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Perlukah APIP Melakukan Analisis
Kebijakan atas Pelaksanaan 

Pembangunan Nasional Republik 
Indonesia?

Oleh : Dr. Ayi Riyanto Ak., M.Si, CA., CPMA*

Me n c e r m a t i  t o p i k 
u t a m a  h a r i a n 
Kompas tanggal 26 
Juni 2015 mengenai 

“Evaluasi Arah Pembangunan” yang 
mengulas me  ngenai perjalanan 
p e m b a n g u n a n  d i  I n d o n e s i a 
yang dikaitkan dengan ber bagai 
permasalahan bangsa yang terjadi 
dari proses pembangunan ter
sebut, cukup mengusik saya untuk 
memunculkan pertanyaan “apa 
yang harus dilakukan APIP untuk 
membantu pemerintah me ngatasi 
berbagai permasalahan bangsa 
tersebut?”

Berbagai upaya pembangunan 
yang telah dijalankan dan hasil 
yang telah dicapai oleh Pemerintah 
Republik Indonesia menurut ha
rian Kompas belum mampu me
ngatasi persoalan kesenjangan dan 
banyaknya penduduk miskin ka rena 
fokus pembangunan tidak sepe

nuhnya berorientasi pada pening
katan kualitas manusia tetapi lebih 
didominasi pada pembangunan eko
nomi (Kompas tanggal 26 Juni 2015). 
Jika kita fokuskan pada capaian 
indeks pembangunan manusia 
(IPM) dengan skor 0,684 pada tahun 
2013 (Human Development Report 
2014), maka Indonesia termasuk 
dalam negara medium human 
development dan jika dibandingkan 
dengannegara tetanggga kita, 
seperti: Singapura dengan capaian 
skor sebesar 0,901; Brunei dengan 
capaian skor sebesar 0,852; Malaysia 
dengan capaian skor sebesar 0,773; 
dan Thailand dengan capaian skor 
sebesar 0,722, negera kita masih 
tertinggal cukup jauh dalam upaya 
pembangunan manusianya.

Indeks pembangunan manusia 
merupakan suatu indikator pem
ba ngunan yang dibangun berda
sarkan indeks komposit untuk 
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meng gambarkan kualitas hidup 
yang terdiri dari 3 komponen yaitu: 
“pendapatan perkapita” untuk 
meng gambarkan penghidupan 
yang layak; “angka harapan hidup 
saat lahir”untuk menggambarkan 
umur panjang dan sehat; dan “angka 
me lek huruf” dan “ratarata lama 
sekolah” untuk menggambarkan 
penge tahuan. Capaian Indeks 
Pembangunan Manusia Indonesia 
untuk masing masing indikator pada 
tahun 2013 secara berurut adalah 
sebagai berikut: $8,970; 70,8 tahun; 
98,8%; dan 12,7 tahun (HD Report 
2014). 

Komponen indeks komposit 
ter     sebut secara umum dapat dike  
lom    pokan menjadi 2 fokus pem
bangunan yaitu: indeks yang ber
kaitan dengan pembangunan 
eko nomi yaitu “pendapatan per
kapita”; dan indeks yang berkaitan 
de  ngan pembangunan sosial 
yaitu: “angka harapan hidup saat 
lahir”, “angka melek huruf ” dan 
“ratarata lama sekolah”. Ber da
sarkan pengelompokan fokus pem
bangunan tersebut terlihat bahwa 
arah pembangunan yang dilakukan 
Indonesia lebih difokuskan pada 
pembangunan ekonomi dibanding 
pembangunan sosialnya.  J ika 
dilaku  kan perbandingkan dengan 
beberapa negara sebagaimana yang 
terdapat pada tabel berikut: 

Dibandingkan dengan negara 
Ukraina, Mongolia dan Palestina 
yang pendapatan perkapitanya be
rada di bawah Indonesia, capaian 
indeks pembangunan manusia 
ketiga negara tersebut lebih baik 
dari Indonesia,hal ini dikarenakan 
capaian dari indikator komponen 
lainnya dari ketiga negara tersebut 
lebih baik dibandingkan Indonesia.
M isalk an k ita  perbandingk an 
antara Negara Indonesia dengan 
Palestine, terlihat bahwa walaupun 
p e n g h i d u p a n  y a n g  l a y a k  d i 
Indoensia lebih baik dari Palestine 
tetapi perhatian terhadap harapan 
umur panjang dan kesehatan serta 
pendidikan di Indonesia lebih rendah 
dibandingkan dengan Palestine. 
Dengan kata lain fokus pembangunan 
yang dilakukan Indonesia lebih 
difokuskan pada pembangunan 
ekonomi dibandingkan dengan 
pembangunan sosial khususnya 
yang menyentuh pembangunan 
manusia Indonesia.

Gambaran Hasil Pembangunan 
Bidang Pendidikan di IndonesiaTahun 
2013 dapat di l ihat  dar i  tabel 
Partisipasi Pendidikan Formal Tahun 
2013 di bawah. 

Berdasarkan tabel hasil pem
bangunan pendidikan dan kese
hatan diatas dapat dilakukan ana
lisis bahwa tingkat aksesibilitas 
terhadap sarana pendidikan masih 



A
rt

ik
el

4 Artikel Warta Pengawasan Vol XXII/Nomor 3/2015



A
rtikel

5Artikel Warta Pengawasan Vol XXII/ Nomor 3/2015

belum optimal terutama untuk jenjang 
pendidikan SMP/Sederajat, SMA/Se
de rajat danPerguruan Tinggi. Selain 
itu banyak anak yang berusia diatas 
15 tahun yang tidak menamatkan 
masa pendidikannya yang berasal dari 
Sekolah Dasar,SMP/Sederajat dan SMA/
Sederajat, atau dengan kata lain lama 
pendidikan ratarata anak Indonesia 
masih rendah sehingga kualitas ang
katan kerja Indonesia menjadi rendah. 
Walaupun angkatan kerja yang ada 
sebagian besardapat diserap oleh du
nia usaha, namun komposisinya lebih 
banyak didominasi oleh tenagakerja 
yang unskill. Dengan tingkat pendidikan 
yang rendah berakibat pada tingkat 
pemahaman akan pentingnya perilaku 
hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi 
rendah yaitu hanya sekitar 55,06% 

jumlah rumah tangga di Indonesia 
yang melaksanakan PHBS, sehingga 
diantaranya kemungkinan besar da
pat menjadi pendorong terhadap 
rendah nya pencapaian Universal 
C h i l d  I m mu n i z a t i o n  ( 8 0 , 2 3 % ) , 
rendahnya cakupan pemberian 
ASI eksklusif pada bayi 0 6 bulan 
(54,30%), terjadinya kasus gizi buruk 
sebanyak 40.755 kasus dan kasus 
diare sebanyak 5.078.830 kasus. 
Hal tersebut semakin diperparah 
dengan minimnya komitmen dari 
peme rintah Kabupaten/Kota untuk 
menganggarkan dalam APBDnya 
pada bidang kesehatan sebesar 
minimum 10% agar standar pelayanan 
minimal kesehatan dapat dijalankan 
dengan baik. Dari gambaran tersebut 
secara umum dapat disimpulkan 
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bahwa pembangunan bidang sosial 
khususnya yang berkaitan dengan 
pembangunan manusia masih 
belum menjadi prioritas utama dari 
Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam pengelolaan anggaran 
pen da patan dan belanja daerah 
(APBD) menu  rut harian Kom
pas “ masih terdapat dana pem
bangunan senilai Rp255 triliun 
yang mengendap di daerah .... 
yang merampas hak masyarakat 
terhadap pem bangunan. Padahal, 
dana tersebut berasal dari pajak 
y a n g  t e l a h d i b a y a r k a n  o l e h 
rakyat”(Kompas.6 Juli 2015). Kon   disi 
ini menggambarkan bahwa komit
men Pemerintah Daerah untuk 
melakukan pembangunan manusia 
patut dipertanyakan ka rena jumlah 
dana yang mengendap tersebut 
lebih tinggi“... jika dibandingkan 
dengan anggaran kese hatan, 
pe nang gulangan kemisk inan 
atau ketahanan pangan dalam 
APBNP 2015 yang masingmasing 
alokasinya Rp74,2 triliun, Rp178,1 
triliun,dan 118,1 triliun (Kompas.6 
Juli 2015)”.  Jika kondisi pengendapan 
anggaran ini terus berlangsung, 
maka dalam jangka panjang akan 
berakibat pada semakin rendahnya 
daya ungkit hasil pem bangunan 
nasional terhadap pem bangunan 
manusia Indonesia.

Peran Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP)

APIP sebagai institusi pemerin
tah yang memiliki tugas untuk 
mela kukan kegiatan pengawasan 
atas pelaksanaan pembangunan 
seharus nya dapat mem berikan 

rekomendasi kepada peme rintah 
untuk dapat mengarahkan pro    gram 
pembangunan tidak hanya berfokus 
pada pembangunan ekonomi tetapi 
juga dapat lebih memfokuskan pada 
pembangunan sosial khususnya pem
bangunan manusia. 

Tugas APIP untuk melakukan penga
wasan atas pelaksanaan pembangunan 
akan dapat dijalankan dengan baik 
jika APIP memiliki kapabilitas yang 
menunjang pada pelaksanaan tugas 
dan fungsinya tersebut. Peningkatan 
kapabilitas APIP merupakan pra syarat 
utama agar APIP mampu ber kontri 
busi lebih baik dalam me ngawal pem
bangunan nasional. Hal ini sejalan 
dengan arahan Bapak Joko Widodo 
(Presiden Republik Indonesia) dalam 
acara Rapat koor dinasi Pengawasan 
tanggal 13 Mei 2015 yaitu beliau me
ngingin kan kondisi APIP dalam 5 tahun 
kedepan dapat mencapai 85% pada 
level 3 dan hanya 1% pada level 1. 
Ke  inginan Bapak Presiden agar seba
gian besar APIP berada pada level 3 
sangat beralasan karena pada level 
tersebut peran dan layanan APIP adalah 
melakukan audit ki nerja atau value for 
money audit. Tu juan dari pelaksanaan 
audit ki nerja adalah untuk menilai dan 
mela porkan tingkat keekonomisan, 
keefisiensian dan keefektifan dari 
operasi, kegiatankegiatan atau pro       gram;  
atau melaksanakan tu    gas dalam konteks 
tatakelola (gover  nance),manajemen 
risiko (risk management) dan pengen
dalian (control). Audit kinerja yang 
dilak sanakan mencakup keseluruhan 
spektrum atas operasi dan proses 
bisnis, manajemen pengendalian yang 
memiliki keterkaitan, dan ha sil yang 
telah dicapai. Audit atas efekti vitas 
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program terkadang dise but sebagai 
evaluasi program (program evaluation) 
(IACM.2009).

Berdasarkan konsep IACM, da
lam posisi level 3, APIP semesti nya 
mam pu berperan aktif untuk me
ngawal pembangunan mulai dari sejak 
perencanaan (pene tapan kebi jakan), 
pelaksanaan (imple men tasi kebijakan), 
hingga hasil kebijakan dengan mem
berikan sa  ran yang konstruktif kepada 
peme rintah (eksekutif ) pada setiap 
tahapan pembangunan tersebut (pe
ren  canaan, implementasi dan hasil). 
Saran yang diberik an oleh APIP 
diperoleh darihasil analisis kebijakan 
publikyang bahan baku nya diperoleh 
dari pelaksanaan audit atas efektivitas 
program atau evaluasi program peme
rintah (value for money audits).

Pelaksanaan analisis kebijakan 
publik yang dilakukan oleh APIP ter
sebut sebaiknya dilaksanakan oleh 
PFA dengan jabatan Auditor Madya 
dan Auditor Utama, karena auditor 
dengan jabatan tersebut asumsinya 
telah memiliki kompetensi dalam me
lak sanakan analisis kebijakan serta 
memiliki pengalaman da lam melakukan 
pengawasan di ling kungan pemerintah 
dengan cukup memadai dan pema
haman atas kebijakan pemerintah 
yang luas, sehingga mampu meng ka
pi ta li  sasikan pengalaman dan pema
hamannya untuk melakukan analisis 
kebi    jakan publik dengan baik.

Andaikan saja 85% APIP di Indo     nesia 
dalam 5 tahun kedepan melaksanakan 
analisis kebijakan publik pada seluruh 
Kementerian/Lem   baga/Pemerintah 
Daerah, ma ka dapat diperkirakan akan 
mam     pu memberikan rekomendasi 
stratejik bagi pemerintah sehingga 

Presiden/ Meteri/ Kepala Lembaga/ 
Gubernur/ Bupati/ Walikota akan 
memi liki informasi (berkaitan de
ngan kebijakan) yang memadai 
yang dapat dijadikan pilihanpilihan 
kebijakan kedepan.

*) Penulis adalah Kepala Bidang 
Perencanaan Pengembangan dan 
Evaluasi  Pusdik latwas BPKP,  dan 
Pemerhati Kebijakan Publik
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Pemetaan Talent Auditor di BPKP

Oleh : Harsa Multiar dan Heli Restiati*

“Got Talent” sebuah acara televisi 
yang populer di Britain dan Amerika, 
dan kemudian banyak negara 
mengikuti termasuk Indonesia Got 
Talent. Pada acara tersebut, banyak 
pria dan wanita, dewasa atau masih 
kecil,  berlomba menunjukkan 
bakat yang dimiliki untuk mencoba 
mengadu keberuntungan dari 
bakatnya, dan berharap membawa 
keberhasilan di masa depannya. 
Banyak yang bagus, namun banyak 
juga yang bermodal keberanian 
saja, akhirnya harus pulang. Dalam 
konteks Indonesia Got Talent, talent 
dapat diartikan sebagai bakat untuk 
tampil, baik dari sisi suara, sulap, tari, 
dan lainnya, yang pada dasarnya 
menjadi penampilan menakjubkan 
karena perpaduan bakat alami dan 
pengalaman mereka di panggung.

Tidak hanya di dunia panggung, 

p e n d e k at a n  p e m i n at a n  j u g a 
diberlakukan bagi siswa sma dalam 
penjurusan.  Saat ini, bukan hanya 
nilai yang menjadi panduan dalam 
penjurusan tetapi juga bagaimana 
minat si anak. Kebutuhan ini me
mang menambah biaya karena 
menge nali peminatan harus dengan 
serangkaian psikotest dan interviu 
orang tua.

Istilah talent juga berkembang 
di bidang pengelolaan SDM. Mana
jemen bakat mulai berkembang 
dengan suatu anggapan bahwa 
karyawan yang bekerja sesuai bakat 
atau peminatan yang dimiliki akan 
menghasilkan rasa kepuasan yang 
lebih tinggi dan pada akhirnya ber
dampak pada kinerja yang tinggi. 
Beberapa perusahaan melakukan 
rekrutmen dengan melihat latar 
belakang pendidikan dikaitkan de
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ngan kompetensi perilaku sebagai 
bakat yang ada. Perusahaan yang 
didominasi bidang pemasaran akan 
merekrut pegawai dengan jurusan 
marketing dengan kepribadian 
bertipe outgoing, bahkan mereka 
lebih memilih calon dari jurusan 
manajemen yang outgoing dari 
pada lulusan marketing tetapi ber
tipe kaku atau lugas. 

Konon, keberhasilan mengenali 
pegawai dengan bakat dan menco
cokkan tugas yang tepat akan 
mem  berikan situasi yang lebih baik, 
lebih puas, dan keterikatan yang 
lebih baik. Bakhan bisa dibilang 
manajemen bakat ini suatu yang 
mutlak diperlukan dalam era human 
capital management. Human capital 
management menekankan pada 
growth, layaknya modal perusahaan 
harus tumbuh untuk memenuhi 
ekspektasi pemegang sahamnya. 
Dengan memandang pegawai 
sebagai capital maka pegawai perlu 
diper lakukan dengan baik dan 
dikembangkan agar mampu meng
gerakkan roda organisasi secara 
maksimal. Dan untuk bisa tumbuh 
harus dipilih orang yang memang 
secara potensi dapat ditumbuhkan. 

Di UndangUndang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (UU ASN) pun sudah mulai 
terbaca nuansa talent management 
sebagai tujuan dalam pengelolaan 
pegawai antara lain pengelolaan 
sumber daya manusia aparatur 
secara eksplisit telah mendudukkan 
kompetensi sebagai dasar utama 
untuk menentukan kebijakan 
pengem bangan karir, terutama 
dalam hal promosi, rotasi, mutasi, 

dan peningkatan kemampuan se
orang aparatur. Bagaimana pema
haman talent pegawai dapat diterap
kan pada organisasi yang khas 
dengan tugas auditor, seperti BPKP, 
ini menjadi pertanyaan sekaligus 
kerangka pikir yang perlu diskusi dan 
kesepahaman lebih lanjut. Berun
tungnya, kemajuan teknologi inter
net sangat berbaik hati menyediakan 
referensi dan materi untuk bisa 
ditimbangtimbang dalam kebu
tuhan perumusan definisi talent 
bagi auditor yang paling pas dan 
mendekati. 

Salah satu artikel menyebutkan 
rancangan  talent management 
harus selaras dengan tujuan orga
nisasi di masa depan, oleh sebab 
itu tidak dapat disamakan atara 
satu organisasi dengan lainnya, 
sebagaimana disebutk an “A n 
organisation needs to develop its own 
definition”. Pertanyaan selanjutnya 
adalah bagaimana mengenali talent 
untuk organisasi seperti BPKP? Siapa 
yang disebut bertalenta? Karyawan 
bertalenta bisa didefinisikan de
ngan “those individuals who can 
make a difference to organisational 
performance (CIPD, 2011).” 

Talented Auditor, mungkin definisi 
ini masih perlu perjalanan untuk 
lebih jelas dan dibahas lagi sebagai 
pro ses untuk bisa menemukan 
sua tu rumusan yang tepat. Kapan 
seorang auditor disebut talented? 
Dalam konteks internal auditing, 
talented auditor didefinisikan sebagai 
kapabilitas yang mampu membuat 
pembeda dalam peran dengan 
kompetensi lebih yang dimiliki. 
“Talent, the differentiator of great 
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auditor function (Mike Taylor, 2013)”. Auditor yang hebat tidak hanya 
mendasarkan pada kemampuan akuntansi dan audit. Kemampuan tersebut 
bisa dipelajari, dan akan menjadi berkualitas apabila ada kom binasi dengan 
kemampuan wa wasan proses bisnis, problem solving dan crithical thinking 
sebagai atribut utama kompetensi auditor. 

Di BPKP, sebagai upaya awal adalah merumuskan talent, konsep 
kompetensi sudah menjadi dasar dalam pengelolaan SDM. Integrasi profil 
kompetensi pegawai dengan kinerja menjadi rumusan talent auditor. Talent 
auditor dipetakan melalui bagaimana seseorang melebihi kebutuhan minimal 
yang dipersyaratkan  dan dikaitkan dengan kontribusi kinerjanya. Sebagai 
suatu proses rumusan ini memang masih dini untuk diakui sebagai gambaran 
talent bahkan mungkin masih jadi sumber perdebatan. Auditor yang memiliki 
berbagai keahlian dan pengalaman dalam bidang akuntansi, manajemen, 
audit, semakin tinggi kualifikasi seseorang dapat dikatakan memiliki potensi 
talent, namun demikian kualifikasi tinggi tanpa kontribusi bukanlah talented 
pegawai sehingga unsur kinerja menjadi ukuran seorang yang bertalenta. 
Gabungan dual hal, kompetensi dan kinerja yang dapat terlihat akan dapat 
mem bantu dalam pengembangan SDM yang lebih tepat dan terlebih diman
faatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. dapat dilihat pada gambar 
merancang formula pemetaan dibawah. 

Di BPKP telah dilakukan beberapa penilaian terhadap kinerja dan 
kompetensi pegawai seperti peni laian 360 derajat, SKP, angka kredit auditor, 
dan beberapa penilaian lainnya. Untuk kebutuhan mapping, penilaian 
tersebut dapat disarikan dan dirangkum dalam rumus sebagai berikut.
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Hasil perhitungan komponen 
Kinerja dan Kompetensi selanjutnya 
dipetakan dalam matriks sebagai 
berikut.

Hasil pemetaan di atas dapat 
digunakan oleh BPKP untuk kepen
tingan mana jemen pegawai, mulai 
dari pengembangan, pemindahan, 
hingga promosi. Pengembangan 
pegawai merupakan bagian paling 
ber kepentingan dari pemetaan 
di atas karena gambaran tersebut 
mengarahkan pada jenis, jumlah, 
dan kebutuhan kompetensi yang 
perlu ditingkatkan. Selain kom
petensi, kinerja pegawai juga perlu 
ditingkatkan melalui pemberian 
motivasi kerja maupun stimulus.

Deviasi standar kompetensi dan 
hasil pemetaan kompetensi dapat 
dijadikan rujukan untuk pengem
bangan dan pemilihan prioritas 
peningkatan kompetensi dan dapat 
dipetakan sebagai berikut.

Tidak semua unsur kompetensi 
per lu ditingkatkan, hanya kom
petensi yang mempunyai gap 
lebar saja yang perlu ditingkatkan 

melalui metode training need 
analysis.

Melakukan pemetaan profil 
kompetensi SDM BPKP secara 
terintegrasi dari unsur penilaian 
yang ada adalah tahap awal. Hal 
ini akan lebih mudah bila secara 
beriringan dilakukan pembenahan 
sistem/aplikasi terkait sehingga 
profil kompetensi yang dihasilkan 
menjadi lebih mudah digunakan, 
akurat, terstruktur, komprehensif, 
dan berkelanjutan. BPKP dapat 
me ngetahui kondisi kekuatan 
(strength), kelemahan (weakness), 
peluang (opportunity), dan ancaman 
(threat) terkait SDM serta dapat 
digunakan untuk pengambilan 
ke pu tusan yang l ebih  ba ik . 
Tantangan nya selanjutnya bukan 
hanya kepada rumusan talent itu 
sendiri, namun bagaimana peni laian 
oleh atasan langsung  atau manager 
lini yang ada dilakukan dengan 
tepat, obyektif dan men cerminkan 
kompetensi dan kinerja sesung
guhnya dari se orang pegawai. 
Mengutip sang guru pengelolaan 
SDM, Dave Ulrich, menyebutkan, 
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manager atau atasan langsung di 
unit kerja adalah manager SDM bagi 
setiap pegawai.
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