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Triwulan II tahun 2020 
diwarnai suasana mendung 
dengan merebaknya pandemi 

Covid-19. Kita ragu dan khawatir 
karena penyebaran virus terus 
berlangsung dan kurvanya tak juga 
melandai. Namun, akankah kita 
berhenti? Tentu tidak. Keunggulan 
manusia adalah kemampuan untuk 
menyesuaikan diri dengan kondisi 
yang menimpanya. Manusia tidak 
boleh kalah dengan ancaman 
Covid-19 seperti sekarang ini.
Hal ini mendorong Puslitbangwas 
BPKP tetap berkegiatan dengan 
penuh semangat di tengah pandemi 
ini. Kami berupaya memenuhi 
keinginan Kepala BPKP dengan 
melakukan dua penelitian cepat 
sekaligus. Penelitian tersebut dapat 
kami selesaikan dalam waktu dua 
bulan di tengah berkecamuknya 
badai Covid. Hal ini membuktikan 
bahwa semangat untuk berkarya 
tidak dapat dihalangi bahkan oleh 
pandemi sekalipun. 
Di tengah pandemi ini pula BPKP 
merayakan ulang tahunnya yang 
ke-37. Pada awalnya timbul 
keraguan untuk, bagaimana 
merayakan ulang tahun di tengah 
adanya pembatasan sosial berskala 
besar. Namun, jalan pun terbuka 
dengan melaksanakan kegiatan 
olahraga dan seni secara daring 
tanpa mengurangi kemeriahannya. 

Sekali lagi ini membuktikan 
bahwa semangat dan tekad dapat 
menguatkan kita untuk tetap 
berkarya di tengah ancaman dan 
ketakutan. 
Semangat dan tekad seperti inilah 
yang saya harapkan dapat tetap 
terpelihara di Puslitbangwas, 
sehingga selalu memanfaatkan 
momentum untuk dapat hadir dan 
bermanfaat. Dengan semangat dan 
tekad seperti ini pula saya yakin 
Puslitbangwas akan tetap jaya, 
meskipun saya harus undur diri. 
Pada kesempatan ini, saya 
mengucapkan terima kasih kepada 
Kepala BPKP, Bapak M. Yusuf 
Ateh, yang senantiasa memberikan 
perhatian penuh kepada 
Puslitbangwas BPKP. Dorongan 
dan tantangan yang diberikan 
juga menjadi penyemangat yang 
membesarkan hati dan tentunya 
akan menguatkan seluruh insan 
Puslitbangwas BPKP selalu 
berupaya memberikan yang 
terbaik.

Bonardo Hutauruk
Kepala Puslitbangwas BPKP

Kata Sambutan
Kapuslitbangwas

Majalah Seputar Litbang merupakan 
media komunikasi triwulanan untuk 
mendorong pemanfaatan hasil 
penelitian dan pengembangan keilmuan 
di bidang pengawasan
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Pembaca setia yang budiman.

Dunia dikejutkan dengan adanya 
badai pandemi Covid-19 yang merebak 
mulai awal tahun 2020. Triwulan 
II tahun ini badai tersebut semakin 
menjadi dengan menelan korban jiwa 
dan penambahan kasus baru setiap 
hari. Kondisi ini tidak hanya dialami 
oleh Indonesia, melainkan juga oleh 
negara-negara lain di dunia. Sampai 
akhir triwulan dua setelah dilalui 
penerapan pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB), pandemi ini belum juga 
terlihat ujung perhentiannya.

Di tengah pandemi ini semangat 
untuk bekerja tentu tidak boleh surut. 
Kondisi ini menyebabkan seluruh 
masyarakat membatasi diri hadir di 
kantor bahkan keluar dari rumah. 
Namun, jalan selalu ada. Tidak bisa 
hadir dan bekerja di kantor diatasi 
dengan bekerja dari rumah (work from 
home/WFH). Tidak bisa mengumpulkan 
data untuk berhadapan melakukan 
wawancara digantikan dengan 
wawancara jarak jauh secara daring. 
Tidak bisa berkerumun memeriahkan 
ulang tahun, diupayakan pertandingan 
olahraga dan seni secara daring, 
khususnya dalam menyambut hari 
ulang tahun ke-37 BPKP dengan tag 
line hadir dan bermanfaat. Upaya-
upaya itu mewarnai kehadiran Seputar 
Litbang kali ini. 

Kegiatan WFH terekam dalam foto 
yang diikutkan dalam lomba fotografi 
dalam rangka HUT ke-37 BPKP. 
Pada triwulan II ini Puslitbangwas 
menyelesaikan dua penelitian dalam 

waktu dua bulan, waktu yang sangat 
cepat untuk penyelesaian sebuah 
penelitian. Satu dari dua penelitian 
tersebut kami hadirkan dalam topik 
pilihan edisi ini, yaitu penelitian 
mengenai kompetensi pimpinan APIP. 
Topik pilihan lain yang tidak kalah 
menarik adalah bagaimana APIP 
dapat mencapai level 4 dan 5 dalam 
IACM. Proses dan validitas penelitian 
menggunakan media daring dalam 
pengumpulan data juga kami sajikan, 
termasuk rekaman kemeriahan ulang 
tahun di tengah pandemi juga mengisi 
terbitan kali ini.

Kami juga merangkai tulisan 
pengawasan di masa pandemi mulai 
dari perjumpaan pengawas dan 
pelaksana kegiatan dalam continuous 
auditing and continuous monitoring dan 
upaya tetap menjaga akuntabilitas 
menghadapi bencana nasional non alam 
ini. Topik-topik lain, seperti evaluasi 
penelitian manajemen risiko, kisah dari 
Berau, dan bahasan dalam Library Café 
(LC) tidak ketinggalan.

Kami gembira mendapat kabar baik 
dengan masuknya Library Café dalam 
TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan 
Publik (KIPP) yang diselenggarakan 
Kemenpan RB. Sambil berharap LC 
masuk di dalam TOP 45, capaian TOP 99 
ini tentunya sangat membanggakan. Hal 
ini akan menjadi penambah semangat 
untuk terus berinovasi di tengah 
pandemi yang menyesakkan.

Editorial

Teks 
Jamason Sinaga

EDITORIAL
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Penelitian ini bertujuan untuk 
memberi gambaran terkait 
kompetensi teknis yang perlu 

dimiliki oleh pimpinan APIP di 
Indonesia sesuai dengan standar 
nasional maupun internasional, kondisi 
kompetensi teknis pimpinan APIP saat 
ini, serta pendidikan dan pelatihan/
sertfikasi yang diperlukan pimpinan 
APIP untuk mengatasi kesenjangan yang 
ada. Pendekatan yang digunakan adalah 
penelitian cepat yang dilakukan dengan 
menggunakan qualitative approach, 
pengumpulan data secara online melalui 
google form, dan wawancara jarak jauh 
karena dilakukan di masa pandemi 
Covid-19.

LATAR BELAKANG
Penguatan fungsi pengawasan intern 
pemerintah merupakan salah satu 
upaya yang perlu terus dilakukan 
untuk mendukung peningkatan kinerja 
pemerintah. Untuk menjalankan peran 
tersebut, kapabilitas pimpinan sangat 
berpengaruh terhadap kapabilitas 
organisasi, sehingga meningkatkan 
kompetensi dan keahlian dari pimpinan 
auditor internal menjadi kebutuhan. 
Hal ini dibutuhkan terutama dalam 
mengarahkan organisasi APIP dari 
peran tradisional sebagai pengawas 
menjadi peran sebagai mitra bisnis 
atau konsultan melalui pengawalan 
penyelenggaraan pemerintahan. 
Beberapa negara Eropa dan Amerika 
mensyaratkan Chief Audit Executive 
(CAE) dengan kompetensi teknis 
pengawasan. Berdasarkan hasil survei 
Institute of Internal Auditor (IIA), 68% 
CAE telah memiliki sertifikasi auditor 
internal (Certified Internal Auditor). Hal 
ini menarik untuk dibandingkan dengan 
kondisi pimpinan auditor internal 
sektor publik di Indonesia. Fakta yang 
ada saat ini, pimpinan auditor internal 

mempunyai latar belakang beragam 
dari pengalaman dalam bidang 
pengawasan dan di luar pengawasan. 
Sementara itu, dalam melakukan tugas 
BPKP sebagai pembina APIP, BPKP 
mempunyai peluang untuk menetapkan 
kompetensi teknis yang diperlukan 
oleh pimpinan APIP. Keberhasilan 
pembinaan BPKP terhadap pimpinan 
APIP mempunyai pengaruh besar 
dalam meningkatkan kapabilitas APIP.

LANDASAN TEORI
Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 
6 huruf d dinyatakan bahwa komitmen 
terhadap kompetensi dilakukan dengan 
memilih pimpinan instansi pemerintah 
yang memiliki kemampuan manajerial 
dan pengalaman teknis yang luas dalam 
pengelolaan instansi pemerintah. Pasal 
51 menyebutkan bahwa pelaksanaan 
audit intern di lingkungan instansi 
pemerintah dilakukan oleh pejabat 
yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan dan telah memenuhi syarat 
kompetensi keahlian sebagai auditor. 
Kebijakan yang berkaitan dengan 
program sertifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
instansi pembina jabatan fungsional 
sesuai peraturan perundang-undangan.
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
manajemen ASN pasal 107 mengatur 
persyaratan-persyaratan yang harus 
dimiliki oleh seorang Pimpinan 
Tinggi Pratama/Madya pada instansi 
pemerintah. Salah satu persyaratan 
untuk menduduki jabatan pimpinan 
tinggi baik utama, madya, maupun 
pratama adalah harus memiliki 
Kompetensi Teknis, Kompetensi 
Manajerial, dan Kompetensi Sosial 
Kultural sesuai standar kompetensi 
jabatan yang ditetapkan. Selain itu, 
memiliki pengalaman jabatan dalam 
bidang tugas yang terkait dengan 

jabatan yang akan diduduki secara 
kumulatif paling singkat selama 
sepuluh, tujuh, atau lima tahun sesuai 
dengan jenjang jabatan tinggi tersebut.
Pasal 7 Permenpan RB Nomor 
38 Tahun 2017 tentang Standar 
Kompetensi Jabatan ASN menjelaskan 
bahwa standar dan kamus kompetensi 
manajerial dan kompetensi sosio 
kultural telah diatur dalam lampiran 
peraturan perundangan tersebut, tetapi 
standar dan kamus kompetensi teknis 
disusun oleh kementerian/lembaga 
sesuai dengan urusan pemerintah yang 
menjadi kewenangannya.
Kepmenpan RB Nomor 409 Tahun 
2019 tentang Standar Kompetensi 
Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan 
Instansi Daerah menetapkan 
bahwa kompetensi teknis meliputi 
advokasi kebijakan pengawasan 
internal pemerintah, pengawasan 
penyelenggaraan urusan pemerintah 
daerah, pengawasan keuangan dan 
kinerja perangkat daerah, penyusunan 
laporan hasil pengawasan, pemantauan 
tindak lanjut, serta advokasi kebijakan 
otonomi daerah. Syarat untuk menjadi 
Inspektur Provinsi atau Kabupaten 
di antaranya 1) memiliki pengalaman 
jabatan dalam bidang pengawasan 
secara kumulatif paling kurang 5 
(lima) tahun; 2) sedang atau pernah 
menduduki jabatan administrator atau 
jabatan fungsional jenjang ahli madya 
paling singkat 2 (dua) tahun;
Dalam beberapa referensi, secara 
umum kompetensi didefinisikan 
sebagai kombinasi keterampilan, 
pengetahuan, atribut, dan perilaku 
yang memungkinkan seseorang untuk 
menjalankan tugas atau kegiatan dalam 
pekerjaan yang diberikan. Adapun 
kompetensi teknis adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap/perilaku 
yang dapat diamati, diukur, dan 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
banyak pimpinan APIP yang berlatar 
belakang nonpengawasan, sehingga 
belum memenuhi kompetensi yang 
disyaratkan oleh peraturan dan 
standar internasional. Implikasinya, 
BPKP sebagai pembina APIP perlu 
memberikan pembekalan berupa 
sertifikasi untuk calon pimpinan 
APIP atau workshop untuk pimpinan 
APIP yang berlatar belakang 
nonpengawasan.

Kajian Kompetensi 
Teknis Pimpinan 
Pengawasan Intern 
Pemerintah
 

       Rury Hanasri
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Competency Framework, IIA Australia 
(2010), kompetensi pimpinan internal audit 
adalah riset dan investigasi, proses bisnis 
dan manajemen proyek, risiko dan kontrol, 
pengumpulan data dan analisis, alat dan 
teknik pemecahan masalah, serta teknik 
audit berbantuan komputer. Competency 
Framework for Internal Auditor, Ministry 
of Finance, Maldives (2019) menyatakan 
bahwa kompetensi meliputi tata kelola, 
risiko, dan kontrol, pelayanan internal 
audit, Teknik Audit Bantuan Komputer/
(CAAT), penilaian bisnis (business 
judgement), dan berpikir kritis (critical 
thinking). Adapun syarat menjadi 
pimpinan APIP adalah mempunyai 
kualifikasi profesional/sertifikasi auditor 
dan berpengalaman di bidangnya minimal 
lima tahun. IPPF (2010) menyatakan CAE 
harus memiliki pemahaman yang kuat 
tentang peran dan tanggung jawab internal 
audit, IPPF, dan mengaudit keterampilan 
teknis melalui pencapaian Certified Internal 
Auditor (CIA).

PEMBAHASAN
Pimpinan audit internal membawa 
pengaruh besar bagi perbaikan manajemen 
organisasi melalui peran trusted advisor. 
Sebagai penasehat yang terpercaya, 
kompetensi menjadi syarat mutlak. 
Dari beberapa referensi dan standar di 

dikembangkan yang spesifik berkaitan 
dengan bidang teknis jabatan. Dalam 
Standar Audit AIPI (2014) dinyatakan 
bahwa auditor diwajibkan mengikuti 
pendidikan dan pelatihan sertifikasi 
jabatan fungsional auditor (JFA) yang 
sesuai dengan jenjangnya dan/atau 
sertifikasi lain di bidang pengawasan 
intern pemerintah. Kompetensi 
seorang auditor meliputi manajemen 
risiko, pengendalian intern, dan tata 
kelola sektor publik; strategi kegiatan 
audit intern, pelaporan hasil audit 
intern, sikap profesional; komunikasi; 
lingkungan pemerintahan; dan 
manajemen pengawasan. Namun, tidak 
disebutkan kompetensi teknis yang 
dipersyaratkan bagi pimpinan APIP.

The IIA Global Internal Audit 
Competency Framework menyatakan 
bahwa dari sepuluh kompetensi inti 
terdapat tiga kompetensi teknis yang 
harus dimiliki auditor intern, yaitu 1) 
menerapkan kerangka kerja Praktik 
Profesional Internasional (IPPF), 2) tata 
kelola, risiko, dan kontrol: menerapkan 
pemahaman menyeluruh tentang tata 
kelola, risiko, dan kontrol sesuai untuk 
organisasi, serta 3) ketajaman bisnis: 
mempertahankan keahlian lingkungan 
bisnis, praktik industri, dan spesifik 
faktor organisasi. Ketiganya dijabarkan 
mulai dari kompetensi teknis staf audit 
internal, manajemen internal audit, dan 
kepala eksekutif audit. 

Government Internal Audit Competency 
Framework, United Kingdom 
(2007) mensyaratkan kompetensi 
pimpinan internal audit sama seperti 
yang dinyatakan oleh SAIPI (2014). 
Sedangkan syarat untuk menjadi 
kepala internal audit di antaranya 
berpengalaman sebagai auditor 
senior dan mempunyai keanggotaan 
profesional. Menurut Internal Auditor 

atas, disimpulkan bahwa kompetensi 
teknis yang harus dimiliki oleh 
Pimpinan APIP adalah Manajemen 
Risiko, Pengendalian Intern, dan 
Tata Kelola Sektor Publik; Strategi 
Kegiatan Audit Intern; Standar Audit; 
Pelaksanaan Audit Internal; Ketajaman 
Bisnis, Lingkungan Pemerintahan; 
Komunikasi, Persuasi dan Kolaborasi; 
Manajemen Pengawasan; Riset dan 
Investigasi; Critical Thinking dan Teknik 
Pemecahan Masalah (Problem solving 
tools and techniques); Pengembangan dan 
Inovasi, serta Teknik Audit Berbantuan 
Komputer (Computer aided auditing 
techniques /CAATs). 

Jika dibandingkan dengan beberapa 
standar rekrutmen pimpinan audit 
internal di beberapa negara, enam 
responden yang diwawancarai belum 
mempunyai sertifikasi dan hanya dua 
yang berlatar belakang pengawasan. 
Hasil wawancara menunjukkan 
kurangnya pemahaman terhadap 
standar audit (SAIPI), kurang 
mengetahui esensi audit charter, peran 
utama internal audit dalam tata kelola, 
manajemen risiko, dan pengendalian, 
serta strategi pengawasan. Pemenuhan 
PP Nomor 11/2017 dan KepmenPAN RB 
Nomor 409/2019 tentang persyaratan 
pimpinan APIP di kementerian 
maupun pemerintah daerah belum 
diimplementasikan dan belum 
mengarahkan pada kompetensi sesuai 
jabatannya. 

Untuk menutup kesenjangan tersebut, 
dirumuskan perlu adanya sertifikasi 
dengan mata ajar 1)  Pelaksanaan Audit 
Intern, yang didalamnya mencakup 
Strategi Audit dan Negosiasi Audit, 
pemahaman strategis dan filosofis 
terkait dengan berbagai jenis audit, 
proses audit, serta pelaporan hasil 
audit, 2) Standar Audit, yang mencakup 

segala kualifikasi profesional yang 
ditetapkan dalam SAIPI dan IPPF, 3) 
Ketajaman Bisnis (business accumen), 
sebagai syarat untuk memberikan 
insight/rekomendasi terkait governance, 
risk, control (GRC) dan pemahaman 
terkait Kerjasama Pemerintah dan 
Badan Usaha (KPBU), 4) Manajemen 
Audit Intern, yang di dalamnya 
mencakup kemampuan mengelola 
sumber daya, memberikan insight 
berdasar evaluasi dan prediksi, 5) 
Tata Kelola, Manajemen Risiko, 
dan Pengendalian Intern, 6) Critical 
Thinking, mencakup problem solving, 
7) Digital Audit (CAATs), yang 
mengadopsi perubahan teknologi 
untuk pengembangan dan inovasi 
pengawasan.

Namun, kompetensi teknis untuk 
pimpinan APIP baik di kementerian 
maupun lembaga belum ditetapkan, 
sehingga menjadi peluang sekaligus 
tantangan BPKP sebagai pembina JFA 
untuk mengusulkan hal tersebut. Dalam 
Permenpan RB Nomor 220 Tahun 2008 
disebutkan bahwa Instansi Pembina 
Jabatan Fungsional Auditor adalah 
BPKP yang salah satu fungsinya adalah 
melakukan pembinaan pendidikan 
dan pelatihan fungsional auditor dan 
penyelenggaraan sertifikasi auditor. 
Sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 
38/2017 bahwa BPKP adalah pihak 
yang berkompeten untuk menetapkan 
kompetensi teknis dan memberikan 
pelatihan teknis terkait pengawasan 
kepada pimpinan APIP

IMPLIKASI
BPKP sebagai pembina APIP 
hendaknya menetapkan tentang 
kompetensi teknis bagi pimpinan 
APIP sebagai syarat pemenuhan 
terhadap Standar Audit Internal 

google



10 S E P U T A R  L I T B A N G 11V O L .  I I I  /  N O .  2  /  T A H U N  2 0 2 0

TOPI
Topik Pilihan

TOPI
Topik Pilihan

Development Handbook. United Kingdom: 
HM Treasury.
Government Internal Audit Profession. 
2007. Government Internal Audit 
Competency Framework. HM Treasury. 
United Kingdom: HM Treasury.
HM Treasury. United Kingdom. 2010. 
Core Brief for the Recruitment of HIA Posts 
in Central Government: Expectations of the 
HIA Role.
State Internal Audit Committee. 2019. 
Competency Framework For Internal 
Auditors. Maldives: Ministry of Finance.
The Institute of Internal Auditors – 
Australia. 2010. IPPF – Practice Guide: 
Chief Audit Executives — Appointment, 
Performance Evaluation, and Termination.
The Institute of Internal Auditors 
– Australia. 2010. Internal Auditor 
Competency Framework.
The Institute of Internal Auditors – 
Global. 2013. The IIA’s Global Internal 
Audit Competency Framework.
The Chartered Institute of Public 
Finance and Accountancy. 2019. 
CIPFA Statement on the Role of the 

Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan 
Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017. 
Hal tersebut dapat didahului dengan 
adanya atensi berupa surat Kepala 
BPKP kepada seluruh pimpinan K/L/
Pemda sebagai acuan pelaksanaan 
pelelangan jabatan Pimpinan APIP. 
BPKP dapat berkoordinasi dengan 
Kemenpan RB dan Kemendagri dalam 
menetapkan Standar Kompetensi 
Teknis Pimpinan APIP. Selain itu, BPKP 
perlu mengusulkan revisi standar 
audit ke AAIPI untuk mempertegas 
kompetensi teknis yang harus dimiliki 
oleh pimpinan APIP.

Implikasi lainnya adalah BPKP 
membuat kebijakan terkait sertifikasi 
“Kompetensi Teknis Pimpinan APIP” 
atau Certified Technical Competencies Chief 
of Audit Executive (CTC-CAE) dengan 
bentuk workshop untuk Pimpinan 
APIP. Sedangkan calon Pimpinan APIP 
diharapkan telah mempunyai Sertifikat 
CTC-CAE, yang akan diajukan sebagai 
syarat dalam mengikuti bidding 
Jabatan Inspektur dan Inspektur 
Jenderal. Adapun untuk workshop/
sertifikasi Inspektur dan Inspektur 
Jenderal,  materi yang diberikan sama, 
tetapi berbeda ruang lingkup dan 
kedalamannya.
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Pemerintah, sebagai layaknya entitas 
bisnis, memiliki tujuan untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat serta 
menjaga akuntabilitas atas kewenangan 
yang dimiliki dalam hal keuangan dan 
pembangunan. Untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik, diperlukan 
sebuah sistem pengendalian yang dikenal 
sebagai Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP). Dalam pasal 11 Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
disebutkan bahwa keberhasilan SPIP dapat 
ditunjang melalui peran Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. 

google

Dalam upaya meningkatkan kapabilitas 
APIP tersebut di atas, BPKP menerbitkan 
Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 
2015 tentang Grand Design Peningkatan 
Kapabilitas APIP. Grand design tersebut 
dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk 
Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas 
APIP yang dituangkan dalam Peraturan 
Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015. 

Peraturan ini dilengkapi dengan empat 
lampiran pedoman yang meliputi 
penilaian kapabilitas secara mandiri 
(self assessment), penjaminan kualitas 
(quality assurance) penilaian kapabilitas, 
peningkatan kapabilitas secara mandiri 
(self improvement), dan pemantauan 
peningkatan kapabilitas APIP. Pedoman 
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tersebut merupakan panduan bagi semua 
APIP dalam melakukan kegiatan penilaian 
kapabilitasnya secara mandiri, sehingga 
setiap APIP dapat mengetahui level 
kapabilitas yang dimilikinya dan juga 
informasi mengenai area yang memerlukan 
pengembangan dalam mencapai level 
kapabilitas yang lebih tinggi untuk menuju 
APIP yang lebih efektif.
APIP dalam pemberian assurance atas tata 
kelola, manajemen risiko, pengendalian 
intern, dan menjadi agen perubahan perlu 
memenuhi tuntutan kapabilitas level 4 
dan 5 sebagaimana diuraikan Internal 
Audit Capability Model (IACM) yang 
dikembangkan oleh The Institute of Internal 
Auditors (IIA) sebagai rujukan pedoman 
tersebut di atas. Oleh karena itu, kajian 
ini menyediakan bahan pedoman untuk 
melengkapi pedoman yang merupakan 
lampiran Perka BPKP Nomor 16 Tahun 
2015 untuk uraian level 4 dan 5.
Kajian ini bertujuan menjelaskan 
pernyataan dan infrastruktur kapabilitas 
APIP level 4 dan level 5. Selain untuk 
mencapai level 4, tujuan kajian ini juga 
untuk mencapai level 5 yang menunjukkan 
bahwa APIP telah menjadi unit yang terus 
belajar baik dari dalam maupun dari luar 
organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, 
dengan outcome APIP menjadi agen 
perubahan.
 
TINJAUAN PUSTAKA
Bagian ini menguraikan mengenai 
peraturan yang menjadi rujukan dan teori 
yang menjadi dasar dalam menerapkan 
IACM, serta benchmarking yang menjadi 
contoh bagi penerapan IACM.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 
disebutkan bahwa APIP adalah instansi 
pemerintah yang dibentuk dengan 
tugas melaksanakan pengawasan intern 
di lingkungan pemerintah pusat dan/
atau pemerintah daerah. APIP dituntut 
berperan efektif dengan cara (a) 

memberikan keyakinan yang memadai 
atas ketaatan, kehematan, efisiensi, 
dan efektivitas pencapaian tujuan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 
pemerintah; (b) memberikan peringatan 
dini dan meningkatkan efektivitas 
manajemen risiko dalam penyelenggaraan 
tugas dan fungsi instansi pemerintah; serta 
(c) memelihara dan meningkatkan kualitas 
tata kelola penyelenggaraan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah.
The Institute of Internal Auditors (IIA) 
menetapkan standar profesional 
pelaksanaan audit internal yang 
menjelaskan bahwa kegiatan audit internal 
dirancang untuk memberikan nilai tambah 
bagi organisasi dan meningkatkan kinerja 
operasi organisasi. Auditor internal 
mendukung organisasi dalam pencapaian 
tujuannya melalui pendekatan yang 
sistematis dan disiplin, dalam rangka 
evaluasi dan peningkatan efektivitas 
pengendalian, pengelolaan risiko, dan 
proses tata kelola. Peran dan fungsi APIP 
bagi manajemen untuk pencapaian tujuan 
organisasi dilaksanakan melalui kegiatan 
pemberian jaminan (assurance activities) 
dan pemberian layanan konsultansi 
(consulting activities) berdasarkan standar, 
sehingga dapat memberikan 
perbaikan efisiensi dan 
efektivitas atas tata 
kelola, pengelolaan 
risiko, dan 
pengendalian intern 
organisasi.
Peningkatan 
Kapabilitas APIP
Dalam Perka BPKP 
Nomor 16 Tahun 
2015 diuraikan 
tentang penilaian 
kapabilitas APIP 
dengan menggunakan 
pemenuhan pernyataan 
sebanyak 240 pernyataan 
yang dikembangkan untuk 
40 KPA (Key Process Area). 

Area Proses Kunci atau Key Process Area 
(KPA) merupakan bangunan utama yang 
menentukan kapabilitas suatu APIP dalam 
mengidentifikasikan yang seharusnya ada 
dan berkelanjutan pada tingkat kapabilitas 
tertentu sebelum meningkat pada level 
berikutnya. Dalam lampiran Perka tersebut 
terdapat 240 pernyataan yang perlu 
dipenuhi oleh APIP, yaitu 151 pernyataan 
pada level 1, 2, dan 3; serta 89 pernyataan 
pada level 4 dan 5. Pernyataan level 4 
dan 5 masih memerlukan penjelasan dan 
contoh infrastruktur.
Internal Audit Capability Model (IACM)
Internal Audit Capability Model 
(IACM) merupakan kerangka yang 
mengidentifikasi aspek-aspek fundamental 
yang diperlukan dalam rangka efektivitas 
audit internal di sektor publik. Model 
peningkatan kapabilitas APIP mengacu 
ke IACM yang dibangun oleh Internal 
Audit Foundation, yaitu suatu kerangka 
kerja yang mengidentifikasi aspek-
aspek fundamental yang dibutuhkan 
untuk membentuk pengawasan intern 

yang efektif di sektor publik. Adapun 
area proses kunci diartikan sebagai 
bangunan utama sebagai penentu 
kapabilitas suatu APIP yang dapat 

mengidentifikasi yang 
seharusnya ada dan 

berkelanjutan pada 
tingkat kapabilitas 
tertentu sebelum 
penyelenggaraan 
aktivitas pengawasan 
intern dapat 
meningkat ke level 
lebih tinggi. Dalam 
Perka BPKP Nomor 
16 Tahun 2015 
tentang Pedoman 

Teknis Peningkatan 
Kapabilitas APIP 

terdapat lima 
tingkatan dalam model 

peningkatan kapabilitas 
APIP sebagaimana halnya 

dalam IACM, yaitu Initial, Infrastructure, 
Integrated, Managed, dan Optimizing.
Hasil Benchmarking
Dari studi yang dilakukan internal audit 
foundation¹, konsep IACM atau model 
kapabilitas audit internal ini telah 
digunakan di beberapa negara. Di Belanda, 
IACM digunakan sebagai langkah awal 
dalam mengembangkan Internal Audit 
Ambition Model (IAAM). Di Brasil pada 
tahun 2015, IACM digunakan sebagai “a 
self-assessment” untuk mengidentifikasi 
berbagai tingkat atau level Internal Control 
Agency pada Internal Control Agencies at 
the Federal (MTFC), State (CGEs), dan 
Municipal Levels (CGMs) yang tergabung 
dalam asosiasi CONACI (Conselho Nacional 
dos Orgaos de Controle Interno). Kemudian 
negara-negara Afrika Timur juga seperti 
Kenya, Tanzania, dan Uganda mulai 
menggunakan IACM, termasuk Kantor 
Auditor Jenderal Bank Pembangunan Asia 
di Filipina (Office of the Auditor General 
Asian Development Bank).
 
METODE KAJIAN
Kajian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan 
kesenjangan penjelasan pernyataan dan 
infrastruktur kapabilitas level 4 dan 5. 
Jenis data yang digunakan dalam kajian ini 
adalah data kualitatif berupa keterangan 
atau penjelasan dari responden yang 
umumnya merupakan pendalaman lebih 
lanjut dari persepsi yang disampaikan oleh 
responden dan informasi yang diambil 
dari berbagai dokumen. Pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara dan 
menganalisis dokumen.
Penentuan responden yang menjadi 
sampel menggunakan metode purposive, 
yaitu pemilihan inspektorat ditentukan 
berdasarkan capaian tingkat kapabilitas 
level 3 yang sedang mempersiapkan diri 
untuk mencapai level 4. Adapun pemilihan 
perwakilan BPKP didasarkan pada 
perwakilan BPKP yang besar dan kecil.

 1Internal Audit Foundation. 2017. Internal Audit Capability Model (IA-CM) for The Public Sector. Lake Mary, Florida.
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HASIL KAJIAN
IACM secara detail menjelaskan KPA 
pada setiap level. Penjelasan untuk KPA 
ini meliputi tujuan, kegiatan penting 
(essential activities), keluaran (output), hasil 
(outcomes), dan contoh-contoh praktik 
(institutionalizing practice examples). Setiap 
KPA memiliki tujuan yang dicapai dengan 
melakukan kegiatan atau aktivitas yang 
pada gilirannya menghasilkan output 
dan outcomes. Contoh-contoh praktik itu 
menunjukkan atau mewakili capaian 
kegiatan pada setiap KPA, misalnya 
penyusunan internal audit charter sebagai 
media di mana mandat dari pimpinan 
organisasi dinyatakan. Internal audit charter 
atau piagam audit internal ini merupakan 
infrastruktur, bukti, jejak kegiatan, 
sekaligus dokumentasi kegiatan yang telah 
dilakukan pada kegiatan audit internal. 
Penjelasan dan contoh-contoh itu diuraikan 
oleh IACM pada setiap KPA, elemen, dan 
level kapabilitas mulai kapabilitas level 1 
hingga level 5.
Di sisi lain, pedoman teknis peningkatan 
kapabilitas APIP merupakan pedoman 
teknis bagi APIP dalam upaya 
meningkatkan level kapabilitas. Pedoman 
teknis ini menguraikan penjelasan setiap 
KPA dengan uraian mengenai tujuan, sub-
KPA, pernyataan, penjelasan pernyataan, 
dan contoh infrastruktur. Uraian tersebut 
ditujukan untuk kapabilitas level 1 sampai 
dengan 3, sedangkan level 4 dan level 
5 baru sampai pada uraian pernyataan. 
Dengan demikian pada pedoman teknis 
tersebut belum tersedia panduan secara 
detail untuk APIP berkegiatan sesuai 
dengan tuntutan kapabilitas level 4 dan 
level 5. Kesenjangan tersebut terletak 
pada penjelasan pernyataan dan contoh 
infrastruktur, yang dalam IACM 
disebut dengan essential activities dan 
institutionalizing practice examples.
Yang menarik adalah beberapa 
inspektorat sedang mempersiapkan 
diri menuju kapabilitas level 4 bahkan 

sudah mencanangkan target capaian 
kapabilitas level 4 pada renstra dan 
RPJMD inspektorat untuk tahun 
2019-2023. Target ini mendapatkan 
dukungan penuh dari kepala daerah 
yang bersangkutan. Beberapa kegiatan 
yang sudah dipersiapkan dan sedang 
dilaksanakan adalah penyediaan anggaran 
inspektorat, peningkatan SDM inspektorat, 
pengintegrasian profil risiko seluruh 
OPD; pembentukan unit pengelola 
risiko di setiap OPD yang sudah dalam 
proses, tetapi kebijakannya sudah ada; 
pembentukan komite audit, serta persiapan 
penerapan aplikasi pengawasan. Kegiatan 
tersebut sesuai dengan tuntutan kegiatan 
kapabilitas APIP level 4. 
Begitu juga di tataran kementerian, 
terdapat inspektorat telah melakukan 
kegiatan yang menjadi tuntutan elemen 
praktik profesional dan elemen budaya, 
serta hubungan organisasi untuk 
kapabilitas level 4. Selain itu, terdapat 
inspektorat yang sedang menuju 
kapabilitas level 4 bahkan dengan 
menerapkan self assesment telah mencapai 
level 4 pada tahun 2019. Inspektorat 
tersebut secara pro aktif melakukan 
kegiatan sesuai dengan tuntutan kegiatan 
kapabilitas level 4. Hal ini menunjukkan 
bahwa tuntutan kapabililtas level 4 dapat 
diimplementasikan dan memenuhi 
kebutuhan beberapa inspektorat tersebut.

Sebagaimana dinyatakan dalam IACM, 
setiap level kapabilitas memiliki 
enam elemen. Setiap elemen memiliki 
karakteristik masing-masing. Karakteristik 
itu menunjukkan KPA sedang berlangsung 
pada setiap elemen di kapabilitas level 
APIP. Pada umumnya kapabilitas level 4 
menunjukkan karakteristik yang mampu 
memberikan jaminan secara keseluruhan 
atas tata kelola, manajemen risiko, dan 
pengendalian. Selain itu, kapabilitas level 4 
juga menunjukkan karakteristik APIP yang 
memiliki perencanaan pengembangan 
SDM, aktif mendukung organisasi profesi, 
berkontribusi dalam pengembangan 
manajemen di lingkungan K/L/P, strategi 
auditnya memiliki daya ungkit terhadap 
pengelolaan risiko organisasi K/L/P, 
mengintegrasikan ukuran kinerja kualitatif 
dan kuantitatif, komite audit dan pimpinan 
APIP mampu memberikan saran dan 
pengaruh kepada pimpinan tertinggi 
K/L/P, serta terdapat pengawasan yang 
independen atas kegiatan APIP. 
Pada kapabilitas level 5, APIP mampu 
menunjukkan dirinya sebagai agen 
perubahan pada lingkungan organisasi 
K/L/P. Selain itu APIP mampu 
memproyeksikan SDM-nya untuk 
kebutuhan mendatang, mampu melibatkan 
dirinya di organisasi profesi, memiliki 
perencanaan strategis untuk kegiatan 
pengawasan, selalu meningkatkan praktik 
profesionalnya, mampu memberikan 

kinerja dan nilai tambah pada capaian 
tujuan organisasi K/L/P, memiliki 
hubungan yang berkelanjutan dan efektif 
dengan organisasi K/L/P, serta memiliki 
kegiatan pengawasan yang independen, 
mempunyai wewenang, dan kekuasaan.   
Dalam kajian ini diuraikan juga penjelasan 
pernyataan dan contoh infrastrukturnya 
untuk kapabilitas level 4 dan 5. Menurut 
pedoman teknis peningkatan Kapabilitas 
APIP, kapabilitas level 4 berisi 47 
pernyataan, sedangkan kapabilitas level 
5 berisi 42 pernyataan yang memuat 
uraian penjelasan pernyataan dan contoh 
infrastrukturnya dalam kajian ini. Jumlah 
pernyataan masing-masing elemen untuk 
mencapai kapabilitas APIP level 4 dan 5 
adalah: Peran dan Layanan sebanyak 11 
pernyataan; Pengelolaan SDM sebanyak 
23 pernyataan; Praktik Profesional 
sebanyak 13 pernyataan; Akuntabilitas 
dan Manajemen Kinerja sebanyak 14 
pernyataan; Budaya dan Hubungan 
Organisasi sebanyak 15 pernyataan; 
Struktur dan Tata Kelola sebanyak 13 
pernyataan.
Penjelasan rinci atas 89 pernyataan 
tersebut, antara lain penjelasan terkait 
audit manajemen risiko, enterprise 
widerisk, tata kelola, manajemen risiko, 
proses pengendalian, atestasi, internal 
audit charter, perencanaan berbasis risiko, 
analisis kesenjangan kompetensi, komite 
audit, badan pengawas independen, 
enterprise risk management, key player, 
dampak dari kegiatan pengawasan, 
pemberian nilai tambah, kegiatan 
pengawasan telah berkontribusi nyata, 
serta kegiatan dan kondisi lain yang masih 
memerlukan penjelasan.
 
SIMPULAN
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam rangka memenuhi kapabilitas 

APIP level 4 dan 5, terdapat enam 
elemen dengan 89 pernyataan yang 
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memerlukan penjelasan lebih lanjut 
dan contoh infrastrukturnya. Dari 
jumlah itu, 47 pernyataan merupakan 
pemenuhan untuk kapabilitas level 4 
dan 42 pernyataan untuk pemenuhan 
kapabilitas level 5.

2. Karakteristik untuk setiap level 
menunjukkan sifat, perwatakan, 
dan kemampuan APIP pada setiap 
level kapabilitas. Karakteristik 
APIP dengan kapabilitas level 4 
pada umumnya adalah mampu 
berperan dan memberikan jaminan 
secara menyeluruh atas tata kelola, 
manajemen risiko, dan proses 
pengendalian pada organisasi K/L/P. 
APIP yang tidak dapat menunjukkan 
karakteristik tersebut tidak dapat 
disebut berada pada kapabilitas 
level terkait. Ketika terjadi fraud atau 
korupsi pada organisasi K/L/P, APIP 
terkait tidak dapat lagi disebut sebagai 
pemberi jaminan atas tata kelola, 
manajemen risiko, dan pengendalian, 
serta APIP terkait tidak lagi berada 
pada kapabilitas level 4.

3. Karakteristik yang ditunjukkan APIP 
dengan kapabilitas level 5 adalah 
mampu berperan dan melayani sebagai 
agen perubahan dalam organisasi 
K/L/P. Sebagai agen perubahan, APIP 
memiliki kapasitas kepemimpinan dan 
profesionalisme yang maju, sehingga 
dapat berperan sebagai katalis yang 
mendorong perubahan positif dan 
memberikan pandangan ke depan 
terkait masa depan organisasi K/L/P. 

4. Berdasarkan hasil benchmarking, IACM 
cocok diterapkan di beberapa negara, 
termasuk Indonesia. Praktik-praktik 
APIP menuju kapabilitas level 4 telah 
diterapkan di beberapa inspektorat 
baik di kementerian maupun pemda. 
Hal ini menunjukkan IACM cocok 
digunakan di Indonesia, sehingga 
mendorong organisasi pembina APIP 
untuk menyusun pedoman teknis 
peningkatan kapabilitas level 4 dan 5.
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Upaya Menumbuhkan Budaya Inovasi melalui 
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2020 

Teks Rury Hanasri

Definisi KIPP

Setiap tahun Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi menyelenggarakan 
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 
(KIPP) yang dimaksudkan untuk 
menjaring inovasi dari berbagai instansi 
pemerintah termasuk BUMN/D. 
Menurut website Kemenpan RB, KIPP 
tahun 2020 merupakan kompetisi 
yang ke-7 kalinya sejak pertama kali 
diselenggarakan pada tahun 2014. 
Kompetisi ini dilaksanakan sesuai 
dengan Peraturan Menteri PANRB 
No. 5/2019 tentang Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik di Lingkungan 
Kementerian/Lembaga, Pemerintah 
Daerah, BUMN, dan BUMD, yang 
kemudian dilengkapi dengan 
Keputusan Menteri PANRB No. 44/2020 
tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP 
Tahun 2020.

Tema yang diusung dalam KIPP 2020 
adalah “Transfer Pengetahuan untuk 
percepatan inovasi Pelayanan Publik 
dalam rangka mendukung terwujudnya 
Pembangunan Berkelanjutan dan 
Indonesia Maju”. Tema yang dipilih 
menurut Deputi bidang Pelayanan 

Publik Kementerian PANRB merupakan 
penyegaran baru sebagai upaya 
mendorong elemen yang tumbuh dalam 
pengelolaan inovasi, yaitu keberlanjutan 
dan transferabilitas. Perbedaan dengan 
tahun sebelumnya adalah inovasi yang 
dikompetisikan dibagi menjadi tiga 
kelompok, yaitu Kelompok Umum, 
Kelompok Replikasi, dan Kelompok 
Khusus. Kelompok umum adalah 
kelompok sesuai kategori yang ada, 
kelompok replikasi adalah inovasi dari 
replika inovasi yang sudah ada, dan 
kelompok khusus adalah top 45 inovasi 
sebelumya yang dikembangkan lebih 
lanjut untuk dikompetisikan lagi. 

Persyaratan kompetisi adalah inovasi 
selaras dengan tema KIPP 2020, 
memenuhi seluruh kriteria inovasi, 
serta harus relevan dengan salah 
satu kelompok inovasi dan kategori 
kompetisi (Menpan, 2020). Persyaratan 
yang tidak kalah penting adalah 
inovasi telah diimplementasikan paling 
singkat satu tahun dihitung mundur 
dari waktu penutupan pendaftaran 
KIPP 2020 sampai dengan dimulainya 
implementasi inovasi dengan 
melampirkan bukti yang valid. Lima 
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kriteria harus dipenuhi oleh inovasi 
yang diajukan dalam KIPP 2020, yaitu 
inovasi harus bermanfaat, efektif, dapat 
ditransfer/direplikasi/diadaptasi ke 
dalam konteks lain, kebaruan (novelty), 
dan berkelanjutan. 

Persiapan KIPP di BPKP

Keikutsertaan BPKP dalam KIPP tahun 
ini merupakan yang kedua kalinya 
setelah tahun 2014, yaitu inovasi 
terkait Sispedap (Sistem Pengelolaan 
Data Pegawai). Jeda yang cukup lama 
dalam keikutsertaan ini tergugah 
kembali dengan adanya restrukturisasi 
organisasi BPKP melalui Inpres 
5/2019. Dalam ketentuan tersebut, 
Puslitbangwas medapatkan tambahan 
amanah dengan adanya Bidang 
Pengembangan dan Inovasi, khususnya 
Subbid Pengembangan Inovasi dan 
Manajemen Pengetahuan. Mandat 
ini merupakan hal baru di BPKP. 
Meskipun selama ini inovasi dalam 
pengawasan terus bermunculan, belum 
ada pihak yang mendapat kewenangan 
untuk mengelola inovasi tersebut. 
Merupakan tantangan bagi struktur 
baru untuk mengelola banyak inovasi 
di BPKP, termasuk untuk mengikuti 
kompetisi ini. 

Inovasi di BPKP diklasifikasikan 
berdasarkan sumbernya, yaitu berasal 
dari penelitian dan pengembangan, 
proyek perubahan diklat 
kepemimpinan, pengembangan current 
issue, dan metode pengawasan baru. Di 
Puslitbangwas BPKP, inovasi Library 

Cafe merupakan inisiatif Puslitbangwas 
dalam rangka pengelolaan pengetahuan 
dengan menghimpun pengetahuan dari 
pengalaman para Community of Practice 
(COP), ekpertis internal dan eksternal 
baik di lingkup nasional maupun 
internasional. Dengan demikian Tim 
KIPP di Puslitbangwas menjalankan 
dua peran, yaitu mengoordinasi inovasi 
dari unit lainnya untuk mengikuti 
kompetisi ini dan menyiapkan proposal 
keikutsertaan.

Langkah awal yang dilakukan oleh 
Tim KIPP di Puslitbangwas adalah 
mengirimkan surat ke Deputi Pelayanan 
Publik KemenPAN dan RB melalui 
surat nomor S-150/LB/3/2020 tanggal 
11 Maret 2020 untuk mengajukan 
permohonan akun sebagai administrasi 
lokal pada Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan dalam 
Sistem Informasi Inovasi Pelayanan 
Publik (Sinovik). Akun tersebut 
digunakan untuk memasukkan inovasi-
inovasi yang didaftarkan. Untuk 
menjaring inovasi yang akan mengikuti 
kompetisi ini, Puslitbangwas mengirim 
surat kepada Unit Kerja di BPKP Pusat 
dan di Perwakilan dengan Surat dari 
Kepala Puslitbangwas BPKP Nomor 
S-151/LB/3/2020 tanggal 11 Maret 2020 
tentang penjaringan inovasi untuk 
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 
(KIPP) Tahun 2020. Para inovator 
tersebut menyiapkan proposal dan 
persyaratan untuk mengikuti kompetisi.

Pendaftaran inovasi dimulai sejak 
instansi mengajukan proposal 
inovasi yang dibuka tanggal 4 Maret 
2020 hingga 26 April 2020 pukul 
23.59 WIB melalui sinovik.menpan.
go.id. Selanjutnya dilakukan seleksi 
administrasi yang dilakukan oleh Tim 
Sekretariat di Kemenpan RB. Kemudian 
dilanjutkan dengan penilaian terhadap 
Proposal Inovasi oleh Tim Evaluasi 
gabungan dari akademisi. Berdasarkan 
penilaian tersebut, dipilih Top 99, 
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15 Finalis Kelompok Khusus, dan 
penyampaian opini dari masyarakat. 
Top 99 dan 15 Finalis Kelompok Khusus 
tersebut mengikuti presentasi dan 
wawancara di hadapan Tim Penilai 
Independen. Kemudian, seyogianya 
Tim Penilai Independen dan Tim 
Evaluasi akan melakukan penilaian 
lanjutan melalui verifikasi dan observasi 
lapangan. Namun, karena pandemi, 
tahun ini observasi lapangan tidak 
dilakukan.

Peserta Kompetisi dari BPKP

BPKP mengajukan empat inovasi 
yang didaftarkan untuk KIPP, yaitu 
Library Cafe dari Puslitbangwas, 
Massive Open Online Course (MOOC) 
dari Pusdiklatwas, Aplikasi Sistem Tata 
Kelola Keuangan Desa (Siskeudes) dari 
Deputi Penyelenggaraan Keuangan 
Daerah, serta Aplikasi Keuangan 
dan Kinerja (AKK) dari Pusbin JFA. 
Dalam kompetisi ini terdapat sembilan 
kategori, yaitu pengentasan kemiskinan, 
pendidikan, kesehatan, ketahanan 
pangan, pertumbuhan ekonomi dan 
kesempatan kerja, pemberdayaan 
masyarakat, pelayanan publik responsif 
gender, perlindungan dan pelestarian 
lingkungan hidup, serta tatakelola 
pemerintahan. Keempat inovasi yang 
diajukan BPKP masuk dalam kategori 
tatakelola pemerintahan.

Library Cafe merupakan media sharing 
knowledge yang dilakukan dalam 
suasana santai, nyaman dengan konsep 
kedai kopi diselingi musik sebagai 

hiburan. Ini merupakan perpaduan 
dari konsep knowledge cafe, community 
of practice, dan aspek penting knowledge 
management, yaitu people, process, 
dan technology. Tujuan yang ingin 
dicapai adalah ter-capture-nya tacit 
knowledge dan current issue, yang dapat 
meningkatkan kompetensi pegawai 
BPKP khususnya dan APIP umumnya, 
melalui prinsip egaliter yang terbangun 
dalam suasana diskusi informal. 
Peningkatan kompetensi pegawai akan 
membawa perbaikan pada proses bisnis 
yang diharapkan akan meningkatkan 
tatakelola pemerintah. 

MOOC bertujuan untuk membangun 
metode pelatihan “baru” yang dapat 
memberi kesempatan kepada setiap 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang 
pengawasan, untuk mengembangkan 
kompetensi sesuai standar yang 
ditentukan, kapanpun, dan di 
manapun. Metode MOOC diadaptasi 
dari metode pembelajaran yang telah 
diterapkan lebih dari 900 universitas 
terbaik dunia dan telah diikuti oleh 
lebih dari 110 juta peserta (data tahun 
2019). MOOC dibangun pertama kali 
di Stanford University oleh Professor 
Sebastian Thrun pada tahun 2012. 
MOOC ini adalah tindak lanjut dari 
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen PNS terkait standar 
minimal 20 jam pelatihan per orang per 
tahun. 

Sedangkan Siskeudes sebagai 
pengembangan dari SIMDA Desa, 
merupakan aplikasi menggunakan 
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database Microsoft Acces sehingga lebih 
portable dan mudah dalam mendukung 
akuntabilitas keuangan desa. Untuk 
transaksi yang termasuk kategori 
menengah menggunakan database 
SQLServer. Pengembangan aplikasi 
terus dilakukan dengan menyesuaikan 
peraturan/regulasi terbaru yang 
dikeluarkan dengan dukungan dari 
instansi BPKP. Banyak konsultan dari 
berbagai media yang menawarkan 
aplikasi sejenis dengan harga bervariasi 
berkisar Rp10 juta per desa. Dengan 
jumlah desa 74.754 desa, negara dapat 
menghemat minimal Rp754,54 miliar.

AKK mempersingkat proses 
pembayaran kegiatan dari sepuluh 
hari kerja terhitung mulai verifikasi 
realisasi, menjadi lima hari kerja. 
AKK dibangun dengan menggunakan 
software open source PHP dan database 
MySQL, terintegrasi dengan database 
RKA K/L, SBM (standar biaya 
masukan), dan kepegawaian. AKK 
menghasilkan berbagai informasi, di 
antaranya Surat Tugas, Continuous 
Monitoring (CM) Pembebanan, CM 
Rencana Kebutuhan Dana, CM 
Realisasi Anggaran, Otomatisasi 
Dokumen Pertanggungjawaban 
Keuangan, Realisasi RKT, Laporan 
Kinerja, Laporan PP 39, LAKIP, dan 
Digitalisasi Arsip Keuangan dan 
Kinerja. AKK mendukung tujuan 
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik), yaitu mewujudkan 
tatakelola pemerintahan yang bersih, 
efektif, efisien, transparan, akuntabel, 
mewujudkan pelayanan publik yang 
berkualitas dan terpercaya, serta 
mewujudkan sistem pemerintahan 
berbasis elektronik yang terpadu.

Seleksi Administrasi

Tahap awal yang dilakukan oleh unit 

asal inovator adalah menyiapkan 
proposal. Proposal ini mempunyai 
nilai strategis dan harus dipersiapkan 
secara serius karena kekuatan proposal 
menjadi penentu dalam tahapan 
selanjutnya. Terdapat sembilan subbab 
dalam proposal dengan bobot yang 
telah ditentukan dan pembatasan 
kata, sehingga perlu diperhatikan 
pemilihan narasi yang kuat untuk 
menggambarkan keunggulan 
inovasi. Dari beberapa proposal 
inovasi yang diajukan oleh unit-unit 
di BPKP, dilakukan review oleh tim 
KIPP Puslitbangwas untuk melihat 
kesesuaian antara narasi dengan 
panduan yang diberikan. Proposal yang 
telah di-review kemudian diikutkan 
dalam KIPP dengan mengunggah ke 
SINOVIK melalui admin lokal BPKP. 

Menuju Top 99

Pada tanggal 18 Juni 2020, Kemenpan 
RB mengumumkan Top 99 inovasi 
pelayanan publik dan 15 finalis 
kelompok khusus dari proposal inovasi 
yang telah lolos dari seleksi. Dari 
empat proposal yang disampaikan oleh 
Tim KIPP BPKP, hanya Library Cafe 
yang lolos untuk mengikuti tahapan 
selanjutnya. Library Cafe memiliki 
kesesuaian dengan tema tahun ini, 
yakni transfer pengetahuan. Terhadap 
pengumuman tersebut, masyarakat 
diberi kesempatan selama lima hari 
untuk menyampaikan keberatan atas 
inovasi disertai dengan bukti relevan 
yang dapat menjadi pertimbangan 
untuk pembatalan terhadap penetapan 
inovasi tersebut. Namun, dukungan 
penguatan tidak diperlukan.  

Dari Top 99 inovasi yang terpilih 
dilakukan sosialisasi oleh Deputi 
Pelayanan Publik Kemenpan RB pada 
tanggal 24 Juni 2020 untuk menjelaskan 
tahapan selanjutnya. Dalam sosialisasi 

tersebut, Diah Natalisa selaku Deputi 
Yanlik menyampaikan bahwa jumlah 
inovator terdaftar adalah 3.059, yang 
menyampaikan proposal adalah 2.307, 
dan yang lolos dari seleksi administrasi 
adalah 2.250 proposal. Selanjutnya 
dipilih Top 99 inovasi untuk disaring 
menjadi Top 45 dari kelompok umum 
dan replikasi, serta lima peserta 
yang termasuk ke dalam Outstanding 
Achievement of Public Service  Innovation 
2020. Khusus pemerintah daerah 
yang lolos ke dalam dua kelompok 
pemenang tersebut diajukan untuk 
mendapatkan Dana Insentif Daerah 
(DID). Pada tahun sebelumnya, 
beberapa inovasi terpilih tersebut 
dikirimkan ke United Nation Public 
Service Forum. 

Dalam sosialisasi tersebut 
disampaikan juga beberapa hal yang 
harus dipersiapkan untuk tahapan 
selanjutnya, yaitu presentasi inovasi 
dan wawancara. BPKP mendapatkan 
jadwal presentasi pada tanggal 1 
Juli 2020 pukul 13.00. Dalam masa 
pandemi ini presentasi, wawancara, dan 
keseluruhan proses dilakukan secara 
daring. Kementerian/Lembaga/BUMN 
mendapat giliran awal berdasarkan 
urutan abjad. Terdapat beberapa hal 
yang harus dipersiapkan dalam seleksi 
Top 45, yaitu 1) ringkasan inovasi harus 
disampaikan H-2 sebelum jadwal 
presentasi dan wawancara, 2) paparan 
inovasi harus diunggah pada website 
SINOVIK pada H-1, dan 3) video 
juga harus diunggah pada H-1. Satu 
dokumen lagi yang bukan merupakan 
bagian dari presentasi dan wawancara, 
tetapi harus dibuat adalah materi 
penyusunan buku katalog inovasi tahun 
2020 yang harus disampaikan maksimal  
tanggal 17 Juli 2020. 

Ringkasan inovasi dibuat dalam 1-3 

halaman yang memuat unsur-unsur 
dalam proposal, seperti latar belakang/
analisis masalah, kebaruan/keunikan, 
implementasi dan efektivitas, dampak, 
keberlanjutan, dan potensi replika. 
Adapun paparan inovasi menyajikan 
unsur yang sama dengan ringkasan 
inovasi, dibuat maksimal sepuluh slide 
termasuk foto-foto di luar pembuka 
dan penutup. Paparan ini disajikan 
dalam waktu tidak lebih dari tujuh 
menit. Video inovasi menyajikan 
visualisasi inovasi, masalah, output/
outcome, hingga  testimoni dari 
pemangku kepentingan yang terlibat 
dan terdampak inovasi. Durasi video 
ini adalah 3-5 menit dan diunggah di 
YouTube pada H-1 sebelum wawancara. 
Walaupun tidak dinyatakan dalam 
sosialisasi, banyaknya penonton yang 
memilih like dan melakukan subscribe 
menjadi pertimbangan dalam penilaian 
inovasi. Materi penyusunan buku 
meliputi narasi inovasi dan testimoni 
pimpinan. Narasi inovasi berisi semua 
unsur dalam ringkasan inovasi yang 
dipresentasikan dibuat dalam 400 kata 
dalam bahasa Indonesia dan disertai 
dengan tiga buah foto. Selanjutnya 
testimoni pimpinan dibuat dalam 150 
kata dengan foto pimpinan organisasi. 
Semua dilakukan dengan sungguh-
sungguh dengan harapan inovasi ini 
dapat masuk tahapan selanjutnya 
dan menjadi pendorong semangat 
berinovasi di BPKP.

Sumber:

1. Booklet Library Cafe, Puslitbangwas 
2019.
2. Mekanisme Presentasi dan 
Wawancara, Kemenpan RB, 24 Juni 
2020.
3. Pointer Deputi Kemenpan RB Bidang 
Yanlik dalam Rapat Koordinasi K/L/
BUMN, 24 Juni 2020.
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HOMONYM, HOMOGRAPH, AND HOMOPHONE
Teks Yulia Pramita Rahman

Have you come across words that are 
spelled differently, but sound the same? 
Or words that are spelled the same, 
but have different meanings? We call 
these words homonyms, homographs, 
and homophones. Homonyms, 
homographs, and homophones are 
different categories of words that many 
find confusing. Let’s have a look at the 
difference. 
Homonym, Homograph, and 
Homophone all start with the Greek 
word “homos”, which means “same”. 
The suffix -onym in the word homonym 
means “name”. The suffix -graph in the 
word homograph means “something 
that is written”. The suffix -phone in the 
word homophone means “sound”.

Homonyms are two words that have 
the same spelling and pronunciation but 
have different meanings. Homonyms 
are also generally derived from different 
sources and have different etymologies. 
Here are some examples of homonyms:
 Blue (Color)/Blue (Feeling Sad)
 Lie (horizontal or resting position)/Lie 
(not true)
 Train (a mode of transport)/Train 
(physical/mental exercise)
 Type (Writing)/Type (Kind/Species)
 Add (Advertisement)/Add: (Append/
Increase)

Homographs are two words that 
are spelled the same way but are 
pronounced differently and have 
different meanings. Homographs are 
generally words that have different 
etymologies, though the spelling is 
the same. Here are some examples of 
homographs:
 Lead (to go in front of)/Lead (a metal)
 Wind (to follow a course that is not 
straight)/Wind (a gust of air)
 Bass (low, deep sound)/Bass (a type 
of fish)
 Present (at this moment or right now)/
Present (a gift)
 Permit (give permission)/Permit 
(official document)
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Homophones are two words that are 
pronounced in the same way when 
spoken aloud but are spelled differently 
and have different meanings.
 Ad (advertisement) /Add (increase)
 Ate (past tense of eat) /Eight (number 
8)
 Be (verb) /Bee (the yellow/black flying 
animal)
 Blew (past tense of blow) /Blue (the 
color)
 Buy (purchasing) /By (proposition or 
adverb) /Bye (farewell)
 Cell (small room where a prisoner is 
kept) /Sell (hand over in exchange for 
money)
 Hear (listening to something) /Here 
(in, at, or to this place or position)
 Hour (time) /Our (something that 
belongs to you and others)

References:
https://grammarist.com/usage/
homophones-homographs-and-
homonyms/

https://www.vocabulary.com/
articles/chooseyourwords/homonym-
homophone-homograph/

https://www.ef.co.id/englishfirst/
kids/blog/homonim-homofon-dan-
homograf-dalam-bahasa-inggris/

https://ielts.com.au/articles/
homophones-homographs-homonyms/
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Menjaga Akuntabilitas Penanganan Covid-19
Teks Chekat Fahmy Rosyadi

Ketika pandemi Covid-19 dianggap 
sebagai bencana nasional non alam, 
pemerintah melakukan berbagai 
upaya untuk penanganannya. Baik 
itu yang terkait dengan kesehatan, 
maupun dampak lainnya, seperti 
dampak ekonomi dan sosial. Melalui 
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi 
Anggaran, serta Pengadaan Barang 
dan Jasa dalam rangka Percepatan 
Penanganan Covid-19, pemerintah 
mengatur agar penggunaan alokasi 
anggaran yang ada diutamakan 
untuk kegiatan-kegiatan yang terkait 
percepatan penanganan Covid-19 
melalui mekanisme revisi anggaran. 
Dilanjutkan dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan sebagai 
dasar hukum tindakan cepat dan 
luar biasa,  serta terkoordinasi yang 
dilakukan dalam menghadapi pandemi 
Covid-19 untuk mencegah krisis 
ekonomi dan keuangan.

Dalam sharing session Library Café 
tanggal 16 April 2020 yang mengangkat 
tema Refocusing APBN untuk 
efektivitas penanganan Covid-19, 
Wahyu Utomo sebagai influencer dari 
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian 
Keuangan menyampaikan bahwa 
pandemi Covid-19 memberikan 
dampak cukup besar terhadap APBN. 
Respon kebijakan yang diambil 
pemerintah terutama berfokus pada 
sektor kesehatan, jaring pengaman 
sosial dan dukungan industri, dunia 
usaha dan UMKM, serta pemulihan 
ekonomi.

Pada sektor kesehatan, pemerintah 
melakukan intervensi dengan 
memberikan bantuan iuran 
penyesuaian tarif pekerja bukan 
penerima upah dan bukan pekerja 
akibat keputusan MA terhadap 
Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Selain 
itu, pemerintah memberikan insentif 
terhadap tenaga medis pusat dan 
daerah, santunan kematian untuk 
tenaga kesehatan, belanja penanganan 
kesehatan, alat kesehatan, sarana dan 
prasarana kesehatan, serta dukungan 
sumber daya manusia. Total anggaran 
belanja negara untuk kesehatan 
sebesar Rp75 triliun. Untuk jaring 
pengaman sosial (JPS), pemerintah 
melakukan penambahan penyaluran 
kegiatan Program Keluarga Harapan 
(PKH) untuk Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) dan menyalurkannya 
tiap bulan; penambahan sembako 
untuk KPM dan nilai bantuan yang 
diserahkan; penambahan peserta 
kartu prakerja; pembebasan tarif listrik 
untuk pelanggan 450VA dan diskon 
untuk pelanggan 900VA; penambahan 
insentif perumahan bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR); 
dan bantuan program JPS lainnya. 
Selain itu, pemerintah juga membuat 
cadangan untuk pemenuhan kebutuhan 
pokok dan operasi pasar/logistik serta 
penyesuaian anggaran pendidikan 
untuk penanganan Covid-19. 

Total anggaran belanja negara untuk 
jaring pengaman sosial sebesar Rp110 
triliun. Sebagai bentuk dukungan 
terhadap industri, pemerintah membuat 
cadangan perpajakan/Ditanggung 
Pemerintah (DTP) lainnya atas PPh 

Pasal 21, PPN, serta Bea Masuk DTP. 

Selain itu, pemerintah juga memberikan 
stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). 
Total anggaran belanja untuk industri 
sebesar Rp70,1 triliun. Yang terakhir, 
pemerintah memberikan pembiayaan 
dalam rangka mendukung program 
pemulihan ekonomi nasional, termasuk 
stimulus untuk ultramikro. Total 
anggaran belanja pembiayaan untuk 
pemulihan ekonomi sebesar Rp150 
triliun.

Tambahan anggaran belanja 
dan pembiayaan dalam rangka 
penanganan Covid-19 melalui revisi 
APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun 
memerlukan langkah yang cepat, 
tepat, fokus, terpadu, dan sinergis 
antara kementerian, lembaga, dan 
pemerintah daerah, tetapi tetap harus 
akuntabel. Presiden, sesuai Inpres 
Nomor 4 Tahun 2020, menginstruksikan 
kepada Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
untuk melakukan pendampingan dan 
pengawasan keuangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan terhadap akuntabilitas 
keuangan negara untuk percepatan 

penanganan Covid-19. Dalam 
melakukan pendampingan, BPKP 
harus mampu menjalankan fungsinya 
melakukan consulting yang memberikan 
nilai tambah bagi pemerintah/
presiden. Sedangkan dalam kegiatan 
pengawasan, BPKP dapat memberikan 
assurance atas akuntabilitas pelaksanaan 
belanja bantuan dan pembiayaan dalam 
rangka penanganan Covid-19 agar 
efektif dan efisien untuk mewujudkan 
tatakelola pemerintahan yang baik. 
Sebuah tugas besar yang memerlukan 
kerja sama dan dukungan seluruh 
unit kerja di lingkungan BPKP, mulai 
dari proses perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi. BPKP 
sebagai auditor internal pemerintah, 
perlu mempertimbangkan strategi 
pengawasan yang efektif dan efisien, 
melalui pengelolaan risiko terhadap 
titik-titik kritis dalam pemberian 
bantuan pemerintah. Diharapkan 
pemberian bantuan tersebut bisa tepat 
sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna.

Referensi : 
Sharing Session Library Café pada tanggal 
16 April 2020 dengan tema Refocussing 
APBN untuk Efektivitas Penanganan 
Covid-19.
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KAJIAN DI MASA PANDEMI COVID 19
Teks Purwantoro

Masa pandemi COVID 19 mendorong 
perubahan metode pengumpulan data 
kajian, dari wawancara dengan tatap 
muka secara langsung diganti dengan 
wawancara secara daring. Ternyata 
perubahan itu membuat proses kajian 
menjadi lebih efisien dari sisi waktu, 
tenaga, dan biaya, memudahkan semua 
pihak berinteraksi, serta memudahkan 
dalam mengelola data. Kajian di masa 
pandemi ini dapat menjadi “pilot 
project” untuk menyempurnakan 
dan meningkatkan pelaksanaan 
kajian sehingga lebih efisien di masa 
depan, khususnya kajian kualitatif 
yang menggunakan wawancara atau 
kelompok diskusi terfokus sebagai 
instrumen pengumpulan data.

Masa pandemi COVID 19 merupakan 
bencana nasional sebagaimana 
dinyatakan oleh Presiden Joko 
Widodo yang telah menetapkan 
pandemi COVID 19 sebagai bencana 
nasional non-alam, mulai hari Senin 
tanggal 13 April 20201 , setelah WHO 
mengumumkan atau menyatakan 
status virus Corona atau COVID 19 
sebagai pandemi pada hari Rabu 
tanggal 11 Maret 20202.  Mulai saat 
itu, tatanan kehidupan di masyarakat, 
cara menjalani hidup, cara kerja, cara 
belajar, dan cara beribadah berubah. 
Perubahan itu bukan hanya terjadi di 
masyarakat, melainkan juga di instansi 
pemerintah dan swasta. Hampir semua 
kantor, institusi bisnis, dan pusat-
pusat ekonomi menjalankan protokol 
COVID 19 dengan menjaga jarak, cuci 
tangan, dan menghindari kerumunan 
sehingga instansi pemerintah dan 

swasta menetapkan work from home 
(WFH) dan work from office (WFO) untuk 
pegawainya.

Pada masa pandemi, metode atau cara 
kerja di kantor pun menyesuaikan 
dengan kondisi yang ada. Prosesnya 
lebih banyak mengandalkan teknologi 
informasi, karena harus menjaga 
jarak dan menghindari kerumunan. 
Perubahan itu termasuk perubahan 
metode pelaksanaan kajian, khususnya 
proses pengumpulan data lebih banyak 
mengandalkan teknologi informasi, 
karena pada masa pandemi tidak semua 
pegawai berada di kantor dan sebagian 
berada di rumah masing-masing. Satu 
cara untuk dapat berkomunikasi adalah 
menggunakan teknologi informasi 
yang pada masa pendemi ini marak 
digunakan,yaitu aplikasi zoom. 
Dengan menggunakan aplikasi ini, 
Puslitbangwas BPKP melaksanakan 
kegiatan kajian untuk pertemuan/rapat 
dan pengumpulan data.

Pada masa pandemi langkah-
langkah kajian yang ditempuh 
sama dengan pada masa kondisi 
normal. Langkah-langkah yang 
ditempuh dalam melakukan kajian 
khususnya kualitatif, antara lain 
mengidentifikasi problem kajian, 
me-review kepustakaan, menetapkan 
tujuan kajian, mengumpulkan data, 
menganalisis data, menginterpretasi 
data, melaporkan, dan mengevaluasi 
kajian. Langkah-langkah ini di masa 
pandemi dapat dilakukan, kecuali 
pada tahap mengumpulkan data, 
yang praktiknya di lapangan agak 

 1Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional.
 2Tempo.co. Kamis 12 Maret 2020

berbeda. Ada perubahan dalam metode 
pengumpulan data.  

Perubahan metode pengumpulan data 
dari wawancara melalui tatap muka 
secara langsung pada kondisi normal 
menjadi wawancara melalui aplikasi 
zoom disebabkan di masa pandemi 
ini pegawai dilarang melakukan 
perjalanan dinas. Pada masa normal, 
tahap pengumpulan data, khususnya 
penelitian kualitatif melibatkan empat 
jenis prosedur pengumpulan data 
(Cresswell, 2014)3, yaitu observasi 
kualitatif, wawancara atau interview 
kualitatif, dokumentasi kualitatif, serta 
bahan audio dan visual kualitatif. 
Pengumpulan data dengan observasi 
memerlukan pengkaji sendiri datang 
ke lokasi pengkajian. Pengkaji mencatat 
kegiatan yang ada di sana baik secara 
unstructured maupun semistructured. 
Pada masa pandemi kegiatan tersebut 
agak terhalang untuk dilakukan, 
apalagi daerah lokasi pengkajian 
termasuk daerah yang menerapkan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB). Langkah lainnya adalah melalui 
kegiatan wawancara. Pada masa normal 
wawancara dapat dilakukan dengan 
tatap muka, menggunakan telepon, 
atau mengadakan kelompok diskusi 
terfokus. Kegiatan tatap muka secara 
langsung antara peneliti dan partisipan 
tidak mungkin dilakukan di masa 
pandemi, sehingga sebagai gantinya 
digunakan komunikasi jarak jauh 
dalam jaringan.
 
Pengumpulan data dengan wawancara 
melalui daring bila diperlukan dapat 
dilanjutkan dengan pengumpulan 
data melalui dokumentasi. Pada 
kesempatan seperti itu peneliti banyak 
menggunakan aplikasi pesan singkat 
seperti whatsApp atau telegrams. Melalui 
aplikasi tersebut dokumen dikirim dan 

diterima. Selain menggunakan aplikasi 
itu, pada kondisi normal pengumpulan 
data dapat melalui audio visual, seperti 
foto, objek seni, video tape, website, 
emails, text messages, social media text, 
atau berbagai jenis bentuk suara. Di 
masa pandemi hal itu masih dapat 
dilakukan, bahkan ditambah dengan 
videomeeting, misalnya menggunakan 
aplikasi Zoom yang banyak digunakan 
oleh berbagai kalangan. 

Perubahan metode pengumpulan 
data kajian tersebut di atas 
merupakan langkah krusial terkait 
ketentuan untuk menjaga jarak dan 
menghindari kerumunan. Sebagai 
contoh, pada penelitian atau kajian 
atas permasalahan tanah dalam 
lingkup proyek strategis nasional 
pada kementerian, non-kementerian, 
pemerintah daerah dan korporasi; 
pengumpulan data dilakukan melalui 
dokumentasi dengan menggunakan 
fasilitas whatsApp dan wawancara 
dengan menggunakan aplikasi Zoom.

Aplikasi Zoom merupakan sarana 
yang digunakan pengkaji dalam 
mewawancarai partisipan untuk 
pengumpulan data. Pada proses 
pengumpulan data ini tetap 
memperhatikan empat aspek yang telah 
diidentifikasi oleh Miles and Huberman 
(1994)4  yaitu aspek the setting, the actors, 
the event, dan the process. Pada kondisi 
normal, peneliti mengunjungi dan 
bertemu dengan partisipan yang telah 
dipilih di tempat lokasi (setting) di mana 
partisipan sehari-hari berada sehingga 
peneliti mengetahui kondisi terkini 
dari partisipan yang telah dipilih. 
Dengan aplikasi Zoom, partisipan 
dapat saja berada di luar area biasa ia 
berada tergantung pada kesepakatan 
yang telah dibuat sebelumnya. Pada 
pengumpulan data kajian permasalahan 

3 John W. Creswell, Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches,4TH edition, Sage Publication, 2014.  
4Miles and Huberman dalam John W. Creswell, Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches,4TH edition, Sage Publication, 2014.
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tanah, partisipan berada di kantor 
dan partisipan lain berada di rumah 
karena yang bersangkutan dalam posisi 
work from home. Dengan aplikasi Zoom 
dapat diatur keberadaan partisipan 
tanpa mengurangi keakuratan dan 
validitas data atau informasi yang 
disampaikan. Justru dengan aplikasi 
Zoom pengaturan tempat menjadi 
sangat fleksibel. Di mana pun lokasinya, 
pewawancara dan partisipan dapat 
bertatap muka. Walaupun bertatap 
muka secara tidak langsung tidak 
terlalu berbeda dengan tatap muka 
secara langsung, informasi atau data 
yang disampaikan memiliki kualitas 
yang sama. Pada wawancara melalui 
Zoom ini pewawancara yang mengatur 
bagaimana wawancara akan dilakukan. 
Partisipan mengikuti pengaturan yang 
sudah dibuat.  

The actors atau partisipan pada 
penelitian kualitatif umumnya dipilih 
secara sengaja (purposefully select). 
Pemilihan partisipan ini tidak ada 
bedanya antara wawancara langsung 
dan wawancara dengan menggunakan 
aplikasi Zoom. Pada contoh kajian 
tersebut di atas pemilihan partisipan 
dilakukan secara sengaja sesuai 
dengan kewenangannya dalam 
memberikan informasi. Pada kondisi 
normal pewawancara secara langsung 
berhadapan dengan partisipan yang 
telah dipilihnya atau ditentukan. 
Dengan aplikasi Zoom, pewawancara 
tetap dapat meyakinkan diri bahwa 
partisipan yang menjadi narasumber 
sesuai dengan yang ditentukan, karena 
dapat bertatap muka melalui aplikasi 
Zoom sebagaimana halnya bertatap 
muka secara langsung. 
 
The events atau kejadian atau 
pekerjaan partisipan mana yang akan 
ditentukan untuk diobservasi atau 

digali informasinya tidak berbeda 
antara wawancara langsung dengan 
wawancara secara daring. Melalui 
daring, pewawancara dapat melihat 
kondisi dan bahasa tubuh dari 
partisipan untuk meyakinkan bahwa 
partisipan bersangkutan memang 
terlibat atau menguasai kejadian 
yang informasinya ingin digali oleh 
pewawancara, termasuk bagaimana 
proses kejadian (the process) yang 
melibatkan atau dilakukan oleh 
partisipan.
Perubahan metode pengumpulan 
data dari wawancara dengan bertatap 
muka secara fisik ke wawancara secara 
daring tetap mengakomodasi adanya 
the setting, the actors, the event, dan the 
process. Tidak ada perbedaan, kecuali 
kehadiran fisik masing-masing pihak. 
Penggunaan media daring untuk 
pengumpulan data pada masa pandemi 
ini sudah diteliti kelayakannya.

Ilustrasi : Pertemuan dengan 
menggunakan Zoom

Hasil penelitian Archibald dan kawan-
kawan (2019)5  menunjukkan ada 
kelayakan aplikasi daring sebagai alat 
untuk pengumpulan data penelitian 
kualitatif. Kelayakan itu disebabkan 
kemudahan penggunaannya, efektivitas 
biaya, fitur manajemen data, dan 
opsi keamanan. Hasil penelitian 

5Journal article Using Zoom videoconferencing for qualitative data collection: perceptions and experiences of researchers 
and participants, 2019 https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/handle/2440/122453?mode=full diunduh tanggal 9 
Juli 2020

ini menggambarkan penggunaan 
aplikasi daring untuk pengumpulan 
data dapat dipertimbangkan di 
masa depan bukan hanya pada masa 
pandemi ini saja. Bahkan aplikasi ini 
perlu dikembangkan sebagai metode 
alternatif atau metode pengumpulan 
data kualitatif tambahan selain 
observasi kualitatif, wawancara, 
dokumentasi kualitatif, serta 
bahan audio dan visual kualitatif. 
Kelayakan aplikasi daring sebagai 
sarana pengumpulan data juga 
terlihat dan dirasakan pada kajian 
permasalahan tanah dan kajian 
kompetensi teknis pimpinan APIP 
yang telah mempraktikkan, baik dalam 
kemudahan penggunaan, efektivitas 
biaya, manajemen data, maupun opsi 
keamanannya. 

Kemudahan penggunaan aplikasi 
daring sebagaimana dilaksanakan pada 
penelitian tersebut di atas dirasakan 
juga oleh tim kajian. Walaupun 
kesempatan penggunaan aplikasi Zoom 
merupakan kesempatan pertama kali 
untuk pengumpulan data kajian, tetapi 
semua peserta baik pewawancara 
maupun partisipan cepat menguasai 
aplikasi itu. Proses wawancara berjalan 
sebagaimana direncanakan. Aplikasi itu 
sangat ramah terhadap pengguna (user 
friendly), sehingga semua yang terlibat 
dapat menggunakannya dengan baik. 
Pada proses wawancara menggunakan 
aplikasi Zoom, pewawancara dan 
partisipan tidak perlu berada pada 
lokasi yang sama. Setiap orang 
yang terlibat dalam kajian ini dapat 
terhubung di mana saja dan dapat 
langsung memperoleh data pada saat 
itu juga. Dengan menggunakan aplikasi 
Zoom untuk pengumpulan data 
pada kedua kajian di atas, tim kajian 
memperoleh keuntungan dan kelebihan 

dibandingkan pengumpulan data 
secara konvensional.

Kemudahan berinteraksi merupakan 
kelebihan yang dimiliki aplikasi daring 
pada proses wawancara atau kelompok 
diskusi terfokus dibandingkan dengan 
bertatap muka secara langsung. Pada 
wawancara dengan aplikasi daring 
untuk pengumpulan data kajian 
permasalahan tanah, para partisipan 
tidak berada pada satu tempat, 
pewawancara berada di lantai 11 
Gedung BPKP, sedangkan partisipan 
berada di lantai 6 Gedung BPKP, 
di Perwakilan BPKP, dan di rumah 
partisipan karena yang bersangkutan 
berada dalam posisi work from home. 
Semua dapat berinteraksi dengan 
mudahnya melalui aplikasi daring 
tanpa mengurangi isi dan kualitas 
informasi yang disampaikan atau 
dibahas. Semua peserta pertemuan 
dengan mudahnya berinteraksi antara 
satu dengan lainnya walaupun tempat 
atau lokasi keberadaan mereka berbeda. 
Pewawancara dan partisipan dapat 
memperhatikan bahasa tubuh lawan 
bicaranya.

Penggunaan uang yang efisien 
merupakan nilai tambah berikutnya 
yang diperoleh organisasi pada saat 
pengumpulan data menggunakan 
aplikasi daring. Pada kondisi normal 
pengumpulan data kajian melalui 
wawancara dilakukan dengan cara 
mengunjungi lokasi partisipan yang 
biasanya dilakukan dengan perjalanan 
dinas. Karena pegawai dilarang 
melakukan perjalanan dinas pada 
kajian permasalahan tanah dan kajian 
kompetensi teknis pimpinan APIP, 
maka wawancara dilakukan melalui 
aplikasi daring. Pada perencanaan 
kajian, setiap kajian dianggarkan 
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untuk perjalanan dinas dalam rangka 
survei dan/atau pengumpulan data. 
Oleh karena itu, penggunaan aplikasi 
daring membuat anggaran perjalanan 
dinas tersebut tidak perlu direalisasi. 
Biaya yang direalisasikan adalah 
biaya penggunaan jaringan dan honor 
narasumber. Besarnya biaya itu lebih 
kurang sepersepuluh dari biaya 
perjalanan dinas untuk satu kajian, 
sangat murah dibandingkan secara 
konvensional. Tampaknya besarnya 
biaya itu sangat efektif dan efisien 
dibandingkan wawancara dengan tatap 
muka secara langsung, mengingat 
biaya perjalanan dinas merupakan 
komponen terbesar dari biaya kajian. 
Praktik ini tentunya menjadi perhatian 
dan rujukan dalam perencanaan kajian 
di masa depan. Terlebih bila kondisi 
keuangan organisasi sangat minim 
jumlahnya.

Penggunaan waktu yang efektif 
merupakan nilai tambah lainnya yang 
diperoleh dari penggunaan aplikasi 
daring untuk pengumpulan data. Nilai 
tambah tersebut dirasakan baik oleh 
organisasi maupun oleh tim pengkaji di 
mana pada masa pandemi pelaksanaan 
kajian dapat diselesaikan tepat 
waktu, walaupun menjumpai banyak 
keterbatasan. Penyelesaian tepat waktu 
tersebut disebabkan oleh penggunaan 
aplikasi daring yang membutuhkan 
waktu beberapa jam saja, berbeda pada 
kondisi normal di mana pengumpulan 
data dengan tatap muka memerlukan 
perjalanan dinas yang membutuhkan 
waktu pelaksanaan rata-rata tiga hari. 
Perbedaan tersebut menunjukkan 
pengumpulan data dengan wawancara 
melalui aplikasi daring lebih efektif 
dibandingkan dengan tatap muka 
secara langsung. Hasil wawancaranya 
juga tidak berbeda. Penyelesaian 
kajian menjadi efektif dengan dapat 
diselesaikannya secara tepat waktu 
sebagaimana pada kajian permasalahan 

tanah di masa pandemi dapat 
diselesaikan tepat waktu pada tanggal 
30 April 2020.     
Efektivitas penggunaan waktu 
tersebut dapat menjadi rujukan dalam 
menyusun SOP (Standard Operating 
Procedure) untuk kajian selanjutnya 
khususnya karena pengumpulan data 
melalui aplikasi daring tersebut dapat 
digunakan untuk perencanaan dan 
pelaksanaan kajian ke depan sepanjang 
pendekatan pengumpulan data yang 
di ambil adalah wawancara atau 
kelompok diskusi terfokus. Dengan 
demikian waktu perencanaan dan 
pelaksanaan kajian ke depan dapat 
disesuaikan, minimal lebih cepat 
dibandingkan waktu yang dibutuhkan 
untuk perencanaan dan pelaksanaan 
kajian  sebelumnya.  

Kecocokan penggunaan aplikasi 
daring untuk pengumpulan data 
dengan instrumen wawancara sangat 
memadai. Tidak ditemukan perbedaan 
antara wawancara secara langsung 
dengan wawancara melalui aplikasi 
daring. Pengumpulan data untuk 
kajian permasalahan tanah dan kajian 
kompetensi teknis pimpinan teknis 
melalui aplikasi daring berjalan sesuai 
rencana. Baik pewawancara maupun 
partisipan tidak menemukan kesulitan 
terkait pengaturan partisipan, waktu, 
tempat, biaya, dan jalannya wawancara. 
Tampaknya pengumpulan data melalui 
wawancara melalui aplikasi daring 
cocok digunakan di masa pandemi 
ini, sehingga layak digunakan untuk 
pengumpulan data berikutnya. Metode 
ini cocok diterapkan di Puslitbangwas 
BPKP mengingat materi kajiannya 
banyak mengandalkan pengumpulan 
data dengan menggunakan instrumen 
wawancara.  

Kendala yang dihadapi pada saat 
melaksanakan kajian di masa pendemi 
ini, antara lain (1) pelaksanaan 

pengumpulan data tidak dapat 
dilakukan dengan tatap muka 
secara langsung antara pengkaji 
(pewawancara) dengan partisipan. 
Kendala tersebut dapat diselesaikan 
dengan bantuan aplikasi Zoom. 
Dengan menggunakan aplikasi 
ini pengkaji dan partisipan dapat 
bertatap muka walaupun tidak secara 
langsung. Kendala yang muncul 
adalah belum stabilnya koneksi 
internet dan perlunya berlangganan 
aplikasi tersebut sehingga sebelum 
melakukan wawancara perlu dipastikan 
koneksi internet dan penggunaan 
aplikasi daring sudah siap; (2) dengan 
menggunakan media daring, pengkaji 
perlu membangun kesepakatan hari 
dan waktu pertemuan terlebih dahulu. 
Apalagi jika pertemuan tersebut 
melibatkan lebih dari satu pihak 
dengan lokasi partisipan yang tersebar. 
Dalam hal ini timbul kerumitan dalam 
penetapan waktu untuk pelaksanaan 
wawancara, karena pengkaji harus 
menyesuaikan diri dengan waktu 
yang dimiliki oleh partisipan; (3) 
anggaran untuk berlangganan media 
daring belum tersedia di organisasi, 
sehingga pelaksanaan wawancara 
dengan aplikasi daring sementara 
waktu menggunakan dana swadaya; (4) 
kemungkinan partisipan tidak bersedia 
melakukan wawancara menggunakan 
aplikasi daring atau sejenisnya; (5) 
penggunaan aplikasi daring ini tidak 
cocok untuk pengumpulan data yang 
menggunakan instrumen selain dengan 
wawancara.  
 
Risiko kajian masa pandemi ini 
terutama penggunaan aplikasi daring 
untuk pengumpulan data kajian adalah 
terkait keamanan data. Sepanjang data 
kajian yang terlihat di aplikasi daring 
bukan data rahasia, maka hampir tidak 
ada risiko untuk kegiatan tersebut. 
Kajian permasalahan tanah dan kajian 
kompetensi teknis pimpinan APIP 

menurut pengkaji bukanlah data 
rahasia negara.  

Penutup
Pengalaman mempraktikkan 
pelaksanaan kajian di masa pandemi 
COVID 19 ini memberikan inspirasi 
bagi pelaksanaan kajian di masa depan, 
khususnya kajian yang pengumpulan 
datanya memilih menggunakan 
instrumen wawancara atau kelompok 
diskusi terfokus. Penggunaan aplikasi 
daring dalam wawancara ternyata 
membawa nilai tambah bagi organisasi 
dan individu. Dengan menggunakan 
aplikasi daring, pengumpulan data 
jauh lebih cepat, biaya yang jauh lebih 
hemat, dan pelaksanaan sangat mudah, 
tanpa mengurangi mutu hasil kajian. 
Dengan demikian, pelaksanaan kajian 
di masa pandemi ini dengan perubahan 
metode pengumpulan data tidak 
mengurangi efektivitas proses kajian 
dibandingkan pelaksanaan kajian di 
masa normal, bahkan dapat dilanjutkan 
di masa depan.

Dalam hal metode pengumpulan 
data dengan menggunakan aplikasi 
daring akan diterapkan di bidang 
kajian kualitatif, maka organisasi 
perlu meningkatkan kecanggihan 
koneksitas internet dan ketersediaan 
atau kesiapan penggunaan aplikasi 
daring tanpa dibatasi waktu. Jadi, 
dalam perencanaan anggaran kajian 
perlu diperhatikan ketersediaan 
anggaran untuk koneksitas internet, 
penggunaan aplikasi daring, serta 
honor narasumber.
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SEBUAH PELAJARAN DARI BERAU

Dituturkan oleh Riza Fakhmi, 
Inspektur pada Inspektorat 
Kabupaten Berau Kalimantan 

Timur, seorang insinyur yang berbagi 
kisah menarik sebagai seorang 
auditor berlatar belakang disiplin 
ilmu teknik. Kariernya dimulai 
sebagai staf di Bappeda, kemudian 
menjadi Kasubbag Umum dan 
Program di Inspektorat, lalu menjadi 
Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan 
Inspektur. Ia merupakan Auditor 
bersertifikasi Madya dan Forensik 
Audit, tetapi belum memiliki 
sertifikat QIA (Qualified Internal 
Auditor) karena terbentur kesulitan 
ketiadaan penyelenggarannya di 
daerah.

Dengan basic sebagai perencana yang 
gemar belajar banyak hal termasuk 
ilmu akuntansi, Riza menganggap 
pekerjaan auditor dituntut untuk 
memiliki pengetahuan yang luas 
agar mampu berkomunikasi dan 
mengarahkan teman-teman yang 
berada di dinas teknis.

Delapan tahun sebagai perencana 
menjadi modal sebagai auditor yang 
mengawasi yang direncanakan. 
Pengetahuan sebagai perencana 
sangat membantunya dalam 
menangani segala urusan. Auditor 
berlatar belakang perencana tidak 
mengalami banyak hambatan saat 
mengawasi pelaksanaan kegiatan/
program. Hal ini antara lain juga 
disebabkan semua jenis diklat yang 
ditawarkan sebagai fungsional 
auditor sudah diikutinya. Begitu 
pula diklat untuk menjadi fungsional 
P2UPD (Pengawas Penyelenggara 
Urusan Pemerintah Daerah) dan 
Pengawas Kepegawaian. 

Menurut pemahamannya, filosofi 
efisiensi diterjemahkan sebagai 
pengawalan RPJMN (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional) adalah membelanjakan 
masukan secara efisien sesuai 
dengan yang direncanakan. Sebagai 
evaluator terhadap penyerapan 
anggaran, auditor perlu mengawal 

penggunaan anggaran sejak tahap 
perencanaan sehingga diperoleh 
penggunaan masukan yang tepat. 
Dalam hal ini pemerintah daerah 
sangat mendukung akuntabilitas 
dan memberikan peran yang 
esensial kepada inspektorat sebagai 
pertahanan terakhir akuntabilitas. 

Dikaitkan dengan pengelolaan 
risiko, post audit tidak banyak 
membantu perbaikan karena audit 
forensik yang mahal, jumlah SDM 
terbatas, dan waktu audit yang 
singkat. Lebih baik audit diarahkan 
untuk mengukur dampak dan 
daya ungkit kegiatan/program bagi 
ekonomi daerah.

Penyerapan anggaran bukan hanya 
prestasi politik kepala daerah, 
melainkan dikaitkan dengan 
perencanaan yang terkawal oleh 
audit dari sisi tata kelolanya. 
Diperlukan orang-orang terbaik 
untuk mengisi inspektorat sehingga 
tujuan politis dapat diterjemahkan 
ke dalam teknis perencanaan yang 
terukur.

Di sisi lain, untuk menjaga 
kapabilitas APIP, auditor diberikan 
diklat pembentukan JFA dan 
teknis substantif terkait tata kelola, 
risiko, dan pengendalian. Diklat 
dilaksanakan secara berkala 
minimal dua kali setahun.

Saat ini Fakhmi bingung mencari 
diklat terbaru yang belum pernah 
diikuti. Inspektur ini menjelaskan 
bahwa resep suksesnya membangun 
inspektorat yang telah menyandang 
predikat kapabilitas APIP level 3 
dan sedang bergerak menuju level 
4 ini adalah dengan mengajak OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) dan 

mengenalkan tentang ABR (Audit 
Berbasis Risiko). Sejak sebelum 
diaudit, OPD sudah memahami 
pengendalian intern, risiko, dan 
pengelolaan risiko. OPD sudah 
paham cara membuat register risiko. 
Pengelolaan risiko yang dimulai 
dari identifikasi, analisis, evaluasi, 
dan penanganan risiko dibuat 
sesederhana mungkin melalui 
komunikasi yang baik secara formil 
dengan surat edaran sehingga 
menutup rapat potensi timbulnya 
celah perbedaan dalam menafsirkan 
risiko dan regulasinya. 

Fakhmi menambahkan, 
pengelolaan risiko merupakan 
proses menyamakan mindset, 
meski kelihatannya seperti 
menghalangi kebebasan. Audit 
adalah fungsi manajemen yang 
berfatwa pada regulasi yang kaku. 
Tidak ada pilihan lain, audit harus 
didukung oleh regulasi yang dapat 
menghasilkan satu penafsiran. 
Kekakuan ini penting agar tindak 
lanjut dari rekomendasi mudah 
dipahami dan benar benar mampu 
menghilangkan penyebab.

Riza Fakhmi 
Inspektur 
Kab. Berau
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PERMASALAHAN DI SEPUTAR PENELITIAN 
PENGELOLAAN RISIKO

Teks Putut Hardiyanto

Pengelolaan Risiko selalu menarik 
untuk dijadikan topik penelitian. 
Demikian juga di Puslitbangwas 

BPKP. Topik risiko dapat dikaji dari 
berbagai pendekatan mulai dari 
implementasinya, keterkaitannya 
dengan pengelolaan pengetahuan, 
keterkaitannya dengan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP), dan sebagai dasar pembuatan 
perencanaan. Hasil penelitian bertopik 
pengelolaan risiko sejauh ini digunakan 
untuk menghasilkan desain dan 
pedoman penyelenggaraan SPIP di 
lingkungan BPKP baik Pusat maupun 
Perwakilan.

Setiap instansi pemerintah diwajibkan 
untuk menerapkan SPIP. Salah satu 
unsur SPIP adalah penilaian risiko. 
Setiap instansi pemerintah melakukan 
penilaian risiko (risk assessment) 
dengan langkah yang terdiri atas 
identifikasi risiko dan analisis risiko 
dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya.

Penelitian Puslitbangwas tentang 
pengelolaan risiko berhasil 
memunculkan narasi bahwa 
permasalahan pengelolaan risiko dapat 
direpresentasikan dalam hubungan 
antara pembuat komitmen dan pelaku 
pengelolaan risiko tentang isi kebijakan 
yang dibuat. Hal ini memuat lima 
komitmen, yaitu (1) Pendorong Nilai, 
(2) Pembangun Budaya, (3) Pembakuan 
Pedoman, (4) Koordinasi Pengelolaan, 
dan (5) Kerangka Kerja Baku.

Permasalahan sekitar isi kebijakan 
adalah permasalahan yang 
berhubungan dengan hasil laporan, 
struktur pengelolaan risiko, sistem 
pendokumentasian pengelolaan 
risiko, strategi pengelolaan risiko, 
implementasi SPIP terhadap 
unsur penilaian risiko, dan unsur 
pengendalian kegiatan. Permasalahan 
pembuat kebijakan adalah 
permasalahan yang berhubungan 
dengan pimpinan tertinggi organisasi 
sebagai pengambil keputusan.

Permasalahan pelaku pengelolaan risiko 
adalah pengelola risiko yang terdiri 
dari seluruh pegawai dalam organisasi 
mulai dari pimpinan tertinggi hingga 
staf terendah termasuk implementasi 
pengelolaan risiko yang melekat 
pada tugas dan fungsi organisasi. 
Adapun permasalahan dalam pengikat 
komitmen adalah perlunya desain 
sebuah kebijakan untuk mengikat 

para pelaksana pengelolaan risiko di 
dalam sebuah organisasi, termasuk 
di dalamnya mengatur apa, siapa, 
dan bagaimana pengelolaan risiko 
dijalankan.

Selanjutnya dari sisi keterhubungan di 
antara keempat unsur permasalahan 
penelitian terkait pengelolaan risiko 
dapat lebih dipertajam dengan lebih 
banyak menyoroti peran pengikat 
komitmen yang menghubungkan 
dua belah pihak, yaitu pembuat 
kebijakan dengan Pelaku MR yang di 
dalamnya ada unsur pimpinan dan 
staf pendukung. Pengikat komitmen 
yang disarankan minimal memuat lima 
hal pokok, yaitu (1) komitmen untuk 
mendorong nilai tambah organisasi 
sebagai bagian integral dari manajemen 
MR, (2) pembangunan budaya yang 
berpeduli dan bertanggung jawab 
terhadap risiko, (3) pembakuan 
pedoman menggunakan bahasa yang 
konsisten, (4) koordinasi pengelolaan 
implementasi pengelolaan risiko yang 

google

sesuai dengan kebijakan pimpinan, 
serta (5) kerangka kerja baku 
pengelolaan risiko. Kelima hal ini 
dikembangkan dan digunakan 
sebagai pendekatan umum terhadap 
pengelolaan pengelolaan risiko di 
seluruh organisasi.

The Institute of Internal Auditor (IIA) 
pada tahun 2013 mengusulkan 
pendekatan MR dan pengendalian 
(control) dibangun di atas tiga 
lapisan yaitu (1) manajemen 
operasional, (2) MR dan fungsi 
kepatuhan, dan (3) audit internal. 
Penelitian lanjutan tentang MR yang 
perlu dilakukan menggunakan 
platform dari IIA ini menjadi lebih 
fokus dan berhasil guna apabila 
mempertimbangkan empat unsur 
permasalahan (isi kebijakan, 
pembuat kebijakan, pelaku 
MR, pengikat komitmen) serta 
memahami keterhubungan keempat 
unsur tersebut.



36 S E P U T A R  L I T B A N G 37V O L .  I I I  /  N O .  2  /  T A H U N  2 0 2 0

BANGGA
Pengembangan Gagasan

BANGGA
Pengembangan Gagasan

“Cara Menjadi Menarik” dalam 10 langkah 
sederhana kali ini mengulas tentang 
langkah “Kurangi kesombongan” sebagai 
tips langkah lanjutan bagi pembaca untuk 
pembelajaran aktif (active reader for active 
learner).

Langkah “Kurangi Kesombongan” adalah 
kumpulan kegiatan yang bertujuan 
untuk mengendalikan ego yang dapat 
menjadi rintangan menuju gagasan. Jika 
Anda suka bekerja dalam garis-garis 
besarnya, tidak dengan seksama, tidak 
dengan perincian yang teliti, hanya 
membicarakan perkara besar, bersifat 
mentah, menjemukan, dan mudah terjebak 
pada simpulan yang salah, maka inilah 
saatnya Anda mempelajari langkah 
“Kurangi Kesalahan”. Kegiatan yang 
dapat membuat Anda memiliki sebuah 
alasan adalah (1) membayangkan segala 
yang tidak anda ketahui, (2) cukup dengan 
mendengarkan, (3) tidak membangga-
banggakan gelar, (4) memiki sikap bahwa 
tidak semua orang menginginkan yang 
Anda miliki, (5) membayangkan karikatur 
Anda sendiri, (6) bertanyalah lebih 
banyak, (7) tetaplah menjadi pelajar, (8) 
belajarlah membanggakan orang lain, (9) 
merenungkan keberuntungan Anda, (10) 
mengakui kesalahan, (11) menjadi seorang 

KURANGI KESOMBONGAN 
(MERASA SELALU UNGGUL)

Teks Putut Hardiyanto

asisten, dan (12) menunjukkan sikap 
terkesan sebelum mencoba membuat 
orang terkesan.

Bayangkan Segala yang Tidak Anda 
Ketahui
Lebih mudah membayangkan apa 
yang Anda miliki daripada yang tidak/
belum. Lebih sulit membayangkan 
apa yang belum Anda miliki. 
Namun cobalah membayangkan! 
Bayangkan perpustakaan yang berisi 
seluruh pengetahuan yang sudah 
dimiliki umat manusia maupun 
yang belum “ditemukan.” Anda 
bisa membayangkan luas rak yang 
diperlukan untuk menampung seluruh 
buku pengetahuan tersebut yang 
apabila ditumpuk akan memenuhi 
seluruh ruang seukuran tata surya 
di mana Anda menempati salah 
satu spot kecil hampir tak terlihat di 
permukaan bumi bersama dengan 
rak buku yang berisi semua karya 
tulis yang pernah Anda baca. Biarkan 
fakta yang bersahaja ini terasa nyaman 
dalam kedahsyatannya. Jadikan fakta 
bahwa segala yang pernah Anda 
ketahui hanyalah satu bagian dari nano 
informasi yang tersedia di jagat raya. 
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Cukup dengan Mendengarkan
Mendengarkan dan gangguan 
yang terjadi dalam sistem transmisi 
telekomunikasi adalah dua hal yang 
memengaruhi kualitas informasi. 
Cukup dengan mendengarkan apa 
yang dikatakan dan apa yang tersirat 
dari pilihan kata untuk mengantarkan 
pesan yang disampaikan. Pemahaman 
komunikasi lewat suara ternyata bukan 
sekadar “mendengarkan” pengucapan 
kata-kata. Ada yang tersembunyi 
di balik rangkaian kata yang bisa 
terdengar sebagai pujian atau luapan 
kemarahan atau ketidaksukaan. Kalimat 
yang sama dapat lebih “dipahami” 
apabila disampaikan dengan “intonasi 
suara” yang tepat. Cukup dengan 
melatih mendengarkan, Anda akan 
mendapat pemahaman yang lebih baik 
tentang gagasan baru.

Jangan Membangga-Banggakan Gelar

Nilai kemanusiaan seseorang sangat 
ditentukan oleh berapa banyak kertas 
ijasah dan sertifikat keahlian yang 
berhasil ia kumpulkan. Demikian 
‘logika” yang sering digunakan 
seseorang untuk menjelaskan 
perbedaan antara orang yang sukses 
dengan orang tertinggal. “Dia nggak 
sekolah sih, makanya dia tetap miskin.” 
Namun, benarkah pendapat ini selalu 
berlaku di mana-mana dan di setiap 
waktu? Untuk menjadi Raja, Anda 

tidak perlu bersusuah payah mencari 
gelar dan jabatan. Cukuplah Anda 
adalah anak Raja. Berbeda dengan 
profesi Dokter atau Pengacara. Untuk 
posisi semacam ini, seseorang harus 
melewati masa yang panjang dan 
melelahkan untuk belajar secara serius 
dan lama. Namun, untuk menjadi 
pemilik restoran, walikota, bahkan 
presiden, Anda cukup punya modal 
warisan orang tua, atau modal suara 
dari orang-orang yang mengenal Anda, 
dan tertarik menjadikan Anda sebagai 
teman bisnis mereka. Tidak selamanya 
nilai kemanusiaan itu melulu urusan 
pekerjaan dan profesi seperti dokter 
dan pengacara. Bisa saja ia sesederhana 
nilai menjadi seorang ayah atau kekasih 
yang siap memberikan perhatian dan 
cinta kasih.

Tidak Semua Orang Menginginkan 
yang Anda Miliki
Bayangkan pekerjaan Anda sehari-
hari selama puluhan tahun adalah 
berhadapan dengan darah, pisau, dan 
segala hal yang menjijikkan yang cukup 
membuat seseorang pingsan. Anda 
adalah dokter spesialis bedah onkologi 
yang berfokus pada penanganan kanker 
melalui prosedur bedah. Tidak semua 
orang tahan dengan bau nanah dan bau 
anyir darah. Juga tidak semua tahan 
berjam-jam berada di balik masker 
bedah, dengan sarung tangan karet, 
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dan memelototi hal-hal yang begitu 
grafik dan mengerikan. Jadi, cita-cita  
menjadi dokter adalah lirik yang enak 
untuk dinyanyikan sebagai pengantar 
tidur, tetapi tidak dijadikan tujuan 
untuk diraih. Prestasi terbesar Anda, 
betapapun mengesankan menurut 
Anda, boleh jadi menjadi mimpi paling 
buruk bagi orang lain. Harta milik 
Anda yang paling berharga mungkin 
merupakan sampah yang menjijikkan 
bagi orang lain. Sadarilah kenyataan ini 
dan jadikan ia sebagai pelecut untuk 
memperbarui mimpi-mimpi, gagasan 
Anda, serta langkah-langkah untuk 
mewujudkannya.

Bayangkan Karikatur Anda Sendiri
Seberapa besar orang lain menikmati 
kehadiran Anda? Seberapa serius Anda 
ingin “tampil” di hadapan orang lain? 
Yang jelas hubungan keduanya tidak 
linier. Ada saatnya di mana penampilan 
Anda membuat orang lain terganggu 
dengan penampakan wujud Anda. 
Relasi atasan bawahan adalah bukti 
kuat yang menunjukkan fakta ini. Pada 
hari pertama bekerja, lingkungan kerja 
dan teman baru yang Anda jumpai 
menyenangkan dan menyemangati. 
Namun, dengan berjalannya waktu 
dengan banyak penampilan yang 
warna-warni dari orang-orang di 
sekeliling Anda, satu persatu mulai 
Anda rasakan adanya orang-orang 
yang sebaiknya tidak usah tampil 
di hadapan Anda. Bos adalah orang 
yang paling mungkin menjadi orang 
pertama yang sebaiknya tidak usah 
datang ke kantor. Sebaliknya, Tukang 
Antar Minum adalah figur yang paling 
mungkin Anda inginkan hadir saat 
pertama Anda datang di kantor. Yang 
jelas Anda bukan sebangsa Badut atau 
Preman Pasar. Anda adalah figur yang 
unik. Sebelum orang lain memberikan 
penilaian pada Anda, ada baiknya Anda 
membayangkan wujud karikatur Anda. 
Cobalah pergi ke studio seniman dan 

mintalah ia melukiskan olok-olok yang 
mengandung pesan, sindiran, dan hal-
hal unik tentang Anda. Pasti seniman 
itu akan bertanya apa yang Anda miliki 
yang dapat dijadikan objek humor. 
Jika ingin mendapatkan gagasan baru, 
mulailah belajar menertawakan diri 
Anda sendiri.

Bertanyalah Lebih Banyak
Ini adalah tips utama “Kurangi 
Kesombongan”, yaitu bertanya lebih 
banyak. Jadilah orang yang tertarik 
pada banyak hal. Tidak terbatas pada 
bidang-bidang yang Anda nyaman telah 
ketahui. Jadilah sesorang yang mencoba 
memahami bentuk-bentuk baru dari 
ilmu pengetahuan (A New Kind Of 
Science – Wolfram). Jadilah “omnivora” 
pendidikan yang tidak sekedar tertarik 
dengan “common science”, melainkan 
juga tertarik pada hal lain yang sepele, 
tetapi logis, seperti “siapa nama 
tetangga sebelah?”. Apa makanan 
kesukaannya? Di mana tempat 
favoritnya untuk berekreasi di akhir 
pekan? Dengan bertanya, Anda berada 
pada status siap mengubah sudut 
pandang pikiran Anda. Dengan sedikit 
merenung, maka pertanyaan sulit 
yang semula seperti tidak terjangkau 
jawabannya bisa Anda ubah menjadi 
pertanyaan yang tersedia jawabannya. 
Pertanyaan tentang bagaimana 
menyelamatkan Bumi dari kerusakan 
lingkungan akibat berton-ton limbah 
plastik yang tidak terkendali mencemari 
laut tempat ikan dan mamalia air 

lainnya menjadi pertanyaan sederhana 
dan dapat langsung ditemukan 
jawabannya, yaitu “Di manakah saya 
sebaiknya menyimpan bekas bungkus 
mie instan dan plastik pembungkus 
wadah laptop agar tetap rapih dan tidak 
menggangu keasrian rumah? Dengan 
sedikit mengendapkan pikiran Anda 
untuk mengubah sudut pandang posisi 
pandangan Anda, secara ajaib Anda 
dapat menemukan gagasan baru yang 
benar-benar orisinal.

Tetaplah Menjadi Pelajar
Apa yang akan Anda lakukan jika 
tiba-tiba orang di ujung telepon sana 
berbicara dalam bahasa Perancis 
dengan bahasa medok dan sama sekali 
tidak merespon bicara dalam bahasa 
Inggris. Apa yang Anda lakukan jika 
orang di sebelah kursi pesawat yang 
Anda tumpangi mendadak melihat 
kepada Anda dan bertingkah seperti 
kesakitan dan menunjukkan gestur 
minta tolong, tetapi dia mengucapkan 
bahasa daerah yang tidak Anda ketahui 
maknanya, padahal ia memiliki wajah 
asia seperti Anda. Mendaftarlah untuk 
belajar apa saja. Saat ini sumber belajar 
tersedia di kanal YouTube dan situs 
lain yang dapat dengan mudah diakses 
melalui jaringan internet. Anda bisa 
belajar filsafat, melukis, menyelam, 
berlari, memanah, memainkan harpa, 
memasak daging, menyulam, atau 
memperbaiki mesin cuci yang airnya 
mengucur terus. Yakinlah, apapun 
yang Anda pelajari tidak ada yang 

tahu pasti kapan dapat Anda gunakan 
untuk menunjukkan kemahiran Anda. 
Namun, ada hal yang lebih mengerikan 
kalau saat keterampilan itu diperlukan 
oleh orang-orang di sekeliling Anda 
kemudian Anda melakukan kesalahan 
fatal karena tidak berbuat apa-apa 
untuk membantunya. Keadaan ini akan 
menjadi trauma yang membuat Anda 
menyesal selama bertahun-tahun.

Belajarlah Membanggakan Orang Lain
Nah, ini yang sulit; melihat kebaikan 
yang terdapat pada diri orang lain. 
Biasanya yang baik itu adalah saya, 
mereka tidak begitu baik, kecuali 
pribadi yang membuat Anda terpesona 
seperti artis film, penyanyi, atau 
tokoh terkenal, dan mereka jelas 
tidak bertempat tinggal di dekat 
rumah Anda. Sifat manusia memang 
seperti itu, cenderung lebih jeli 
melihat kecemburuan, kepicikan, 
kegeraman sebagai “milik” mereka, 
tetapi jelas bukan milik Anda. Segala 
yang buruk menjadi milik orang lain, 
sedangkan apa yang Anda miliki adalah 
kegembiraan dan kebanggaan. Cobalah 
bertukar situasi, jadikan mereka adalah 
pemilik kegembiraan dan kebanggaan 
dan Anda yang cemburu, picik, dan 
geram. Kemudian belajarlah mengubah 
sifat buruk tadi menjadi semacam 
kegembiraan dan kebanggaan “baru”. 
Cobalah Anda merasakan sendiri 
bahwa proses pengubahan ini akan 
kian melambungkan perasaan Anda 
karena berhasil membanggakan orang 
lain. Anda perlu mencoba cukup dekat 
dengan seseorang untuk mencoba 
belajar membanggakan orang lain.
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Renungkan Keberuntungan Anda
Coba Anda renungkan sebentar 
betapa beruntungnya Anda sekarang 
ini. Apa yang Anda dapatkan saat ini 
sebenarnya merupakan kendali penuh 
atas celah sempit yang merupakan 
irisan dari situasi di luar kendali 
Anda dan aksi yang Anda ambil. 
Keberuntungan Anda adalah masih 
tersisanya ruang bagi Anda untuk 
menjadi berhak atas yang Anda miliki 
dari hal-hal yang sebenarnya di luar 
kemampuan Anda. Tidak pernah Anda 
mengikuti kuliah tentang membesarkan 
anak, tetapi dengan mendapatkan 
mereka tumbuh menjadi pribadi yang 
mandiri bahkan mampu membina 
keluarga sendiri menjadi hal yang 
sebenarnya berada di luar kendali, 
tetapi entah bagaimana Anda seperti 
memiliki kontrol penuh atas mereka. 
Tidak perlu menjadi neurolog untuk 
mengontrol sistem saraf pusat, sistem 
saraf tepi, dan sistem saraf otonom agar 
mereka mengikuti keinginan Anda 
menggerakkan tubuh menuju tempat-
tempat favorit Anda.

Akui Kesalahan
Setiap orang berkeinginan untuk 
menjadi manusia sejati. Setiap 
orang juga memiliki impian menjadi 
pribadi yang tidak pernah melakukan 
kesalahan sepanjang hidupnya. Namun, 
dunia mencatat bahwa tidak ada 

manusia yang memenuhi sekaligus 
kedua kriteria manusia unggul. Tidak 
ada manusia sejati yang tidak pernah 
berbuat salah. Yang sering terjadi 
adalah manusia sejati yang lahir dari 
kumpulan mreka yang melakukan 
kesalahan. Mengakui kesalahan adalah 
sikap mental yang menyadari bahwa 
mustahil kita bisa menjadi manusia 
sejati yang tidak pernah melakukan 
kesalahan. Kegagalan bisa bersumber 
dari tindakan kita dan bisa bersumber 
dari hal lain yang menyebabkan kita 
berada dalam situasi gagal. Akuilah 
keduanya, bahkan jika itu bukan akibat 
langsung perbuatan Anda. Pemilik 
hotel tahu persis bahwa penyebab 
berkurangnya tingkat hunian tidak 
selalu karena buruknya pelayanan, 
melainkan bisa karena mahalnya harga 
tiket pesawat, larangan kunjungan 
wisata ke suatu negara (travel ban), atau 
karena pandemi.

Jadilah Seorang Asisten
Eksistensi diri Anda ditentukan oleh 
kemampuan menjadi penolong, 
penasihat, dan/atau asisten untuk hal 
yang tidak mampu dikerjakan oleh 
siapapun yang Anda jumpai, misalnya 
menahan pintu lift, mengurangi 
kecepatan mobil, atau membantu 
tapping tol buat mereka yang kehabisan 
pulsa. Bantuan yang Anda berikan 
kepada orang lain bisa mendorong 
yang terbaik atau mendongkrak yang 
terburuk yang sedang dialami oleh 
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yang Anda bantu. Selalu ada celah 
sempit untuk mengisi kelemahan 
tokoh/pemimpin/idola yang Anda 
kagumi dengan sedikit bantuan yang 
bisa disumbangkan. Inilah tempat Anda 
berbagi gagasan dengan mereka sebagai 
orang-orang tenar. Ini disebabkan bisa 
saja ketenaran mereka saat ini adalah 
residu dari nilai yang mereka ciptakan 
di masa lalu. Ketenaran dan nilai tidak 
selalu berhubungan erat. Penyanyi 
dan pelukis adalah contoh dari mereka 
orang-orang tenar yang masih dihargai 
orang bahkan setelah lama tidak 
menghasilkan suatu karya.

Tunjukkan Sikap Terkesan Sebelum 
Mencoba Membuat Orang Terkesan
Terakhir, momen “Aha Akhirnya 
Aku Tahu” selalu muncul pada saat 
Anda terkesan pada sesuatu yang 
bisa memantik saraf kejut membuat 
berteriak saking senangnya. Ada 
hal-hal memesona di hadapan Anda 
dan di dalam jangkauan radar Anda. 
Hal-hal yang agung, mulia, indah, 
teratur, seimbang, dan/atau bijaksana 
merupakan sumber sikap terkesan 
Anda. Ada hubungan kuat antara 
tingkat kekaguman Anda pada sesuatu 
dengan tingkat kekaguman orang lain 
kepada Anda. Orang kagum pada 
Vincent Van Gogh karena memiliki 
kekuatan terkesan pada objek lukis 
sederhana yang dihadirkan dengan 

penuh ekspresif dan kekuatan goresan. 
Juga memiliki ciri khas berupa warna 
yang tebal dan dramatis, serta goresan 
kuas yang impulsif dan ekspresif. 
Sesuatu hal yang oleh orang awam 
dianggap biasa dan tidak mengesankan. 
Namun, dengan kekuatan kurang 
lebih 2.100 karya seni, termasuk sekitar 
860 lukisan minyak, menjadikannya 
seorang pelukis pascaimpresionis 
Belanda yang menjadi salah satu tokoh 
paling terkenal dan berpengaruh dalam 
sejarah seni di Barat (Wikipedia, 2020).

Sumber
Hagy, J. 2014. Cara Menjadi Menarik 
Dalam 10 Langkah Sederhana. Jakarta: 
Gramedia.
https://www.dictio.id/
https://rebanas.com/
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CONTINUOUS AUDITING DAN 
CONTINUOUS MONITORING DALAM 

PENANGANAN COVID-19
Teks Jamason Sinaga

Pengawasan yang cepat dan akurat 
dalam penanganan Covid-19 sangat 
penting. Kekhawatiran akan korupsi 

dan ketidaktepatan sasaran dana Covid-19 
sebesar Rp405 Triliun mengamplifikasi 
perlunya pengawasan. Di sisi lain, 
pengawasan baik yang dilaksanakan oleh 
aparat pengawasan internal pemerintah 
maupun pengawasan eksternal selalu hadir 
di belakang. Pengawasan dilaksanakan 
setelah kegiatan selesai sehingga tidak 
dapat mengubah kondisi yang sudah 
berlalu. Perbaikan yang diharapkan 
dari rekomendasi yang diberikan 
hanya berguna jika kegiatan masih 
akan dilakukan pada masa yang akan 
datang. Bagaimana aparat pengawasan 
dapat melakukan tugasnya secara cepat 
dan ketat selama kegiatan berlangsung 
sehingga benar-benar dapat memberikan 
pengawalan atas kegiatan darurat seperti 
yang terjadi saat ini? 

Kebutuhan Pengawasan Cepat
Tuntutan akan adanya pengawasan yang 
cepat agar dapat menjamin efisiensi dan 
efektivitas kegiatan penanganan kondisi 
darurat sangat keras disuarakan. Yuna 
Farhan dalam Kompas 16 April 2020 
menyatakan bahwa pemerintah harus lebih 
ketat diawasi. Tidak mengherankan bila 
melihat fakta yang ada. Ketidakmerataan 
pelayanan kesehatan pada pasien 
terinfeksi Covid-19, hambatan dalam 
pemeriksaan laboratorium secara cepat, 
dan kelangkaan APD sudah menjadi 
fakta yang masih potensial terjadi. Belum 
lagi pada pengurangan dampak yang 
ditimbulkan Covid-19. Ketidaktepatan 

penerima bantuan sosial, jumlah yang 
diterima, waktu penyerahan bantuan, 
dan seterusnya menjadi momok yang 
menunggu. Wahyu Utomo (2020) 
menyatakan bahwa penerima bantuan 
sosial masih ada jutaan orang selain yang 
sudah tercatat di Kementerian Sosial. Di 
saat para pelaksana yang dikomandoi oleh 
Gugus Tugas Covid-19 sedang berjibaku, 
aparat pengawasan tentunya tidak boleh 
tinggal diam. Kegiatan pengawasan 
tidak dapat ditawar, aparat pengawasan, 
khususnya aparat pengawasan intern 
pemerintah (APIP), harus terlibat. 
Peran aparat pengawasan intern yang 
lebih besar harus dapat ditunjukkan 
dalam kondisi darurat seperti ini. The 
International Internal Auditors (IIA) 
sejak tahun 2014 telah mengidentifikasi 
hal-hal yang harus dilakukan sebelum 
terjadinya krisis, selama berlangsungnya 
krisis, dan setelah terjadinya krisis. 
Peran auditor internal yang lebih besar 
dalam kondisi darurat kemungkinan 
dapat mengganggu independensinya. 
IIA (2014) menyadari hal ini sehingga 
menyatakan agar pelaksanaan kegiatan 
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yang dapat mengganggu independensi ini 
diungkapkan kepada pihak-pihak terkait. 
Berbagai pihak seperti KPK mendorong 
dilakukannya pengawasan atas 
penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan 
keuangan supaya dapat berjalan lancar dan 
akuntabilitasnya terpelihara. Kehadiran 
aparat pengawasan dalam perencanaan 
dan pelaksanaan kegiatan dengan 
pengawasan yang terus-menerus sangat 
dibutuhkan. 

Peran Manajemen Pemerintahan
Manajemen pemerintahan berperan 
mengambil kebijakan serta melaksanakan 
program dan kegiatan yang terkait dengan 
penanganan keadaan darurat karena 
Covid-19. Peran ini dipimpin oleh Gugus 
Tugas Covid-19 yang didukung oleh 
seluruh komponen yang terkait dalam 
penanganan Covid-19. Kementerian, 
Lembaga, Pemerintah Daerah (K/L/P), 
bahkan BUMN/D memiliki peran masing-
masing dalam menghadapi bencana 
nasional non-alam ini. Manajemen 
pemerintahan terkait membuat dan 
melaksanakan kebijakan serta sistem dan 
prosedur yang mencerminkan adanya 
akuntabilitas dan transparansi. Kewajiban 
manajemen pemerintahan untuk 
melaksanakan program dan kegiatan 
penanganan Covid-19 secara terbuka 
dan akuntabel sudah menjadi pola yang 
harus diikuti. Selain karena tuntutan 
peraturan perundangan, akuntabilitas dan 
keterbukaan juga menunjukkan kualitas 
pengelolaan kegiatan dalam keadaan 

darurat. Manajemen pemerintahan juga 
melakukan pemantauan atas pelaksanaan 
program dan kegiatan. Pemantauan 
secara terus-menerus atas program 
dan kegiatan akan dapat memberikan 
gambaran pelaksanaan di lapangan dan 
hasilnya. Dari pemantauan juga akan 
dapat diketahui apakah pelaksanaan 
telah sesuai dengan ukuran-ukuran yang 
ada. Hasil pemantauan akan dilaporkan 
kepada pimpinan atau otoritas yang 
lebih tinggi. Pemantauan secara terus-
menerus terhadap pelaksanaan program 
dan kegiatan serta pelaporan kepada 
atasan akan dapat memberikan informasi 
mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan 
dan pencapaian sasaran penanganan 
Covid-19.

Perpaduan Aparat Pengawasan dan 
Manajemen Pemerintahan
Kehadiran aparat pengawasan dalam 
pelaksanaan kegiatan untuk dapat 
memberikan simpulan ketika manajemen 
mengeluarkan laporannya mendapat 
perhatian di dunia audit atau pengawasan. 
Ikatan Akuntan Kanada/CICA (1999) 
dalam Red Book memberikan definisi 
audit mencakup kegiatan yang terus-
menerus yang memungkinkan auditor 
memberikan asurans (assurance) dengan 
menerbitkan laporan secara bersamaan 
(simultaneously) atau segera setelah adanya 
kejadian (occurrence). Bagaimana hal ini 
dapat dilakukan? David Coderre (2009) 
membantu dengan mengungkapkan 
tiga hal yang dapat menjadi pembeda 
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pemantauan terus-menerus yang dilakukan 
oleh manajemen dan audit yang dilakukan 
oleh auditor, yaitu analisis variability, over 
time, and entity. Dengan konsep ini, pada 
saat manajemen melakukan kegiatan, 
auditor sudah dapat mengumpulkan 
dan mengolah data dengan analisis antar 
variabel, pembandingan antar waktu, dan 
pembandingan antar entitas. Dari analisis 
data selama kegiatan berlangsung akan 
dapat diketahui anomali yang memerlukan 
perbaikan. Pencermatan seperti ini yang 
dilakukan sepanjang pelaksanaan program 
dan kegiatan memungkinkan auditor 
menerbitkan laporan hasil audit secara 
bersamaan atau segera setelah manajemen 
menerbitkan laporan, misalnya laporan 
pemantauan secara berkala.  

Dalam konteks penanganan Covid-19, 
pimpinan K/L/P/BUMN(D) menugaskan 
unit di bawahnya untuk merancang serta 
melaksanakan program dan kegiatan yang 
terkait dengan penanganan Covid-19, 
serta memantau pelaksanaannya secara 
terus menerus (continuous monitoring). 
Selanjutnya pimpinan unit-unit akan 
melaporkan pada pimpinan K/L/P/
BUMN(D). Pada setiap K/L/P/BUMN(D) 
ada unit yang melakukan pengawasan 
intern. Penanganan Covid-19 oleh unit 
terkait akan dilakukan pengawasan oleh 
aparat pengawasan intern secara terus-
menerus (continuous auditing). Gugus 
Tugas Covid-19 melakukan kegiatan 
meliputi lintas instansi, tetapi tidak 
memiliki aparat pengawasan secara 
khusus. BPKP sesuai dengan Inpres 
Nomor 4 Tahun 2020 dapat melakukan 
fungsi pengawasan intern secara terus-
menerus tadi. Hal ini juga dimungkinkan 
karena BPKP melakukan pengawasan yang 
bersifat lintas sektor seperti diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008.

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat 
pengawasan intern dan pemantauan yang 
dilakukan oleh manajemen pemerintahan 
secara terus-menerus akan meningkatkan 
akuntabilitas pencapaian tujuan dengan 
lebih baik. Dua hal ini harus bertemu 
untuk memamerkan kualitas penanganan 
kegiatan dan pengelolaan dana Covid-19. 
Dalam penanganan keadaan darurat 
seperti sekarang ini, kecepatan dalam 
bertindak sangat menentukan. Diharapkan 
kecepatan dalam bertindak ini akan dapat 
mengurangi jatuhnya korban lebih banyak 
dan keadaan semakin tidak menentu. 
Gerak cepat yang dilakukan harus dapat 
diikuti dengan pengawasan yang cepat 
untuk menjamin tercapainya tujuan 
yang ditetapkan, bukan menghambat 
pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan 
continuous monitoring dan continuous 
auditing memungkinkan dilakukannya 
kegiatan secara cepat oleh manajemen 
pemerintahan dan dilakukannya 
pengawasan oleh aparat pengawasan 
intern secara cepat pula.  

Perjumpaan manajemen pemerintahan dan 
aparat pengawasan intern dalam continuous 
monitoring dan continuous auditing untuk 
mengejar tujuan bersama akan menjadi 
sinergi yang kuat untuk menjamin 
akuntabilitas dan transparansi dalam 
penanganan Covid-19 dan pengelolaan 
triliunan uang negara di tengah deraan 
Covid-19.
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Perubahan sangat beragam dan terjadi terus-menerus, sehingga kemampuan organisasi untuk 
terus menerus menyesuaikan dan mengadaptasikan arah strategi dianggap sebagai faktor 
penting suksesnya organisasi. Perubahan ini dikenal dengan istilah VUCA (volatile, uncertain, 
complex, and ambiguous), bukan hanya sebagai perubahan biasa, melainkan perubahan yang 
kompleks dan membingungkan. Pertanyaannya adalah bagaimana organisasi dapat bertahan 
dan berkembang dalam kompleksitas seperti ini? Inilah yang dibahas di dalam buku ini. Buku 
ini memfokuskan pada bagaimana membangun organisasi yang lincah (agile) dan mengapa 
harus lincah. Kelincahan sangat penting bukan hanya pada bisnis tertentu, melainkan pada 
seluruh bisnis  untuk menjaga kecepatan (speed) dalam tekanan yang memengaruhi organisasi. 
Kelincahan (agility) didefinisikan dengan perubahan yang tetap (constant change), sehingga 
organisasi perlu memiliki selera untuk berubah dan kempampuan untuk melaksanakannya 
secara disiplin dan terstruktur (halaman 90).

Penyajian buku ini juga cukup menarik karena didahului dengan konteks yang menempatkan 
bahasan dalam hubungan dengan bab sebelumnya atau bab berikutnya, kemudian diuraikan 
hal-hal yang akan dibahas. Setelah itu uraian diikuti dengan simpulan (conclusion). Simpulan 
ini merangkumkan hal-hal yang sudah dibahas. Setiap bab diakhiri dengan daftar uji (check 
list) berupa pertanyaan menantang yang dapat digunakan untuk menguji posisi organisasi kita 
terhadap hal-hal yang dibahas.

Buku ini juga menawarkan strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan tadi, 
diikuti dengan penjelasan mengenai implementasi strategi itu. Dibahas juga bentuk-bentuk 
organisasi yang fleksibel dalam kolaborasi, penguatan, dan akuntabilitas (halaman 122).  
Dalam penerapan kelincahan pada organisasi, apakah harus mengubah struktur organisasi 
secara keseluruhan? Apakah organisasi tradisional tidak dapat disesuaikan dengan tuntutan 
agility? Hal ini juga dibahas dalam buku ini. Menariknya, buku ini juga dilengkapi dengan studi 
kasus yang relevan hampir di setiap bab. Apakah organisasi Anda berniat menjadi agile? Buku 
ini memberikan cara bagaimana menjadi organisasi yang agile itu.
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Buku ini sebagai referensi bagi auditor 
internal dalam melakukan analisis 
data. Sudah banyak pelatihan tentang 
analisis data, akan tetapi belum ada 
buku pegangan yang ditulis dari 
sudut pandang praktisi yang tidak 
hanya mencakup kebutuhan dan teori, 
melainkan juga pendekatan praktis 
untuk melakukan analisis data. Secara 
umum, tujuan audit internal dengan 
menggunakan analisis data adalah 
mencari bukti untuk menentukan 
bahwa tujuan pengendalian dari area 
yang ditinjau telah dipenuhi. Kemudian 
dalam melakukan analisis data adalah 
auditor harus berada dalam posisi 
untuk mendefinisikan dengan jelas 
populasi yang dihadapinya karena 
terkait dengan penggunaan teknik 
pengambilan sampel. Audit dengan 
menggunakan sampel statistik dalam 
bisnis dapat digambarkan sebagai 
pengumpulan, peringkasan, analisis, 
audit, dan pelaporan temuan numerik 
yang relevan dengan keputusan atau 
situasi bisnis. Pengambilan sampel 
statistik sendiri merupakan teknik 
yang digunakan untuk memungkinkan 

auditor mengurangi jumlah pengujian, 
sehingga pengujian dapat dilakukan 
pada jumlah yang jauh lebih rendah 
yang dipilih berdasarkan statistik 
yang valid. Jadi, maksud pendekatan 
sampling statistik adalah menghasilkan 
sampel yang dapat diharapkan mewakili 
populasi. Terkait dengan statastik 
dibahas juga prinsip-prinsip dasar teori 
probabilitas Bayesian, perbedaan antara 
korelasi dan regresi, serta penggunaan 
keduanya oleh auditor. 

Buku ini juga membahas penggunaan 
Teknik Audit Berbantuan Komputer 
atau Computer Assisted Audit Techniques 
(CAAT) yang umum digunakan 
dan pemilihan teknik yang sesuai 
berdasarkan jenis bukti dan tujuan audit. 
CAAT dapat didefinisikan sebagai alat 
berbasis komputer yang digunakan 
untuk meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi proses audit dengan 
menggunakan komputer sebagai alat 
untuk mengumpulkan dan menganalisis 
data audit. Dibahas juga Generalized 
Audit Software (GAS) yang merupakan 
software yang dirancang khusus untuk 

auditor untuk menyediakan alat audit 
yang ramah bagi penggunanya untuk 
melakukan berbagai tugas standar, 
seperti memeriksa catatan, perhitungan 
pengujian, dan membuat perhitungan.

Yang menarik adalah buku ini juga 
menjelaskan mengenai keunggulan 
dan metodologi audit untuk analisis 
Big Data. Big Data adalah istilah yang 
diberikan untuk set data besar yang berisi 
berbagai tipe data. Karena banyaknya 
data, sistem manajemen basis data 
dua dimensi konvensional tidak dapat 
menangani Big Data, sehingga mengarah 
pada pengembangan pemrosesan 
analitikal secara online atau Online 
Analytical Processing (OLAP). Teknologi 
lain yang dapat mengelola data dengan 
cepat adalah NoSQL databases, Analytic 
RDBMS, dan Hadoop. Selain analisis 
Big Data, dijelaskan juga mengenai root 
cause analysis, yaitu proses atau teknik 
mendalam yang melibatkan tinjauan 
terstruktur dan menyeluruh dari masalah 
yang tampak dan digunakan untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor mendasar 
yang mendasari variasi dalam kinerja 
sistem.

Terkait dengan analisis data, dibahas 
penggunaan Excel, ACL, IDEA, dan 
SAS sebagai alat analisis data. Fungsi 
Database Excel dirancang untuk 
membantu dalam analisis sejumlah 
besar catatan data terorganisasi yang 
disimpan di Excel. Namun, perlu dicatat 
agar dapat menggunakan Excel secara 
efektif untuk analisis atau pemodelan 
data diperlukan tingkat keterampilan 
yang sangat teknis dalam penggunaan 
Excel. Kemudian, penggunaan ACL 
Analytics yang merupakan salah satu 
aplikasi perangkat lunak audit yang 
paling umum digunakan saat ini. Ia 
merupakan alat yang ampuh untuk 
auditor memeriksa data secara rinci dari 
berbagai sumber dengan berbagai tes 
audit standar dan menyajikan hasilnya 
dalam berbagai format presentasi 
berdampak tinggi. Penggunaan IDEA 

merupakan perangkat lunak audit 
kedua yang paling umum digunakan. 
IDEA adalah alat interogasi dan analisis 
data berbasis komputer yang terutama 
digunakan oleh auditor, penyelidik 
forensik, akuntan, dan staf pendukung 
TI. Alat analisis data lainnya adalah 
SAS yang merupakan salah satu sistem 
analisis statistik berskala besar yang 
paling umum digunakan. SAS terdiri dari 
serangkaian program perangkat lunak 
yang dikembangkan untuk memberikan 
kemampuan mengakses, menganalisis, 
dan melaporkan volume data yang tinggi 
di berbagai aplikasi bisnis. 

Hasil dari analisis data tersebut 
dapat digunakan oleh auditor untuk 
mendeteksi fraud. Buku ini mengkaji 
teknik-teknik yang tersedia bagi auditor 
untuk mengidentifikasi tanda dan 
indikator merah yang mungkin terjadi, 
serta memperoleh bukti analisis data 
yang dapat diterima secara forensik. 
Bendera merah dapat dilihat sebagai 
indikator peringatan dini bahwa risiko 
fraud di wilayah tertentu lebih tinggi 
daripada yang biasanya dapat ditoleransi 
atau telah meningkat selama periode 
tertentu. Analisis data juga dapat 
digunakan sebagai alat untuk melakukan 
Continuous Audit dan Continuous 
Monitoring (CACM). Pemantauan 
berkelanjutan atau CM memungkinkan 
manajemen terus meninjau proses 
bisnis untuk mengetahui kepatuhan 
atau penyimpangan dari tingkat kinerja 
dan efektivitas yang dimaksudkan. 
Sedangkan audit berkelanjutan adalah 
metode apapun yang digunakan oleh 
auditor untuk melakukan aktivitas terkait 
audit secara lebih berkelanjutan. Harapan 
manajemen telah beralih dari assurance 
tentang akurasi dan kelengkapan 
informasi keuangan kepada dukungan 
konsultatif mengenai efektivitas dan 
efisiensi tidak hanya dalam pengendalian 
internal, melainkan juga yang berkaitan 
dengan masalah operasional dan risiko 
strategis. 
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Bagian lain yang tak kalah penting dari 
analisis data adalah terkait dengan 
pelaporan analisis, visualisasi, dan 
presentasi data. Tahap pelaporan 
dari setiap analisis akan membujuk 
manajemen untuk mengambil tindakan 
yang diperlukan. Laporan analisis 
harus mencakup pernyataan tujuan 
analisis, ruang lingkup, hasil analisis, 
pendapat auditor, dan rekomendasi 
untuk perbaikan potensial. Nilai akhir 
dari setiap analisis audit terletak 
pada perbaikan yang dibuat oleh 
manajemen untuk situasi bisnis secara 
keseluruhan sebagai hasil dari analisis 
auditor internal. Selain itu, dalam 
buku ini dibahas juga cara-cara hasil 
analisis data yang disajikan kepada 
manajemen secara komprehensif. Alat 
dan teknik visualisasi dan presentasi 
data memungkinkan ekstraksi data 
dari berbagai format, kemudian 

mengubahnya menjadi bagan, tabel, 
dan tabel pivot yang memungkinkan 
presentasi audit memiliki dampak 
yang jauh lebih tinggi bagi pembuat 
keputusan. Alat visualisasi data 
bervariasi seperti IBM Cognos Insight, 
Microsoft Power View hingga SAS 
Visual Intelligence. Visualisasi data 
melibatkan penyajian dalam format 
grafis dari informasi abstrak untuk 
menemukan dan memahami informasi 
dalam data yang kompleks. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa analisis data untuk 
auditor melibatkan penggunaan teknik 
untuk mengonversi data ke bentuk 
numerik dan menjadikannya sebagai 
analisis statistik yang sesuai, sehingga 
simpulan audit mengenai pencapaian 
tujuan bisnis dan tujuan pengendalian 
dapat diambil dengan tepat.

google

Pengelolaan pengetahuan 
menjadi topik pembicaraan 
hangat dalam organisasi, baik 

sektor publik maupun sektor privat. 
Dalam era globalisasi dan digitalisasi, 
organisasi harus menyadari bahwa 
mempertahankan keunggulan 
kompetitif atau untuk mencapai 
tujuan organisasi memerlukan 
pengetahuan dan kreativitas penuh 
dari seluruh anggota organisasi. 
Misalnya, dalam menawarkan 
produk dan pelayanan unik dari 
organisasi, dibutuhkan seperangkat 
pengetahuan dan kompetensi spesifik 
organisasi yang dapat mengefektifkan 
operasi bisnis organisasi dalam 
menciptakan nilai bagi pelanggan 
atau stakeholders. Pengetahuan dapat 
diklasifikasikan sebagai pengetahuan 
eksplisit dan pengetahuan tacit. 
Pengetahuan eksplisit bersifat 
formal dan terstruktur dan dapat 
dikodifikasikan untuk dibagikan, 
sementara pengetahuan tacit bersifat 
eksperimental, terdiri dari pelajaran 
yang dipetik saat melaksanakan tugas/
proyek dan wawasan yang diperoleh 
dari penyelesaian masalah yang 
berkelanjutan. 

Insight Knowledge Management System 
(KMS) 

Teks Chekat Fahmi Rosyadi

Organisasi perlu untuk mengelola 
pengetahuan yang ada agar 
tujuan organisasi dapat tercapai 
yang disebut dengan manajemen 
pengetahuan. Manajemen pengetahuan 
memungkinkan individu, tim, dan 
seluruh organisasi untuk secara 
kolektif dan sistematis menciptakan, 
berbagi, dan menerapkan 
pengetahuan untuk mencapai 
tujuan strategis dan operasional 
mereka. Manajemen pengetahuan 
berkontribusi untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas operasi di 
satu sisi, serta untuk berinovasi dan 
mengubah kualitas persaingan di sisi 
lain. Tujuan dari manajemen yang 
berorientasi pengetahuan adalah 
untuk menghasilkan pengetahuan dari 
informasi dan mengubahnya menjadi 
keunggulan kompetitif berkelanjutan 
yang dapat diukur sebagai keberhasilan 
dalam bisnis.

Dalam sharing session Library Café 
15 Mei 2020 yang mengangkat tema 
Insight KMS, Jamason Sinaga dan 
Ery Prasetyawan sebagai influencer 
menyampaikan beberapa hal dalam 
kaitannya dengan pengelolaan 
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pengetahuan di BPKP melalui 
Knowledge Management System (KMS). 
Pembahasan terkait tema tersebut 
dikaitkan dengan buku yang berjudul 
Knowledge Management: Value Creation 
Through Organizational Learning, yang 
dikarang oleh Klaus North dan Gita 
Kumta. Influencer menjelaskan bahwa 
pengetahuan merupakan sumber daya 
untuk menciptakan kesejahteraan. 
Faktor pendorong pentingnya 
pengetahuan sebagai sumber daya 
adalah 

1) perubahan struktur, saat 
pengetahuan adalah sumber daya yang 
langka; serta generasi pasar informasi 
dan pengetahuan; 

2) globalisasi, berupa kompetisi lokal 
dan global; serta akselerasi proses 
pembelajaran internasional;

3) teknologi, informasi, dan 
komunikasi, berupa akselerasi transaksi 
dan penurunan biaya transaksi. 

Knowledge Management (KM) 
memungkinkan individu, tim, dan 
seluruh organisasi serta jaringan, 
wilayah, dan negara secara kolektif 
dan sistematis menciptakan, membagi, 
dan menerapkan pengetahuan 
untuk mencapai tujuan strategis dan 
operasional mereka. KM memiliki dua 
fungsi, yaitu KM-operasional sebagai 
stabilizer dan KM-strategis sebagai 
katalisator. KM-operasional sebagai 
stabilizer, merupakan aktivitas yang 
dapat digunakan untuk menstabilisasi 
portofolio dan kompetensi organisasi, 
yaitu memfasilitasi keseluruhan aliran 
pengetahuan dan mengawasinya; 
adanya kemungkinan kolaborasi; 
memantau dan mengontrol 
pembelajaran tambahan, serta 
pengambilan keputusan. KM-strategis 

sebagai katalisator, merupakan 
aktivitas yang dapat dilakukan 
untuk mendorong kinerja organisasi, 
yaitu mengidentifikasi pengetahun 
yang dianggap kritis; memfasilitasi 
pemahaman dan berbagi pengetahuan; 
mendorong pembaruan, pembelajaran 
yang gesit, refleksi, dan membangun 
platform untuk keterikatan.

Organisasi pembelajar adalah organisasi 
di mana orang terus mengembangkan 
kapasitas mereka untuk menciptakan 
hal-hal yang benar-benar mereka 
inginkan; di mana pola-pola berpikir 
baru dan luas dipupuk; di mana 
aspirasi kolektif dibebaskan, dan di 
mana orang terus belajar untuk melihat 
secara keseluruhan bersama. Organisasi 
belajar memiliki lima elemen disiplin, 
yaitu penugasan pribadi, model 
mental, membangun visi bersama, 
pembelajar tim, dan pemikiran 
sistematis. Dimensi pengetahuan terdiri 
dari sifat pengetahuan, ketersediaan 
pengetahuan, dan nilai pengetahuan. 

a. Sifat pengetahuan, yaitu epistemologi 
pemrosesan informasi, epistemologi 
jaringan, dan epistemologi referensi 
diri. Epistemologi pemrosesan 
informasi mengasumsikan pengetahuan 
dan informasi itu kira-kira sama; 
epistemologi jaringan mengasumsikan 
bahwa pengetahuan adalah hasil 
dari interaksi orang dalam jaringan; 
dan epistemologi referensi diri 
mengasumsikan bahwa pengetahuan 
adalah proses yang bergantung pada 
sejarah pribadi dalam diri kita masing-
masing;

b. Ketersediaan pengetahuan, yaitu 
pengetahuan tacit dan pengetahuan 
eksplisit. Pengetahuan tacit mewakili 
pengetahuan pribadi seorang individu. 
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Itu didasarkan pada pendidikan, cita-
cita, nilai-nilai dan perasaan individu; 
serta pengetahuan eksplisit bersifat 
metodis dan sistematis hadir dalam 
bentuk yang diartikulasikan. Ini 
disimpan di media di luar otak dari 
seorang individu dan dapat ditransfer 
dan disimpan melalui informasi dan 
teknologi komunikasi. 

c. Nilai pengetahuan merupakan aset 
tidak berwujud dan modal intelektual, 
di mana aset tidak berwujud adalah 
adalah aset nonmoneter yang dapat 
diidentifikasi tanpa substansi fisik. 
Tiga atribut kritis sebuah aset tidak 
berwujud adalah pengidentifikasian, 
kontrol (kekuatan untuk memperoleh 
manfaat dari aset), dan manfaat 
ekonomi masa depan. Adapun modal 
intelektual didefinisikan sebagai 
pengetahuan yang dapat dikonversi 
menjadi nilai atau sebagai sumber daya 
yang digunakan dalam penciptaan nilai 
masa depan tanpa perwujudan fisik.

Pengetahuan sebagai faktor kompetitif 
strategis di mana pandangan berbasis 
pasar, keunggulan kompetitif 
muncul dari distribusi informasi 
dan pengetahuan yang tidak merata; 
pandangan berbasis sumber daya, serta 
mengenali peluang pasar lebih awal 
dari pesaing. Kompetisi adalah cara 
yang ampuh untuk mendapatkan ide-
ide yang menarik dan diartikulasikan 
dengan baik. Kompetisi ide adalah 
cara yang terfokus dengan baik untuk 
mengakses ide dan solusi inovatif 
dari karyawan, pengguna, dan klien 
potensial. Dalam mengembangkan 
strategi berorientasi pengetahuan, 
organisasi harus mempertimbangkan 
prinsip-prinsip yang telah 
diidentifikasi berdasarkan analisis 
inisiatif manajemen pengetahuan, 

yaitu Manajemen Pengetahuan Total; 
Manajemen Pengetahuan Berbasis Nilai; 
Interaksi dan Kodifikasi Pribadi; dan 
Pengetahuan Memiliki Nilai Pasar. 

Fokus strategi KM berorientasi 
inovasi, proses, dan proyek. Strategi 
KM berorientasi inovasi harus 
memberikan penekanan khusus dalam 
pengembangan ekologi pengetahuan, 
yaitu konteks yang menguntungkan 
untuk mengembangkan pengetahuan 
dan memotivasi karyawan untuk 
membuat, berbagi, dan menggunakan 
pengetahuan di seluruh unit bisnis; 
Strategi KM yang berorientasi pada 
proses harus dimulai dengan analisis 
informasi dan pengetahuan tentang 
proses bisnis; Dalam organisasi berbasis 
proyek, manajemen pengetahuan harus 
mendukung siklus proyek. Organisasi 
pengetahuan mendorong dan 
mendukung pembelajaran dari proyek 
dan memastikan kemajuan yang efisien 
dan efektif mulai dari inisiasi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan 
ketika menerapkan KM di sektor publik 
adalah integrasi KM dalam sistem 
manajemen sektor publik, budaya 
organisasi dan praktik kepemimpinan, 
memproses standardisasi dan layanan 
platform, praktik terbaik dalam hal 
berbagi dan pembelajaran, serta transfer 
pengetahuan lintas generasi. Teknologi 
informasi dan komunikasi mendukung 
transformasi digital pekerjaan 
pengetahuan.
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 Lomba HUT ke-37 
 BPKP 
       Dani Wirawan

Usia BPKP yang telah mencapai 
lebih dari tiga dekade atau 
tepatnya 37 tahun merupakan 

sebuah perjalanan yang panjang dan 
layak mendapatkan apresiasi. Banyak 
pasang surut dialami yang sempat 
membuat sedikit goyah, tetapi berhasil 
dilewati dengan baik. Institusi BPKP telah 
berbenah, visi dan misi telah dicanangkan, 
serta menjadi pendorong semangat 
untuk terus bekerja keras dan berinovasi. 
Dengan tagline “Hadir dan Bermanfaat”, 
BPKP dengan segenap lapisan sumber 
daya manusianya akan selalu hadir, 
berusaha meraih target tertinggi yang telah 
ditentukan, dan memberi manfaat kepada 
masyarakat luas.
Merayakan bertambahnya usia merupakan 
wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas rahmat-Nya serta apresiasi atas 
yang telah diraih selama ini. Setiap tahun 
hal ini biasanya diekspresikan dalam 
berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 
seluruh pegawai BPKP di seluruh penjuru 
negeri, tak terkecuali pada usianya yang 
ke-37 di tahun 2020 ini. 
Dengan tema “Hadir dan Bermanfaat”, 
BPKP merayakan peringatan HUT kali 
ini dengan nuansa yang jauh berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya karena 
bersamaan dengan pandemi covid 19 
yang sedang melanda seluruh negeri 

di muka bumi ini. Dengan pandemi 
ini seluruh aktivitas harus dilakukan 
dengan protokol kesehatan, antara lain 
mengatur pemakaian masker, rajin 
mencuci tangan, menjauh dari kerumunan, 
dan menjaga jarak (physical distancing) 
dalam kesehariannya. Oleh karena itu, 
perayaan ulang tahun BPKP kali ini 
diramaikan dengan berbagai perlombaan 
yang menghindari kontak fisik, lebih 
mengutamakan kreativitas, hampir 
seluruhnya dilakukan secara online, dan 
berskala nasional. Panitia HUT digawangi 
oleh kantor pusat dengan peserta dari 
seluruh unit kerja (Pusat dan Perwakilan), 
Darma Wanita pada BPKP, dan APIP di 
luar BPKP (untuk Karya Tulis Ilmiah). 

Beberapa hasil lomba ditayangkan di kanal 
YouTube. 
Ragam perlombaan yang diselenggarakan 
adalah 1) Fotografi, 2) Cipta Lagu Mars Lagu 
Mars BPKP, 3) Online Chess Tournament, 4) 
Kahoot, 5) Karya Tulis Ilmiah, 6) Infografis, 7) 
Content Creating Instagram, 8) Inovasi Enabler 
Pengawasan, 9) Menyanyikan Kolase Lagu, 10) 
Video Pendek, 11) Pemilihan Pegawai Berprestasi, 
12) Yel-Yel Unit Kerja, 13) Sepakbola Online, 
dan 14) Ekhibisi/Pameran Inovasi Pengawasan 
Berbasis Teknologi Informasi.
Puslitbangwas BPKP tentunya bersemangat 
memeriahkan HUT ke-37 ini, dengan tidak mau 
ketinggalan untuk berpartisipasi dalam beragam 
lomba yang diselenggarakan. Lomba apa saja 
yang diikuti, ayo kita lihat ulasannya masing 
masing:
Fotografi
Seluruh pegawai Puslitbangwas diminta untuk 

mengirimkan masing-masing tiga buah foto 
saat melakukan aktivitas pekerjaannya di 
rumah, atau istilah kerennya Work From Home 
(WFH) di masa Pandemi Covid-19 ini, sesuai 
dengan tema yang dikriteriakan “Suasana 
WFH dalam tranformasi pengawasan 
untuk hasil yang lebih bermanfaat”. Dari 
semua foto yang terkirim, seluruh pegawai 
Puslitbangwas melakukan vote untuk tiga 
buah foto yang mereka “like”. Terpilihlah 
cover girl dan cover boy Puslitbangwas, 
yaitu Dewi Nur Aini dan Coenraad R.D. 
Bagaimana mereka beraksi, mari kita bisa 
melihat dokumentasi aksi mereka yang 
ditayangkan di Instagram “bpkpfotografi” 
dan disukai ratusan orang.

Cipta Lagu Mars BPKP 
Puslitbangwas menggubah sebuah lagu 
dengan judul “Hadir dan Bermanfaat” sesuai 
tema yang dikriteriakan “ BPKP Hadir dan 
Bermanfaat Bagi Negeri”. Gubahan dari 
Putut Hadiyanto dan Estherlina Pasaribu ini 
menggambarkan bahwa BPKP harus bisa 
hadir dan bermanfaat bagi Indonesia. Hal 
itu bisa terwujud jika dimulai dari semangat 
diri dan sadar bahwa pribadi kita milik 
BPKP dan BPKP milik Indonesia. Semangat 
dan sadar untuk siap bekerja keras dan 
berkarya untuk meraih cita-cita di manapun 
ditempatkan; serta dilakukan bersama-
sama, tidak bisa sendirian. Oleh karena itu, 
harus menyatukan langkah dengan pasti. Di 
samping itu, sebagai lembaga pengawasan, 
kejujuran adalah modal utama dan yakin 
modal ini akan direstui oleh Tuhan yang 
Maha Kuasa. Dengan kalimat BPKP-ku Jaya, 
BPKP-ku Hebat, BPKP-ku Hadir dalam 
penggalan lagunya, maka hal positif ini akan 
memberi semangat positif dan adanya kata 
“Kuasa” di dalam lirik lagu adalah ungkapan 
doa yang selalu dipanjatkan kepada-Nya. 
Online Chess Tournament 
Pertama kalinya lomba catur dalam rangka 
memeriahkan HUT BPKP dilakukan secara 
online. Pelaksanaan lomba secara online 
ini berbasis aplikasi chess.com dengan 
menggunakan sistem Swiss (5 babak). 
Untuk itu setiap peserta harus membuka 
akun pada web “chess.com”. Seluruh peserta 

dikelompokkan menjadi dua grup, yaitu 
grup wilayah barat dan grup wilayah timur. 
Puslitbangwas BPKP masuk dalam grup 
wilayah barat. Kepala Puslitbangwas BPKP 
Bonardo Hutauruk sebagai punggawa 
catur Puslitbangwas, kali ini meramaikan 
perhelatan catur berduet dengan Jumarlan.

Kahoot
Lebih dari dua ratus orang pegawai BPKP 
baik di tingkat Pusat maupun Perwakilan 
ikut berpartisipasi dalam lomba Kahoot 
yang kali ini menjadi salah satu ragam 
lomba yang diadakan dalam rangka HUT 
ke-37 BPKP. Materi yang ditanyakan 
dalam lomba ini adalah mengenai BPKP 
secara keseluruhan dan wawasan umum. 
Panitia memandu lomba dari Auditorium 
Gandhi BPKP Pusat dan aplikasi Zoom 
Meeting digunakan sebagai sarana untuk 
berinteraksi antar peserta lomba di seluruh 
unit kerja BPKP Pusat dan Perwakilan. 
Peserta menggunakan gawai masing-
masing melalui HP, Tab/Pad, dan tidak 
boleh menggunakan laptop, computer, 
atau perangkat lain yang menggunakan 
emulator. Fadil Fabian Massarapa 
dan Chekat Fahmy Rosyadi mewakili 
Puslitbangwas dalam lomba ini. Nama 
Fadil Fabian sempat bertengger di posisi 
teratas dalam beberapa sesi lomba, berikut 
dokumentasinya.

Menyanyikan Kolase Lagu
Semangat dan sadar untuk siap bekerja 
keras dan berkarya untuk meraih cita-cita di 
manapun, dilakukan secara bersama-sama, 
tidak bisa sendirian, dan harus menyatukan 
langkah dengan pasti, yang menjadi salah 
satu poin dalam lagu mars BPKP gubahan 
Puslitbangwas di atas, membutuhkan 
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manusia dengan jiwa yang kuat. Oleh 
karena itu, kolase lagu yang dipilih untuk 
dinyanyikan adalah lagu karya musisi 
sekaligus penyanyi papan atas Indonesia 
“Tulus” berjudul “Manusia Kuat”. Jiwa 
yang kuat tentunya berada pada manusia 
yang kuat. Dengan kekuatan tersebut, 
semangat tidak akan mudah dipatahkan 
dan dilumpuhkan,  keceriaan  dan 
kebahagiaan bisa direbut, tetapi tidak lama 
dan pasti 
akan cepat 
kembali, 
serta 
sesuatu 
yang putih 
(baik) bisa 
dibuat 
hitam 
(jelek), 
tetapi tidak 
terkonta-
minasi, 
langkah-
langkah 
yang sudah diambil bisa 
diruntuhkan, tetapi segera bisa 
menemukan langkah yang lain, 
serta hanya dengan kehendak-
Nya segala bentuk keculasan tidak akan 
membawa bahaya. Insan Puslitbangwas 
yang terlibat dalam kolase lagu adalah 
Bonardo Hutauruk (Kapus), Jamason 
Sinaga, Putut Hardiyanto, Priyo 
Marwanto, Vivi Diyastani, Sang Ayu 
Kartika Devi, dan Ayu Kusumawati. 
Pengambilan scene dilakukan dengan 
vokal, gaya, ruangan, dan background 
masing-masing. Ditambah sentuhan 
kegiatan insan Puslitbangwas kemudian 
digabungkan menjadi sajian kolase yang 
menarik bisa dinikmati dalam kanal 
YouTube “Manusia Kuat (Tulus) – Video 
Kolase Puslitbangwas BPKP” sudah 
ditonton lebih dari enam ratus kali.

Video Pendek
Tema dari lomba video pendek kali ini 
adalah “Sehari Bersama Auditor”. Dari 

beberapa nominasi auditor Puslitbangwas 
BPKP akhirnya terpilihnya Gun Gun 
Gunanjar yang menjadi aktor video ini, 
dengan pertimbangan antara lain pernah 
menjadi pegawai teladan yang sudah 
barang tentu sosok auditor ini adalah 
auditor yang bermanfaat bagi organisasi, 
dibuktikan dengan kiprahnya di beberapa 
unit kerja baik di tingkat pusat maupun 
perwakilan telah dijalaninya dengan track 
record yang baik. Di samping bermanfaat 
bagi organisasi, karya-karyanya juga 
bermanfaat bagi stakeholder, antara lain 
kedeputian Perekonomian, Polhukam PMK, 
dan bagi seluruh pegawai melalui sharing 
karyanya melalui kegiatan Library Café 

(LC). Di dalam tim 
penugasan pun selalu 
bermanfaat dalam 
membagikan ilmunya 
melalui diskusi yang 
dilakukannya. Di 
samping bermanfaat 
bagi lingkungan 
sekitar, ternyata 
pengembangan diri 
dan kepuasan hati/
jiwa tidak luput dari 
perhatiannya. Ia selalu 

mengasah pikirannya dengan berbagai 
bacaan buku di perpustakaan dan ungkapan 
syukur kepada-Nya selalu dilakukan di 
sela-sela kesibukannya sehari-hari. 
Oleh karena itu, lengkap sudah 
kehadirannya karena selalu bermanfaat 
bagi diri dan lingkungannya. Semua itu 
tervisualisasikan dalam sebuah video 
pendek karya pegawai Puslitbangwas BPKP 
dengan judul “Sehari Bersama Auditor 
(Auditor Bermanfaat) – Puslitbangwas 
BPKP”. Bagi yang penasaran dengan video 
ini dapat menyaksikan tayangannya dalam 
kanal YouTube dengan judul tersebut yang 
sudah ditonton lebih dari tiga ratus kali.

Pemilihan Pegawai Berprestasi
Seperti tahun sebelumnya, HUT BPKP 
ke-37 juga dimeriahkan dengan pemilihan 
pegawai berprestasi dari seluruh unit 

kerja pusat dan perwakilan. Pada tahap 
pertama pegawai yang ditetapkan menjadi 
kandidat berjumlah 130 orang dari ribuan 
pegawai BPKP. Tahapan selanjutnya yang 
harus dilalui oleh para kandidat tersebut 
adalah pembuatan tulisan mengenai 
karya selama setahun terakhir yang 
membanggakan atau inovasi yang akan 
dilakukan untuk mendukung unit kerja. 
Dari seleksi pembuatan tulisan tersebut 
hanya ditetapkan lima belas besar kandidat 
pegawai berprestasi. Ucapan syukur 
seluruh insan Puslitbangwas diungkapkan 
karena satu di antaranya adalah Chekat 
Fahmy Rosyadi dari Puslitbangwas BPKP. 
Dukungan dan untaian doa terus kami 
panjatkan agar Chekat bisa melalui dan 
berhasil dalam tahapan presentasi karya 
dan/atau inovasinya di depan para juri. 
Berkat persiapan matang dalam tahapan 
ini serta dukungan dan doa dari semua 
insan Puslitbangwas, Chekat berhasil 
menerobos lima besar nominasi dan 
menjadi juara harapan I dalam pemilihan 
pegawai berprestasi. Berikut cuplikan 
dokumentasi saat Chekat melakukan 
presentasi “Ketika Berbagi Pengetahuan 
Menjadi Sebuah Kebutuhan” di depan 
para juri via zoom meeting dengan senyum 
bangganya. Bravo mister Che!

Yel Unit Kerja
Dirancang sekaligus diproduseri oleh Sri 
Nurhayati, Yel Puslitbangwas BPKP kali 
ini serasa komplit karena diawali terlebih 
dahulu dengan lagu ajakan untuk kerja, 
kerja, dan kerja dengan penuh semangat, 
serentak, serta bahu-membahu untuk 
selalu memberi manfaat bagi ibu pertiwi 
dengan berlandaskan ilmu. Dengan 
music beat yang cukup menghentak dari 
lagu Megan Trainor berjudul “Better 
when I’m Dancing”, diharapkan dapat 
membakar semangat para pegawai 
untuk mengimplementasikannya dan 
mewujudkan tagline BPKP, yaitu Hadir 
Bermanfaat.
Kemudian dilanjutkan dengan sedikit 
improvisasi dari yel yang sudah ada. 

Berikut sepenggal kutipannya: Semangat 
(Pagi, Pagi, Pagi, Luar Biasa), Untukmu 
Indonesia (Kami Ada), BPKP (Jaya), 
Puslitbangwas (Elit Membanggakan), 
SPIP (Pasti Bisa)... Bila penasaran dengan 
tayangan lengkapnya saat Bonardo, Ficky, 
Chekat, Dewi, Vivi, Ayu, Sang Ayu, dan Ulfa 
beraksi, simak videonya di kanal YouTube 
“Puslitbangwas BPKP – Yel Yel” yang 
sudah ditonton lebih dari tiga ratus kali.

Sepak Bola Online
Puslitbangwas BPKP ikut berpartisipasi 
dalam kompetisi beregu Sepak Bola Online. 
Sesuai dengan ketentuan kepersertaan, 
tiga pegawai Puslitbangwas ikut berlaga 
dalam kompetisi ini, yaitu Mohamad 
Riyad, Chekat F. Rosyadi dan Ramondias 
Agustino. Bertempat di gedung BRI 
lantai 3, Renbangwas, BPKP Pusat, 
tim Puslitbangwas berlaga dengan 
menggunakan aplikasi Game Online FIFA/Pro 
Evolution Soccer 2020 (TBC) pada perangkat 
komputer yang tersedia di ruang tersebut. 
Kompetisi ini dengan menggunakan tim 
klub, tanpa pembatasan dalam pemilihan 
klub, format round robin, dan dilanjutkan 
dengan knock out system.
Itulah sekilas pandang bentuk partisipasi 
Puslitbangwas BPKP memeriahkan berbagai 
lomba dalam rangka HUT ke-37 BPKP yang 
kali ini dilaksanakan secara online, berskala 
nasional, dan beberapa di antaranya 
ditayangkan hasilnya dalam Instagram dan 
kanal YouTube. Ketika kita mengakses karya 
dari masing-masing unit kerja yang tersebar 
di seluruh Indonesia, seolah-olah kita 
dekat, tidak ada jarak, dan serasa sedang 
diajak menikmati suasana di unit kerja yang 
bersangkutan.
Dalam sebuah perlombaan, menang atau 
kalah adalah suatu hal yang biasa. Namun, 
“partisipasi dalam mengikuti lomba” dan 
semangat yang ditimbulkan adalah hal yang 
luar biasa, untuk kita bisa memberikan 
manfaat bagi organisasi.
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Menggali Ide dan Gagasan 
Melalui Lomba Karya Tulis Ilmiah

Teks Rury Hanasri

Peringatan Hari Ulang Tahun 
BPKP tahun ini tidak seperti 
biasanya. Tidak ada semarak 

pertandingan olahraga, yel-yel unit, 
dan parade kontingen per unit di 
lapangan terbuka. Upaya mensyukuri 
keberadaan BPKP tetap dilakukan di 
tengah pandemi, meski semua kegiatan 
dilakukan secara online/daring. Semua 
kegiatan, termasuk webinar, Rapat 
Koordinasi Pengawasan Nasional 
dengan Aparat Pengawasan Internal 
Pemerintah APIP), lomba inovasi, dan 
lomba kolase lagu dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi. Lomba karya 
tulis ilmiah (KTI) juga digelar, sebagai 
upaya menumbuhkan budaya menulis, 
berbagi pengetahuan, dan juga untuk 
meningkatkan konten Knowledge 
Management di BPKP. 

Latar Belakang
Tema yang diambil dalam lomba kali 
ini adalah Agile Auditor Internal sebagai 
Syarat Kesuksesan Implementasi SPIP, 
Manajemen Risiko Sektor Publik, 
dan Pengawasan Berbasis Teknologi 
Informasi. Sebagai respon untuk 
menyikapi perubahan yang terjadi di 

lingkungan eksternal, auditor internal 
harus menjadi pelopor dari perubahan. 
Perubahan lingkungan karena revolusi 
industri 4.0 telah menyebabkan perubahan 
yang sangat cepat dan terjadi dalam skala 
besar (volatility), sulit melakukan prediksi 
secara akurat apa yang akan terjadi 
(uncertainty),  tantangan menjadi lebih 
rumit karena berbagai faktor yang saling 
terkait (complexity), dan ketidakjelasan 
suatu kejadian dan mata rantai akibatnya 
(ambiguity), yang biasa dikenal dengan 
istilah ‘VUCA’. Hal ini dipicu dari dari 
penggunaan internet untuk segala hal 
melalui pemanfaatan cloud computing, big 
data, robotika, teknologi drone, hingga 
inteligensi artifisial yang mengubah 
seluruh aspek kehidupan. Auditor Internal 
sebagai sebuah profesi yang sangat 
dipengaruhi oleh perubahan lingkungan 
harus beradaptasi dalam merencanakan, 
melaksanakan, serta memberikan assurance 
dan consulting secara tepat waktu dengan 
kualitas yang diharapkan. Dalam kondisi 
ini auditor internal yang agile menjadi 
sebuah kebutuhan. Sebuah perubahan 
yang harus dimulai dari perubahan 
mindset, metodologi pengawasan, dan 
pendekatan dengan stakeholders. 

Dengan demikian organisasi auditor 
intern harus bertransformasi agar tidak 
ditinggalkan oleh stakeholder dari peran 
tradisional dalam assurance menjadi 
strategic partner. Sebuah tantangan yang 
menuntut peningkatan kompetensi bagi 
auditor internal. BPKP sebagai pembina 
APIP, mempunyai peran besar dalam 
mendorong tingkatan level maturitas 
APIP agar mampu menjalankan peran 
sebagai trusted advisor.  Untuk itu 
diperlukan terobosan dan ide-ide baru 
dalam mencapai harapan tersebut. 

Peran APIP sebagai strategic partner 
ini merupakan sebuah peluang yang 
tidak akan tergantikan oleh kemajuan 
teknologi. Menjadi strategic partner/
trusted advisor bukan berarti menjadi 
pihak yang paling ahli dan memahami 
segala hal, melainkan mewujudkan 
peran sebagai Internal Auditor (IA) 
Differentiator. Auditor internal harus 
mampu memberikan rekomendasi dari 
aspek tata kelola, manajemen risiko, 
dan pengendalian. 

Amanat dalam RPJMN 2020-2024, 
bahwa BPKP sebagai pembina 
manajemen risiko, perlu diarahkan 
dalam sebuah kesadaran tentang 
budaya peduli dan implementasi 
manajemen risiko. Hal ini sangat 
terkait erat dengan pengendalian 
yang diperlukan untuk memitigasi 
risiko baik dalam tataran strategis 
maupun operasional. Dengan demikian 
pengendalian tidak sekedar menjadi 
alat pemenuhan terhadap kepatuhan, 
melainkan juga sebagai pendorong 
tercapainya tujuan strategis. 

Dalam rangka peningkatan peran APIP 
tersebut, BPKP berupaya mendorong 
kementerian/lembaga/pemerintah 
daerah (pemda) (K/L/P) untuk terus 
melakukan penggalian ide dan praktik 
menuangkan inovasi atau terobosan 
baru terkait dengan mengimplementasi 
SPIP, manajemen risiko, dan 
pengawasan berbasis IT dalam suatu 
makalah/tulisan sebagai sarana sharing 
knowledge.

Persyaratan
Setiap peserta yang berasal dari BPKP 
atau K/L/P dengan persetujuan resmi 
pimpinan unit hanya mengirimkan 
satu karya tulis, tetapi setiap K/L/P 
dapat mengikutsertakan lebih dari 
satu tulisan ilmiah. KTI yang disusun 
diharapkan dapat mendorong 
optimalisasi peran APIP, implementasi 
SPIP, manajemen risiko, dan/atau 
pengawasan berbasis TI. Tulisan dapat 
berasal dari pengetahuan yang muncul 
dari pengalaman dan intuisi dalam 
melakukan penugasan pengawasan, 
teori, dan best practice yang ada. Karya 
tulis tersebut harus orisinal dan 
belum pernah dipublikasikan. KTI 
yang merupakan hasil karya pegawai 
BPKP diunggah ke situs Knowledge 
Management System (KMS) yang 
terdapat pada portal aplikasi app.bpkp.
go.id, sedangkan karya pegawai K/L/P 
lain dikirim melalui e-mail ke 
kms@bpkp.go.id.

Tahapan Penilaian
Peserta lomba KTI tahun ini ternyata 
luar biasa, lebih banyak dibandingkan 
tahun lalu. Bisa jadi disebabkan oleh 
tema yang menarik, budaya literasi 
yang meningkat, atau memang karena 
kondisi pandemi membuat pegawai 
lebih banyak memiliki kesempatan 
untuk menuangkan gagasannya. 
Dari sebanyak 92 karya tulis ilmiah 
yang masuk, ada 73 karya tulis 
ilmiah berasal dari pegawai BPKP, 
9 dari APIP K/L, dan 10 dari APIP 
pemda. Kriteria penilaian yang 
digunakan adalah 1) kejelasan dan 
kesesuaian dengan salah satu tema; 
2) bermanfaat dan dapat diterapkan 
di instansi pemerintah; 3) kebaruan 
dan merupakan gagasan kreatif; 4) isi 
dan materi aktual, strategis, jelas, dan 
inovatif; 5) kesesuaian dengan format 
penulisan, serta 6) penulisan jelas dan 
runtut. Tahap pertama, dengan kriteria 
di atas, dilakukan seleksi terhadap 92 
karya tulis ilmiah yang masuk oleh Tim 
Penilai internal BPKP, dengan hasil 57 
KTI yang diusulkan untuk masuk ke 
dalam tahap penjurian. 
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Dewan Juri berjumlah tiga orang dari 
kalangan akademisi dan praktisi. 
Mereka adalah Dr. Daryanto, Ak., 
M.I.S., (Auditor Utama BPKP), Dr. 
Sylvia Veronica Siregar, S.E., Ak. 
(Pengajar FEB-Universitas Indonesia), 
dan Isnaeni Achdiat, C.A., C.I.A., 
C.I.S.A. (DPN IAI, Partner Ernest 
& Young, dan Pengajar FEB-UI). 
Kekompakan dari Dewan Juri 
memudahkan koodinasi dan rapat 
pembahasan berikutnya. Untuk 
menjaga independensi, panitia lomba 
menutup nama dan instansi peserta 
lomba. Panitia menggunakan kode yang 
menjadi nama file dari KTI tersebut.

Tahap kedua berupa penilaian oleh 
Dewan Juri yang menetapkan 18 KTI 
dari 57 KTI hasil seleksi oleh Tim 
Penilai Internal. Pada tahap ketiga, 
dilakukan rapat pembahasan oleh 
Dewan Juri untuk menetapkan 6 KTI 
terbaik dari 18 KTI hasil tahap kedua. 
Proses penyeleksian oleh Dewan 
Juri dilakukan dengan melakukan 
pemeringkatan terhadap 9 KTI terbaik 
menurut versi masing-masing Dewan 
Juri. Tahap keempat, Dewan Juri 
menetapkan 6 KTI terbaik dengan 
memeriksa 9 KTI di atas terkait plagiasi 
melalui bantuan software Turnitin 
disertai penandatanganan Surat 
Pernyataan oleh peserta bahwa KTI 
merupakan hasil karya asli peserta yang 
belum pernah dipublikasikan. Hingga 
tahap ini nama file KTI peserta masih 
menggunakan kode.

Tahap terakhir adalah penetapan urutan 
peringkat dalam lomba KTI melalui 
presentasi dan wawancara oleh Dewan 
Juri yang diakomodasi oleh Panitia 
Lomba KTI dengan menggunakan 
media video conference “Zoom Meeting”. 
Pada  tahap ini Dewan Juri barulah 
mengetahui identitas keenam peserta 
dengan KTI terbaik.

Gambaran Hasil KTI
Tiga KTI dari finalis menarik untuk 
dibahas. Pertama adalah Peran APIP 
dalam Manajemen Risiko Fraud 

Pengadaan Era 4.0 yang membahas 
permasalahan  penilaian risiko fraud 
pada pengadaan barang dan jasa 
pemerintah (BPJP), serta strategi 
para pelaku PBJP dan APIP dalam 
menangani risiko fraud di era 4.0. 
Nuansa 4.0 lekat dan relevansinya 
dengan audit pengadaan barang 
dan jasa juga kuat. Terdapat tujuh 
risiko fraud pengadaan era 4.0 yang 
peringkat tertingginya adalah risiko 
“persekongkolan antar penyedia 
di  e-tendering”. Manajemen  
pengadaan  harus mencegah  fraud  
melalui  penguatan pakta  integritas, 
membangun aplikasi survei  harga 
dan anti hacker, serta penerapan sanksi  
yang tegas atas pelanggaran integritas, 
etika, dan prinsip pengadaan. Di aspek 
deteksi, manajemen pengadaan harus 
membangun sistem whistleblower dan 
data analytic atas kepemilikan usaha 
dan jaringan sosial, review ahli, serta 
monitoring berkelanjutan atas proses 
pengadaan melalui audit kinerja 
dengan teknik audit berbantuan  

komputer, probity audit, audit tata  
kelola  teknologi  informasi, dan 
continuous audit atas SPSE. Implikasi  
penelitian ini berupa peningkatan 
kompetensi auditor internal agar dapat 
menjalankan peran “add value” dan 
“improve  operations” di era 4.0 untuk 
penanganan fraud pengadaan.

Yang kedua adalah KTI berjudul 
Agile Governance: Tujuh Langkah 
Strategis Menghadapi Tantangan 
Multidimensi di Periode Ketujuh 
BPKP. KTI ini menyoroti peran 
yang harus dilakukan BPKP untuk 
menjadi organisasi yang agile. Terkait 
perubahan lingkungan yang cepat 
membawa konsekuensi dalam 
menghadapi ketidakpastian global dan 
perubahan landscape  akuntabilitas  di  
pemerintahan  pusat,  daerah, desa, 
dan korporasi; negara perlu dikawal 
oleh BPKP  dengan  menerapkan 
dynamic risk  asssessment dan 
integrated assurance. Konsep maturitas 
perlu diganti menjadi efektivitas 
pengendalian intern mengingat 
opportunistic behaviour dan moral hazard 
telah menjadi permasalahan aksi 
kolektif. Agility organisasional BPKP 
yang telah terbukti di enam periode 
kehidupan BPKP pada tahun 1983-
2019 perlu dibangun kembali untuk 
menghadapi  tantangan di periode 
ketujuh ini. Untuk mewujudkan BPKP 

yang agile, terdapat tujuh langkah 
strategis, yaitu 1) mengidentifikasi  
perubahan  lingkungan  sebagai  
sumber  risiko  pembangunan nasional; 
2) mengidentifikasi  tantangan  yang  
dihadapi  BPKP  yang  merupakan  
interaksi  antara ketidakpastian dan 
tujuan BPKP; 3) mendefinisikan 
makna BPKP yang agile; 4) mengukur 
tingkat agility organisasional BPKP; 
5) menyusun strategi meningkatkan 
kapabilitas untuk menjadi organisasi 
yang agile; 6) menyusun strategi 
bagaimana melakukan tugas dan fungsi 
BPKP secara agile; dan 7) mengeksekusi 
strategi dalam rerangka agile governance.

KTI ketiga yang berjudul Audit Intern 
dan Data Analytics (Studi Kasus pada 
Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan) sebenarnya mengevaluasi 
implementasi data analytics (DA) di 
Irjen Kemenkeu, tetapi banyak hal yang 
menarik untuk pembelajaran. Terlebih 
di era informasi dan digitalisasi yang 
memerlukan perubahan karakteristik 
proses bisnis di berbagai organisasi, di 
mana APIP juga perlu memanfaatkan 
peluang melalui penerapan DA untuk 
kegiatan audit atau pengawasan 
secara umum. Itjen Kemenkeu telah 
mencoba menerapkan DA pada tahun 
2014 melalui CAAT dan membuat 
roadmap penerapannya untuk 2019-
2023.  Roadmap DA secara  umum 
menyatakan upaya  penerapan  
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CA adalah kegiatan pengawasan 
utama bisa diotomatisasi dengan  
karakteristik berbagai prasyarat, 
seperti tersedianya data elektronis  
untuk pengujian  serta  langkah  
kerja  pengujian  yang  berulang  dan 
terstandar. Di Irjen Kemenkeu tahun 
2019  telah dilaksanakan sekurangnya  
sembilan pilot project analisis prediktif 
pengawasan  atas  proses  bisnis  
di Kemenkeu. Analisis prediktif 
dilakukan terhadap pengelolaan 
Pinjaman Pemerintah untuk Proyek. 
Secara  praktis, artikel ini diharapkan 
memberikan referensi penerapan DA 
bagi organisasi audit internal secara 
umum dan APIP secara khusus. 

Catatan Lain Seputar KTI
Hal yang menjadi pertimbangan Dewan 
Juri selain aspek penilaian yang sudah 
ditetapkan panitia adalah kebaruan 
konsep, relevansi dengan tema, 
metodologi penelitian, dan kelengkapan 
atau kedalaman penyampaian gagasan. 
Beberapa tulisan sangat menarik 
judulnya, tetapi ternyata penulis tidak 
mengupas secara maksimal, sehingga 
dapat diibaratkan platform-nya musik 

jazz isinya dangdut sehingga tidak 
menghasilkan simfoni yang selaras. 
Keberadaan juri dari akademisi 
memudahkan proses penilaian selain 
karena profesinya dekat dengan 
penelitian juga karena adanya sarana 
pengecekan plagiarisme dengan 
aplikasi Turnitin. Dari hasil pengujian 
tersebut terhadap sembilan karya tulis 
terbaik, terdapat dua karya tulis yang 
similarity-nya di atas 25%. Setelah 
ditelusuri, ternyata karena kedua KTI 
tersebut banyak mengutip regulasi, 
sehingga tidak diperhitungkan sebagai 
plagiarisme. 

Terdapat karya tulis berupa aplikasi, 
yaitu terkait pengelolaan manajemen 
risiko dan aplikasi pengawasan sistem 
Keuangan Desa. Aplikasi pengelolaan 
manajemen risiko ditulis dengan gaya 
penulisannya lebih bernuansa buku 
manual (manual book) pengoperasian 
aplikasi i.e Microsoft Query, bukan 
merupakan KTI. Meski demikian, 
tulisan ini dianggap bermanfaat, masih 
relevan, dan memiliki ‘roh’ agile auditor 
internal. 

KOIN
Tokoh Inovator

Dr. Daryanto, Ak., GDipCom., MIS, QIA, CA

Menikmati Bergelut di TI dan Seni
Jamason Sinaga, Putut Hardiyanto

Dara Mustika
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Alam Indah dan Keroncong Memupus 
Tantangan di Irian Jaya

Sinar matahari sore yang menyinari sebuah 
ruang di Lantai 11 BPKP Pusat menemani 
perbincangan hangat dengan Dr. Daryanto 
yang mengenakan kemeja putih. “Saya 
memulai karir di tempat yang jauh, di 
BPKP Perwakilan Irian Jaya,” ungkap 
ajun akuntan lulusan D3 STAN Tahun 
1984 ini mengawali. Saat itu perjalanan 
ke Jayapura ditempuh dengan kapal laut 
selama tujuh hari enam malam, itupun 
baru sampai di Sorong, masih harus 
disambung lagi dengan pesawat Fokker 
F-28 menuju Jayapura. “Saya memilih Irian 
Jaya karena selain saya masih bujang yang 
masih penuh dengan hasrat petualangan, 
juga didorong oleh panggilan jiwa untuk 
mengabdikan diri di belahan Indonesia 
timur yang pada waktu itu baru memiliki 
10 orang Ajun dari 40 yang dibutuhkan. 
Dan benar, ketika tugas di sana memang 
dituntut bekerja ekstra keras dan mandiri. 
Terkadang harus merangkap tugas sebagai 
anggota tim sekaligus ketua tim, bahkan 
mengetik laporan pun harus dilakukan 
sendiri, menggunakan mesik ketik 
manual,” ujar pria yang bertugas di Irian 
Jaya selama 4,5 tahun ini. 

Jayapura meskipun jauh namun 
pemandangan alamnya amat indah, 

natural, dan tidak membosankan bagi pria 
berkacamata ini. Pekerjaan di kantor sangat 
menantang, diperlukan analytical review 
yang tajam. Padatnya penugasan kantor 
tak menghalangi pria sebelas bersaudara 
ini untuk menyalurkan bakat dan hobinya, 
yaitu bermain keroncong dan sempat 
mengantarkannya bergabung dengan Grup 
Orkes Keroncong RRI Studio 5 Jayapura. 
“Setiap Kamis malam, teman-teman di 
mess selalu riang gembira mendengarkan 
alunan musik keroncong radio RRI studio 
lima Jayapura, terutama ketika penyiarnya 
menyebut nama-nama pemainnya, 
termasuk nama saya, Daryanto pemain 
ukulele,” imbuh pria berkaca mata ini.

Teknologi Informasi Menguatkan Audit 
Investigasi

Setelah tamat Akuntan D4 STAN tahun 
1991 ia memilih ditempatkan di Perwakilan 
BPKP Provinsi DKI Jakarta dan mengampu 
sebagai Ketua Tim Bidang BUMN Seksi 
Pemeriksaan Khusus. Minatnya pada 
Information Technology (TI) ditunjukkan 
dengan membeli laptop dan peralatan 
pendukungnya yang pada saat itu terbilang 
cukup mahal hampir setara dengan mobil 
MPV. Dengan mengandalkan kemampuan 
TI, ayah seorang putera ini amat terbantu 
ketika mengolah data digital berukuran 
besar dengan cepat dan akurat, khususnya 
untuk menunjukkan trend transaksi, 
anomali, bahkan potensi penyimpangan 
yang mungkin terjadi. Pengalaman ini 
membawa Daryanto terpilih sebagai Tim 
Investigasi sekaligus Pemberi Keterangan 
Ahli di persidangan kasus besar (kasus 
korupsi Eddy Tansil di Bapindo Rp1,3 
Triliun) dan berhasil membuktikan adanya 
penyimpangan itu. Pengolahan data 
menggunakan TI ini membawanya bisa 
berdiskusi secara komprehensif dengan 
para jaksa hingga Jaksa Agung, dan ini 
sangat berkesan baginya. 

Kemampuan di TI nya semakin kokoh 
ketika suami Nuri Sujarwati ini berhasil 
mendapatkan beasiswa (scholarship) Master-
Degree bidang Business Information System 

 

Motto "mudahkan hal-hal yang sulit 
dan sederhanakan hal-hal yang rumit", 
senantiasa menjunjung tinggi integritas 
dan bekerja dengan standar mutu 
tertinggi menjadi "modal" perjalanan 
panjang karir Daryanto, yang kini menjadi 
Auditor Utama BPKP. Keseriusannya 
mendalami Teknologi Informasi 
diimbangi kecintaannya pada seni, 
dan utamanya rasa syukur pada Tuhan 
menjadi bekal Pembina Gowesers "Warga 
Byke Byke" BPKP ini mengatasi ragam 
persoalan untuk memberi kontribusi bagi 
Indonesia yang lebih baik.

di Australia. Ia sengaja memilih bidang TI 
yang diminatinya meski harus menjalani 
pendidikan Bachelor Degree bersama 
siswa yang baru tamat SMA sebagai 
prasyarat menuju jenjang Master. Jatah 
waktu yang diberikan untuk menempuh 
Bachelor dan Master itu hanya dua tahun. 
“Sungguh terasa berat beban studi itu, 
tetapi alhamdulillah Tuhan menolong 
menguatkan saya sehingga bisa selesai 
tepat waktu,” ujar lulusan S2 di University 
of Wollongong ini.

Sekembalinya dari belajar di luar negeri, 
penggemar gowes ini dipromosikan 
sesuai bidang keahliannya, yaitu sebagai 
Kepala Sub-Bidang Pengembangan Sistem 
Aplikasi di Pusat Informasi Pengawasan 
(Pusinfowas). Kebetulan pada saat yang 
sama BPKP sedang membutuhkan tenaga 
untuk melakukan audit dan data tracing 
di BPPN. Atas disposisi dari Deputi 
Pengawasan Khusus, pria yang baru 
enam bulan menduduki jabatan eselon IV 
ini ditugaskan untuk memperkuat Tim 
Audit BPPN. Tugasnya adalah menyortir 
data elektronik berisi profil nasabah yang 
tidak bisa menarik uangnya dari bank 
yang terlikuidasi. Tugas ini berat namun 
terbantu dengan pengetahuan TI yang 
digelutinya. 

Membangun Data Management Systems 
(DMS), Wide Area Network (WAN) BPKP, 
dan BPKP Enterprise Systems (BEST)

Setelah penugasan itu selesai, ia kembali 
ke Pusinfowas untuk membangun 
sistem jaringan komputer hingga 
sistem aplikasi yang fungsinya untuk 
memudahkan pekerjaan karyawan 
BPKP, antara lain sistem manajeman data 
(Data Management Systems) dan disposisi 
elektronik menggunakan platform Lotus 
Notes. Saat itu pembangunan gedung 
baru BPKP Pusat sedang berlangsung 
dan Lulusan D-IV STAN tahun 1991 ini 
mengusulkan agar kantor yang baru 
tersebut dilengkapi dengan instalasi Wide 
Area Network (WAN) yang konstruksi 
kabel jaringannya tertanam di dalam 
bangunan. Tentu saja usulan ini akan 
menambah biaya pembangunan gedung, 
tetapi lulusan SMEA Negeri II dan pelajar 
teladan Surakarta ini mampu meyakinkan 
pimpinan bahwa pemasangan jaringan 
WAN akan menghemat biaya operasional 
kantor - khususnya biaya telepon - antara 
Rp2 hingga Rp4 Miliar per tahun. Usulan 
itupun akhirnya dikabulkan DPR RI.

Perjalanan kariernya selama sepuluh tahun 
di Pusinfowas dilaluinya dengan dua kali 
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menjabat sebagai Kepala Sub-bidang dan 
sekali menjadi Kepala Bidang. Banyak 
hal yang dicapai, mulai dari penyusunan 
aplikasi komunikasi perkantoran 
yang sederhana, pemasangan jaringan 
komunikasi, hingga penataan desain sistem 
informasi di BPKP yang menghasilkan 
BPKP Enterprise Systems (BEST). Kerja 
keras ini membuahkan hasil yang cukup 
membanggakan, BPKP berhasil meraih 
posisi runner up E-Government Award Tahun 
2009 dari Warta Ekonomi. Predikat ini 
menunjukkan adanya pengakuan pihak 
publik atas kemajuan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) di BPKP.

Upaya Mewujudkan Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBBM) di Bappenas dan 
Kemendikbud

Kesibukan di Pusinfowas tidak 
menghalanginya menggeluti hobi seni 
dengan tetap bermain musik keroncong 
hingga menyelenggarakan lomba paduan 
suara di sela-sela perayaan HUT BPKP. 
Pernah dalam satu acara Seminar Nasional 
Internal Audit (SNIA) tahun 2010 ia 
diminta untuk menjadi mitra monolog 
Butet Kartarejasa, dan kebetulan ada 
seorang petinggi Bappenas yang melihat 
dan mendengar acara monolog tersebut 
lantas tertarik untuk menominasikan 
sosok Daryanto ini menjadi Inspektur 
di Bappenas. Dan benar, ini menjadi 
tantangan berikutnya setelah lulus bidding. 
“Saya tidak mengenal siapa-siapa di 
Bappenas, sementara saya dituntut harus 
mampu beradaptasi di lingkungan baru 
itu,” kata mantan Kasubdit Industri dan 
Perdagangan BPKP ini. Selama hampir 
lima tahun bertugas sebagai Inspektur 
di Bappenas, ada dua capaian yang 
amat berkesan, yaitu Laporan Keuangan 
Bappenas meraih opini WTP 5 kali 
berturut-turut dari BPK RI, dan tunggakan 
temuan BPK RI maupun BPKP dapat 
dituntaskan hingga berstatus nihil. 

Pada Tahun 2015 ia mengikuti bidding 
untuk menjadi Inspektur Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dan berhasil. Tantangan di Kemendikbud 
juga tidak ringan. Permasalahan demi 
permasalahan mulai dari penanganan 
pengaduan masyarakat terkait persoalan 
guru, murid, orang tua murid, komite 
sekolah hingga pengelolaan anggaran 
pendidikan yang sangat besar membuat 
siapapun yang menjadi Irjen tidak dapat 
tidur nyenyak. Tantangan itu dijawabnya 
dengan membangun sistem tata kelola 
yang baik, good governance, risk and 
control management. Ia mendorong dan 
mengawal penerapan SPIP secara ketat 
dan transparan dengan menekankan 
pada aspek pencegahan terjadinya 
penyimpangan. Kemendikbud juga 
berhasil mempertahankan opini WTP 

tiga tahun berturut-turut berikut capaian 
kinerjanya sehingga masuk ke dalam 
sepuluh besar K/L terbaik, sehingga 
tunjangan kinerja para insan Kemendikbud 
pun bisa terangkat ke level yang lebih baik.

Integrasi Data Mendukung Terwujudnya 
Sistem Satu Data (One Data)

“Saya menyadari bahwa tugas di Bappenas 
dan Kemendikbud adalah atas penugasan 
dari BPKP dan Presiden, sehingga 
ketika Tahun 2018 saya diminta kembali 
ke BPKP, saya patuhi dan saya jalani 
perintah tersebut,” ujar Daryanto. Ada 
saja hikmah di balik itu, bahwa setelah 
kembali ke BPKP, ia dapat berkonsentrasi 
penuh untuk menyelesaikan disertasi 
S3 nya di Universitas Padjadjaran dan 
berhasil lulus dengan predikat cum laude 
(sangat memuaskan). Disertasinya pun 
tidak jauh-jauh dari masalah TI, yaitu 
bagaimana memadukan sisem data pokok 
pendidikan (DAPODIK) dengan sistem 
pengambilan keputusan penganggaran. 
Salah satu rekomendasi disertasinya 
adalah terpadunya Sistem DAPODIK 
dengan Sistem Data Kependudukan 
sehingga secara nasional memungkinkan 
terjadinya integrasi data (One Data). 
Artikel disertasinya yang berjudul 
“Pengaruh Kompetensi Pengguna, 
Komitmen Pimpinan, dan Kualitas Sistem 
Informasi Dapodik terhadap Kualitas 
Pelaporan Dapodik, serta Dampaknya 
Terhadap Optimalisasi Pengambilan 
Keputusan Anggaran” telah dimuat di 
jurnal terindeks Scopus Q2 dengan judul 
“Impact of DAPODIK Information Quality on 
Optimization of Education Budget Decision 
Making from User Perspective”.

Kesungguhannya belajar selalu berpadu 
dengan dukungan dari pemerintah. 
“Alhamdulillah dan bersyukur semua biaya 
belajar sejak SLTA hingga S3 diperoleh 
dari beasiswa, di bangku SMEA dibiayai 
oleh Yayasan Darmakumara/Supersemar, 
lanjut ke D-IV STAN dibiayai bahkan 

digaji oleh negara melalui Kemenkeu, 
program S2 dibiayai oleh Ausaid melalui 
kerja sama scholarship pemerintah Australia 
dan Indonesia, serta pendidikan doktoral 
(S3) mendapat beasiswa pemerintah 
melalui Kemendikbud, sehingga saya amat 
berhutang kepada rakyat dan negara ini.” 
ujar Daryanto dengan mata berkaca-kaca.

Potensi BPKP Mewujudkan Big Data 
Nasional

Sekembalinya ke BPKP, penggemar lagu 
karya John Denver ini tetap mempunyai 
obsesi. Ia merindukan BPKP menjadi 
kantor modern berbasis TI yang seluruh 
pegawainya ber “IT minded”. BPKP 
diharapkan bisa berperan mewarnai 
pembangunan data nasional yang 
terintegrasi. BPKP berpotensi besar 
menjadi bagian terwujudnya Big Data 
Negara, tambah pemain cello ini dengan 
antusias. Dalam hal seni, ternyata bukan 
hanya pada musik, Daryanto juga bakat 
melukis. “Pada saat saya di SMEA, saya 
sudah menghasilkan lukisan yang laku 
dijual,” ujar pria berusia 58 tahun ini 
sembari menunjukkan foto-foto lukisan 
yang pernah dibuat. Ketika ditanya lagu 
keroncong mana yang jadi favoritnya, 
lelaki sederhana ini menyatakan semua 
lagu keroncong saya suka, tetapi ada lagu 
khusus yang saya terkesan dari lirik dan 
beat-nya yang enak, yaitu lagu “Bahana 
Pancasila” dan “Segenggam Harapan”.

Dari pengalaman yang panjang, 
penggagas IT BPKP Enterprise Systems ini 
menyampaikan bahwa integritas tidak 
dapat ditawar-tawar dan harus dijunjung 
tinggi. Bekerja dengan standar mutu 
yang paling tinggi, dan biarkan manfaat 
pekerjaan itu mengalir yang membuat 
orang berbicara tentang kita. Perjalanan 
yang menyenangkan di atas TI dan seni 
nampaknya menjadi perpaduan otak kiri 
dan otak kanan yang membawa seorang 
Daryanto menjadi sosok yang mumpuni 
dan bersahaja seperti sekarang ini.
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P  enelitian akan bermanfaat bila 
dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah, serta diketahui 

dan diterapkan hasilnya oleh 
masyarakat. Ini berarti penelitian 
dan hasilnya harus dipublikasikan. 
Untuk mengakomodasi kepentingan 
tersebut penelitian dan hasilnya harus 
didokumentasikan dalam bentuk 
tulisan, yang biasa dikenal sebagai 
“karya tulis”. Di dunia penelitian 
terdapat berbagai bentuk karya tulis. 
Nah, dalam Seputar Litbang kali ini 
kita akan berkenalan dengan dua belas 
jenis karya tulis yang dikenal dalam 
kegiatan penelitian sehari-hari.
1. Laporan Buku
Disebut juga “Book Report”, biasanya 
dikenal di sekolah sejak tingkat 
sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 
Terkadang laporan tersebut dihasilkan 
oleh penerbit atau asosiasi profesional 
untuk mengadakan kegiatan “bedah 
buku” atau sebagai tugas resensi 
untuk mengupas isi dasar buku ilmiah 
tertentu.

Jenis-Jenis 
Karya Tulis 
       Coenraad Rezky D

2. Tugas Kuliah
Dalam Bahasa Inggris disebut “Term 
Paper” atau “Paper” merupakan 
jenis penulisan yang berada di luar 
kategori Laporan Buku karena 
penulis tidak secara khusus menelaah 
buku tertentu. Biasanya penulis 
mendapat tugas untuk membahas 
suatu pokok permasalahan yang 
mungkin mengharuskannya 
membaca lebih dari satu buku.
3. Makalah 
Dikenal juga sebagai “Kertas 
Kerja” yang dalam bahasa Inggris 
disebut “Paper”, “Working Paper”, 
“Proceeding”, dan lain-lain; 
merupakan kertas kerja yang 
disusun untuk dibahas dalam forum 
tertentu. Makalah dikenal di tingkat 
perguruan tinggi dalam seminar 
terbatas di tingkat lanjutan, misalnya 
di jenjang Pendidikan Strata 2 dan 
seminar atau lokakarya. Makalah 
disusun berdasarkan permintaan 
penyelenggara seminar disesuaikan 
dengan tema seminar atau 

terkadang sebagai sumbangan secara 
sukarela dari peserta seminar untuk 
menyebarluaskan gagasannya.
4. Artikel Jurnal
Disebut sebagai “Journal Article” dalam 
bahasa Inggris merupakan tulisan 
ilmiah yang khusus untuk diterbitkan 
di dalam jurnal atau majalah ilmiah. 
Artikel dinilai terlebih dahulu oleh tim 
redaksi yang ahli dalam bidang yang 
dibahas di dalam artikel tersebut.
5. Laporan Kajian
Biasa disebut dalam bahasa Inggris 
sebagai “Research Report” dikeluarkan 
oleh Lembaga penelitian dan menjadi 
sumber rujukan peneliti.
6. Brosur
Dikenal dalam bahasa Inggris sebagai 
“Brochure” atau “Booklet” berbentuk 
buku kecil, ringkas, dan praktis 
menguraikan topik tertentu secara 
terbatas. Karya tulis ini bisa berupa 
pandangan atau bahasan topik tertentu 
secara terfokus.
7. Skripsi
Dalam bahasa Inggris disebut “Term 
Paper”. Di Indonesia mulai dibakukan 
sebagai tulisan ilmiah yang terkait 
dengan tuntutan ujian perguruan 
tinggi untuk mencapai tingkat Strata 
1. Topik yang dibahas lazimnya 
ditentukan sendiri oleh penulis, tetapi 
pengembangan pokok bahasan pada 
umumnya perlu mendapat persetujuan 
dari pihak yang berkompeten, 
sekurang-kurangnya dosen, di 
perguruan tinggi.
8. Tesis
Sebagaimana skripsi, tesis merujuk 
pada karya tulis ilmiah yang lebih 
formal. Perguruan tinggi biasanya 
mengeluarkan pedoman khusus 
yang berlaku di perguruan tinggi 
tersebut atau mengikuti pedoman 
yang ditetapkan oleh perguruan tinggi 

lain. Penulisnya yang terkait secara 
kelembagaan dengan perguruan tinggi 
tertentu harus mempelajari pedoman 
yang ditetapkan.
9. Disertasi
Dilihat sebagai tulisan ilmiah tertinggi 
dalam jenjang pendidikan perguruan 
tinggi. Disertasi yang didasarkan pada 
penelitian yang mendalam menjadi 
syarat untuk memperoleh gelar doktor 
pada tingkat Strata 3.
10. Buku
Pada umumnya, buku yang bernilai 
ilmiah ditulis secara kritis dengan 
menggunakan berbagai hasil 
penyelidikan, baik oleh penulis 
maupun orang lain.
11. Kamus
Ditulis oleh seseorang atau secara 
beregu umumnya didahului oleh 
penelitian mengenai perkembangan 
dan penggunaan istilah yang menjadi 
entri (lema) kamus. Penyusunannya 
memerlukan ketelitian karena 
umumnya kamus dipandang sebagai 
buku sumber, rujukan, atau referensi.
12. Ensiklopedia
Merupakan sejenis kamus dalam 
format yang sangat terurai. Dalam 
ensiklopedia, sebuah topik di bawah 
sebuah entri (lema) perlu mengupas 
sejarah dan perkembangannya sampai 
pada periode terakhir penulisan, karena 
ensiklopedia diciptakan sebagai sumber 
referensi yang komprehensif, serba 
luas, serba dalam, dan serba lengkap.

Sumber:
Surakhmad, Winarno. 2015. Panduan 
Praktis Penulisan Karya Ilmiah: Makalah-
Skripsi-Laporan Ilmiah-Tesis-Disertasi. 
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
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Agile dan Etika:
Antara 
Keharmonisan 
dan Dilema 

       Rury Hanasri

 

Namun, terdapat diskusi yang menarik 
ketika agile dihadapkan dengan etika. 
Apakah ada sesuatu yang kontradiktif 
ataukah keduanya bisa harmonis? Misalnya, 
saat agile menuntut untuk memenuhi 
harapan stakeholder, sementara etika 
tetap menuntut untuk menjaga integritas. 
Juga ketika agile menuntut kita untuk 
memberdayakan semua tim saat etika 
menuntut untuk menjaga dan menghormati 
peran dan fungsi masing-masing personel 
dalam tim.

google

Di era disrupsi ini, membicarakan 
agile sepertinya bukan hal yang 
baru. Di semua kehidupan, 

manusia dituntut untuk agile, sebuah 
perilaku lincah dan gesit yang berkonotasi 
harus cepat menyesuaikan diri dengan 
perubahan. Seseorang yang bisa 
mengimbangi cepatnya perubahan itulah 
yang akan bertahan. Jadi, adaptif dan 
fleksibel menjadi sebuah kebutuhan untuk 
mengimplementasikan agile. Termasuk 
dalam hal ini audit internal, yang sangat 
tergantung pada penerimaan stakeholder.

Untuk itu pembahasan akan difokuskan 
pada tiga karakteristik agile dan bagaimana 
seharusnya kode etik menyikapinya. 
Sebuah artikel yang membahas risiko dan 
ketaatan, menyatakan jika ada agile audit 
maka perlu juga mengimbangi dengan 
agile compliance/agile ethic. Jadi, pembahasan 
akan dimulai dengan tiga hal mendasar 
dalam agile audit, yaitu

1. Agile Compliance Risk Assessment

Dalam agile audit, fokus pengawasan 

adalah pendekatan audit yang berbasis 
risiko, yaitu risiko  terbesar yang 
berpotensi menjadi penghalang pencapaian 
tujuan stakeholder. Pihak yang bertanggung 
jawab terhadap etika dan kepatuhan 
organisasi harus menyinggung hal ini. Jika 
secara tradisional, kepatuhan/compliance 
diartikan pada ketaatan terhadap 
peraturan, ternyata di era sekarang, banyak 
penyimpangan besar yang mengancam 
reputasi organisasi bukan dari pelanggaran 
aturan. Pelanggaran individu organisasi 
atau menurunnya reputasi organisasi 
ketika tidak mampu menciptakan nilai 
yang memenuhi harapan stakeholder 
merupakan masalah besar yang berkaitan 
dengan kepatuhan dalam konteks 
kekinian. Artinya, unit kepatuhan dan 
etika organisasi harus mengidentifikasi tata 
kelola buruk yang berpotensi menghambat 
pencapaian tujuan.

Penilaian risiko kepatuhan yang 
agile akan dapat dicapai jika auditor 
internal menjalankan peran “trusted 
advisor” sebagai istilah yang menjadi 
nilai jual bagi auditor. Seorang atau 
lembaga internal auditor tidak mampu 
menjadi konsultan terpercaya ketika 
tidak mampu menggabungkan 
integritas dan kompetensi. Walaupun 
fokus agile audit pada pemenuhan 
kebutuhan terhadap stakeholder, tetapi 
tidak boleh mengorbankan integritas 
dan independensi. Kewajiban untuk 
berperilaku secara berintegritas dan 
profesional merupakan implementasi 
dari kode etik yang dibuat oleh organisasi 
profesi di manapun termasuk Asosiasi 
Auditor Internal Pemerintah Indonesia 
(AAIPI). Dengan demikian, makna 
kepatuhan juga harus disesuaikan dan 
kode etik harus berjalan seimbang dalam 
implementasi agile compliance.

2. Prioritized & Focused Action, Not 
Perfection

Agile auditing lebih berfokus pada 
menghasilkan kemampuan untuk 

mengatasi risiko, daripada mengatur 
departemen audit yang sempurna. 
Executive auditor yang cerdas mengetahui 
tidak mungkin membangun departemen 
audit yang sempurna, karena adanya 
keterbatasan anggaran dan tidak dapat 
memikat talenta terbaik, meskipun 
mereka memilikinya. Mencapai efektivitas 
dalam praktik adalah prioritas yang lebih  
mendesak. Masalah yang banyak dihadapi 
oleh organisasi internal auditor ketika 
menerapkan agile audit adalah teknologi 
dan sumber daya manusia. Fungsi agile 
audit menghabiskan lebih banyak waktu 
mengembangkan kemampuan untuk 
mengatasi risiko apapun yang muncul 
dari agile compliance risk assessment. Berarti 
lebih banyak perhatian pada teknologi 
dan untuk membangun aliansi dengan 
bagian lain dari perusahaan yang memiliki 
bakat untuk memecahkan masalah. Ini 
merupakan hal yang menarik, karena 
profesional merupakan etika utama 
yang harus dimiliki, tetapi tidak harus 
datang dari bisa berasal dari lintas unit 
bahkan outsourching daripada organisasi 
internal audit sendiri. Artinya, jika suatu 
organisasi tidak punya SDM yang mampu 
memenuhi ekspektasi stakeholder maka jika 
pemenuhan kompetensi memakan waktu 
atau terkait dengan skill yg diluar ruang 
lingkup kompetensi auditor, maka dapat 
dipenuhi melalui ekspert dari luar atau 
menggunakan SDM dari unit lainnya.

Ide yang baru adalah terkait penerapan 
kode etik yang interaktif. Artinya, 
investasi besar dalam teknologi, tetapi 
tetap mempertahankan profesionalisme 
auditor melalui peningkatan kompetensi 
yang diperlukan. Namun, penerapan 
ini lebih memakan waktu, yang dapat 
diimplementasikan di tahun kedua 
proyek tanpa mengorbankan kebutuhan 
stakeholder.

3. Assurance Through Visualization, Not 
Just Documentation

Agile audit mensyaratkan paperless reporting 
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Visualisasi merupakan hal penting, 
tetapi bukti pendukung yang tetap 
terdokumentasikan dari informasi 
tersebut akan berasal dari sistem yang 
menghasilkan data dengan lebih akurat. 
Jadi, agile compliance harus menyediakan 
sarana itu dan prinsip etika tetap terjaga 
dari keabsahan dokumen yang dihasilkan.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa agile 
audit dapat berjalan harmonis dengan 
etika. Namun, penerapan etika dipandang 
dari sudut yang berbeda; bukan penekanan 
pada kepatuhan terhadap aturan 
melainkan keselarasan antara kebutuhan 
stakeholder dalam bingkai etika yang 
berlaku.  

Sumber:

avexglobal.com/blog/article/3-steps-to-
apply-agile-auditing-principles-to-ethics-
compliance/

dan menggunakan visualisasi untuk 
memenuhi kebutuhan pelaporan. Namun, 
yang menjadi dilema adalah bagaimana 
jika investigasi dari regulator yang tentu 
mensyaratkan adanya bukti dokumen?

Sebenarnya agile auditing bukanlah 
tentang memberikan lebih sedikit bukti 
bahwa program manajemen risiko telah 
efektif; melainkan memberikan jaminan 
dengan cara yang lebih baik, yaitu 
laporan visual, didorong oleh data, serta 
dirancang untuk memberi pengaruh dan 
penyerapan. Pemangku kepentingan masih 
bisa menggali sendiri data pokok bila 
mereka mau. Misalnya, penyelidik dan 
penyidik masih dapat mempelajari catatan 
pelatihan, bukti transaksi, atau pengujian 
pengendalian internal. Jenis pelaporan 
visualisasi memberikan ringkasan yang 
memudahkan untuk menyampaikan 
adanya risiko dan cara memitigasinya. 

Humor
Asal Muasal Kelinci 
    Putut Hardiyanto

Anak Kelinci  :  "Ibu, aku ini asalnya dari mana?"
Ibu Kelinci      :  "Sekarang belum saatnya kamu tahu, 
     ibu akan memberitahumu ketika kamu 
     sudah dewasa nanti."
Anak Kelinci  :  "Ah... bu! Tolong katakan sekarang!"
Ibu Kelinci      :  "Kalau kamu memaksa ingin tahu, 
     baiklah, akan ibu beritahu."
Anak Kelinci  :  "Ya, bu! Cepat katakan!"
Ibu Kelinci      :  "Kamu berasal dari topi pesulap."

Logistik Persiapan
Lockdown 
    Putut Hardiyanto

google

google

Persiapan lockdown keluarga saya:     Ada     Tidak

1. 10 karung beras

2. 5 dus mi instan

3. 10 ikan kalengan

4. Pulsa listrik Rp2 juta

5. Kuota data internet 500 GB

6. Duit buat beli logistik
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PAMOR
Pojok Asah dan Humor

Asah Otak
Sudoku 
    Putut Hardiyanto

Sudoku adalah permainan mengisi kisi-kisi 
berukuran 9 × 9 dengan bilangan antara 1

 sampai 9. Setiap baris dan kolom akan memuat 
bilangan antara 1 sampai 9. Setiap kisi-kisi 

berukuran 3 x 3 juga memuat bilangan antara 1 
sampai 9. Sudah ada sebagian kotak yang terisi. 

Tugas Anda adalah melengkapi sisanya. 
Selamat mencoba!

Sudoku Edisi Triwulan II

Jawaban Sudoku Edisi Triwulan I

Sumber: Sudoku Master (2018),  Android Apps on Google Play




