadan kadang kami kesulitan misalnya
eee...kami datang sebagi wakil CSO kan sering kali bertanya daasarnya apa datang di acara
ini..sk nya mana dan segala macam, secara administratifpun sering kali menjadi
masalah...seandainya menggunakan ada sk itu kan lebih enak kalau dilapangan segala
macem..saya bagian dari pubish what you paid tapi saya bagian dari anggota EITI
AM, memang belum ada SK yang menyebutkan ....bagian dari...?
IR, itulah problem teknis di sekretariat, maksud saya itu kan jangan sampai itu problem
problem teknis akan menghambat partisipasi di kegiatan..itu menurut saya yang perlu
diperbaiki...
AM,..terima kasi ....selanjutnya,..terkait mengenai kinerja ....jadi menurut pengalaman dan
pengamatan pak iriyanto bagaimana program2 EITI direncanakan dan diberitahukan kepada
pihak2 yang akan dilibatkan..
IR, sebenarnya kalau dalam penyusunan EITI itu workplan ...workplan disusun bersama
oleh seluruh anggota MSG diputuskan dan eksekusi..kalau belajar 3-5 tahun ke belakang
nampaknya EITI Indonesia masih berkutat kepada bagaimana caranya kita memproduksi
laporan....laporannya ga salah..kemudian dipublikasi dan lain lain kan. Sebenernya ke
depan ni yang menurut kami yang masih kurang adalah...kan tujuannya EITI itu kan bukan
memproduksi laporan..tapi bagaimana temuan dan rekomendasi yang dihasilkan kemudian
dilaksanakan. Dan EITI itu membuat ..perbodata (??) ini yang masing kurang sebenarnya
dalam....sebenarnya kalau kita bicara 3 -4 tahun kebelakang masih ini bagaimana membuat
laporan tepat waktu...belum sampai kepada apakah temuan dan rekomendasi ini dijalankan,
yang kedua eee bagaimana justru kemudian memanfaatkan produk tim pelaksana EITI. Tim
pelaksana EITI ini kan ketemuan berbagai macam stake holder,...kita sebenarnya tidak
membahas laporan laporan..tetapi sebenarnya membahas isue isue yang terkait..kita sih
inginnya seperti itu..dan ini masih belum. Sudah dimulai tetapi belum belum optimal
lah...satu tahun kebelakang sudah mulai bicara tentang perbaikan kebijakan apa..tetapi
masih belum ..masih ya satu dua tahun tiga tahun ke belakang berkutat bagaimana kita
membuat laporan.
AM, naah selanjutnya terkait masih hal yang sama seberpa pentingkah program program itu
dalam kaitannya dengan fungsi EITI Indonesia yang selama ini yang masuk dalam
workplan..apakah sudah in line ..apakah sudah tepat sasaran..
IR, sebenanya secara worklan sudah terbentuk bagus ya..tapi kan adalah..workplan diluar
laporan ya pak ya..kegiatan di workplan itu ada yang membuat laporan dan ada yang
lain..sering kali yang lain lain ini tidak terlaksana misalnya pembentukan EITI daerah..diskusi
tentang PPH diskusi dana bagi hasil itu dilaksanakan tetapi followupnya yang masih kurang.
Sebenarnya secara ide idenya masuk di workplan iya..tapi pelaksanaannya ee masih
kurang ..dilkaksanakan tapi substansinya masih kurang...
AM, itu sebab keterlibatan stakeholder yang harusnya dilibatkan tidak dilibatkan atau
gimana?
IR, sebenarnya terlibat,..tetapi secara substansinya kurang dalam yang kedua follow up
pak..jadi terkesan seolah olah ..ya dah bikin acara di daerah ini ..bikin acara di hotel
ini..setelah itu sudah ..gitu pak..
AM, ini akan berhubungan dengan pertanyaa nomer 3 ini mas...jadi bagiamana suasana
dalam pelaksanaan penyelenggaraan program program, rapat rapat, seminar workshop itu
apakah tujuannya tercapai ..jadi sudah terjawab ya..
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IR, maksud saya itu masih sekedar kaya melaksanakan kegiatan tetapi followup nya yang
penting..
AM, kira kira kendalanya apa?
IR, kalau saya melihat..secara ini.... problemnya di sekreatriatan ini..ketika menyusun acara
ini nggak kuat secara substansi..dan sekali lagi karena yang memfasilitasi acara sekretariat
EITI apakah orang orang ini misanya kita bicara tema ini apakah sebenarnya sudah
kuat..jangan jangan hanya satu dua orang saja yang paham substansi,.. yang kedua adalah
paska acara..kan kalau sudah acara kan ada notulen ..atau apa ..apakah akan diagendakan
lagi untuk dibahas PR pR nya diselesaikan atau sebenarnya sudah cukup..seringkali hanya
berhenti disitu pak....satu di substansi acaranya..kadang kadang ..ya udah bikin acara
..ini..tetapi sebenarnya substansinya ga dapat...jadi sebenarnya problemnya di
substansi..substansi..bisa jadi di tim penyelenggaranya ...ee tindak lanjutnya..
AM, berarti nomer 4 sudah masuk....disitu bagaimana pelaksana program itu dievaluasi ..ga
ada evaluasi kan...apakah tindak lanjut evaluasi itu masih kurang ya ..
IR, iy masih kurang,...yang kedua ada problem lagi pak..dalam hal ini kemenko..itu kan
seringkali membuat kegiatan di daerah...ini problem CSO ni..satu, temen2 CSO nggak
diundang...ada beberapa program program kadang kami tidak di undang...
AM, tidak diinformasikan atau apa?
IR, ia tidak ada undangannya yang kedua,..ee seringkali problem dikami itu kan pembiayaan
kan seringkali tidak di iniii...salah satunya ..tetapi dalam beberapa kegiatan kami tidak
diundang..sebenarnya sih kami ingin diinformasikan dulu ke publish what you pay,..karena
bisa jadi kami punya jaringan yang di daerah...misalnya begituu..bikin FGD daerah di
Jambi..kan musti ...kan saya ga bisa datang misalnya..karena keterbatasan biaya..kan saya
bisa menghubungi rekan rekan kami yang ada di jambi...seringkali mereka ga aware
kegiatan itu. Jadi bikin saja kegiatan..ketemu pemerintah daerah ..kemudian cso tidak
dilibatkan.
AM, dan usulannya Mas?
IR, seharusnya dilibatkan termasuk ketika penyusunan bugdet ya ..karena ini APBN ya
kalau memang bisa memfasilitasi CSO sebenarnya akan ga ada masalah
sebenarnya..ataupun jika keterbatasan dana akhirnya tidak terfasilitasi,..tolong
diinformasikan ke kami...yang penting ada CSO yang diundang..dilibatkan dalam acara
tersebut..berpartisipasi ...persoalan datang atau ga datang itu urusan lain..karena kan ketika
kita misalnya bikin acara di kalimantan memang yang di jakarta ga bisa datang.tapikan ada
teman teman daerah yang bisa hadir..
AM, kemudian mas,..pertanyaan terakhir,..tekait mengenai stakeholder objek ya..untuk
kepentingan pengelolaa industri ekstrakti lebih baik..berdasarkan pengalaman dan
pengamatan bapak selama telibat di EITI bisakah memberikan masukan tekait pihak2
seharusnya lebih aktif terlibat..
IR, pihak ESDM,..karena EITI itu industri ekstraktif kementrian ESDM membawahi dirjen
minerba dirjen migas skk migas,ataupun BUMN BUMN. Beberapa kali rapat ga pernah
datang..kalaupun datang berganti ganti dan ga bisa mengambil keputusan karena
alasannya cuma staff dan lain lain..padahal kita ini bicara industri ekstraktif ..tulang
punggungya ya di kementrian ESDM.
AM, masukan pak terkait koordinasi yang lebih baik..
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IR, satu..saya mengharab agar ketua tim ..satu..EITI itu kan ada SC ada tim pelaksana , sc
ini kan menteri, menko perekonomian, menteri esdm, seharusnya mereka melakukan rapat
setaun sekali..jika mereka ga pernah rapat..mereka ga tau soal eiti...ini kan menjadi
persoalan, yang kedua tim pelaksana MSG,..nya kami sih berharap..karena menurut
kami..pak Monti atau pelaksana deputinya kurang aktif..
AM, menurut Mas IR kendalanya apa?
IR, saya tidak tahu..menurut kami saya harus dorong agar dalam hal ini ketua tim pelaksana
lebih aware dan lebih paham bahwa tim EITI ini bukan sekedar bikin laporan...karena jika
kita bicara tim pelaksana EITI itu kan ekselon satu..harusnya aware EITI bukan sekedar
bikin laporan tapi ada perbaikan tatakelola.

Halaman 4 dari 4

Ringkasan Wawancara-7
No Pertanyaan
1 Apakah Visi Misi EITI ?

Penjelasan
Sejarah Berdirinya EITI dari adanya konflik yg terjadi di negara Afrika antara pemerintah, pemilik tambang, dan rakyat
Rakyat protes ke pemilik usaha tambang/migas tidak merasakan dampak
Perusahaan memaparkan royalti yang disampaikan ke pemerintah
Malah bumerang buat Perusahaan dan dituding berbohong
Oleh sebab itu perlu ada badan yang bisa memberikan informasi yang kredibel dan akuntabel yang disepakati oleh ke-3
pihak
Perusahaan Tambang/Migas yang beroperasi di Afrika dan dipelopori oleh Toni Blair (PM Inggris) mendirikan EITI
Visi EITI
Mentransparankan governance yang dijalankan oleh industri Extractif di seluruh dunia sehingga akuntabilitasnya bisa dicapai

Apakah VisiMisi sudah firm dan tidak ada
2 penyesuaian lagi untuk Sekretariat Indonesia

Sudah firm. Tidak ada penyesuian lagi Dan mengikuti

3 Bagaimana keterlibatan Bapak dlm EITI

Bertugas sejak 2015 sebelumnya saya di Bapennas sebagai birokrat

4 Bagaimana Antusiasme Pelapor ?

Pelapor terdiri dari 3
1. Antusiasmenya full dan well inform
2. Melapor tetapi masih selalu banyak pertanyaan, untuk apa dan konsekwensinya apa kalo tidak melapor
3. Yang sudah menghilang karena perusaahaan pindah alamat, atau tidak beroperasi lagi
Untuk perusahaan MIGAS relatif lancar karena sudah rapih dikelola SKK Migas
Untuk perusahaan MINERBA masih besar ketimpangan / deskrepensi
Untuk perusahaan Minerba bahkan pernah dilakukan survai pengumpulan data ke daerah
Perusahaan sulit dicari untuk dimintai keterangan, Data di ESDM pusat dan di ESDM daerah sulit untuk diperoleh

Bagaimana Proses perancangan Program kerja
5 EITI
Program Kerja EITI dirancang berdasarkan Guidlines pembuatan Workplan dalam situs resmi EITI Internasional
Seharusnya yang merancang dan merumuskan adalah Multi Stakeholder Group (MSG) yang terdiri dari perusahaan,
pemerintah dan masyarakat sipil
Kenyataannya yang merancang dan menkonsep dilakukan oleh Sekretariat EITI lalu disampaikan dalam rapat MSG
Secara internal konsepnya dibuat oleh Ketua yang didasarakan atas Guidelines pembuatan Workplan
Guidlines ini diperoleh dari situs resmi EITI International
6 Bagaimana Evaluasi Program Kerja dilakukan ? Program kerja yang dilakukan oleh EITI dilakukan secara internal oleh Sekretariat EITI
Hasil yang diperoleh disajikan dalam workplan periode berikutnya pada bagian rekomendasi
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Lampiran: Data Program Kerja EITI 2015
Tabel Rencana Kerja Tim Pelaksana dan EITI Indonesia sebagaimana disampaikan pada Rapat Tim Pelaksana tanggal 9 September 2014
Tabel Rencana Kerja dan Target Prioritas Pelaksanaan Transparansi Industri Ekstraktif Tahun 2014 dan 2015

No

I

Target Prioritas

Prakondisi

Konstrain

Ruang Lingkup disusun
oleh Konsultan yang
disewa oleh Bank Dunia

- Perubahan
kabinet. Pada masa
transisi, lelang dan
penandatanganan
kontrak tidak dapat - Penyusunan Laporan III (2012-2013)
dilakukan
oleh Administrator Independen

1

Publikasi Dana Bagi Hasil (DBH) Per
Kabupaten Per Perusahaan
Labelling Perusahaan atau Instansi yang
kinerja dan komitmen bagus (dimulai dari
Laporan II)

- Perlu format yang
disepakati antara Ditjen
- Diperlukan SDM
Migas, Ditjen Minerba, dan yang menangani
DJPK
perhitungan

Indikator perlu didefinisikan -

3

4

Mendorong transparansi data lifting minyak
dan gas melalui pelaporan EITI dan
selanjutnya secara otomatis melalui Sistem Komunikasi dengan SKK
Operasi Terpadu (SOT)
Migas

5

Informasi tentang Cost recovery (CR)
dimuat dalam laporan III

6

Perkiraan
Anggaran

Timeline

PELAPORAN TAHUN KALENDER 20122013

Transparansi data pajak dan bukan pajak
melalui Laporan 2012 dan 2013

2

Partner Utama dan
Partner Kerjasama

Kegiatan

Transparansi data Produksi dan data
penjualan tambang

- Diskusi penyepakati
format laporan
- Dapat dimulai dari angka
agregat

- Direktorat teknis yang
mengurusi laporan
triwulan perlu dilibatkan
- Hasil inspeksi perlu
diinformasikan oleh
Direktorat teknis kepada
Tim Pelaksana
Transparansi
- Perlu disusun format
data produksi
dibandingkan penjualan

Pemahaman
tentang SOT masih
minim
- Pemahaman
tentang cost
recovery (CR)
masih belum sama

- Pemahaman
tentang aliran
informasi
pencatatan data
produksi/penjualan
masih bervariasi

- Sekretariat akan menginisiasi format
perhitungan yang disesuaikan dengan
bentuk kertas kerja yang ada;
komunikasi dengan DJPK
- Sekretariat menyusun indikator
labelling
- Sekretariat mempublikasi di website
eiti.ekon.go.id

November
2014 - Juni
- Anggota Tim Pelaksana 2015
- Korsup pertambangan
KPK
Ditjen Perimbangan
Keuangan; dan UKP4
melalui program OGP

2015 -

-

SKK Migas memberi pemahaman
tentang SOT kepada Tim Pelaksana

Deputi Pencegahan,
KPK

- FGD tentang CR oleh stakeholder
migas dan pemda untuk membahas
tentang CR
- Penyusunan template mengikuti
jadwal Administrator Independen

SKK Migas dan BPKP

Rp
3.000.000.000,MDTF II

-

2015 -

Awal 2015

MDTF II

Awal 2015

- Lokakarya antara Ditjen Minerba,
Ditjen Daglu dan BPS tentang data
produksi dan memaparkan aliran
informasi pencatatan data produksi
tambang minerba

- Ditjen Perdagangan
Luar Negeri untuk data
penjualan; BPS untuk
data ekspor

- Mengundang Litbang tambang KPK
untuk memaparkan ttg renaksi sektor
tambang khusus ttg data produksi vs
penjualan vs royalti

- Ditjen Minerba untuk
Hasil inspeksi volume
produksi

- Meminta data ke Ditjen Daglu dan
BPS

- Korsup pertambangan
KPK

- November
2014

(lihat anggaran
IV.1) MDTF II

-2015

- Sekretariat merangkum hasil paparan
dan mempublikasi dalam website

7

Mendorong pelaksanaan Modul Penerimaan
Negara oleh perusahaan tambang yang
material, wajib sifatnya per 1 Januari 2015
untuk meminimasi kesalahan data
penerimaan

Perusahaan tambang
yang material harus
paham tentang aplikasi
MPN

Pemahaman
tentang MPN

- Kegiatan diseminasi kepada
perusahaan dan pemda

Ditjen Perbendaharaan

SeptemberNovember
2014

(lihat no IV.1) /
MDTF II
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II

1

PARTISIPASI DALAM PROSES EITI INDONESIA

Pemda yang lebih luas dilibatkan dalam
proses transparansi industri ekstraktif

2

Pemda dilibatkan mendorong perusahaan
tambang untuk memastikan data pajak
dapat dibuka

III

ASSESSMENT KESIAPAN DATA UNTUK
PUBLIKASI

1

- Masukan dari Ditjen
Perimbangan Keuangan
untuk pemda penghasil
yang baik pengelolaan
keuangannya
- Perlu adanya rapat
koordinasi antara Tim
Pelaksana dg pemda
penghasil migas dan
tambang
- Tim Pelaksana menunjuk
10 pemda, yaitu 2
penghasil migas, 4
penghasil mineral, dan 4
penghasil batubara
- pemda penghasil Dapat
memahami pentingnya
pembukaan data tersebut

- Rapat koordinasi

- rapat
koordinasi
dengan
perwakilan
pemda
Oktober 2014 MDTF II

- Ditjen Keuda, Kemendagri - DJPK,
Kemenkeu

- Litbang KPK Perlu memberi
rekomendasi

- Nota
Kesepahaman 4
Menteri
- Pemahaman
pemda masih
minim

- Nota
Kesepahaman
4 Meenteri :
Oktober 2014

- Menggunakan link UKP4 untuk
memberi informasi ke pemda ttg
progres EITI
- diseminasi dan sosialisasi kepada
pemda penghasil (lihat no IV.1)

Ditjen Minerba dan Biro
Keuangan ESDM

SeptemberOktober 2014 (lihat no IV.1)

- Anggota Tim Pelaksana
(kementerian teknis)
menyampaikan program
Assessment terhadap inisiatif perbaikan
perbaikan/reformasi sektor
sektor industri ekstraktif yang sudah
pertambangan yang
dikembangkan kementerian teknis dan pihak- sedang dan akan
pihak lainnya
dilakukan.

- Sekretariat melakukan assessment
awal dan rekapitulasi atas programprogram tersebut dan dibandingkan
dengan standar EITI; Sekretariat
mempublikasi hasil assessment
melalui website

Semua anggota Tim
Pelaksana dengan
partner : UKP4 dan Dit.
Litbang KPK

Dimulai
September
2014 (sesuai
timeline EITI
Internasional)

1a

PUBLIC EDUCATION: DISEMINASI,
SOSIALISASI
Komunikasi kepada masyarakat untuk
mengembangkan kapasitas tentang
pentingnya transparansi industri ekstraktif

- melalui program
diseminasi

Sosialisasi dan Lokakarya

1b

Komunikasi melalui media untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang transparansi industri ekstraktif

-pengadaan penyedia jasa

-Distribusi komik -Acara iklan layanan
masyarakat melalui media cetak dan
TV -Acara talkshow TV dan radio

2

Melaporkan perkembangan PPID masing2
kementerian teknis terkait data EI.

3

Capacity Building untuk IUP

V

TINDAK LANJUT LAPORAN TAHAP II

IV

1

Tindak lanjut dari temuan laporan II
(perbaikan oleh kementrian teknis)

-informasi dari pemda terkait untuk daftar IUP
yang besar

Rapat teknis untuk
melakukan monitor
kemajuan perbaikan

-

- rapat Tim Pelaksana

Kedeputian III, Kemenko -September- Rp
Ekon
Oktober 2014 900.000.000,-2015
Rp
Kedeputian III, Kemenko
1.800.000.000,Ekon
-Okt-Des 2014 / MDTF II
-2015

- Training untuk IUP

- Semua anggota Tim Pelaksana
Kedeputian III, Kemenko
Ekon
Tahun 2015

MDTF II

Tim Pelaksana

Rapat-rapat Tim
Pelaksana tiap 3 bulan
sekali (mulai September
2014

MDTF II
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LAMPIRAN ANALISA TERUKUR DAN TIDAKNYA SUATU PROGRAM KERJA
DOKUMEN
EITI Report
2014

PROGRAM KERJA

The MSG was unable to publish EITI Report 2014 on 2016
because of administration problems. The report can be
published on February, 2017.
- The MSG send a formal letter to EITI Board to
request an extension deadline for publication of the
report. EITI Indonesia can publish the report on
February 2017 without formally get suspension
although it was two months late from the deadline.
- Transparency of tax and non-tax payment from the
industries as well as revenue of the government
- Analysis of the findings of the EITI report and how
such findings should be follow up
- Contextual report contains Information of extractive
industries in Indonesia including transparency of
beneficial ownership
- Publication of Revenue Sharing Fund of three rich
natural resources provinces.
EITI Report
- The MSG published EITI Report 2015 on December
2015
2017 that still met the deadlines that at least two
years from the current year.
- Transparency of tax and non-tax payment from the
industries as well as revenue of the government
- Analysis of the findings of the EITI report and how
such findings should be follow up
- Contextual report contains Information of legal
framework as well as governance mechanism, types
of contract/ license, current licensing process,
payments of companies to central and local
government, and share mechanism between central
and local government.
- Publication of Revenue Sharing Fund of three rich
natural resources provinces.
- There were 4 disseminations (East Kalimantan, South
Kalimantan, Yogyakarta, Jambi) of EITI Reports in
2017 that were attended by 40-70 participants in
every dissemination.
Disseminatio - From the survey, the participant’s knowledge about
n of EITI
EITI increased approximately 30% than before
Report
dissemination.
- Discussion with three provinces (Jambi, South
Kalimantan, and East Kalimantan) about SubNational EITI. They agreed to be pilot provinces but
it need legal basis and budget.
- Revision of Presidential Regulation No 26 of 2010 is
still being drafted that will accommodate Sub
Sub National National EITI
EITI

KETERANGAN
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- EITI facilitate central government (Ministry of Energy
and Mineral Resources) and local government to
discuss about transparency of revenue sharing fund
- Central government explain about reducing factor
Revenue
that make uncertainty amount of revenue sharing
Sharing Fund fund. Local government need more access to
Transparency revenue sharing fund process.

Launch of
EITI Report
2014

- EITI Report 2014 was launch on 24 May 2017 along
with launch of portal data and Beneficial Ownership
roadmap
Exhibition - Took part in two times Exhibition during 2017
(Exhibition of Public Service and Exhibition during
Global Conference of Beneficial Ownership).
- Give information about EITI to general public in
Exhibition of Public Service and give information
about EITI Indonesia to other implementing country
in exhibition during GCBO

Communicati - Give press release to mass media during EITI
on Trough
activities
Mass Media - There were at least 95 articles that mentioned about
EITI in mass media during 2017.
- Draft of regulation of transparency awards is being
reviewed by legal bureau of Coordinating Ministry of
Economic Affairs.
- Assessment material for the awards will be taken
from EITI Report
Communicati
on Products
- EITI Indonesia produced several communication
Transparency products in 2017: brochures, three newsletters,
Awards
articles, social media, etc

Enhance
Capacity Of
EITI
Beneficial
Ownership

Commodity
Trading

- Dissemination of EITI Beneficial Ownership (BO)
roadmap to other initiatives of BO in Indonesia
(FATF, G-20, AEOI)
- Became host of Global Conference on BO for EITI
implementing country
- Support creation of BO regulation until it have been
enacted (Presidential Regulation No 13 / 2018 and
Minister of Energy and Mineral Decree No 1796
K/30/MEM/2018
- Coordinate with Ministry of Law and Human Right
about online system of BO report. It has been
activated but it still has difficulties in data assurance.
- Dissemination to companies that will be reporting
companies for EITI Report 2016. They will be
required to report the BO of the companies in the
next report although in the EITI standard, the
requirement is in 2020
- Coordinate with stakeholders that have roles in
commodity trading
- Scope of commodity trading report that only covers
export (excluding import) in oil and gas sector
- Data collection from SKK Migas
- Completion of Commodity Trading Report with
recommendation for transparency of Commodity
Trading
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