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Alhamdulillah kami 
panjatkan puji dan 
syukur ke hadirat Allah 
SWT, Tuhan Yang Maha 

Kuasa, atas segala rahmat, karunia, 
dan ridha-Nya, Majalah Seputar 
Litbang edisi triwulan IV tahun 
2020 dapat dirilis. 
Mundur dari jadwal yang 
direncanakan, tetapi dapat 
diselesaikan melalui upaya 
keras yang dilakukan untuk 
mempertahankan agar majalah ini 
dapat terbit sesuai target. Tentunya 
menuntut adanya kesungguhan 
dan pengorbanan dari para awak 
Seputar Litbang.
Kami berharap majalah ini hadir 
membawa sajian hasil penelitian 
yang dapat menjadi insight bagi 
auditor dan berita litbang untuk 
memenuhi hasrat keingintahuan 
para pembaca tentang proses yang 
ada di Puslitbangwas BPKP.
Dengan bertema "Penguatan 
Peran Auditor Intern", majalah 
ini mengupas amanah berat APIP 
dalam implementasi manajemen 
risiko. Berharap dapat menjadi 
inspirasi, untuk menjawab 
pertanyaan terkait implementasi 
manajemen risiko, "mulai dari 
mana ya?"
Pengetahuan terkait manajemen 
risiko dan pengendalian intern 
diharapkan juga dapat menjadi 
referensi kebijakan dalam 

menjalankan amanat pengawasan 
intern yang diemban BPKP. 
Hal ini menjadi tantangan bagi 
kami, insan Puslitbangwas, 
untuk memunculkan ide inovasi 
dan kebaruan dalam metode 
pengawasan. 
Kami berharap melalui berbagai 
pengetahuan yang ada di majalah 
ini dapat memunculkan inovasi 
baru di tempat lain dan membantu 
dalam pelaksanaan penugasan. 
Mudah-mudahan terbitan kali ini 
dapat memenuhi harapan tersebut. 
Dengan dinamika organisasi yang 
membawa perubahan baru, semoga 
menjadi momen yang pas untuk 
melakukan perubahan ke arah 
yang lebih baik.
Tim redaksi telah berusaha 
keras memberikan data, 
informasi, dan pengetahuan 
untuk disajikan dalam satu 
mosaik yang indah, tetapi tak 
bisa dipungkiri masih banyak 
diperlukan penyempurnaan. Kami 
mengharapkan saran, masukan, 
dan kritik yang membangun dari 
pembaca. 
Akhir kata, melalui perjuangan 
semuanya, semoga majalah ini bisa 
menjadi langkah berarti bagi dunia 
pengawasan dan peningkatan 
layanan organisasi.

Sasono Adi 
Kepala Puslitbangwas BPKP

SAMBUTAN 
KAPUSLITBANGWAS

Majalah Seputar Litbang merupakan 
media komunikasi triwulanan 
untuk mendorong pemanfaatan 
hasil penelitian dan pengembangan 
keilmuan di bidang pengawasan



4 S E P U T A R  L I T B A N G 5V O L .  I I I  /  N O .  4  /  T A H U N  2 0 2 0

EDITORIAL

D
A

FT
A

R
 IS

I
3 SAPA

5 EDITORIAL

TOPI - Topik Pilihan
6 Struktur Manajemen Risiko
12 Pengukuran SPIP Tematik Prioritas Pembangunan Nasional

ELIT - Ekspresi Peneliti
21 4 Types of Humour Explained in English
22 Library Café Menerima Penghargaan Top 45 dalam Inovasi 

Pelayanan Publik 2020
24 Forum Kelitbangan: Sarana Memperkuat Peran Duta 

Knowledge Management System

BANGGA - Pengembangan Gagasan
31 Sertifikasi ISO 9001:2015
34 Puslitbangwas BPKP Ujung Tombak Pengawasan
36 Membangun Indeks Komposit, 10 Langkah Mudah dari 

OECD

KELAS - Artikel Bebas
41 Three Lines of Defense versus Three Lines Model
46 Pengawasan Internal: Kesiapsiagaan Pemerintah 

Menghadapi Bencana

SIBUK - Resensi Buku
48 Practical Enterprise Risk Management Getting to The Truth

BELI - Berita Litbang
54 Seminar Puslitbang Tahun 2020
58 Tetap Semangat di Tengah Tantangan dan Pandemi

IDE - Istilah dan Definisi
60 Istilah-Istilah dalam Penelitian

KOIN - Tokoh Inovator
61 Jangan Menyerah Sebelum Berusaha
 Dr. Ayi Riyanto, Ak., M.Si.

ETIKA
66 The Power of Ethics

PAMOR - Pojok Asah dan Humor
69 Made in Japan Sangat Cepat - Obat Insomnia
70  Sudoku

EDITORIAL

EDITORIAL

Salam Redaksi

Pembaca yang budiman, 
Dalam edisi ini, kami hadir 
ke hadapan Anda dengan 
mengusung tema mengenai 
pengendalian intern dan 
manajemen risiko. Keduanya 
merupakan peran utama auditor 
internal dalam membantu 
organisasi mencapai tujuannya.
Sebuah tugas besar yang 
memerlukan peran dan kerja 
sama semua pihak, mengingat 
di sebagian besar instansi 
pemerintah implementasi 
manajemen risiko masih sebatas 
pemenuhan daftar risiko. Meski 
demikian, pengembangan 
manajemen risiko di sektor 
pemerintah di Indonesia tetap 
terlihat dalam kerangka Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008.
Hasil penelitian yang diangkat 
menjadi artikel dalam terbitan 
ini berjudul Struktur Manajemen 
Risiko Sektor Publik dan SPIP 
Tematik Program Prioritas 
Nasional. Dua topik ini 
mengarahkan pemikiran pada 
kondisi saat ini dan gagasan 
terkait pengawasan yang dapat 
dilaksanakan oleh BPKP.
Struktur manajemen risiko 

selama ini belum familiar di 
instansi pemerintah merupakan 
bagian penting dari kapabilitas 
yang harus disiapkan dalam 
implementasi manajemen 
risiko. Terkait isu utama lainnya 
adalah sebuah gagasan untuk 
mendesain SPIP di program 
prioritas. 
Sajian menarik lainnya adalah 
pelajaran tentang bagaimana 
mengimplementasikan 
manajemen risiko dari ahli 
tingkat dunia yang mempunyai 
banyak pengalaman dalam 
memberi konsultasi perusahaan 
besar. Kedua artikel juga 
dilengkapi dengan tulisan 
mengenai perubahan konsep 
manajemen risiko dari three lines 
of defense menjadi three lines of 
model.
Topik-topik lainnya diharapkan 
dapat meningkatkan 
pengetahuan dan memberikan 
pemahaman mengenai 
proses intern yang ada di 
Puslitbangwas BPKP. 
Dengan kehadiran tema-tema 
menarik, semoga terbitan 
edisi ini  terasa lebih bergelora 
memberikan kontribusi dalam 
mewujudkan makna “hadir dan 
bermanfaat”. 
Selamat membaca!
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STRUKTUR
MANAJEMEN
RISIKO
Sri Nurhayati

Manajemen risiko (MR) sebagai 
suatu proses yang terintegrasi 
dirancang dan ditetapkan 
oleh manajemen dan 

diimplementasikan oleh seluruh staf di dalam 
organisasi membutuhkan komitmen pimpinan 
untuk dapat menyusun dan memformalkan 
prosedur pengelolaan risiko di semua 
fungsi dalam sebuah kebijakan MR yang 
terintegrasi di dalam organisasi. Penerapan 
MR membutuhkan kejelasan tanggung jawab 
(responsibility) dan pertanggungjawaban 
(accountability). Kejelasan peran dan tanggung 
jawab dalam implementasi manajemen risiko 
inilah yang selanjutnya disebut sebagai 
struktur manajemen risiko (SMR).

PENTINGNYA MEMBANGUN SMR
Pentingnya membangun SMR serta orang 
yang berperan dan bertanggung jawab untuk 
memastikan sinergitas semua personil pada 
semua level/tingkatan di lembaga secara 
proaktif memberikan perspektif lengkap 
tentang paparan risiko serta peluang dan 
pengelolaan risiko. Struktur ini bersandar pada 
konsep three lines of defense yang dipopulerkan 
oleh The Institute of Internal Auditor atau IIA, 
antara lain membagi peran dalam organisasi 
menjadi tiga, yaitu pengelola risiko atau first 
line of defense, pemantau proses MR atau second 
line of defense dan pengawas independen atas 
implementasi MR atau third line of defense. 

Ilustrasi
Freepik

Terkait dengan MR, setidaknya 
ada tiga unit berperan yang 
relevansinya tinggi, yaitu unit 
pengendalian keuangan yang istilah 
lainnya adalah Internal Control Over 
Financial Report atau pengendalian 
internal pelaporan keuangan yang 
saat ini sudah mulai diadopsi di 
Indonesia. Yang kedua adalah 
unit MR yang mengoordinasikan 
peran pemantauan MR termasuk 
edukasinya. Yang terakhir adalah 
unit kepatuhan internal yang secara 
spesifik memantau risiko terkait 
kepatuhan dan ketidaktaatan pada 
ketentuan. Selanjutnya, pertahanan 
lini ketiga diperankan oleh 
internal audit yang saat ini sudah 
diimplementasikan di Indonesia 
sebagai Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP).

Menurut Luburić (2017), model 
tiga garis pertahanan secara jelas 
menunjukkan peran fungsi yang 
berbeda, kompetensi dan tanggung 
jawab masing-masing lini, serta 
koordinasi yang secara khusus harus 
menunjukkan bagaimana mereka 
dapat bekerja sama untuk tujuan 
MR yang efektif dan efisien. Dalam 
mengoperasionalkan koordinasi 
ini, garis pertahanan pertama 
memiliki kepemilikan risiko utama 
dan metode yang digunakan 
untuk mengelola risiko tersebut. 
Baris kedua memberikan keahlian 
dalam risiko untuk mengawal lini 
pertahanan pertama menjalankan 
proses MR, membantu mengatur 
strategi implementasi, serta 
membantu dalam implementasi 
kebijakan dan prosedur. Setidaknya 
terdapat dua dimensi yang harus 
dipenuhi agar MR dapat berjalan 
secara efektif, yaitu dimensi 

proses dan dimensi orang (Hill, 
2001). Dimensi proses terkait 
dengan tahapan membangun MR 
dan dimensi orang, termasuk di 
dalamnya kompetensi dan dukungan 
teknologi. 

Tingkat maturitas atau kematangan 
SPIP menunjukkan kualitas proses 
pengendalian terintegrasi dalam 
pelaksanaan sehari-hari tindakan 
manajerial dan kegiatan teknis 
instansi pemerintah. Persoalan 
yang mendasar dalam sektor publik 
adalah MR belum menjadi bagian/
embeded dalam aktivitas sehari-hari. 
Proses MR yang sudah berlangsung 
selama ini di instansi pemerintah 
dikhawatirkan hanya sebatas 
dokumen profil risiko formal, tidak 
ada kejelasan untuk mengeksekusi 
rencana tindak dan kontrol, serta 
tidak ada kejelasan apakah proses 
yang dilakukan sudah memadai dan 
efektif.

MR dan pengendalian internal 
merupakan aspek penting dari tata 
kelola, manajemen, dan operasi 
organisasi. Organisasi yang berhasil 
adalah organisasi yang dapat 
mengintegrasikan struktur dan 
proses tata kelola yang efektif dengan 
MR yang berfokus pada kinerja dan 
kontrol internal di setiap tingkat 
organisasi dan di semua operasi.

PERKEMBANGAN SMR DI 
AUSTRALIA

Pertahanan lini pertama dalam MR 
Departemen Keuangan Australia 
diperankan oleh seluruh staf pada 
semua level. Pertahanan lini kedua, 
diperankan oleh risk-sub comitee, 
yang merupakan subkomite dari 
Executive Board. Dalam konteks ini, 
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pimpinan internal audit akan lebih 
banyak berperan sebagai pengamat 
dalam risk-sub comitee karena peran 
internal audit yang sebenarnya adalah 
sebagai lini pertahanan ketiga. Peran 
pertahanan lini ketiga dilaksanakan 
oleh fungsi internal audit.

Secara umum peran internal audit 
diwujudkan dalam kegiatan yang 
sifatnya assurance dan consulting. 
Hubungan antara lini pertahanan 
pertama, kedua, dan ketiga dalam 
MR menentukan kesuksesan 
implementasi MR. Secara umum 
dapat dijelaskan bahwa, ketika MR 
sudah menyatu dalam aktivitas 
keseharian organisasi, maka di dalam 
SOP yang dilaksanakan oleh seluruh 
staf telah memuat beberapa aktivitas 
untuk merespon risiko. 

Kompleksitas risiko yang ditangani 
sangat memerlukan aplikasi yang 
membantu implementasi MR, 
termasuk pemantauannya oleh 
pertahanan lini kedua dan ketiga. 
Untuk kasus di Departemen 
Keuangan Australia, aplikasi yang 
digunakan adalah camcover.

TENTANG NSW TREASURY

NSW Treasury atau sering disebut 
sebagai Treasury merupakan unit 
organisasi di bawah negara bagian 
New South Wales di Australia 
yang memiliki peran antara lain 
(1) memberikan masukan kepada 
pemerintah NSW terkait kebijakan 
dan pelaporan manajemen 
keuangan negara, masalah ekonomi, 
dan hubungan industrial; (2) 
melaksanakan peran perbendaharaan 
tambahan yang mengoordinasikan 
anggaran negara bagian, memantau 
kinerja keuangan institusi, 

TIGA LINI PERTAMA

Pertahanan lini pertama diperankan 
oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), 
yang terdiri dari UPR di tingkat 
kementerian disebut sebagai UPR 
Kemenkeu-Wide, UPR di tingkat 
unit eselon I atau unit organisasi 
non-eselon yang berkontrak 
kinerja dengan Pimpinan UPR 
Kemenkeu-Wide disebut sebagai 
UPR Kemenkeu-One, UPR di tingkat 
unit eselon II atau unit organisasi 
non-eselon yang berkontrak kinerja 
dengan Pimpinan UPR Kemenkeu-
One disebut UPR Kemenkeu-Two, 
dan UPR di tingkat unit eselon III 
atau unit organisasi non-eselon yang 
berkontrak kinerja dengan Pimpinan 
UPR Kemenkeu-Two disebut UPR 
Kemenkeu-Three.

Risiko organisasi dapat dianalisis 
mulai dari level yang strategis di 
tingkat kementerian sampai level 
operasional di tingkat eselon III. 
Alasan berhenti sampai eselon III, 

salah satunya karena unit itulah yang 
merupakan unit mandiri terkecil, 
artinya unit kerja yang mengelola 
keuangannya secara mandiri 
sehingga harus mengelola risiko 
yang dimilikinya.

Pertahanan lini kedua diperankan 
oleh Unit Kepatuhan Manajemen 
Risiko, yang dilaksanakan oleh unit 
yang menjalankan tugas dan fungsi 
Kepatuhan Internal. Pertahanan 
lini ketiga diperankan oleh 
Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan, yang bertanggung 
jawab memberikan pengawasan 
dan konsultasi atas penerapan MR 
sebagai auditor internal Kementerian 
Keuangan. Pertimbangan dalam 
menetapkan unit pemilik risiko 
(UPR) sebagai pertahanan lini 
pertama kementerian/lembaga (K/L) 
perlu dikaitkan secara langsung 
dengan manajemen kinerja pada K/L 
bersangkutan.

menerapkan kebijakan hubungan 
industrial, pengeluaran, dan 
anggaran pada lembaga pemerintah.

Lini pertahanan pertama diperankan 
oleh seluruh staf, risk champion, 
project sponsor dan project manager, 
serta business unit manager yang 
masing-masing telah diatur 
peran dan tanggung jawabnya. 
Lini pertahanan kedua dalam 
implementasi MR diperankan 
oleh Direktur Risiko atau Director 
of Risk, yang berperan dalam 
mendampingi pimpinan dan 
staf dalam mengidentifikasi dan 
mengelola risiko, menginternalisasi 
MR di NSW. Pertahanan lini ketiga 
diperankan oleh Internal Audit atau 
Chief Audit Executive yang berperan 
dalam melaksanakan review terhadap 
efektivitas pengendalian internal dan 
pengelolaan risiko. Aplikasi Protecht 
yang memfasilitasi implementasi 
MR di NSW Treasury. Keberadaan 
aplikasi ini memfasilitasi proses 
identifikasi, analisis evaluasi risiko, 
dan menghasilkan risk register.

IMPLEMENTASI MR DI 
KEMENKEU

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 171/PMK.01/2016, 
implementasi MR di Kementerian 
Keuangan diperankan oleh (1) 
Komite Manajemen Risiko di tingkat 
Kementerian, (2) Komite Manajemen 
Risiko di tingkat Unit Eselon I, (3) 
Unit Pemilik Risiko (UPR), (4) Unit 
Kepatuhan Manajemen Risiko, dan 
(5) Inspektorat Jenderal. Regulasi 
tersebut diperbaharui dengan 
Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 577/KMK.01/2019 tentang 
Manajemen Risiko di Lingkungan 
Kementerian Keuangan.

Ilustrasi
Pexels
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fungsional pemegang tugas pokok 
dan fungsi, yang di dalamnya 
terdapat risiko yang harus ditangani. 

Agen perubahan (risk champion), 
merupakan salah satu pegawai yang 
ditetapkan sebagai agen perubahan 
implementasi MR, dengan 
persyaratan bahwa pegawai tersebut 
memiliki kompetensi bidang MR dan 
memahami proses bisnis dalam satu 
unit kerja pemilik risiko.

USULAN KAJIAN

Kajian ini mengusulkan untuk 
K/L, fungsi yang diperankan 
sebagai pertahanan lini kedua 
lebih diarahkan pada peran untuk 
memantau pengelolaan risiko 
sehari-hari secara keseluruhan, 
termasuk risiko kepatuhan dan risiko 
keuangan. Peran pertahanan lini 
kedua tersebut tidak dapat berdiri 
sendiri, tetapi harus dilekatkan pada 
masing-masing unit pemilik risiko.

Jika organisasi belum 
memungkinkan untuk membentuk 
unit Manajemen Risiko dan 
Kepatuhan Internal tersendiri, maka 

PEMILIK RISIKO

K/L sebagai pemilik risiko level K/L. 
Unit organisasi eselon I, misalnya 
Sekretariat Jenderal, Direktorat 
Jenderal, Inspektorat Jenderal (jika 
APIP K/L adalah eselon I), Deputi, 
dan Badan yang langsung di bawah 
K/L sebagai pemilik risiko tingkat 
eselon I, termasuk mengelola risiko 
eselon II nonmandiri di bawahnya. 

Unit organisasi eselon II mandiri, 
antara lain Inspektorat (jika APIP K/L 
adalah eselon II), pusat-pusat, kantor 
wilayah, kantor perwakilan, serta 
unit eselon II mandiri lainnya sebagai 
pemilik risiko tingkat eselon II. Unit 
eselon III mandiri, misalnya kantor 
pelayanan, unit pelaksana teknis 
serta unit eselon III mandiri lainnya 
sebagai pemilik risiko tingkat eselon 
III.

PEMBAGIAN PERAN MR
Sehubungan dengan implementasi 
MR yang perlu diintegrasikan 
dengan sistem akuntabilitas kinerja, 
maka dalam satu unit pemilik 
risiko perlu dilakukan pembagian 
peran. Pimpinan unit pemilik risiko, 
merupakan pimpinan dari masing-
masing unit pemilik risiko. 

Untuk kementerian adalah menteri 
dan untuk LPNK adalah pimpinan 
LPNK, serta pimpinan unit kerja 
bagi level unit pemilik risiko yang 
lain. Eksekutif manajemen risiko, 
merupakan seorang pejabat di 
bawah pimpinan unit pemilik 
risiko yang bertugas membantu 
pimpinan unit pemilik risiko untuk 
mengoordinasikan pengelolaan risiko 
pada unit kerja yang bersangkutan. 

Pengelola risiko, merupakan seluruh 
jabatan baik struktural maupun 

Ilustrasi
Freepik

K/L dapat membentuk Komite 
Manajemen Risiko, yang diketuai 
oleh sekretaris jenderal untuk 
kementerian dan sekretaris utama 
untuk LPNK. 

Peran dukungan tersebut dapat 
dilaksanakan oleh eselon II dibawah 
setjen/sestama, yaitu biro keuangan/
biro perencanaan/biro organisasi 
yang berperan dalam memberikan 
dukungan atas peran koordinasi 
seluruh lini pertahanan kedua K/L, 
perumusan kebijakan MR, koordinasi 
dan sinkronisasi penerapan 
manajemen risiko K/L, serta peran 
edukasi MR. 

Adanya kejelasan peran dan 
tanggung jawab antara pertahanan 
lini pertama, kedua, dan ketiga 
diharapkan dapat mengoptimalkan 
pola komunikasi, arus informasi, dan 
pelaporan dalam akuntabilitas MR. 
Pentingnya penggunaan perangkat 
lunak, berupa aplikasi MR yang 
akan memudahkan manajemen 
memperoleh informasi risiko 
secara real time untuk pengambilan 
keputusan.

Tim Peneliti
Bonardo Hutauruk
Agus Widaryanto
Octavia Hernawa S
Tri Wahyono
Hendra Novic S
Sri Nurhayati
Silvia Herera
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PENGUKURAN 
SPIP TEMATIK 

PRIORITAS 
PEMBANGUNAN 

NASIONAL

Oleh: Lilik K.

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Prioritas Pembangunan adalah serangkaian 
kebijakan yang dilaksanakan melalui 
Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas 
(PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek 
Prioritas (ProPri). Semua merupakan 
kegiatan/program yang dilaksanakan secara 
horizontal dan lintas sektoral  oleh beberapa 
kementerian, lembaga, pemda, dan badan 
usaha. Pihak-pihak yang terlibat tersebut 
adalah koordinator dan kementerian/lembaga/
pemda sebagai pelaksana operasional. 
Pengukuran sistem pengendalian intern 
yang digunakan merupakan pengukuran 
pengendalian intern yang menggabungkan 
antara pengukuran pengendalian intern 
level operasional (pengendalian intern pada 
K/L/pemda sebagai pelaksana program) 
dan pengukuran pengendalian intern level 
strategis (koordinator).

B. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) diatur secara spesifik dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai 
amanah dari dari Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Dalam PP 60 Tahun 2008 telah ditetapkan 
bahwa pimpinan kementerian/lembaga/
pemda (K/L/P) berkewajiban untuk 
mengembangkan sistem pengendalian 
intern di lingkungan kerjanya masing-
masing. Berawal dari peraturan ini, 
pengembangan sistem pengendalian intern 
pemerintah masih berfokus pada entitas 
K/L/P dan selanjutnya perlu dikembangkan 
sistem pengendalian atas program yang 
bersifat lintas sektoral atau lintas K/L/P.

Sejalan dengan upaya pengembangan 
sistem pengendalian intern di 
tingkat program, pemerintah sedang 
menggalakkan untuk meningkatkan 
efektivitas pembangunan nasional melalui 
sistem money follow program. Semangat 
money follow program perlu dikawal dengan 
baik sehingga lebih efisien. Salah satunya 
dengan menerapkan sistem pengendalian 
intern yang andal. Namun, sampai 
dengan saat ini belum dikembangkan 
sistem pengendalian intern atas  prioritas 
pembangunan nasional terutama untuk 
program yang lintas K/L/P. Pengembangan 
SPIP saat ini lebih mengarah pada 
implementasi bagi suatu unit organisasi 
saja. 

Kajian ini dilakukan untuk menggali 
bagaimana mengembangkan 
pengukuran sistem pengendalian intern 
pada level program. Jangan sampai 
prioritas pembangunan nasional yang 
saat ini menjadi fokus pemerintah 
justru tidak dikendalikan dengan baik 
sehingga menganggu pencapaian 
tujuan pembangunan nasional tersebut. 
SPIP tematik ini juga diharapkan dapat 
berkontribusi dalam meningkatkan 
kualitas tata kelola prioritas 
pembangunan nasional sehingga dapat 
sukses mencapai tujuannya.

Tujuan Kajian antara lain untuk 

1. mengetahui konsep pengendalian 
internal untuk prioritas pembangunan 
nasional;

2. mendapatkan gambaran 
pengembangan SPIP prioritas 
pembangunan nasional. 

Manfaat yang diharapkan dari kajian ini 
antara lain 

1. dapat memberikan pemahaman 
tentang konsep pengendalian intern 
atas program dan menambah literatur 
pengawasan terkait pengembangan 
pengendalian intern atas program; 

2. dapat memberikan masukan 
kepada pimpinan BPKP sebagai bahan 
perumusan kebijakan pengembangan 
SPIP untuk Prioritas Pembangunan 
Nasional.

Kajian ini dilakukan untuk menggali 
bagaimana mengembangkan 
pengukuran sistem pengendalian intern 
pada level program. Jangan sampai 
prioritas pembangunan nasional yang 
saat ini menjadi fokus pemerintah 
justru tidak dikendalikan dengan baik 
sehingga menganggu pencapaian 
tujuan pembangunan nasional tersebut. 
SPIP tematik ini juga diharapkan dapat 
berkontribusi dalam meningkatkan 
kualitas tata kelola prioritas 
pembangunan nasional sehingga dapat 
sukses mencapai tujuannya.

Tujuan Kajian antara lain untuk 

1. mengetahui konsep pengendalian internal 
untuk prioritas pembangunan nasional;

2. mendapatkan gambaran pengembangan 
SPIP prioritas pembangunan nasional. 

Manfaat yang diharapkan dari kajian ini 
antara lain 

1. dapat memberikan pemahaman tentang 
konsep pengendalian intern atas program 
dan menambah literatur pengawasan terkait 
pengembangan pengendalian intern atas 
program; 

2. dapat memberikan masukan kepada 
pimpinan BPKP sebagai bahan perumusan 
kebijakan pengembangan SPIP untuk 
Prioritas Pembangunan Nasional.

C. TELAAHAN LITERATUR

Berbicara tentang pengendalian intern, tidak 
lepas dari framework yang dikembangkan 
oleh Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO) dan 
juga kebijakan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 
Perkembangan Framework Pengendalian 
Itern COSO dimulai dari COSO 1992 – 
Internal Control Integrated Framework yang 
digambarkan sebagai berikut:

Sumber: COSO 1992, Internal Control Integrated Framework
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Sebagaimana digambarkan di atas, pengendalian 
internal terdiri dari lima unsur penting, yaitu

a. Control Environment atau Lingkungan 
Pengendalian;

b. Risk Assessment atau Penilaian Risiko;

c. Control Activities atau Aktivitas Pengendalian; 

d. Information and Communication atau Informasi 
dan Komunikasi;

e. Monitoring.

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah 
tujuan penerapan pengendalian intern menurut 
COSO 1992 masih sebatas pada efektivitas dan 
efisiensi operasi bisnis, pelaporan keuangan, 
dan ketaatan. Artinya, belum menyentuh aspek 
strategis yang bersifat makro, misalnya strategi 
bisnis dan kinerja. Selain itu, level organisasi 
yang menyelenggarakan pengendalian intern 
juga masih terbatas pada level unit kerja dan 
level aktivitas. Perkembangan selanjutnya adalah 
COSO 2013 – Internal Control Integrated 
Framework sebagaimana digambarkan berikut 
ini. 

Perubahan pertama adalah terkait susunan 
unsurnya. Dalam COSO 1992, lingkungan 
pengendalian terletak di bawah, sedangkan COSO 
2013 dimulai dari atas. Namun, urutan selanjutnya 
tetap sama. Perubahan yang kedua terkait tujuan 
pengendalian intern, yaitu COSO 2013 lebih luas. 
Hal yang utama terkait pelaporan, karena COSO 
1992 fokus pada pelaporan keuangan, sedangkan 
COSO 2013 adalah pelaporan secara umum, 

tidak hanya pelaporan keuangan. 
Perubahan selanjutnya terkait level 
unit pelaksana pengendalian intern. 
Di COSO 1992 hanya unit kerja dan 
aktivitas, sedangkan dalam COSO 
2013 telah berkembang mulai dari 
level entitas, divisi, unit operasional, 
dan level fungsi.  COSO 2013 sudah 
meningkat sampai level entitas, tetapi 
belum mengakomodasi pengendalian 
intern untuk program yang bersifat 
lintas entitas K/L/P. Perubahan terakhir 
berkaitan dengan penambahan tujuh 
belas prinsip pengendalian intern di 
dalam lima  komponen pengendalian 
intern.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008

Pengertian Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) menurut PP Nomor 
60 Tahun 2008 sebagai berikut:

"Proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus-
menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif 
dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan."

Di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari 
lima unsur dan 25 sub-unsur.

Peraturan Kepala BPKP No 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi 
Peningkatan Maturitas SPIP

Dalam hal pengukuran maturitas, tingkatan maturitas dinilai dari unsur-unsur yang dapat 
terpenuhi, sebagaimana gambar berikut ini.

Prioritas Pembangunan Nasional (PPN)

Prioritas Pembangunan Nasional (PPN) merupakan serangkaian kebijakan yang 
dilaksanakan melalui Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan 
Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (ProPri). Semua merupakan program lintas sektoral 
yang membutuhkan adanya kolaborasi antar K/L/P/badan usaha (BU) yang terlibat. 
Gambaran hubungan antara PN, PP, KP, dan ProPri dapat dilihat pada gambar berikut.
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PPN juga dapat diartikan sebagai instansi pemerintah yang bekerja bersama atau 'bergabung', 
yang mempertemukan sejumlah instansi/lembaga/badan usaha untuk bekerja melintasi batas 
organisasi menuju tujuan bersama. Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional 
dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui 
penganggaran berbasis kinerja. Pendekatan money follows program menekankan pemanfaatan 
sumber pendanaan untuk menunjang PN, PP dan KP. Melalui pola pendekatan tersebut, 
seluruh sumber pembiayaan disinergikan untuk mencapai sasaran prioritas. 

Filmreite, Christensen, dan Lægreid (2013) menyebutkan ada tiga tantangan dalam 
menjalankan program lintas sektoral, yaitu 1) tidak mudah mendapatkan agen pemerintah 
pusat yang dapat digabungkan untuk bekerja Bersama; 2) entitas yang terpisah dan budaya 
organisasi yang berbeda; 3) prinsip "organisasi tujuan tunggal," dengan banyak peran dan 
fungsi khusus telah menghasilkan fragmentasi, otoritas yang berpusat pada diri sendiri dan 
kurangnya kerja sama dan koordinasi, sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi (Boston 
and Eicbaum, 2005: 21).

SPIP Prioritas Pembangunan Nasional

Whyntie (2012) menggambarkan peran strategis, taktikal, dan entitas dikaitkan dengan 
pengendalian intern yang dibutuhkan.

Sumber: Whyntie (2012)

Sesuai dengan gambar di atas, kegiatan 
pengendalian atau exercising control 
lebih banyak menyangkut level tactical 
dan proyek/operasional. Namun, 
ketika mulai naik ke level strategis, 
maka porsi pengendalian intern 
semakin kecil karena peran yang lebih 
banyak adalah sebagai pengambilan 
keputusan strategis, termasuk peran 
mengambil risiko atau risk taking. Pada 
level strategis, ukuran keberhasilannya 
juga semakin makro, yaitu nilai-nilai 
stakeholders atau stakeholders value. 
Sedangkan pengendalian di level yang 
lebih rendah, ukurannya adalah matriks 
pengendalian, yang menggambarkan 
secara langsung berbagai pengendalian 
yang dilaksanakan.

Sebagaimana ilustrasi di atas, 
pengendalian intern yang lebih ketat 
diperlukan untuk level operasional, 
sehingga diharapkan dapat 
mengarahkan secara langsung terhadap 
pencapaian tujuan. Dalam konteks 
prioritas pembangunan nasional, level 
operasional adalah pengendalian 
intern di level K/L/P/BU sesuai 
dengan kontribusinya masing-masing. 
Sedangkan pengendalian intern level 
strategis dalam prioritas pembangunan 
nasional dapat dianalogikan sebagai 
level program/koordinator yang bersifat 
lintas K/L/P/BU. 

Secara umum, proses bisnis program 
PN dimulai dari perumusan kebijakan, 
perencanaan-penganggaran, 
pelaksanaan-penatausahaan, pelaporan-
pertanggungjawaban, dan pengawasan. 
Tahap perumusan kebijakan merupakan 
peran utama dari Kementerian 
Koordinator dan Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasionan 
(PPN)/Bappenas. Sedangkan tahap 
perencanaan-penganggaran merupakan 
peran dari Bappenas dan Kementerian 
Keuangan sebagai koordinator. 
Selanjutnya, tahap pelaksanaan-
penatausahaan merupakan peran 
utama dari K/L/P sebagai pelaksana 

teknis program PN sesuai lingkup dan 
kewenangannya. 

Selanjutnya, tahapan pelaporan/
pertanggungjawaban dapat dibagi 
dalam dua level, di level operasional 
merupakan peran K/L/P, sedangkan 
kompilasinya di level strategis 
merupakan peran dari kementerian 
yang ditunjuk sebagai koordinator. 
Tahap terakhir yang berkaitan dengan 
pengawasan juga dibagi dalam dua 
level, di level operasional merupakan 
peran APIP masing-masing K/L/P dan 
di level strategis merupakan peran 
dari Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) sebagai 
koordinator.

D. METODE KAJIAN

Kajian ini dilakukan menggunakan 
kajian literatur dan pendekatan 
kualitatif dengan cara melakukan 
wawancara/diskusi dengan narasumber 
yang relevan. Wawancara dalam 
penelitian ini bertujuan untuk 
mengungkap dan memperoleh 
informasi yang berhubungan dengan 
praktik pengukuran SPIP pada PPN. 
Jenis data yang dianalisis adalah data 
sekunder yang berasal dari literatur, 
peraturan, pedoman, dan data primer 
dari wawancara terhadap narasumber. 
Metode pengumpulan data dilakukan 
dengan literature review dan wawancara. 
Analisis data dilakukan dengan analisis 
tematik untuk mengidentifikasi, 
menganalisis, dan melaporkan pola-
pola atau tema dalam suatu data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, 
kemudian dilakukan analisis dan 
dituangkan dalam pembahasan kajian.

E. HASIL KAJIAN 

Ketentuan mengenai SPIP sebagaimana 
dituangkan dalam PP Nomor 60 Tahun 
2008 dan framework dari COSO Internal 
Control yang berisi komponen dan 
prinsip pengendalian intern dapat 
menjadi rujukan dalam merumuskan 
unsur, sub-unsur, dan indikator dalam 
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instrumen pengukuran SPIP Program Lintas Sektoral. Meskipun dalam kebijakan dan teori 
tersebut belum diatur mengenai definisi atau menguraikan bagaimana SPIP pada prioritas 
pembangunan nasional, tetapi prinsip dasarnya masih dapat diadopsi. 

SPIP yang selama ini dikembangkan pada pada level entitas perlu disesuaikan untuk level 
PPN (lintas sektoral) sehingga lebih implementatif. Selain berkaitan dengan tujuan, PPN juga 
berbeda dari segi proses, integrasi, serta pihak yang terlibat sebagaimana disajikan  pada tabel 
berikut. 

Dari sudut pandang pihak yang terlibat, PPN merupakan program lintas sektoral (lintas K/L/P) 
yang untuk mengukur SPIP pada program lintas sektoral tidak cukup jika hanya mengukur 
SPIP di satu kementerian atau pada level strategis program. Idealnya yang diukur adalah SPIP 
pada kedua level tersebut (SPIP entitas dan SPIP program), sehingga kombinasi keduanya akan 
menghasilkan pengukuran SPIP prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, 
pengendalian intern atas program prioritas nasional, terdiri dari:

1. pengendalian intern level operasional untuk masing-masing K/L/P yang mendukung 
program prioritas nasional;

2. pengendalian intern level strategis untuk lintas K/L/P (koordinator);

sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.

Metode pengukuran SPIP level entitas menggunakan metode pengukuran sebagaimana 
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yaitu 
pengukuran SPIP dilaksanakan terhadap lima unsur dan 25 sub-unsur pengendalian 
intern. Sedangkan pada SPIP level strategis sebagaimana kajian dari Whyntie (2012) 
perlu penyesuaian mana yang relevan diukur pada level strategis dan mana yang tidak. 
Pembagian proses bisnis program PN dan pengendalian intern yang akan diterapkan, 
disajikan pada gambar berikut.

Selanjutnya kombinasi dari pengukuran SPIP level operasional (K/L/P) dan SPIP level strategis 
(koordinator) akan menghasilkan nilai SPIP program PN secara keseluruhan.

Tahapan serta pihak yang berperan dalam proses bisnis PPN sebagai berikut:

Sebagaimana gambar di atas, pengukuran SPIP pada tahap perumusan kebijakan program 
PN dilakukan pada K/L yang ditunjuk sebagai koordinator, Bappenas, dan Kementerian 
Keuangan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pengukuran SPIP level strategis yang 
merupakan modifikasi dari model pengukuran pengendalian intern level operasional. Hal yang 
sama berlaku untuk tahap perencanaan, pelaporan-pertanggungjawaban, dan pengawasan. 
Sedangkan untuk tahap pelaksanaan-penatausahaan, pengukuran SPIP dilakukan pada seluruh 
K/L/P yang terlibat dalam pelaksanaan teknis program. Pengukuran dilakukan menggunakan 
SPIP level operasional.
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Metode Pengukuran Sistem Pengendalian Intern atas PPN

Skala pengukuran yang ditetapkan dalam pengukuran dibagi menjadi lima tingkatan 
tergantung pada tingkatan dari pelaksanaan indikator dalam proses kebijakan sampai dengan 
pengawasan, yaitu

Metode yang digunakan untuk mengukur nilai maturitas SPIP secara horizontal pada K/L/P 
yang terlibat adalah dengan menggunakan metode building block. Metode building block intinya 
hanya mengakui level tertentu ketika semua unit telah memenuhi level yang sama. Jika masih 
ada di level yang lebih rendah, maka yang digunakan adalah level terendahnya.

IMPLIKASI

Kajian ini merupakan kajian pendahuluan untuk membangun dan mengukur sistem 
pengendalian intern atas PPN yang melibatkan lebih dari satu K/L/P. Model pengukuran 
pengendalian intern ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil 
pengukuran yang lebih riil. 

Tim Peneliti:
Bonardo Hutauruk
Agus Widaryanto
Tri Wahyono
Lilik Kusminarti
Yulia Pramita Rahman
Annisa Diah Wardani
Rifathi Syadzli
Chusnul Chotimah S.

4 Types of Humour 
Explained in English
Text Yulia Pramita Rahman
There are so many different kinds of humour out 
there. In this article we will show how to spot this 
kind of humour, understand it, and even use it. 
What’s your preferred type of humour? Read on 
to find out!

1. Ironic
Ironic humour is a type of humor in which the 
real meaning of the words is different from (and 
opposite to) the literal meaning. Irony, unlike 
sarcasm, tends to be ambiguous, bringing two 
contrasting meanings into play.
Example: 
“That would be delightful,” agreed Flora, 
thinking how nasty and boring it would be.
2. Puns/Wordplay
A pun is a type of humour and a literary 
technique focused on word usage, with the goal 
of creating humour. In fact, for a person learning 
the language, to find humour through the use of 
puns really helps with vocabulary, and spotting 
differences between similar sounding words. It is 
a fun exercise to do, which will be very beneficial.
Example: 
A lady goes into a grocer’s shop.
“Can I have a pear, please,” she asks.
“Here you are madam,” says the grocer as he 
hands over a ripe green fruit. The lady stands 
waiting and an awkward silence grows.
“Is everything OK, Madam?” asks the grocer.
“I asked for a pair, and you only gave me one,” 

complains the lady.
3. Spoonerism
Spoonerism is an error in speech in 
which corresponding consonants, 
vowels, or morphemes are switched. 
However, it is a clever play on words in 
which letters are changed over to make 
the sound or effect funny. Again, as 
with puns, practising spoonerisms is a 
great way to get familiar with English 
as it is enjoyable and makes you focus 
on the sounds you are forming. Just 
remember the correct form when you 
need it for a serious conversation.
Example:
“It is customary to kiss the bride.”
This is said as:
“It is kisstomery to cuss the bride.”
4. Self deprecation
This kind of humour is a favourite 
among stand-up comedians, in which 
they basically make themselves the 
butt of a joke and are rewarded with 
laughs. This makes the character 
vulnerable, but at the same time, it 
also shows strength. It’s a unique 
type of humour. It makes people feel 
comfortable because the person seems 
real and humble and able to make 
themselves vulnerable enough to laugh 
at themselves.
Example:
“Beauty is in the eye of the beholder, 
which is a pity because this week the 
National Association of Beholders 
wrote to tell me that I’ve got a face like 
a rucksack full of dented bells.” (Charlie 
Brooker)
So, which type of humour are you?

Source:

https://englishlive.ef.com/blog/english-
in-the-real-world/understanding-
british-humour/
https://examples.yourdictionary.com/
common-types-of-humor-used-in-
literature.html
https://excellence-in-literature.com/
types-of-humor/
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Library Café 
Menerima Penghargaan dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020

Teks M Tasya Renaldo K M

Pada hari Rabu tanggal 25 
November 2020 di Gedung 
Tribata berlangsung kegiatan 

Penyerahan Penghargaan Top Inovasi 
Pelayanan Publik, Apresiasi Inovasi 
Pelayanan Publik Penanganan 
Covid-19, dan Top Kompetisi 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 
Publik Tahun 2020. Acara ini dihadiri 
oleh menteri/pimpinan lembaga/
gubernur/ walikota/direktur utama 
BUMN/pimpinan lembaga lainnya 
yang menerima penghargaan. 
Kegiatan diselenggarakan dengan 
jumlah undangan yang terbatas 
menerapkan protocol kesehatan 
Covid-19 secara ketat dan disiarkan 
melalui kanal Youtube Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 
Dilansir dari situs resmi Kementerian 
PANRB, Menteri PANRB 
menyatakan bahwa penghargaan 
ini merupakan bentuk apresiasi 
dan motivasi bagi penyelenggara 
pelayanan publik yang berprestasi 
di bidang pengelolaan pengaduan 
pelayanan publik dan inovasi 
pelayanan publik. 

Acara penyerahan penghargaan 
dibuka oleh Wakil Presiden Republik 
Indonesia K.H. Ma’ruf Amin 
melalui konferensi video. Beliau 

menyampaikan bahwa seluruh instansi 
pemerintah perlu mengeksplorasi 
metode baru pelayanan publik sesuai 
kebutuhan dan penghargaan inovasi 
pelayanan publik harus menjadi model 
untuk dikembangkan menjadi transfer 
knowledge. Beliau juga menyatakan 
bahwa pandemi Covid-19 justru dapat 
menjadi pemicu untuk mengelola 
inovasi dan mengelola pengaduan 
pelayanan publik yang optimal.

BPKP menerima penghargaan dalam 
penganugerahan Top 45 Inovasi 
Pelayanan Publik 2020. Penghargaan 
diserahkan langsung oleh Menteri 
PANRB Tjahjo Kumolo kepada 
Sekretaris Utama BPKP Ernadhi 
Sudarmanto. BPKP menerima 
penghargaan tersebut melalui inovasi 
Library Café yang dikembangkan oleh 
Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP.

Perjalanan Library Café mengikuti 
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 
(KIPP) 2020 diawali pendaftaran 
melalui Sistem Inovasi Pelayanan 
Publik (Sinovik) yang dikelola oleh 
Kementerian PANRB. 
Dari 3.059 proposal inovasi yang 
terdaftar secara daring dalam 
Sinovik, Library Cafe telah melalui 
sejumlah tahapan seleksi mulai 

dari seleksi administrasi, penilaian 
proposal oleh tim evaluasi, 
presentasi, dan wawancara oleh Tim 
Panel Independen (TPI). Wawancara 
dilakukan oleh TPI terhadap Top 
99 dan lima belas finalis Inovasi 
Pelayanan Publik 2020 yang 
mempresentasikan inovasinya. 
Kepala BPKP Muhammad Yusuf 
Ateh mempresentasikan inovasi 
Library Café di hadapan TPI secara 
daring pada hari Rabu tanggal 1 
Juli 2020. Hasil akhir dari proses 
ini menghasilkan Top 45 Inovasi 
Pelayanan Publik 2020 dan lima 
pemenang Outstanding Achievement 
of Public Service Innovations 2020. 
Hasil dari kompetisi ini akan 
diikutsertakan dalam United Nations 
Public Service Awards (UNPSA) yang 
diselenggarakan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB).

Foto 
Edo KM
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Forum Kelitbangan : Sarana Memperkuat 
Peran Duta Knowledge Management System

Teks Chekat Fahmy Rosyadi

Forum Kelitbangan (FK) tahun 
2020 diselenggarakan dengan 
cara unik yang berbeda dengan 
pelaksanaannya di tahun-tahun 

sebelumnya. Banyak adaptasi yang 
dilakukan karena pandemi Covid-19 
masih melanda. Acara forum yang biasa 
diselenggarakan secara tatap muka 
dan penuh diskusi hangat terpaksa 
dilakukan melalui media video conference 
zoom meeting. Namun, hal ini tidak 
mengurangi makna dan manfaat yang 
diperoleh peserta forum. Setidaknya 
itu yang tergambar dari hasil evaluasi 
pelaksanaan forum kelitbangan, yang 
didahului dengan acara seminar hasil 
litbang. Sebagaimana FK sebelumnya, 
peserta forum dari perwakilan unit 
kerja di tingkat pusat dan daerah. 
Peserta tersebut juga merupakan Duta 
Knowledge Management System (KMS) 
yang berasal dari tiap unit kerja di 
lingkungan BPKP. Total ada 131 peserta 
yang mengikuti acara FK tahun 2020.
FK Tahun 2020 yang dilaksanakan 
pada tanggal 4 dan 5 November 2020 
memiliki beberapa agenda. Beberapa 
agenda tersebut, antara lain sebagai 
berikut:

1. Internalisasi Peran Duta KMS.
Puslitbangwas BPKP melakukan 
survei terkait produk-produk yang 
dihasilkannya di lingkup internal 
pegawai BPKP. Sebanyak 79% 
hasil survei menyebutkan bahwa 
Library Café merupakan produk dari 
Puslitbangwas yang dikenal luas oleh 
responden. Library Café merupakan 

inovasi yang dilakukan dalam rangka 
optimalisasi KMS di BPKP. KMS 
dibangun untuk membantu pegawai 
dalam mencari pengetahuan yang 
diperlukan, terutama terkait tugas 
BPKP dalam hal pengawasan. Salah 
satu gagasannya adalah KMS dapat 
menjadi repository pengetahuan dalam 
bidang akuntabilitas pengawasan 
keuangan dan pembangunan sebagai 
business core-nya BPKP. Sesudah 
mengetahui pentingnya pengelolaan 
pengetahuan di BPKP melalui KMS, 
diharapkan para Duta KMS yang 
ada di seluruh unit kerja BPKP dapat 
mendorong terciptanya budaya berbagi 
pengetahuan melalui KMS/Library 
Café. Sesi internalisasi peran Duta KMS 
dipandu oleh Jamason Sinaga, Kepala 
Bidang Pengembangan dan Inovasi 
Pengawasan Puslitbangwas BPKP.

2. Program Kerja 2021.
Rury Hanasri, Kepala Subbidang 
Manajemen Pengetahuan dan Inovasi 
Puslitbangwas BPKP, memaparkan 
rencana program kerja Duta KMS di 
tahun 2021. Di sesi awal disampaikan 
latar belakang perlunya pengelolaan 
pengetahuan di BPKP dan peran 
Duta KMS diperlukan dalam rangka 
pengelolaan pengetahuan tersebut. 
Meskipun Duta KMS sampai saat ini 
belum diberikan insentif tersendiri oleh 
organisasi, tetapi tidak mengurangi 
motivasi Duta KMS untuk tetap 
memberikan kontribusinya. Motivasi 
tersebut dapat berupa motivasi 
intrinsik yang mengacu ke budaya 

yang diciptakan dari value, ketika 
kita menganggap sesuatu hal yang 
perlu, sesuatu hal yang memang harus 
dilakukan, dan itu diyakini akan 
bermanfaat bagi semua, kemudian akan 
menjadi kebiasaan yang lambat laun 
menjadi budaya. Fungsi Duta KMS 
sebagai broker knowledge harus banyak 
upaya untuk berpikir lebih kreatif 
terkait pengetahuan, keahlian, atau 
skill yang dibutuhkan oleh pegawai 
BPKP. Untuk mewujudkan hal tersebut 
diperlukan manajemen perubahan.
Manajemen perubahan dapat 
diawali dengan membentuk struktur 
pengelolaan knowledge management di 
unit untuk menegaskan kewenangan 
dan fungsinya masing-masing. Setelah 
itu dapat membuat rencana aksi dan 
mengimplementasikannya, kemudian 
dievaluasi.
Dukungan dari pimpinan sebagai 
knowledge champion sangat dibutuhkan 
untuk melakukan perubahan.

Dalam sesi tersebut, diusulkan ke Duta 
KMS agar menyelenggarakan kegiatan 
Knowledge Day sebulan sekali di unit 
masing-masing dengan topik yang 
dibutuhkan, seperti penulisan artiket 

mengenai tacit knowledge, bagaimana 
mengadopsi tacit knowledge dalam 
penugasan, atau pemecahan problem 
sehari-hari.

Yang kedua adalah melakukan after 
action review dengan mendiskusikan 
lesson learned dari penugasan dan 
mengunggahnya di KMS. 
Selanjutnya adalah penciptaan 
pengetahuan/create knowledge dengan 
mendatangkan ahli dari luar dan 
berdiskusi dengan community of 
practice yang ada. Jadi, ketika unit 
kerja perwakilan menemukan suatu 
kendala/masalah bisa disampaikan 
ke tim Knowledge Management BPKP 
(Puslitbangwas) untuk difasilitasi 
diskusinya di Knowledge Management 
atau melalui Library Café. Kemudian 
dilakukan koordinasi rutin para Duta 
KMS, untuk mengevaluasi program 
yang sudah direncanakan bersama 
dan membahas kendala yang dihadapi 
setidaknya dua kali dalam setahun.

Program kerja lainnya untuk Duta KMS 
adalah saat peringatan HUT BPKP yang 
biasanya ada lomba karya tulis dan 
memilih Duta KMS.
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3. Sharing Session: Skill to Innovate;

Narasumber yang diundang dalam 
sesi berbagi dengan tema Skill to 
Innovate adalah Neneng Goenadi, 
Country Managing Director Grab 
Indonesia. Ia menceritakan bagaimana 
Grab beradaptasi di tengah pandemi 
Covid-19 yang melanda, terutama 
ketika diberlakukan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) di 
banyak wilayah di Indonesia. Dalam 
perubahan diperlukan kolaborasi 
dengan pemerintah dan swasta agar 
roda perekonomian tetap berjalan. 
Bentuk response dan recovery Grab 
terkait dengan kondisi tersebut 
adalah dengan meningkatkan standar 
protokol keamanan dan kebersihan; 
memastikan sumber pendapatan mitra; 
serta memastikan kerja sama dengan 
pemerintah dan mitra bisnis. 

Bentuk peningkatan standar protokol 
keamanan dan kesehatan adalah 
dengan mengedukasi driver untuk 
selalu menggunakan masker dan 
cara penggunaan hand sanitizer. 
Selain itu juga dibuat Grab Protect 
yang membatasi pengemudi dan 
penumpang. Juga banyak dibangun 
station untuk melakukan upaya 
disinfektasi para mitra Grab, termasuk 
berinovasi dengan membuat program 
contactless delivery untuk fasilitas 
pengantaran makanan/barang. Hal-
hal tersebut dilakukan Grab untuk 
memberikan rasa aman dan nyaman 
bagi pelanggan sehingga mitra Grab 
tetap mendapatkan penghasilan dan 
roda perekonomian tetap berjalan.

Untuk memastikan mitra tetap 
mendapatkan penghasilan, Grab 
membuat inovasi melalui Grab 
Merchant yang memudahkan para 
merchant untuk dapat mengatur 
jam operasional, mengelola pesanan, 
karyawan, menggunakan cara beriklan 
sendiri, dan lain sebagainya dalam 
platform Grab yang sebelumnya tidak 
dapat dilakukan sendiri oleh merchant. 
Selain itu, diperkenalkan adanya 
GrabMart dan juga GrabHealth yang 
membantu pelanggan memenuhi 
kebutuhan belanja dan juga obat-
obatannya.

Untuk bentuk kerja sama dengan 
pemerintah dan mitra bisnis, Grab 
menjadi salah satu penggagas 
peluncuran program “Bangga 
Buatan Indonesia” yang mendukung 
UMKM sebagai sektor penunjang 
perekonomian Indonesia. Kegiatan yang 
dilakukan Grab adalah menyediakan 
Grabwheels sebagai sarana transportasi 
di Wisma Atlet serta tes rapid dan PCR 
gratis bagi tenaga kesehatan dan mitra 
pengendara Grab.

Dari pembelajaran di Grab, ada tiga 
elemen inovasi yang perlu dimiliki. 
Pertama adalah harus memiliki tujuan, 
seperti dalam Grab dikenal dengan 
Grab for good. Yang kedua adalah 
kerja sama, termasuk juga kolaborasi 
karena kita sadar bahwa tidak dapat 
melakukan segala hal sendiri. Dan yang 
ketiga adalah dibutuhkannya agility 
atau fleksibilitas. Ketika ada kejadian 
tidak terduga seperti pandemi, kita 
tahu apa yang menjadi tujuan kita, kita 
semua bisa berinovasi dengan bantuan 
teknologi, dan masa sulit ini akan dapat 
dilewati.

Selanjutnya diskusi yang dilakukan 
dalam forum berjalan sangat menarik. 
Banyak pertanyaan dan komentar 
dari peserta forum terkait bagaimana 

inovasi yang dilakukan oleh Grab dan 
pembelajaran yang dapat diadopsi 
dalam sektor pemerintahan. Beberapa 
catatan dalam diskusi tersebut adalah 
pentingnya pengelolaan pengetahuan 
agar sustainable dan perlunya inovasi 
agar tetap survive dengan perubahan 
yang ada. Selain itu, perlunya terbuka 
dengan ide baru, merumuskan dalam 
tim, dan mencoba menerapkan dengan 
cepat. Semua itu dilakukan berdasarkan 
data, untuk dianalisis, dan selanjutnya 
ditetapkan apakah akan dijalankan 
atau tidak. Yang menjadi kendala 
di sektor pemerintahan biasanya di 
masalah kecepatan dan pemutakhiran 
kebijakan yang dibuat. Kalau di start-up 
company, meskipun belum sempurna 
akan dicoba dulu dan dievaluasi. 
Budaya inilah yang membuat adanya 
perbedaan antara sektor privat dan 
sektor publik. Inovasi tidak selalu 
harus sesuatu yang besar. Namun, 
dapat dimulai dari hal yang sederhana 
dan kecil, tetapi membantu orang 
lain. Untuk bisa berinovasi, kita harus 
mengetahui tujuan, perlu kolaborasi, 
dan harus agile.

4. Seputar Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik (KIPP)

Hari kedua Forum Kelitbangan 
2020 diawali oleh sesi pemaparan 
Membangun Budaya Inovasi yang 

disampaikan oleh Dr. Muhammad 
Imanuddin, Asisten Deputi 
Perumusan Kebijakan Pelayanan 
Publik KemenPAN-RB, yang juga 
penyelenggara Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik (KIPP). Sesi ini 
dimoderatori oleh Rury Hanasri 
dan Chekat F. Rosyadi sekaligus 
mendengarkan paparan inovasi dari 
unit kerja di BPKP dan komentar 
langsung dari narasumber.

Membangun budaya inovasi dapat 
diawali dengan definisi budaya inovasi 
sampai ke tahapan bagaimana menjadi 
budaya inovasi. Merujuk kepada 
strategi mainstreaming (Finnemore & 
Sikkink 1998), budaya inovasi ada di 
stage 3 internalization, yaitu bagaimana 
inovasi masuk dalam kebijakan, dalam 
aturan hukum, bagian dari profesi 
birokrasi, dan tentu menjadi bagian dari 
pelaksanaan tugas birokrasi itu sendiri. 
Dari segi motif sudah merupakan 
conformity, yaitu sudah menjadi jiwa 
dari pimpinan dan pelaksananya. 
Adapun dari segi prosedur sudah 
menjadi kebiasaan dan bagian dari 
birokrasi itu sendiri. Jadi, berbicara 
mengenai pelaksanaan tugas dan 
fungsi, inovasi bukan hal yang baru, 
melainkan sudah menjadi kebiasaan, 
sebagai strategi mainstreaming.
 Beberapa hal yang disampaikan narasumber dalam 
sesi tersebut terkait dengan konsep inovasi pelayanan 
publik, inovasi dan adaptasi kebiasaan baru, 
serta strategi pembinaan inovasi pelayanan publik. 
Terdapat tiga kunci sukses dalam inovasi pelayanan 
publik. Pertama adalah komitmen pimpinan. Kedua 
adalah kebijakan yang mendorong bagaimana 
inovasi itu menjadi budaya melalui penciptaan, 
pengembangan, dan pelembagaan inovasi. Yang ketiga 
adalah di tataran birokrasinya, yaitu sumber daya 
manusia yang andal.
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Beberapa hal yang disampaikan 
narasumber dalam sesi tersebut terkait 
dengan konsep inovasi pelayanan 
publik, inovasi dan adaptasi kebiasaan 
baru, serta strategi pembinaan inovasi 
pelayanan publik. Terdapat tiga kunci 
sukses dalam inovasi pelayanan 
publik. Pertama adalah komitmen 
pimpinan. Kedua adalah kebijakan 
yang mendorong bagaimana inovasi 
itu menjadi budaya melalui penciptaan, 
pengembangan, dan pelembagaan 
inovasi. Yang ketiga adalah di tataran 
birokrasinya, yaitu sumber daya 
manusia yang andal.

5. Ten Minute Presentation Inovasi 
Unit Kerja;
Dalam sesi paparan inovasi dari unit 
kerja terdapat beberapa inovasi, yaitu

a. Semakin Sadu (Sulawesi Utara);
 

b. Virtual Office (Bengkulu);

c. Manakarra (Sulawesi Barat);

d. E-FCP (Sulawesi Utara);

e. Self Assessment K3P (Biro Umum);

6. Lesson Learned LC di KIPP 2020;
Sesi hari itu dilanjutkan dengan sesi 
pembelajaran dari keikutsertaan inovasi 
Library Café di Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik (KIPP) 2020 oleh 
Rury Hanasri dan Chekat F. Rosyadi. 
Pemaparan diawali dengan definisi 

inovasi, kriteria inovasi, sumber-sumber 
inovasi, hambatan dalam berinovasi, 
strategi inovasi, dan pengelolaan 
inovasi di BPKP. Selanjutnya 
diceritakan bagaimana Library Café 
dapat mengikuti KIPP 2020 hingga 
mendapatkan penghargaan Top 45 di 
KIPP.

Adapun pengalaman proses perjalanan 
Library Café BPKP dalam mengikuti 
ajang KIPP 2020 sampai dinyatakan 
sebagai Top 45 KIPP 2020 disarikan 
sebagai berikut:

a) Penyusunan proposal inovasi Library 
Café sampai dengan dikirimkan ke 
sinovik (5 Maret – 10 Mei 2020);

b) Proposal inovasi Library Café, 
bersama 2.307 proposal lainnya 
dimasukkan ke panitia KIPP 2020 
melalui sinovik;

c) Proposal inovasi Library Café 
dan 2.245 proposal inovasi lainnya 
dinyatakan lolos seleksi administrasi 
dan dilakukan penilaian oleh tim 
evaluasi KIPP 2020;

d) Inovasi Library Café ditetapkan 
sebagai Top 99 inovasi pelayanan 
publik tahun 2020 dan memasuki 
tahapan presentasi dan wawancara 
untuk seleksi akhir ke Top 45;

e) Seleksi presentasi dan wawancara 
dilakukan oleh Tim Panel Independen 
(TPI) KIPP 2020 dengan mengundang 
pimpinan organisasi/instansi dan 
inovator;

f) Inovasi Library Café diwakili oleh 
Kepala BPKP dan Kepala Puslitbangwas 
BPKP dalam tahapan seleksi presentasi 
dan wawancara;

g) Inovasi Library Café ditetapkan 
sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan 
Publik Tahun 2020.

7. Pembacaan Komitmen Duta KMS;
Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai 
BPKP, yaitu profesional, integritas, 
orientasi pengguna, nurani dan akal 
sehat, independen, serta responsibel, 
kami para Duta KMS BPKP, garda 
terdepan dalam pengembangan 
manajemen pengetahuan di BPKP, 
dengan ini menyatakan:
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Pertama, akan terus menjunjung tinggi 
dan menjaga nama baik BPKP dalam 
mengelola pengetahuan, serta bertekad 
dengan sekuat tenaga membangun 
budaya berbagi pengetahuan di BPKP;

Kedua, akan berkolaborasi dengan 
berbagai pihak dalam mengembangkan 
pengelolaan pengetahuan, serta 
mendasarkan setiap penugasan dengan 
lesson learned yang telah diperoleh;

Ketiga, akan bersikap pantang 
menyerah dalam memperjuangkan 
pengelolaan pengetahuan di BPKP;

Keempat, akan mewujudkan "knowledge 
day" di unit kerja masing-masing 
sedikitnya sebulan sekali;

Kelima, akan terus berinovasi 
merancang berbagai kegiatan lain 
yang akan menumbuhkan budaya 
pengetahuan di BPKP.

Acara Forum Kelitbangan 2020 ditutup 
oleh Kapuslitbangwas dengan beberapa 
poin sebagai berikut:

1) Pesan dan arahan Kepala BPKP 
bahwa Puslitbangwas harus menjadi 
CoE (Center of Exellence) dalam 
penyelenggaraan pengawasan dan 
membutuhkan dukungan dari teman-
teman yang ada di unit kerja;

2) Inovasi-inovasi yang disampaikan 
menjadi cikal bakal inovasi bagi insan 
BPKP yang tidak hanya untuk BPKP, 
melainkan juga bangsa dan negara, 
stakeholder BPKP yang kemanfaatannya 
bisa dirasakan sesuai dengan yang 
disampaikan bapak Kepala BPKP 
bahwa BPKP, yaitu harus Hadir dan 
Bermanfaat.

3) Kepada para Duta KMS yang telah 
mendeklarasikan komitmennya untuk 
terus menumbuhkan budaya berbagi 
pengetahuan dan apapun yang bisa 
dibagikan yang bermanfaat bagi kita 
semua. Library Café yang dibangun 
tidak hanya di pusat, melainkan di unit-
unit perwakilan dapat terus diaktifkan 
sehingga akan memunculkan semangat 
untuk terus saling berbagi pengetahuan 
dan memunculkan inovasi-inovasi di 
lingkungan kerja masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan 
kualitas mutu hasil 
litbang, pihak manajemen 
Puslitbangwas BPKP 

melakukan sertifikasi terhadap 
produk dan layanan Puslitbangwas 
BPKP berdasarkan persyaratan ISO 
9001:2015. Sertifikasi ini merupakan 
standar dalam memenuhi persyaratan 
khusus sistem manajemen mutu.

Puslitbangwas kembali berhasil 
mendapatkan sertifikasi Sistem 
Manajemen ISO 9001- 2015 dari 
Badan Serifikasi TUV NORD 
Indonesia pada tahun 2020. 
Sebelumnya pada tahun 2016, 
Puslitbangwas telah menetapkan 
dan menerapkan sistem manajemen 
sesuai standar dengan ruang lingkup 
Penyelenggaraan, Pembinaan, dan 
Koordinasi Kegiatan Penelitian 
dan Pengembangan Pengawasan. 
Sertifikasi telah dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur sertifikasi TUV 
NORD Indonesia.

Terdapat beberapa tahapan 
pelaksanaan proses ISO 9001-
2015 yang telah dilaksanakan 
oleh Puslitbangwas dalam rangka 
memenuhi standar persyaratan 
manajemen mutu dengan dokumen 
yang dimiliki.

1. Menetapkan peserta diklat Auditor 
Internal  ISO 19011:2018 dari 

Puslitbangwas untuk mengikuti 
pelatihan yang diselenggarakan 
oleh Badan Serifikasi TUV NORD 
Indonesia (ISO). Ini dilakukan 
dalam rangka memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan 
sebagai berikut:  

a. Memperoleh gambaran tentang 
audit sistem manajemen 
berdasarkan pedoman audit ISO 
19011:2018;

b. Mampu melaksanakan audit 
internal dan tinjauan manajemen 
secara mandiri;

c. Memahami langkah langkah yang 
diperlukan untuk merencanakan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi 
kegiatan audit internal dengan 
pendekatan berbasis risiko.

2. Menyiapkan kertas kerja 
penelitian terkait dengan prosedur 
penyusunan TOR dan penyusunan 
desain, pembahasan penelitian 
dan pengembangan pengawasan 
baik dengan pihak intenal maupun 
pihak eksternal, serta penyusunan 
konsep laporan penelitian dan 
pengembangan pengawasan yang 
telah di-review per jenjang dari 
subkoordinator sampai dengan 
Kepala Puslitbangwas. 

Di samping kegiatan tersebut 
dilakukan koreksi terhadap 
dokumen ISO Quality Procedure 

SERTIFIKASI ISO 9001:2015

Teks Rossalyn Tambunan
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terkait dengan penugasan 
kegiatan penelitian dan 
pengembangan pengawasan yang 
dilakukan oleh Puslitbangwas 
BPKP berdasarkan Peraturan 
Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan.

3. Melaksanakan audit internal yang 
merupakan proses sistematik, 
independen dan terdokumentasi, 
untuk memperoleh dan 
mengevaluasi bukti-bukti 
objektif yang menetapkan sejauh 
mana kegiatan penelitian dan 
pengawasan telah sesuai dengan 
kriteria Perka Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembinaan dan 
Koordinasi Kegiatan Penelitian 
dan Pengembangan Pengawasan 
di lingkungan Puslitbangwas 
dengan menentukan 
sampel kegiatan penelitian 
dan pengembangan yang 
dilaksanakan pada tahun 2020. 

Pelaksanaan audit internal 
tersebut dilaksanakan dalam 
rangka menjamin sistem 
manajemen mutu yang meliputi:

a. sesuai dengan persyaratan 

organisasi itu sendiri dan 
persyaratan dari audit internal 
standar  ISO 9001:2015, antara lain

1) merencanakan, menetapkan, 
menerapkan dan memelihara 
program audit, termasuk 
frekuensi, metoda, tanggung 
jawab, serta persyaratan 
perencanaan dan pelaporan, 
harus mempertimbangkan 
pentingnya proses dimaksud dan 
hasil dari audit sebelumnya;

2) menentukan kriteria dan lingkup 
setiap audit;

3) memilih auditor yang kompeten 
dan melaksanakan audit  untuk 
memastikan objektivitas dan 
ketidakberpihakan dari proses 
audit;

4) memastikan hasil audit 
dilaporkan kepada manajemen 
yang relevan;

5) menyimpan informasi 
terdokumentasi sebagai bukti 
penerapan program audit dan 
hasil audit;

b. diterapkan dan dipelihara secara 
efektif.

Manajemen Program Audit Internal 
terlihat pada gambar berikut ini.

4. Pelaksanaan audit internal ISO 
berdasarkan dokumen yang 
telah dikumpulkan sebelumnya 
berupa kertas kerja penelitian  
dan konsep laporan yang telah 
di-review.

Berdasarkan ISO 9001-2015 terdapat 
beberapa metode yang dapat 
digunakan dalam pelaksanaan 
audit internal. 
a. Metode Forward yang merupakan 

audit yang dilakukan dengan 
mengikuti urutan proses yang 
logis, yaitu Input    Proses  

  Output;
b. Metode Backward yang 

merupakan kebalikan dari 
Metode Forward banyak 
digunakan dalam rangka 
penelusuran kembali, yaitu Input  
   Proses     Output.

5. Temuan Audit, yaitu hasil dari 
evaluasi dari bukti-bukti audit 
yang dikumpulkan terhadap 
kriteria audit.

6. Berdasarkan simpulan audit, 
disusun laporan audit harus yang 
berisikan tindakan korektif atau 
revisi terkait dengan perbaikan 
Quality Procedure sesuai dengan 
Perka BPKP.

7. Setelah audit internal, langkah 
selanjutnya adalah pelaksanaan 
audit eksternal oleh pihak TUV 
Nord dalam rangka mengevaluasi 
semua terkait dengan prosedur 
yang terdokumentasi terhadap 
kegiatan penelitian dan 
pengembangan pengawasan, 
kemudian membandingkannya 
dengan persyaratan standar ISO 
9001: 2015 untuk memverifikasi 
bahwa apa yang telah 
didokumentasikan memenuhi 
persyaratan standar yang telah 
ditetapkan. 

8. Setelah melakukan penilaian, 
TUV Nord Indonesia menerbitkan 
sertifikat ISO yang menyatakan 
bahwa Puslitbangwas BPKP 
memenuhi kriteria kelayakan dan 
kesesuaian dengan sistem ISO.
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“Organisasi BPKP tergantung pada 
Puslitbangwas, karena pengembangan dan 
inovasi pengawasan ada di Puslitbang. 
Puslitbangwas harus berada di depan, 
cepat, dan dapat mengantisipasi isu 
strategis yang akan terjadi.”

Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A
Kepala BPKP, disampaikan pada Acara  
Budaya Kerja Puslitbangwas 2020

PUSLITBANGWAS BPKP UJUNG 
TOMBAK INOVASI PENGAWASAN

Arahan Kepala BPKP tersebut 
menegaskan bahwa fungsi penelitian dan 
pengembangan (litbang) pengawasan 
memiliki peran yang strategis dalam 
mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi pengawasan internal. Litbang 
harus mampu memprediksi dan 
mengantisipasi segala isu strategis yang 
akan memengaruhi pelaksanan tugas 
pengawasan. Litbang harus cepat, yang 
dapat diartikan bahwa hasil litbang 
harus disampaikan tepat waktu kepada 
stakeholders. Hasil litbang akan menjadi 
pertimbangan utama dalam pengambilan 
keputusan oleh pimpinan. 

Litbang yang selama ini dipelesetkan 
menjadi “sulit berkembang”, harus diubah 
menjadi unit terdepan, profesional, dan 
mampu memenuhi harapan stakeholders. 
Terobosan sebagai langkah penguatan 
kelembagaan dan kompetensi sumber daya 
manusia peneliti harus dilakukan secara 
cepat dan tepat. 

Untuk menjalankan peran strategis di atas, 
beberapa strategi yang harus dilakukan 
antara lain sebagai berikut:

1. Peran Strategis Eksternal
    a. Fungsi litbang sebagai pilar 

peningkatan kualitas pelaksanaan 
tugas BPKP dan APIP.
Puslitbangwas BPKP merupakan 
pusat penelitian dan pengembangan 
bidang pengawasan intern satu-

satunya di Indonesia yang dimiliki 
oleh pemerintah Republik Indonesia.

Puslitbangwas diharapkan mampu 
mengembangkan ilmu pengetahuan 
baru, inovasi, dan terobosan 
peningkatan kualitas pelaksanaan 
tugas APIP serta peningkatan kualitas 
pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

Produk Puslitbangwas digunakan 
bukan hanya untuk BPKP, 
melainkan juga seluruh APIP di 
indonesia. Produk hasil litbang harus 
didiseminasikan ke seluruh APIP 
melalui saluran resmi Puslitbangwas.

    b. Fungsi litbang sebagai pilar 
peningkatan kompetensi APIP.
Puslitbangwas merupakan center of 
excellence pengembangan inovasi dan 
ilmu pengetahuan baru pengawasan. 
Puslitbangwas saat ini melakukan 
pengelolaan knowledge management 
system (KMS). 

KMS merupakan sistem yang 
dibangun oleh Puslitbangwas 
yang diharapkan dapat diakses 
oleh seluruh APIP terkait ilmu 
pengetahuan pengawasan dan inovasi 
pengawasan intern pemerintah. 

Puslitbangwas diharapkan dapat 
menyebarkan ilmu pengetahuan 
pengawasan bukan hanya kepada 
pegawai BPKP, melainkan juga 
kepada seluruh APIP. KMS yang 
dikembangkan harus dapat 
diintegrasikan dengan Learning 
Management System (LMS) yang 
dikembangkan oleh Pusdiklatwas 
BPKP.

2. Peran Strategis Internal
    a. Peran Puslitbangwas sebagai garda 

terdepan pengkajian isu strategis bagi 
pimpinan BPKP.
Puslitbangwas dengan kemampuan 
dan segala sumber dayanya 
diharapkan dapat memberikan 
masukan dan pengkajian terkait 
perkembangan isu strategis kepada 
pimpinan BPKP. Hasil pengkajian 
tersebut dapat digunakan oleh 
pimpinan BPKP dalam mengambil 
keputusan strategis. 

    b. Puslitbangwas sebagai koordinator 
dan pembina fungsi penelitian di 
lingkungan BPKP.

Sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor 192 tahun 2014, 
Puslitbangwas memiliki fungsi 
sebagai koordinator dan pembina 
fungsi penelitian pengawasan. 
Dengan tugas tersebut, Puslitbangwas 
diharapkan mampu melakukan 
pemberdayaan penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan oleh 
unit kerja di lingkungan BPKP sesuai 
dengan isu yang dihadapi. 

Pembinaan penelitian diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas hasil 
pemberdayaan penelitian dan 
pengembangan yang dihasilkan oleh 
unit kerja.

Pelaksanaan strategi di atas, perlu 
diimbangi dengan “pemantasan” kapasitas 
Puslitbangwa. Penguatan kelembagaan 
dan peningkatan kompetensi SDM 
pelaksana penelitian menjadi syarat 
mutlak dalam “pemantasan” kapasitas 
Puslitbangwas. Perbaikan input dan proses 
akan memengaruhi hasil kualitas output 
dan outcome yang akan dihasilkan. 

Teks: Shokhif Khoirul A.
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PENDAHULUAN

Fenomena seperti pembangunan, 
kemajuan, kemiskinan, 
ketimpangan sosial, kesejahteraan, 
kualitas hidup, penyediaan 
infrastruktur, dan lain-lain 
membutuhkan pengukuran 
'kombinasi' dari berbagai dimensi 
untuk dipertimbangkan bersama 
sebagai proxy dari fenomena. 
Kombinasi ini dapat diperoleh 
dengan menerapkan metodologi 
yang dikenal sebagai Indeks 
Komposit. 

Penggunaan Indeks Komposit 
adalah meringkas realitas multi 
dimensi yang kompleks menjadi 
ukuran yang mudah diintepretasi 
serta dapat menilai perubahan antar 

MEMBANGUN INDEKS KOMPOSIT, 
10 LANGKAH MUDAH DARI OECD

Teks Putut Hardiyanto

waktu dan antar wilayah. Indeks 
komposit banyak digunakan oleh 
beberapa organisasi internasional 
untuk mengukur fenomena 
ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Dengan panduan ini, diharapkan 
pembaca dapat memahami 
sepuluh langkah dalam menyusun 
Indeks Komposit, yaitu (1) 
Penyusunan Kerangka Konseptual, 
(2) Identifikasi Indikator, (3) 
Restrukturisasi Indikator, (4)
Pengolahan Data, (5) Standardisasi 
Indikator, (6) Pembobotan Indikator, 
(7)  Agregasi Indikator, (8) Uji 
Kekuatan dan Kepekaan Indikator, 
(9) Memilih Metode Terbaik, dan 
(10) Diseminasi Hasil. Kesepuluh 

Gambar 1
Sepuluh Langkah 
dari OECD

langkah ini merupakan panduan 
dari OECD yang digunakan juga 
oleh Badan Pusat Statistik Republik 
Indonesia dalam membuat Indeks 
Komposit, Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM), Indeks 
Kesejahteraan Rakyat (IKraR), serta 
Indeks Harga Konsumen (IHK).

Pro dan Kontra Penggunaan Indeks
Berdasarkan tabel di atas, reaksi 
positif atau setuju karena alasan 
simplifikasi, yaitu menggambarkan 
permasalahan kompleks dengan 
cara sederhana, lebih mudah 
dipahami oleh publik/pengguna 
data, dan sebagai tolak ukur kinerja/
pencapaian suatu wilayah. Di sisi 
lain ada ketidaksetujuan karena 
dianggap dapat menyebabkan salah 
interpretasi (misinterpreted), karena 
salah penafsiran dari masing-
masing responden.

Selain itu hasil berbeda dalam 
penyusunan indeks komposit 
dipengaruhi oleh beberapa 
hal misalnya tidak transparan 
dalam pengambilan sampel, 
pengumpulan data, dan kualitas 
data. Menggunakan model-
model matematik/statistik bisa 
memberikan hasil berbeda-beda 
tergantung kepada keahlian 
penyusun model dan kesepakatan 
dengan para ahli (peer acceptance). 

Jika tidak disusun dengan benar 
(tahap penyusunan indeks 
yang kurang tepat/memadai), 
dapat berakibat kebijakan 
yang menyesatkan (misleading). 
Penyusun/pengembang Indeks 
Komposit harus menghadapi risiko 
berupa keraguan dari ahli statistik, 
ekonom, dan kelompok pengguna 

lainnya, yang sebagian disebabkan 
oleh kurangnya transparansi dari 
beberapa indikator yang ada, 
terutama terkait dengan metodologi 
dan data dasar.

Langkah Pertama: Menyusun 
Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual/teoretis harus 
dikembangkan untuk memberikan 
dasar bagi pemilihan dan kombinasi 
indikator tunggal menjadi indeks 
komposit yang bermakna di bawah 
prinsip kesesuaian untuk tujuan. 
Penyusunan ini diperlukan untuk 
mendapatkan pemahaman dan 
definisi yang jelas tentang fenomena 
multidimensi yang akan diukur. 
Hal ini juga diperlukan untuk 
menyusun berbagai subkelompok 
fenomena (jika perlu) dan 
menyusun daftar kriteria pemilihan 
untuk variabel yang mendasari, 
misalnya masukan, keluaran, 
proses.

Langkah Kedua: Identifikasi 
Indikator
Indikator harus dipilih berdasarkan 
tingkat kesehatan analitis, 
keterukuran, cakupan negara, dan 
relevansi dengan fenomena yang 
diukur dan hubungannya satu sama 
lain. Penggunaan variabel proxy 
dapat dipertimbangkan ketika data 
langka.

Langkah ini diperlukan untuk 
memeriksa kualitas indikator yang 
tersedia dan membahas kekuatan 
dan kelemahan masing-masing 
indikator yang dipilih. Selain itu, 
untuk membuat tabel ringkasan 
tentang karakteristik data, misalnya, 
ketersediaan (lintas negara, waktu), 
sumber, dan jenis (keras, lunak atau 
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masukan, keluaran, proses).

Langkah Ketiga: Restrukturisasi 
Indikator
Sebuah analisis eksplorasi harus 
menyelidiki keseluruhan struktur 
indikator, menilai kesesuaian 
kumpulan data, dan menjelaskan 
pilihan metodologis, misalnya 
dalam pembobotan dan agregasi.

Langkah ini diperlukan untuk 
memperkirakan nilai yang hilang, 
memberikan ukuran keandalan 
setiap nilai yang diperhitungkan, 
sehingga dapat menilai dampak 
imputasi pada hasil indeks 
komposit, serta membahas 
keberadaan outlayer dalam data set.

Langkah Keempat: Pengolahan/
Kompilasi Data
Dalam imputasi data yang hilang, 
pertimbangan harus diberikan pada 
pendekatan yang berbeda untuk 
memasukkan nilai yang hilang. 
Nilai ekstrim harus diperiksa karena 
bisa menjadi tolok ukur yang tidak 
diinginkan.

Langkah ini diperlukan untuk 
memeriksa struktur yang mendasari 
data di sepanjang dua dimensi 
utama, yaitu indeks individual 
dan negara (dengan menggunakan 
metode multivariat yang sesuai, 
misalnya, analisis komponen utama, 
analisis klaster).

Selain itu, untuk mengidentifikasi 
kelompok indikator atau 
kelompok negara yang 
secara statistik “serupa” dan 
memberikan interpretasi hasil serta 

membandingkan struktur yang 
ditentukan secara statistik dari 
kumpulan data dengan kerangka 
teoretis dan mendiskusikan 
kemungkinan perbedaan.

Langkah Kelima: Standardisasi 
Indikator
Indikator harus dinormalisasi agar 
dapat dibandingkan. Perhatian 
perlu diberikan pada nilai ekstrim 
karena dapat memengaruhi 
langkah selanjutnya dalam proses 
membangun indeks komposit. Data 
miring juga harus diidentifikasi dan 
dipertanggungjawabkan. 

Langkah ini diperlukan untuk 
memilih prosedur normalisasi 
yang sesuai dengan menghormati 
kerangka teoretis dan properti 
data. Langkah ini juga untuk 
mendiskusikan keberadaan pencilan 
dalam kumpulan data karena 
mungkin menjadi tolok ukur yang 
tidak diinginkan dan membuat 
penyesuaian skala, jika perlu. Selain 
itu, untuk mengubah indikator yang 
sangat menceng distribusinya, jika 
memang diperlukan.

Langkah Keenam dan Ketujuh: 
Pembentukan Bobot Penimbang 
dan Agregasi
Indikator harus digabungkan 
dan diberi bobot sesuai 
dengan kerangka teoretis yang 
mendasarinya. Korelasi, masalah 
korelasi, dan kompensasi antara 
indikator perlu dipertimbangkan 
dan dikoreksi atau diperlakukan 
sebagai fitur dari fenomena yang 
perlu dipertahankan dalam analisis. 

Selanjutnya pada langkah 
agregasi, indikator harus 
digabungkan dan diberi bobot 
sesuai dengan kerangka teoretis 
yang mendasarinya. Langkah 
ini diperlukan untuk memilih 
prosedur pembobotan dan agregasi 
yang sesuai yang menghormati 
kerangka teoretis dan properti 
data, membahas apakah masalah 
korelasi antar indikator harus 
diperhitungkan, serta membahas 
apakah kompensasi di antara 
indikator harus diperbolehkan.

Langkah Kedelapan: Uji Kekuatan 
dan Kepekaan
Analisis harus dilakukan untuk 
menilai ketahanan indeks 
komposit dalam hal, misalnya 
mekanisme untuk memasukkan 
atau mengecualikan indikator 
tunggal, skema normalisasi, 
imputasi data yang hilang, pilihan 
bobot, dan metode agregasi. 
Langkah ini diperlukan untuk 
mempertimbangkan pendekatan 
multi-pemodelan untuk 
membangun indeks komposit, dan 
jika tersedia, skenario konseptual 
alternatif untuk pemilihan indikator 
yang mendasari.

 Juga untuk mengidentifikasi 
semua kemungkinan sumber 
ketidakpastian dalam 
pengembangan indeks komposit 
dan menyertai skor dan 
peringkat komposit dengan batas 
ketidakpastian, serta melakukan 
analisis sensitivitas dari simpulan 
(asumsi) dan menentukan sumber 
ketidakpastian yang berpengaruh 
pada skor dan/atau peringkat.

Langkah Kesembilan: Back to 
Detail, Perhatikan Komponen 
Penyusunnya
Indeks komposit harus transparan 
dan cocok untuk diuraikan menjadi 
indikator atau nilai dasarnya. 
Upaya harus dilakukan untuk 
menghubungkan indeks komposit 
dengan indikator lain yang 
diterbitkan dan mengidentifikasi 
keterkaitan melalui regresi. 

Langkah ini diperlukan untuk 
1) membuat profil kinerja unit 
analisis pada tingkat indikator 
untuk mengungkapkan apa 
yang mendorong hasil indeks 
komposit; 2) memeriksa korelasi 
dan kausalitas (jika mungkin); 
3) mengidentifikasi apakah hasil 
indeks komposit terlalu didominasi 
oleh beberapa indikator dan 
menjelaskan relatif pentingnya 
subkomponen indeks komposit; 4) 
menghubungkan indeks komposit 
dengan ukuran relevan lainnya, 
dengan mempertimbangkan 
hasil analisis sensitivitas; serta 5) 
mengembangkan narasi berbasis 
data berdasarkan hasil.

Langkah Kesepuluh: Diseminasi 
Hasil
Indeks komposit dapat 
divisualisasikan atau disajikan 
dalam beberapa cara berbeda yang 
dapat memengaruhi interpretasinya. 
Langkah ini diperlukan untuk 
mengidentifikasi seperangkat 
alat presentasi yang koheren 
untuk audiens yang ditargetkan, 
memilih teknik visualisasi yang 
paling banyak mengomunikasikan 
informasi, serta menyajikan hasil 
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indeks komposit secara jelas dan 
akurat.

SIMPULAN
Sebagai cara menunjukkan 
fenomena, indeks komposit 
seringkali digunakan untuk 
membandingkan/melihat perubahan 
yang bersifat antar waktu dan antar 
wilayah, dapat menggambarkan 
permasalahan yang kompleks/
mengukur aspek tertentu dengan 
cara yang lebih sederhana/simpel, 
serta berguna dalam pengambilan 
keputusan/penentuan prioritas 
kebijakan.

Selanjutnya penyusunan indeks 
komposit disusun melalui beberapa 
tahapan, yaitu penyusunan 
kerangka konseptual; identifikasi 
dan restrukturisasi indikator; 
pengolahan data; standardisasi 
dan pembobotan indikator; 
agregasi indikator, uji kekuatan 
dan kepekaan indikator; memilih 
metode terbaik; serta diseminasi 
hasil.

Membangun indeks komposit 
adalah tugas yang tidak 
mudah karena tahapannya 
melibatkan berbagai alternatif 
dan kemungkinan menyangkut 
kerangka teoretis, ketersediaan data, 
pilihan indikator yang representatif, 
standardisasi, dan agregasinya. 

Penting untuk ditekankan bahwa 
bagian teoretis (definisi fenomena 
dan pemilihan indikator) tidak 
terpisah dari bagian statistik-
metodologi. Jadi, pilihan indeks 
individual tidak terlepas dari 
pilihan metode agregasi.

Tidak ada metode universal untuk 
membangun indeks komposit. 
Dalam setiap kasus, penyusunannya 
banyak ditentukan oleh korelasi 
tertentu, termasuk elemen formal 
dan heuristic, serta menggabungkan 
beberapa pengetahuan ahli tentang 
fenomena tersebut.

Keuntungan dari indeks komposit 
yang dapat memuat lebih banyak 
informasi dan dapat membantu 
pengguna membandingkan 
dimensi kompleks secara efektif 
perlu menjadi bahan pertimbangan 
utama.

Referensi
OECD. 2008. Handbook On Constructing 

Composite Indicators Methodology And 
User Guide. OECD Publications

https://www.bps.go.id/publication/2020/ 
08/28/a180fbf968ecf6fc9fde1d2a/
indeks-pembangunan-manusia-2019.
html. Diakses pada tanggal  
7 Februari 2021.

THREE
 LINES

OF 
DEFENSE

THREE
 LINES
MODEL

versus

Sejarah Model Tiga Lini 
Pertahanan
Model ‘Tiga Lini Pertahanan’ 
(three lines of defense) telah 
diimplementasikan secara 
luas dengan tujuan membantu 
memperjelas peran dan tanggung 
jawab dalam melaksanakan 
pengendalian dan pengelolaan 
risiko organisasi. Sesuai namanya, 
model ini membagi tiga lini 
dalam pengelolaan risiko dan 
pengendalian, yaitu manajemen 
operasional (lini pertama), fungsi-
fungsi pemantauan risiko (lini 
kedua), dan fungsi audit internal 
(lini ketiga).
Model tiga lini pertahanan sendiri 

telah diterapkan sekitar dua 
puluh tahun lalu pada sektor jasa 
keuangan di Inggris. Kemudian, 
pada tahun 2010, model ini 
diperkenalkan dalam Guidance on 
the 8th EU Company Law Directive 
- article 41 yang diterbitkan oleh 
ECIIA (European Confederation of 
Institute of Internal Auditors) dan 
FERMA (Federation of European 
Risk Management Associations) – 
dua konfederasi dari asosiasi audit 
internal dan manajemen risiko di 
Eropa.
Selanjutnya di tahun 2013, the 
Institute of Internal Auditors (IIA)
mengadopsi model tersebut secara 
formal dalam sebuah position 
paper. Adapun gambaran model 
pertahanan tiga lini tersebut 
sebagai berikut.

Teks: Yulia Pramita R.
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Perkembangan Model Tiga Lini 
Pertahanan dan Alasan Perubahan
Sampai saat ini, model tiga 
lini pertahanan sudah banyak 
diterapkan di berbagai organisasi 
pemerintah maupun swasta.
Namun, dengan adanya 
perkembangan lingkungan yang 
lebih dinamis dan perubahan 
yang begitu cepat, model tiga 
lini pertahanan ini mengalami 
banyak kritikan. Sebagian besar 
kritik berfokus pada kebingungan 
tentang peran dan tanggung 
jawab di tiga lini, serta tantangan 
koordinasi, proses yang tidak 
berjalan baik, dan pelaporan yang 
tidak akurat (Hoefer, Cooke, Curry, 
2020).
Oleh karena itu The IIA merasa 
perlu melakukan review terhadap 
model tiga lini pertahanan tersebut.  
Review tersebut dimulai pada 
bulan Agustus 2018. Kemudian, 
setelah melalui berbagai studi 
dan elaborasi, IIA mengeluarkan 
exposure draft pada bulan Juni 

2019. Draf ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan masukan dan 
tanggapan dari berbagai kalangan 
di seluruh dunia. Sampai akhirnya 
model final yang sudah direvisi 
diterbitkan pada bulan Juli 2020.
Secara spesifik Setianto (2020), 
Wiwanto (2020), dan Manoe (2020) 
mengungkapkan bahwa perubahan 
dari model tiga lini pertahanan 
tersebut disebabkan oleh hal-hal 
berikut ini.
1. Fokus pada pertahanan.

Model tiga lini pertahanan 
dianggap terlalu fokus pada 
pertahanannya, sedangkan 
risiko sendiri dapat 
menciptakan peluang, bukan 
hanya ancaman. Terlalu 
fokus pada pertahanan juga 
dipandang tidak proaktif 
dan mengabaikan adanya 
penciptaan nilai dalam 
organisasi;

2. Ketidakjelasan peran dan 
tanggung jawab serta membuat 
terjadinya silo.

Ketidakjelasan peran dan 
tanggung jawab dianggap 
dapat membuat kebingungan 
serta melemahkan akuntabilitas 
organisasi. Kemudian model 
yang tersekat-sekat dianggap 
dapat membuat silo, saat 
masing-masing lini hanya fokus 
terhadap akuntabilitas lininya 
dan mengabaikan pengaruh 
dan keterikatan antar lini. 
Hal ini juga memungkinkan 
terjadinya konflik antara lini 
pertama dan lini kedua dalam 
hal toleransi terhadap risiko;

3. Tidak sesuai realitas saat ini.
Model tiga lini pertahanan 
dianggap tidak dapat merespon 
tuntutan lingkungan yang 
bersifat dinamis dan fleksibel;

4. Membatasi peran auditor.
Model tiga lini pertahanan 
dianggap hanya memberi 
ruang yang terbatas bagi 
auditor untuk menjalankan 
peran barunya sebagai strategic 
partner dan trusted advisor 
yang membantu manajemen 
menghadapi lingkungan bisnis 
yang dinamis. 

Pembaruan dari Tiga Lini 
Pertahanan ke Model Tiga Lini
Model tiga lini pertahanan 
diterapkan sebagai model yang 
membantu memperjelas peran 
dan tanggung jawab dalam 
menjalankan pengendalian dan 
pengelolaan risiko organisasi. 
Dalam An update of the Three Lines 
of Defense, IIA (2020) menguraikan 
model ini terdiri dari: 
1. lini pertama biasanya berkaitan 

dengan produk dan/atau layanan 
yang diberikan dan mencakup 
peran fungsi pendukung; 

2. lini kedua berkaitan dengan 
pemberian bantuan dalam 
mengelola risiko. Peran lini 
pertama dan kedua dapat 
digabung atau dipisahkan. 
Beberapa peran lini kedua dapat 
ditugaskan kepada spesialis 
untuk memberikan keahlian, 
dukungan, pemantauan kepada 
peran di lini pertama dalam hal 
pengelolaan risiko;

3. lini ketiga berkaitan dengan 
pemberian jaminan independen 
dan objektif, serta saran tentang 
kecukupan dan efektivitas tata 
kelola dan manajemen risiko.
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Dari gambar di atas, tampak 
model yang baru ini menginginkan 
agar komunikasi, kolaborasi, 
dan koordinasi baik antar-ketiga 
lini pertahanan maupun dengan 
pembuat keputusan dapat menjadi 
semakin solid.
Perbedaan Tiga Lini Pertahanan 
dan Model Tiga Lini
Dari segi istilah, model yang baru 
masih menggunakan istilah yang 
sama, yaitu lini pertama, lini kedua, 
dan lini ketiga.
Namun, pembagian lini tersebut 
tidak dimaksudkan untuk 
menunjukkan suatu struktur atau 
urutan (The IIA, 2020). Sebaliknya, 
semua peran diharapkan dapat 
beroperasi secara bersamaan. 

Adapun hal-hal baru atau poin 
yang ditawarkan model baru ini 
sebagai berikut:
1. Lebih jelasnya peran dan 

hubungan antar lini, serta 
peran dan hubungan dengan 
governing body (organ 
pengurus).
Hubungan antar lini tidak 
terlihat dalam gambaran model 
pertahanan tiga lini. Adapun 
tanggung jawab setiap lini 
hanya diarahkan ke manajemen 
senior dan governing body.
Sedangkan dalam model tiga 
lini, hubungan akuntabilitas, 
pelaporan, delegasi, serta 
keselarasan, komunikasi, 
koordinasi, dan kolaborasi 
sudah lebih jelas;

Sumber: 
IIA (2020)

2. Lebih menekankan pada 
komunikasi, koordinasi, dan 
kolaborasi antar lini, serta 
dengan governing body.
Dengan adanya garis 
komunikasi, koordinasi, 
dan kolaborasi pada model 
yang baru, diharapkan dapat 
menghilangkan silo antar 
lini, serta komunikasi dan 
koordinasi yang terjalin dapat 
lebih solid.

3. Fokusnya bukan hanya sekadar 
pertahanan.
Pada model yang baru fokusnya 
bukan pada sekat-sekat 
pertahanannya, melainkan 
lini-lini tersebut diharapkan 
dapat menjadi enablers dalam 
pencapaian tujuan organisasi 
dan penciptaan nilai;

4. Dapat diterapkan di berbagai 
organisasi.
Model yang baru lebih fleksibel 
dalam menempatkan lini-
lini tersebut, yaitu peran lini 
pertama dan kedua dapat 
digabung atau dipisahkan. 
Apabila skala organisasi 
lebih kecil dengan risiko yang 
lebih rendah, maka kedua lini 
tersebut dapat digabung.
Sedangkan apabila skala 
organisasi lebih besar dan risiko 
tinggi, perlu menghadirkan lini 
tersebut untuk memberikan 
keahlian, dukungan, dan 
pemantauan kepada peran 
di lini pertama dalam hal 
pengelolaan risiko.

(Yulia Pramita R.)
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Pengawasan Internal: Kesiapsiagaan 
Pemerintah Menghadapi Bencana

Yusniar Wardani

Kebijakan penanggulangan bencana 
yang efektif akan membantu 
melindungi masyarakat dan 
keuangan negara. Pemerintah sudah 
menetapkan kebijakan/peraturan 
terkait penanggulangan bencana,  dari 
tahapan pra bencana, tanggap darurat 
(ketika bencana), dan pascabencana. 
Namun, perlu diprioritaskan upaya 
pengurangan risiko bencana.

Negara-negara di dunia sepakat 
menggunakan framework yang sama 
dalam upaya pengurangan risiko 
bencana yaitu Sendai Framework. 
Program penanggulangan bencana 
di Indonesia juga mengacu framework 
tersebut. Fokus framework tersebut 

Kondisi geografis Indonesia 
yang terletak pada 
pertemuan tiga lempeng 
raksasa dan berada pada 

kawasan Ring of Fire membuat 
Indonesia mempunyai  potensi 
bencana alam yang tinggi. Worldbank 
(2021) mengategorikan Indonesia 
berada dalam 35 daftar negara dengan 
tingkat risiko bencana tertinggi di 
seluruh dunia. Berdasarkan data 
BNPB, rata-rata sembilan bencana 
alam di Indonesia tiap hari. Dampak 
tingginya bencana alam adalah 
kerugian negara dan korban jiwa 
yang sangat besar. Kerugian negara 
akibat bencana mencapai Rp22,8 
triliun per tahunnya.

Sendai Framework 2015-2030
Sumber: United Nations Office for Disaster Risk Reduction

pada tiga komponen yaitu paparan 
bahaya, kerentanan dan kapasitas, 
serta karakteristik bencana.

Pengawas internal mempunyai 
fungsi memastikan ketercapaian 
tujuan sebuah program. Oleh 
karena itu, pengawas intern dapat 
membantu memastikan program 
penanggulangan bencana berjalan 
efektif. Salah satunya melalui 
penilaian bagaimana kesiapsiagaan 
pemerintah baik pusat dan daerah 
serta ketahanan masyarakat dalam 
mengurangi risiko bencana.

Dalam merancang pengawasan, 
auditor perlu mempertimbangkan 
risiko-risiko pada tiap tahapan siklus 
penanggulangan bencana. Menurut 
INTOSAI, pada tahap prabencana 
(pengurangan risiko bencana) 
risiko tersebut antara lain (1) risiko 
efektivitas kebijakan dan tindakan 
yang sudah direncanakan; (2) risiko 
kepatuhan terhadap peraturan 
hukum terkait perlindungan 
penduduk; dan (3) risiko kepatuhan 
terhadap persyaratan perjanjian 
internasional.

Selain itu, auditor juga perlu 
memanfaatkan Geographic Information 
Systems (GIS) sebagai sumber 
informasi. Sistem ini adalah sistem 
terkomputerisasi yang memfasilitasi 
peng-input-an, penyimpanan, 
analisis dan penyajian untuk data 
geospasial (nama kota, jumlah 
penduduk, kawasan industri, keadaan 
lingkungan, dan sebagainya).
Penggunaan informasi geospasial 
dapat memberikan nilai tambah pada 
semua tahapan audit yaitu menilai 
risiko yang relevan, merancang audit, 
melaksanakan audit, menganalisis 
hasil audit, dan mengomunikasikan 
hasil audit.

Fokus pengawasan pengurangan 
risiko bencana terletak pada kegiatan 
internalisasi pengurangan risiko 
bencana, penurunan kerentanan 
bencana, dan penguatan kapasitas. 

Berdasarkan hasil identifikasi BPKP, 
beberapa isu terkait kegiatan tersebut 
antara lain (1) belum semua daerah 
mempunyai peta dan kajian risiko 
bencana, serta rencana kontinjensi; 
(2) rencana penanggulangan bencana 
belum terintegrasi dengan dokumen 
perencanaan dan anggaran program/
kegiatan pemerintah daerah; (3) 
dukungan anggaran yang tidak 
memadai; (4) koordinasi antar instansi 
yang tidak optimal; (5) sarana dan 
prasarana, serta kapasitas SDM yang 
belum mencukupi; (6) sosialiasi dan 
edukasi kepada masyarakat yang 
masih minim; serta (7) peralatan 
dan logistik yang belum memenuhi 
standar.

Isu lainnya adalah terkait sistem 
peringatan dini. Meskipun telah 
dilakukan upaya pengurangan 
risiko bencana, bencana masih dapat 
terjadi. Oleh karena itu, sistem 
peringatan dini harus optimal, 
sehingga jika terjadi bencana dapat 
mengambil tindakan (operasi 
bantuan, penyelamatan, evakuasi, dan 
sebagainya) secepat mungkin. 

Sistem peringatan dini termasuk 
komponen (1) memahami, dan 
memetakan bahaya; (2) memantau 
dan meramalkan peristiwa yang 
akan datang; (3) memproses dan 
menyebarkan peringatan yang dapat 
dipahami kepada organisasi yang 
berwenang dan masyarakat; serta (4) 
melakukan tindakan yang tepat dan 
tepat waktu sebagai tanggapan atas 
peringatan.
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Buku ini ditulis 
oleh Larry L. 
Baker, merupakan 
pimpinan 

eksekutif di IIA dan 
juga Komite Eksekutif 
Global Board of IIA. Larry 
berperan besar dalam 
mengimplementasikan 
Enterprise Risk Management 
(ERM) dengan 40.000 
jam terbang, termasuk 
pimpinan dari satu 
perusahaan besar pemberi 
jasa layanan profesional. 

Larry adalah pionir dalam 
ERM dan Control Self 
Assessment di USA. Selain 
itu, ia juga mempunyai 
pengalaman mendalam 
dalam audit keuangan 
dan operasional, COSO 
frameworks, dan proyek 
khusus di perusahaan 
yang tergabung dalam 
Fortune 500 Companies. 

Oleh karena itu, penulis 
buku ini menyampaikan 
banyak kumpulan praktik 
dari pengalaman nyata 
implementasi ERM di 
seluruh dunia, tools, 
teknik, dan pendekatan 
untuk memfasilitasi 
pengembangan dan 
implementasi ERM. 

Selain menjelaskan “how 
to”-nya, dirinci juga 
langkah implementasi, 
form pendukung dan tool, 
serta terminologi standar 
terkait ERM yang disukai 
oleh menajemen. Langkah 
implementasi tidak 
mengacu secara khusus 
dari COSO, ISO 31000, 
atau framework khusus 
lainnya, tetapi merupakan 
kompendium dari teori 
dan praktik di lapangan. 

Menurut Larry, untuk 

mengimplementasikan 
ERM secara efektif bukan 
tugas mudah dan berbeda 
untuk setiap perusahaan. 
ERM diciptakan untuk 
membantu manajemen 
menghadapi tantangan 
dengan mengidentifikasi 
risiko yang signifikan, 
secara efektif mengelola 
risiko itu, dan memberi 
nilai kepada organsiasi 
melalu pencapaian tujuan 
yang lebih baik.

Buku ini diberi judul 
“Getting the Truth” 
karena menjelaskan 
risiko yang mempunyai 
pengaruh signifikan 
dalam mencapai rencana 
strategis organisasi. 
ERM mengajarkan 
hal-hal riil yang akan 
mencegah perusahaan 
dari kebangkrutan dan 
memperluas market share.

Setting The Stage
ERM menurut COSO 
adalah budaya, 
kapabilitas, dan praktik 
yang terintegrasi dengan 
pengaturan strategi dan 
kinerja, yang diandalkan 
organisasi untuk 
mengelola risiko dalam 
menciptakan. melestarikan 
dan mewujudkan nilai. 
ERM menyediakan 
ketepatan waktu, 
dengan memberikan 
informasi risiko yang 
berguna dan membantu 
manajemen dalam 
membuat keputusan dan 
mengelola risiko secara 
efektif menuju pencapaian 
tujuan.

Dalam buku ini dijelaskan 
dua pendekatan, yaitu 
management-value 
approach dan board-
confidence approach. 

Management-value approach 
dipimpin oleh pimpinan 

organisasi untuk dua 
tujuan, yaitu pertama, 
menciptakan nilai bisnis; 
dan kedua, membantu 
peran dewan komisaris 
dalam mengawasi 
risiko. Pendekatan ini 
berfokus pada significant 
residual risk (risiko yang 
tersisa setelah aktivitas 
manajemen risiko) yang 
dapat menghalangi 
pencapaian tujuan dan 
perlu dikomunikasikan 
kepada stakeholder. 

Sedangkan board-confidence 
approach, dipimpin oleh 
pimpinan organisasi untuk 
tujuan utama membantu 
peran Dewan Komisaris 
dalam mengawasi 
risiko; dan kedua, 
menciptakan nilai bisnis. 
Jadi, fokusnya adalah 
memberi kenyamanan 
kepada dewan komisaris 
bahwa manajemen 
telah memahami, 
mengomunikasikan, 

dan mengelola semua 
risiko penting dalam 
organisasi. Yang paling 
umum digunakan oleh 
perusahaan di seluruh 
dunia adalah pendekatan 
pertama.

Jebakan yang umum 
dalam implementasi ERM, 
antara lain dukungan 
aktif dari pimpinan 
kurang terlihat, terlalu 
menjual nilai dari ERM 
selama implementasi 
awal, implementasi 
tanpa framework dan 
rencana strategis, bingung 
menilai risiko dengan 
ERM, memperlakukan 
ERM sebagai proyek dan 
bukan komitmen jangka 
panjang, gagal membawa 
manajemen risiko di 
seluruh proses, gagal 
merealisasikan manajemen 
perubahan, dan gagal 
mengintegrasikan 
manajemen risiko dengan 
proses utama.

Judul: 
Practical Enterprise Risk Management 
Getting to The Truth
Pengarang: 
Larry L. Baker
Penerbit: 
The Internal Audit Foundation
Dimensi: 
144 halaman
Peresensi: 
Rury Hanasri
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Management-Value Approach
Sebelum masuk dalam pendekatan 
ini, akan dijelaskan dulu terkait ERM 
Framework sebagai berikut:

1. Proses Manajemen Risiko
Inti dari proses yang dilakukan 
oleh manajemen adalah sasaran 
dan tujuan strategis (sastra). Dari 
sastra dilakukan empat langkah, 
yaitu penilaian risiko, analisis 
risiko, rencana aksi dan pelaporan, 
serta monitoring dan evaluasi. 
Keempatnya merupakan proses 
iteratif yang tidak berakhir. 

2. Tata Kelola Risiko
Merupakan bagian atas dari 
kerangka ERM, dalam tahap awal, 
perusahaan dapat membentuk 
steering committee, yaitu Executive 
Vice President (EVP) atau VP atau 
Board yang mengawasi dan ERM 
working group (level manajemen) 
untuk mengimplementasikan.

Mengandalkan komite selama 
tahap awal ERM umumnya terbukti 
menghambat kemajuan yang tepat 
waktu, karena pengetahuan yang 
terbatas tentang ERM dan terlalu 
banyak perbedaan pandangan 
tentang seperti apa manajemen 
risiko yang efektif.

3. Integrasi ERM
ERM harus terintegrasi dengan 
proses bisnis utama seperti 
perencanaan strategis, penetapan 
tujuan, anggaran dan alokasi modal, 
serta program kompensasi.

4. Infrastruktur ERM
Infrastruktur ini kadang menjadi 
perdebatan apakah diperlukan Chief 

Risk Officer (CRO) atau tidak. Dalam 
impementasi awal, keberadaan 
struktur bukan perhatian utama, 
sepanjang masih ada dukungan 
penting dari pimpinan perusahaan.

5. Landasan Budaya ERM
Terminologi umum merupakan 
faktor penting bagi kesuksesan 
ERM. Terminologi umum ini 
mendukung keterbukaan dan 
komunikasi yang jujur antara 
manajemen dan pimpinan 
perusahaan. Jadi, persamaan 
persepsi dan tujuan perlu 
diinternalisasi dalam implementasi 
ERM, sehingga semua pihak 
sudah jelas tentang apa yang harus 
dilakukan.

Untuk pembahasan lebih detail dalam 
pendekatan ini, akan diuraikan terkait 
proses manajemen risiko.

1. Risk Assesment

Persiapan dilakukan dengan 
mengidentifikasi semua risiko baik 
operasional, strategis, keuangan, 
maupun legal. Sebelum persiapan, 
hal yang perlu dipastikan adalah 
dukungan dari CEO. Setelah itu 
melakukan wawancara terhadap 
pihak manajemen senior.

Perlu ada memo dari CEO kepada 
para senior manajemen sehingga 
implementasi ERM jelas dipahami 
dan membangun partisipasi. Dari 
daftar risiko yang diidentifikasi 
diberi definisi sebagai bahan 
wawancara kepada manajemen 
senior. Wawancara dapat 
mengumpulkan 8-15 risiko kunci 
yang berasal dari lima risiko per 
orang dengan menggali faktor yang 
memicu, penyebab mendasar, dan 
aktivitas manajemen risiko. 

Setelah itu tim pewawancara 
mengumpulkan, me-review, dan 
menyimpulkan dengan membuat 
resume dari masing-masing 
risiko kunci dalam satu halaman 
tersendiri. Setelah itu hasil tim 
dibahas dengan CEO dan EVP 
untuk memutuskan 3-4 risiko 
strategis yang akan dianalisis di 
langkah kedua.

2. Strategic Risk Analysis and Action 
Planning

Tim ERM dan manajemen perlu 
mempunyai mindset “start with 
the end in mind” melalui project 
planning. Diperlukan adanya EVP 
kickoff meeting untuk mendiskusikan 

aktivitas selanjutnya dan waktu 
yang disepakati. Ketika EVP 
menyadari hal ini, maka Tim 
ERM akan meminta untuk 
mengidentifikasi pemilik risiko dan 
team leader dari risiko yang akan 
dianalisis. Selanjutnya kickoff meeting 
dengan pemilik risiko dan team 
leader dari proyek.

Tim ERM mempresentasikan 
rencana aksi dalam tahap ini yang 
berisi:

    a. risk overview (risk title, risk 
definition, dan risk scope);

    b. contributing factor (risk drivers, 
issues, root causes, dan historical 
events); 

    c. current risk management activities 
(initiatives, policies/procedures, 
processes/control, organization/
people, system/technology, dan 
measurement/report); 

    d. impact analysis (residual risk 
analysis dan target risk impact 
analysis);

    e. risk management plans (including 
Responsibility, Estimated Start Date, 
dan End Date), yang terdiri dari 
existing risk managemen plan dan 
new risk management plan.

3. Taking Action and Monitoring
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Langkah di atas merupakan hal 
penting untuk tahap selanjutnya, 
dan berdasarkan pengalaman 
penulis bahwa implementasi 
ERM memerlukan waktu karena 
menyediakan “the right information, 
to the right people, at the right time”. 

Tidak ada prose manajemen risiko 
yang berakhir tanpa rencana aksi 
terhadap risiko yang menyebabkan 
tingkat yang tidak dapat 
diterima. Kadang, rencana aksi 
memerlukan waktu tahunan untuk 
diimplementasikan. Termasuk 
mengarahkan strategi inisiatif yang 
terkait dengan tujuan dan sasaran 
jangka panjang dan pemantauannya 
oleh manajemen. 

ERM tidak serta merta segera 
terintegrasi dengan rencana 
strategis, tetapi kita dapat 
menghubungkan antara penilaian 
risiko dengan tujuan dan sasaran 
perusahaan. Sebuah pembelajaran 
adalah ketika perubahan terkait 
ERM ke proses bisnis utama 
minimal. Hal itu tidak akan 
meningkatkan proses atau 
mengintegrasikan ERM.

Meskipun kebijakan dan prosedur 
adalah penting bagi kerangka ERM, 
tetapi tidak diperlukan banyak 
aturan dalam waktu singkat. 
Banyaknya birokrasi dalam ERM 
infrastruktur akan menghambat. 
Yang penting dashboard eksekutif 
untuk indikator risiko kunci dibuat 
sebagaimana membuat IKU sebagai 
alat yang bagus untuk mendukung 
pemantauan ERM.

Meskipun proses manajemen risiko 
merupakan sesuatu yang penting, 
tetapi tidak akan berhasil tanpa 
ada bahasa umum, manajemen 
perubahan, dan komunikasi yang 
jelas selama tahap awal. Namun, 
jika proses manajemen risiko tidak 
berhasil, maka elemen pendukung 
di sekitar kerangka ERM tidak 
mungkin akan menambah nilai.

Board-Confidence Approach
Kerangka ERM yang digunakan dalam 
pendekatan ini adalah
1. Sasaran dan strategi organisasi 

menjadi penekanan perlunya ERM 
memfokuskan pada tujuan, sasaran, 
dan strategi organisasi. 

2. Tata Kelola Risiko
Dipertimbangkan perlu adanya 
sebuah struktur tata kelola risiko 
yang tepat seperti Komite Audit, 
yang mengawasi risiko utama dalam 
ERM. Juga tim eksekutif manajemen 
yang mempunyai tanggung jawab 
mengarahkan upaya ERM dan 
mempertimbangkan risiko penting 
yang berdampak pada pencapaian 
tujuan. 

3. Aktivitas Manajemen Risiko yang 
Ada Saat ini
Perlu ada aktivitas umum yang 
diarahkan keberadaannya untuk 
mengelola risiko bisnis dan 
mengatasi risiko sebelum dan 
sesudah ERM diimplementasikan 
seperti engineering, pengadaan, 
keselamatan kerja, lingkungan, 
asuransi perusahaan, dan ketaatan 
hukum.

4. Aktivitas ERM yang terkait
Terdiri atas empat aktivitas, yaitu 

    a) analisis risiko perusahaan;
    b) penilaian risiko perusahaan;
    c) workshop risiko perusahaan; dan
    d) pelaporan risiko perusahaan.

5. Enterprise Risk Inventory/Common 
Language
Merupakan elemen dasar 
yang harus ada sebagai 
sarana pendukung ERM dan 
dikomunikasikan kepada 
manajemen.

Sebagaimana halnya manajemen 
perubahan, komunikasi, dan 
sebagainya ditujukan untuk mudah 
dipahami, memenuhi keinginan 
manajemen, menggambarkan 

aktivitas risiko manajemen yang 
penting sedang berlangsung, dan 
mengenalkan empat aktivitas baru 
ERM.

Sama seperti pendekatan sebelumnya, 
enterprise risk inventory (daftar risiko 
perusahaan) perlu dimiliki dengan 
fokus pada risiko kritis yang melekat 
khusus untuk perusahaan tersebut. 
Indikator efektivitas dari daftar risiko 
ini adalah simpulan dalam satu 
halaman dari semua risiko penting 
yang dituangkan dalam bahasa 
bisnis umum yang digunakan oleh 
manajemen.

Dalam penjelasan detailnya 
diuraikan terkait empat aktivitas 
baru implementasi ERM, yaitu a) 
analisis risiko perusahaan, b) penilaian 
risiko perusahaan, c) workshop risiko 
perusahaan, dan d) pelaporan risiko 
perusahaan. Namun, ini tidak menjadi 
bahasan karena jarang digunakan oleh 
perusahaan.

Secara umum, buku ini menarik 
karena berdasarkan pengalaman 
pribadi penulis, sehingga setelah 
mengungkapkan sebuah teori diikuti 
dengan pernyataan “berdasarkan 
pengalaman saya, hal yang penting 
adalah…”. Juga memberikan 
penekanan terhadap langkah yang 
harus dilakukan disertai worksheet 
yang akan dipergunakan dalam tiap 
langkah tersebut.

Terlihat bahwa buku ini dibuat oleh 
ahlinya. Namun, terdapat hal-hal 
mirip yang menuntut perhatian 
lebih dalam membacanya agar dapat 
dimengerti maksudnya.
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Teks Dani Wirawan

Seminar Puslitbang Tahun 2020

Agenda berbagi ilmu yang 
rutin dilakukan oleh 
Puslitbangwas tiap tahun 
adalah penyelenggaraan 

seminar. Tahun ini agak spesial 
karena masih dalam kondisi 
pandemi Covid-19 sehingga 
dilaksanakan secara daring/video 
conference diikuti oleh semua 
peserta dari seluruh daerah (baik di 
tingkat pusat maupun perwakilan).  
Walaupun begitu daring kali ini 
dikemas agak unik, karena dua 
penyaji paparan dan moderator 
tetap live dengan balutan nuansa 
library café, tetapi tetap menjaga 
jarak sesuai dengan protokol 
kesehatan semestinya. 

BPKP mendapatkan amanah untuk 
melakukan pengawasan intern 
terhadap pelaksanaan program 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN). Program PEN dilaksanakan 
dalam rangka mendukung 
kebijakan keuangan negara untuk 
penanganan pandemi Covid-19 dan/
atau menghadapi ancaman yang 
membahayakan perekonomian 
nasional dan/atau stabilitas sistem 
keuangan, serta penyelamatan 
ekonomi nasional. Pengawasan 
terhadap pelaksanaan program PEN 
yang terkait dengan penanganan 
dampak Covid 19 menyangkut 
keterlibatan lintas kementerian, 
lembaga, dan pemerintah daerah. 

Peran besar tersebut menuntut 
pengetahuan atau pemahaman 
terhadap proses bisnis, risiko 
di titik-titik kritis, dan mitigasi 
risiko yang diperlukan melalui 
pengendalian intern. Oleh karena 
itu, pengetahuan/pemahaman 
terhadap manajemen risiko untuk 
program strategis pembangunan 
nasional menjadi sebuah kebutuhan.  
Jadi, relevan apabila seminar kali 
ini bertema “Mendorong Inovasi 
BPKP dalam Pencapaian RPJMN 
melalui Insight Manajemen Risiko 
dan Manajemen Pengetahuan”.

Dalam pembukaan seminar, 
Kepala Puslitbangwas BPKP 
menyampaikan bahwa kegiatan 
seminar bertujuan meningkatkan 
pengetahuan dan wawasan para 
pemangku kepentingan khususnya 
terkait dengan manajemen 
risiko dalam upaya mendorong 
kementerian/lembaga/pemerintah 
daerah dalam mencapai target 
RPJMN 2020-2024. Seminar ini 
diharapkan dapat membuka 
pemahaman tentang konsep 
dan implementasi manajemen 
risiko yang memberi inspirasi 
kepada BPKP untuk menciptakan 
upaya baru dalam mendorong 
kementerian/lembaga/pemda 
mencapai target RPJMN 2020 – 
2024.  Di samping menjadi ajang 
untuk menyampaikan hasil kajian 
dari Puslitbangwas bagi perbaikan 
kualitas dan proses bisnis di 
BPKP, media seminar juga dapat 
memberi manfaat sebagai sarana 
kerja sama yang baik dan masukan 
yang konstruktif agar penelitian 
Puslitbangwas benar-benar paling 
diperlukan untuk BPKP.

Acara dilanjutkan dengan 
pengarahan dan pembukaan 
seminar oleh Kepala BPKP. Dalam  
keynote speech-nya, Kepala BPKP 
memberikan arahan dengan tegas 

bahwa 1) keberadaan Puslitbangwas 
BPKP sebagai satu-satunya unit 
penelitian dan pengembangan 
pengawasan yang dimiliki oleh 
pemerintah harus bermanfaat bukan 
hanya bagi BPKP, melainkan juga 
seluruh APIP; 2) Puslitbangwas 
BPKP harus berada di depan dan 
mampu menjawab perkembangan isu 
strategis dengan memgembangkan 
inovasi pengawasan; 3) Puslitbangwas 
BPKP harus mampu menjadi pilar 
pelaksanaan dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan pengawasan (center 
of excellent); dan 4) peserta seminar 
agar mengikuti seminar ini secara 
serius serta dapat menyerap ilmu 
pengetahuan dan inovasi pengawasan 
yang disajikan, yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan kualitas hasil 
pekerjaan pengawasan kita semua. 

Seminar yang dihadiri oleh 300 orang 
peserta ini mendiskusikan dua topik 
kajian, yaitu Pengukuran Kualitas 
Implementasi Manajemen Risiko 
dan Manajemen Risiko Tematik 
Program Prioritas Pembangunan 
Nasional. Acara seminar dipandu oleh 
moderator Jamason Sinaga selaku 
Kepala Bidang Pengembangan dan 
Inovasi Pengawasan Puslitbangwas 
BPKP. Penyaji paparan pertama, 
Purwantoro, terkait Pengukuran 
Kualitas Implementasi Manajemen 
Risiko menyampaikan bahwa 
pengukuran kualitas implementasi 
MR dirasakan semakin penting. 
Pertama, sebagai alat evaluasi yang 
komprehensif (pembandingan kinerja 
penerapan MR dengan kriteria yang 
menjadi best practices); kedua, untuk 
mengidentifikasi area of improvement 
dalam pengembangan MR lebih lanjut; 
dan ketiga, untuk merencanakan dan 
memulai langkah-langkah perbaikan 
yang diperlukan. 

Pengukuran kualitas implementasi 
MR dapat dilakukan dengan 
pendekatan maturity level, capability 
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level, dan maturity objectives. 
Pendekatan capability level lebih 
sesuai diterapkan untuk sektor 
publik di Indonesia, dengan usulan 
menggunakan lima dimensi, 
yaitu struktur, budaya, proses, 
pengunaan aplikasi (teknologi 
informasi), dan pencapaian tujuan. 
Selanjutnya, dimensi diturunkan 
menjadi 23 subdimensi yang akan 
dinilai karakteristiknya untuk 
masing-masing level (mulai dari 
level 1 sampai dengan 5 secara 
progresif), yaitu karakteristik yang 
semakin meningkat untuk mencapai 
level yang lebih tinggi. 

Penetapan level menggunakan 
sistem building block, yaitu cara 
penilaian capaian level MR hanya 
mengakui capaian terendah 
dari seluruh dimensi yang ada 
sebagai simpulan akhir level. Hal 
ini dipilih dengan pertimbangan 
mudah diimplementasikan, logis, 
sederhana, dan memberikan nilai 
tambah berupa area of improvement 
yang langsung diketahui sehingga 
manajemen dapat memusatkan 
perhatian untuk perbaikannya.

Kemudian, pemaparan dilanjutkan 
oleh Sri Nurhayati dengan topik 
Manajemen Risiko Tematik 
Program Prioritas Pembangunan 
Nasional. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui konsep dan 
praktik manajemen risiko untuk 
suatu program yang bersifat 
lintas sektoral, serta mendapatkan 
gambaran penerapan manajemen 
risiko untuk program prioritas 
nasional. Kajian ini mencermati 
di antaranya adalah program 
prioritas nasional 4: ketahanan 
pangan, air, energi, dan lingkungan 
hidup; best practices manajemen 
program atas pembangunan 
infrastruktur dengan pendanaan 
KPBU oleh PT PII (Persero); 
serta best practices transportation 
risk management: international 

practices for program development 
and project delivery-U.S. Department 
of Transportation.  Simpulan dari 
kajian ini adalah pendekatan 
manajemen risiko untuk program 
lintas sektor memiliki keterkaitan 
antara proyek atau kegiatan yang 
meliputi (a) tahap identifikasi dan 
penilaian risiko, saat seharusnya 
dibuat daftar risiko bersama, (b) 
alokasi kepemilikan risiko, (c) 
mengelola risiko, (d) komunikasi 
risiko, serta (e) monitoring risiko.  
Di samping itu beberapa hal 
yang harus diperhatikan dalam 
manajemen risiko program adalah 
1) membangun pemahaman bisnis 
proses, serta tujuan dan sasaran 
dari suatu program strategis; 2) 
membentuk Program Management 
Office (PMO) untuk memastikan 
peran dan tanggung jawab terhadap 
implementasi manajemen risiko; 

3) membangun komunikasi dan 
konsultasi yang interaktif; 4) 
membangun budaya peduli risiko; 
dan 5) pengembangan tools/teknik 
tidak hanya kualitatif, melainkan 
juga penggunaan teknik kuantitatif 
dalam proses risk assessment.

Setelah pemaparan dari 
Puslitbangwas, acara dilanjutkan 
dengan pembahasan dari 
narasumber ekternal dan internal, 
yaitu Agustinus Nicholas Tobing, 
Country Lead for Security 
Assurance for Amazon Web 
Services (AWS) Indonesia; dan 
Bea Rejeki Tirta Dewi. Agustinus 
menyampaikan bahwa kedua 
penelitian ini setelah dibaca dan 
dilihat referensinya ternyata 
menarik. Bagaimana cara come 
up dengan justifikasi mengapa 
kapabilitas itu lebih bagus 

dibanding maturity karena 
sifatnya langsung building block;  
penggunaan dimensi dan sub 
dimensi yang sangat terstruktur 
dengan tambahan catatan jangan 
sampai ada subdimensi yang 
bersifat duplikasi; banyak multiple 
reference model-nya dengan 
arah yang sudah benar (karena 
Australia menggunakan risk 
culture); pendekatan pengukuran 
akan menggunakan questionnaire 
approach; juga penekanan atas area 
improvement; serta penggunaan 
building block konservatif 
itu sangat bagus. Melalui 
paparannya, Agustinus membagi 
pengetahuannya atas subdimensi 
yang dipaparkan oleh peneliti yang 
bisa menjadi data poin/masukan 
bagi peneliti.

Atas kajian MR tematik, Agustinus 
menilai bagus, ada tata kelola, 
program prioritas, tetapi yang 
menjadi concern-nya adalah risk 
factor-nya; kalau membuat program 
kegiatan, project itu yang menjadi 
prioritas.

Pembahas berikutnya, Bea Rejeki di 
samping mengapresiasi kedua topik 
hasil litbang, juga menyampaikan 
tambahan pemahaman bahwa 
sudah ada pedoman untuk lintas 
sektoral dan terkait manajemen 
risiko. Yang menjadi concern 
utama dalam program prioritas itu 
adalah siapa yang menjadi pemilik 
risikonya, bisa dikaitkan dengan 
tujuan strategisnya, sehingga 
dengan diketahuinya siapa pemilik 
risiko, maka manajemen risiko bisa 
diimplementasikan.  

Sebelum seminar ditutup, dilakukan 
diskusi yang disambut dengan 
antusias oleh peserta seminar dan 
ditanggapi langsung oleh penyaji 
paparan dan narasumber.
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“Tetap Semangat 
di Tengah 
Tantangan & 
Pandemi”
(Jansen Sinamo)

Oleh: Ramondias Agustino

Pandemi Covid-19 yang melanda 
dunia termasuk Indonesia tentunya 
menimbulkan dampak besar bagi 
kehidupan manusia yang membuat 
lesu, lelah, dan jenuh. Namun, Sharing 
Session Library Café pada tanggal 27 
Oktober 2020 yang berlangsung secara 
hangat perlahan mulai menyadarkan 
kita untuk tetap bertahan dan bangkit 
dari tantangan yang berat ini. Sharing 
Session yang dilakukan secara daring 
melalui aplikasi zoom dengan tema 
“Tetap Semangat Di Tengah Tantangan 
dan Pandemi” dipaparkan oleh Jansen 
Sinamo selaku influencer sekaligus 
dikenal sebagai Guru Etos Indonesia. 
Acara sharing session dibuka oleh host, 
Jamason Sinaga, dengan semangat 
sehingga membuat audiens semakin 
antusias dalam mengikuti acara di siang 
hari itu.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan 
oleh Jansen. Ia menyampaikan bahwa 

etos berasal dari bahasa Yunani 
yang memiliki arti spirit, semangat, 
passion, dan motivasi yang mewujud 
menjadi perilaku kerja, seperti rajin, 
gigih, antusias, teliti, tekun, sabar, 
jujur, kerja keras, loyal, kompak, dan 
rendah hati, sehingga etos adalah 
perilaku kerja positif sebagai buah 
kesadaran dan keyakinan kuat pada 
prinsip luhur tertentu. Etos sendiri 
memiliki tiga wujud. Pertama, Mental-
Spiritual, yakni semangat, motivasi, dan 
ketekunan. Kedua, Moral-Etika, yakni 
karakter, etika, dan kesusilaan. Ketiga, 
Produktivitas-Prestasi, yakni talenta, 
keahlian, dan kompetensi.

Jansen Sinamo melanjutkan paparannya 
dengan menjelaskan hakikat bekerja, di 
mana bekerja adalah upaya dan usaha 
untuk memenuhi harapan, kebutuhan, 
dan keinginan pihak lain, yaitu 
klien, pasien, konstituen, pelanggan, 
pembeli, nasabah, dan masyarakat 
agar mereka merasa suka, senang, 
dan puas. Adapun etos dalam bekerja 
terdiri atas delapan etos. Yang pertama 
adalah bekerja dengan rahmatan, yakni 
anugerah, gratia, karunia, gembira,  
sukacita, summum bonum, belas kasih, 
dan asih-asah-asuh. Sifat etos tersebut 
dapat terlihat dari salah satu pesan 
Konosuke Matsushita (Panasonic), yaitu 
“Kalau kita selalu baik dan menjadi 
rahmat bagi sesama, maka rahmat dan 
kebaikan akan selalu bersama kita”.

Sifat etos yang berikutnya adalah 
bekerja dengan amanah, yakni titipan, 
tanggung jawab, kepercayaan, dan 
kesetiaan. Sifat tersebut terlihat dari 
salah satu perkataan Baharuddin Lopa 
(Jaksa Agung), yaitu “Jabatan saya 
adalah amanah untuk menegakkan 
hukum, kebenaran, dan keadilan. Jadi, 
biarpun langit runtuh hukum tetap 
harus ditegakkan”.

Sifat etos yang ketiga adalah 
bekerja dengan panggilan, yakni 
keterpanggilan,  dorongan hati, 
ketergerakan, mission, dan darma. Sifat 
tersebut terlihat dari perkataan Mary 
Robinson (KTT HAMPBB), yaitu “Saya 
ingin memberikan diri saya menjadi 
corong bagi para korban pelanggaran 
HAM di Irlandia dan seluruh dunia”.

Adapun sifat etos yang keempat 
adalah bekerja dengan aktualisasi, 
yakni pengembangan, penumbuhan,  
penggandaan, dan perluasan. 
Implementasinya dapat dilihat dari 
salah satu perkataan Abraham Maslow 
(Psikolog), yaitu “Ayam haruslah 
bertelur; maksud saya, penyair haruslah 
menulis, pendeta haruslah berkotbah, 
dan komponis haruslah menggubah 
agar mereka berdamai dengan dirinya”. 

Selanjutnya sifat etos yang kelima 
adalah bekerja dengan ibadah, 
yaitu bekerja dengan sepenuh iman 
dan segenap cinta, menyembah, 
berdedikasi, dan mengabdi. Ini 
merupakan perkataan dari Amantine-
Lucile Dupin (Penyair), yaitu “Hanya 
ada satu kebahagiaan dalam hidup ini: 
mencintai dan dicintai”.

Lalu untuk sifat etos yang keenam 
adalah bekerja dengan seni, yaitu 
bekerja dengan rapi, teratur, bersih, 
indah, kreatif, dan inovatif. Sifat etos 
yang berkaitan dengan seni ini dapat 
terlihat dari perkataan Michelangelo 
(Seniman), yaitu “Seni tidak lain adalah 
bayangan kesempurnaan ilahi”.

Sifat etos yang ketujuh adalah bekerja 
dengan kehormatan, yaitu bekerja 
dengan cemerlang,  excellence, dan 

quality. Hal tersebut dapat terlihat 
dari salah satu perkataan Isaac 
Newton (Fisikawan), yaitu “Tidak ada 
kehormatan lain dalam hidup ini selain 
memajukan sains”. 
Sifat etos yang terakhir atau kedelapan 
adalah bekerja dengan sempurna, yakni 
melayani, berkorban, tanpa pamrih, 
tulus ikhlas, dan cinta kasih. Sifat 
tersebut terlihat dari kutipan salah 
satu perkataan Rabindranath Tagore 
(Sastrawan), yaitu, “Aku tidur dan 
bermimpi: hidup adalah sukacita. Aku 
bangun dan menyadari: hidup adalah 
pelayanan. Aku bekerja dan ternyata: 
melayani itu adalah sukacita”.
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KOIN
Tokoh Inovator

IDE
Istilah dan Definisi

ISTILAH DALAM PENELITIAN

Rubrik IDE di 
Seputar Litbang 
kali ini akan 
menyajikan 

beberapa istilah yang 
(sebenarnya) tidak asing 
bagi Anda. Meski kerap 
kita gunakan, lihat, dan 
dengar dalam penelitian, 
istilah-istilah ini terkadang 
tidak mudah dipahami. 
Dikutip dan diolah 
dari sebuah sumber, 
secara praktis istilah-
istilah tersebut memiliki 
pengertian sebagaimana 
berikut ini.
Konsep
Istilah dan definisi 
yang digunakan untuk 
menggambarkan secara 
abstrak kejadian dan 
keadaan kelompok/
individu yang menjadi 
pusat perhatian ilmu 
sosial.
Konstruk
Konsep dengan tingkat 
abstraksi yang lebih tinggi 
dari kejadian-kejadian 
objek/individu tertentu.
Fenomena
Hal-hal yang dapat 
disaksikan dengan 
panca indra dan dapat 
diterangkan, serta dinilai 
secara ilmiah.
Deduksi
Proses pengambilan 

keputusan berdasarkan 
hasil analisis dari data.
Induksi
Pengambilan keputusan 
dengan menggunakan 
data tanpa menggunakan 
hipotesis.
Pendekatan Kuantitatif
Pendekatan dalam 
penelitian yang lebih 
menekankan analisisnya 
pada data numerik (angka) 
yang diolah dengan 
metoda statistik.
Pendekatan Kualitatif
Pendekatan dalam 
penelitian yang 
menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-
kata tertulis/lisan dari 
pihak yang mempunyai 
hubungan dengan masalah 
yang diramal.
Data Kuantitatif
Data yang bersifat angka 
dan terukur, biasanya 
dapat dinyatakan dalam 
satuan tertentu, penting 
buat pengelolaan statistik, 
penyusunan tabel, dan 
sebagainya. 
Data Kualitatif
Data yang dinyatakan 
dalam bentuk kalimat/
tulisan, yang pada 
umumnya sukar diukur, 
menunjukkan kualitas 
tertentu, dan biasanya 

disusun dalam skala 
tertentu.
Responden
Dalam penelitian, 
responden adalah orang 
yang diminta memberikan 
keterangan tentang sesuatu 
fakta/pendapat. 
Keterangan tersebut dapat 
disampaikan dalam bentuk 
tulisan atau lisan.
Informan
Ia merupakan orang yang 
membrikan informasi. 
Dengan pengertian ini, 
maka informan dapat 
dikatakan sama dengan 
responden apabila 
pemberian keterangannya 
karena dipancing oleh 
peneliti.
Istilah “informan” 
banyak digunakan dalam 
penelitian kualitatif.
Analisis Data
Kegiatan menentukan 
arti data yang sebenarnya 
dan signifikan dari data 
yang telah diorganisasikan 
dalam suatu pola yang 
logis.

Sumber (diolah):
https://www.kompasiana.com/ 
tiyowidodo/5500a547a33311 
be0b50fffa/istilah-istilah-
dalam-penelitian-ilmiah

Tokoh inovasi kali ini adalah 
sosok yang tidak asing lagi 
di BPKP. Pria kelahiran 
Cirebon, tanggal 18 Agustus 

1970, ini menyukai pembelajaran 
sejak kecil. Lingkungan kompetitif 
di SMA 5 Bandung, dengan teman-
teman anak pejabat membuat 
sosok Ayi bergaul dengan berbagai 
kalangan. Di situlah, ia mulai 
senang memperhatikan perilaku dan 
gestur orang lain untuk mencoba 
memahami orang lain. Ia menyadari, 
bahwa belajar ternyata tidak hanya 
dari buku atau di sekolah, tetapi 
dapat belajar banyak hal dari 
lingkungan. 
Keinginannya semasa SMA adalah 
menjadi ilmuwan fisika. Namun, 
kesukaannya pada humaniora, 
sosial, dan ekonomi mendorongnya 
untuk masuk ke jurusan IPS. 

Akhirnya ia melanjutkan 
kuliah di STAN berkat tawaran 
pamannya dan tinggal di rumah 
pamannya di daerah Bintaro 
sektor 1 dekat kampus STAN 
sambil membantu usaha katering 
pamannya. Perubahan lingkungan 
yang berbeda dengan di SMA 
membuatnya harus beradaptasi 
dengan sekolah kedinasan 
yang padat jadwal kuliah dan 
tugas, sempat membuat pria  ini 
tertekan. Namun, ibunya selalu 
menyemangati dengan nasehat 
“jangan menyerah sebelum 
berperang, kalau kalah ya silakan 
pulang ke rumah”. Nasihat ini 
selalu menjadi acuan hidupnya 
hingga sekarang.

MEMBANGUN PONDASI
Setelah lulus kuliah dan menjadi 
PNS di BPKP, Ayi memilih 
penempatan di Papua dengan 
harapan dapat dipindahkan ke 
Pulau Jawa. Dua setengah tahun 
di Papua, banyak inspirasi yang 
didapat dalam penugasan dan 
sempat tergabung dalam tim 
gabungan pajak. Papua juga 
menjadi momentum untuk 
mengejar ketertinggalan dengan 
memperdalam ilmu akuntansi 
untuk dapat melanjutkan 
kuliah. Di sini pula, ia bertemu 
dengan seorang wanita yang 
dinikahinya pada tahun 1994 
yang menyemangatinya untuk 
melanjutkan kuliah di D-IV STAN. 
Setelah menikah, Ayi dikaruniai 
seorang putri (anak pertama). 
Sebagai mahasiswa yang juga 
menghidupi keluarga memberikan 
sebuah pengalaman berharga. 

Dr. Ayi Riyanto, Ak., M.Si.
“Jangan Menyerah Sebelum Berusaha”Oleh: Coenraad Rezky D.
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melalui Kepala Perwakilan agar 
diperbolehkan melanjutkan 
pendidikan ke jenjang S-3. Namun, 
Kepala BPKP tidak setuju. Tahun 
2008 ia mendapat kabar dari Kepala 
Biro SDM bahwa kesempatan 
untuk melanjutkan pendidikan S-3 
sudah dibuka, tetapi harus mencari 
pendamping yang siap melanjutkan 
pendidikan S-3 dengan lulusan S-2 
yang berpredikat cum laude juga. 
Hikmah menunggu selama 
tiga tahun untuk melanjutkan 
pendidikan S-3 adalah menjalani 
kuliah seorang diri di program 
doktoral angkatan 2008 Fisipol 
UGM Kebijakan Publik. Pada 
saat itu ada 11 pendaftar, tetapi 
yang diterima hanya 1 orang. 
Disertasinya saat itu tentang 
Badan Layanan Umum di UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia 
menyelesaikan jenjang pendidikan 
S-3 pada tahun 2012. Ayi 

merupakan salah satu anggota tim 
dari Perwakilan BPKP Provinsi 
DIY yang ikut mem-BLU-kan UIN 
Sunan Kalijaga pada tahun 2006 
hingga resmi menjadi Universitas 
Negeri pertama yang mendapatkan 
predikat PPK BLU.
Selain itu, pada tahun 2010 Ayi 
mendapat penugasan khusus dari 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
DIY untuk mengembangkan SPIP di 
Yogyakarta. Sebagai seorang yang 
suka bereksperimen, ia menganggap 
bahwa pedoman pusat sangat kaku 
sehingga ia mencoba menggunakan 
pendekatan yang tidak ada dalam 
pedoman, yaitu pendekatan proses 
bisnis dalam implementasi SPIP. 
Dengan menggunakan metode 17 
kolom diimplementasikan SPIP dan 
upayanya menghasilkan Kabupaten 
Sleman dan Kota Yogyakarta 
mencapai level 3 SPIP pada saat 
penerapan evaluasi maturitas SPIP 
yang pertama kali.

Waktu itu, istri dan putrinya yang 
masih bayi tinggal di Pontianak, 
sementara semua gaji dikirim 
untuk keperluan mereka, kecuali 
tersisa Rp2.500,00. Namun, dengan 
keyakinan akan pertolongan 
Allah, pada saat itu tahun 1997, ia 
tetap bisa bertahan hidup bahkan 
mendapat rezeki yang lebih banyak. 
Lelaki yang selalu bersemangat 
ini mulai lebih dekat mengenal 
Allah melalui guru, Habib Assegaf 
bin Mahdi di Masjid Bintaro. Saat 
menjadi murid Habib, ia sering 
ikut kegiatan tahlilan dan setiap 
kali mendapat uang Rp50.000,00. 
Sebuah nilai yang besar saat itu bagi 
anak kos, cukup membantu untuk 
bertahan hidup.
Pengalaman spiritual lainnya 
adalah keyakinan berdoa dahulu 
baru berusaha. Pengajaran akan 
kebesaran Allah dan memohon 
serta berdoa dengan nama-Nya, 
sehingga dimudahkan dalam ujian 
kuliah. Bangun pukul 1 atau 2 lalu 
melaksanakan salat Tahajud. Ia 
tidak pernah belajar lebih dari tiga 
jam dan segera tidur cepat karena 
membantu paman menyiapkan 
usaha katering.

PENEMPATAN DI PONTIANAK
Setelah lulus pendidikan D-IV, 
akhirnya ia bisa berkumpul dengan 
keluarga dan dikaruniai anak 
kedua seorang putra. Ia mendapat 
penugasan mengaudit PTPN 13. 
Terkait potensi penerimaan pajak 
industri perkebunan, ia berhasil 
mengumpulkan potensi penerimaan 
negara senilai Rp 150 miliar. Ia 
mengambil inisiatif menghadap 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Kalimantan Barat saat itu dan 
menyampaikan tentang potensi 
pajak yang hilang karena adanya 
Surat Edaran Pajak terhadap 19 

jenis usaha yang dikecualikan dari 
pungutan PPh 23. Akhirnya beliau 
ditugaskan oleh Kepala Perwakilan 
menemui Direktur PPh di Jakarta 
untuk mengonfirmasi potensi pajak. 
Ia mengusulkan perubahan Surat 
Edaran Pajak terkait PPh Pasal 23. 
Setelah penggantian pejabat, selang 
satu minggu kemudian, keluar 
perubahan persis seperti yang 
ia usulkan. Ini merupakan salah 
satu sumbangan Ayi Riyanto pada 
Republik Indonesia sejak tahun 2000 
sampai sekarang. Usulan perubahan 
SE tersebut, menyebabkan pihak-
pihak yang dirugikan menjadi 
marah dan hampir menyebabkan 
pengeroyokan yang mengancam 
jiwa.
Pengalaman luar biasa lainnya di 
Pontianak adalah ketika tergabung 
dalam satgas GCG. Walikota 
Pontianak datang ke Kepala 
Perwakilan dan Kepala Perwakilan 
meminta Ayi untuk menyehatkan 
PD Kapuas Indah, sebuah PD 
Pasar yang mempunyai banyak 
usaha. Melalui audit operasional, 
ia menemukan bahwa harus 
merombak direksi. Ia meminta 
untuk membenahi selama dua 
tahun dengan memperbaiki sistem 
akuntansi dan mengubah struktur 
organisasi, sehingga omsetnya 
meningkat. Dengan kedua prestasi 
tersebut, Kepala Perwakilan 
memberikan rekomendasi untuk 
mengikuti pendidikan S-2 di UGM 
melalui beasiswa BPKP.

PINDAH KE YOGYAKARTA
Mulai tahun 2003 sampai dengan 
2013 Ayi tinggal di Yogyakarta 
untuk mengikuti pendidikan S-2. 
Di Yogya pula Ayi dikaruniai anak 
ketiga, seorang putra. Karena 
lulus paling awal dengan predikat 
cum laude, ia mengajukan usulan 
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merekomendasikan social value. 
Penanganan masalah-masalah sosial 
sangat memerlukan ahli di bidang 
sosial, karena BPKP tidak hanya 
mengawasi keuangan, melainkan 
juga pembangunan. Perlu ada 
pengembangan kompetensi SDM, 
termasuk penelitian terkait peran 
BPKP dalam pembangunan, agar 
mampu memberikan rekomendasi 
terkait pembangunan beserta 
permasalahannya.

LESSON LEARNED
Berikut ini adalah beberapa 
pembelajaran yang dapat diambil 
dari tokoh inovasi kali ini.
1. Rahasia Memahami. Belajar 

tidak harus dari buku. Meskipun 
membaca buku tidak pernah 
tuntas, selalu yang dicari adalah 
pola pikir, teori, dan simpulan 
akhir. Memahami konteks dapat 
dilakukan dengan melakukan 
scanning. Belajar yang lebih utama 
adalah dari memperhatikan, 

seperti behavioral researcher, yaitu 
mencoba memahami.

2. Pemacu Semangat. Dari nasehat sang 
ibu untuk tidak menyerah sebelum 
perang, sehingga menjadi orang 
yang pantang menyerah.

3. Berdoa terlebih dahulu, baru belajar. 
Kekuasaan berada di tangan Allah, 
sehingga kita sebagai hamba-Nya 
perlu berdoa dengan menggunakan 
nama-Nya. Setelah itu berusaha, 
sehingga Allah menuntun dan 
memberi petunjuk terhadap usaha 
kita.

4. Berinovasi di setiap tempat. 
Berusaha semaksimal mungkin 
dalam pekerjaan dan prestasi akan 
mengikuti.

5. Keberhasilan dan kebahagiaan 
adalah saat kita mampu memberikan 
yang terbaik dalam kondisi apapun.

PENEMPATAN DI 
PUSDIKLATWAS
Setelah lulus Pendidikan S-3, 
Ayi ditempatkan di Deputi 
Bidang Pengawasan Akuntan 
Negara dengan jabatan Kepala 
Sub Direktorat pada tahun 2013. 
Kemudian ia dipindahkan ke 
Pusdiklatwas BPKP sebagai Kepala 
Bidang P2E pada tahun 2015. 
Pengalamannya yang menarik di 
Pusdiklatwas adalah terlibat dalam 
pengembangan e-learning dan 
konsep awal GIA-Corpu.

MENJABAT ESELON II
Keberhasilan dalam bidding, 
mengantarkan Ayi menduduki 
jabatan Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Pengalaman di perwakilan 
memberikan kesan terkait peran 
memberikan komando untuk 
menjalankan dan mengeksekusi 
strategi. Kepala Perwakilan harus 
menjalin networking dan hubungan 
baik dengan para petinggi dari 
instansi lainnya, seperti Bank 
Indonesia, Badan Pusat Statistik, 
Gubernur, Kanwil Pajak, dan BPK 
Perwakilan. Sinergi antar instansi 
mencoba dibangun dengan BPK 
seperti kinerja untuk menjaga WTP 
pada pemerintah daerah. Artinya, 
BPKP membenahi yang kurang 
sesuai saran BPK, sehingga ketika 
diaudit sudah dalam kondisi baik. 
Pada prinsipnya hubungan dengan 
pejabat daerah harus seimbang, 
yaitu tidak terlalu dekat, tetapi juga 
tidak bermusuhan.
Perjalanan karier selanjutnya 
adalah diangkat sebagai Direktur 
Pengawasan Bidang Energi dan 
Pertambangan pada Kedeputian 
Bidang Pengawasan Akuntan 
Negara, kemudian diangkat 

sebagai Direktur Pengawasan 
Bidang Pengembangan Sumber 
Daya Manusia dan Kebudayaan 
di Kedeputian Polhukam PMK. 
Berbagai isu yang dihadapi seperti 
mengenai peroalan perminyakan, 
kelistrikan, pertambangan hingga 
penurunan stunting, pengawalan 
PON, agama, komunikasi dan 
informasi, serta pendidikan 
menghiasi perjalanan karier beliau.
Jika dibandingkan dengan 
perwakilan, BPKP Pusat lebih ke 
arah mengorganisasi, menjadi 
pemikir, seperti di markas besar 
yang harus memikirkan strategi. 
Menurutnya, terkait dengan 
beberapa isu strategis yang perlu 
diselesaikan, sangat diperlukan 
peran litbang dalam memberikan 
pandangan dari sisi teori, konsep, 
dan best practice, agar tidak terjebak 
dalam pragmatisme dan misleading. 

Tantangan BPKP ke depan adalah 
sangat diperlukan ahli yang bisa 

Teks Rury Hanasri dan 
Putut Hardiyanto
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2. untuk memastikan bahwa seorang 
profesional akan berperilaku pada tingkat 
lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri 
sipil lainnya;

3. untuk mewujudkan auditor intern 
pemerintah terpercaya, berintegritas, 
objektif, akuntabel, transparan, dan 
memegang teguh rahasia, serta 
memotivasi pengembangan profesi secara 
berkelanjutan; dan

4. untuk mencegah terjadinya tingkah 
laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-
prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya 
pengendalian pengawasan sehingga 
terwujud auditor kredibel dengan kinerja 
optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

Fungsi KE-AIPI sebagai berikut:

1. KE-AIPI memberikan pedoman bagi 
setiap anggota Asosiasi Auditor Intern 
Pemerintah Indonesia (AAIPI) tentang 
prinsip profesionalitas yang digariskan. 
Dengan KE-AIPI, auditor intern 
pemerintah mampu mengetahui suatu 
hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh 
dilakukan;

2. KE-AIPI merupakan sarana kontrol 
sosial bagi masyarakat atas profesi 
pengawasan intern pemerintah. KE-AIPI 
dapat memberikan suatu pengetahuan 
kepada masyarakat agar memahami arti 
pentingnya profesi pengawasan intern 
pemerintah;

3. KE-AIPI mencegah campur tangan 
pihak di luar organisasi AAIPI tentang 
hubungan etika dalam keanggotaan 
profesi pengawasan intern pemerintah.

KE-AIPI memuat dua komponen dasar 
yaitu 1) Prinsip etika yang relevan 
dengan profesi dan praktik pengawasan 
intern pemerintah, dan 2) Aturan 
perilaku yang menggambarkan norma 
perilaku yang diharapkan bagi auditor 
intern pemerintah dalam memenuhi 
tanggung jawab profesionalnya. Aturan 
ini membantu untuk menafsirkan 
prinsip dalam penerapan praktis dan 
dimaksudkan sebagai pedoman perilaku 
etis bagi auditor intern pemerintah.

Sebagai auditor, pernahkah anda 
menghadapi masalah dalam 
menjalankan tugas, misalnya mitra 
menawarkan anda voucher liburan 
ke Bali atau ada tekanan secara 
halus dari auditan untuk tidak 
mengungkapkan kondisi secara 
apa adanya? Masalah menjadi 
semakin pelik ketika auditan 
memiliki hubungan kekeluargaan 
dengan anda. Tentu saja, hal-hal 
tersebut berisiko menghambat 
proses penugasan. Jika tidak 
dikelola dengan baik, maka akan 
membuat hasil penugasan menjadi 
substandar. Akibatnya, pengawasan 
tidak memberikan manfaat yang 
optimal bagi mitra audit intern.

Para auditor seringkali menghadapi 
dilema memutuskan sesuatu baik 
terkait langsung maupun tidak 
langsung dengan penugasannya 
sebagaimana duraikan sebelumnya. 
Hal ini bisa atau tidak bisa 
mempengaruhi tanggung jawabnya 
dalam penugasan. Profesi auditor 
telah memiliki perisai untuk 
melindungi auditor dari berbagai 
masalah dalam menjalankan 
tugasnya. Perisai tersebut bernama 
kode etik. Etika atau ethics menurut 
kamus Merriam-Webster adalah the 
discipline dealing with what is good and 
bad and with moral duty and obligation 
(disiplin ilmu yang terkait dengan 

THE POWER OF 
ETHICS

Arinto Dananjaya

sesuatu yang baik dan buruk serta dengan tugas dan 
tanggung jawab moral). 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 
sebagai salah satu jabatan fungsional, diwajibkan 
memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi 
profesi sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 
52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
60 Tahun 2008 mewajibkan Asosiasi Auditor Intern 
Pemerintah Indonesia, sebagai organisasi profesi, 
untuk menyusun Kode Etik Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) untuk menjaga perilaku pejabat 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 
dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian 
sebagai auditor intern pemerintah. Etika profesi adalah 
norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan 
oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi 
yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kode Etik 
APIP disusun sebagai pedoman perilaku bagi auditor 
intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya serta bagi pimpinan APIP dalam 
mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah.

 Dalam Kode Etik-Auditor Intern Pemerintah Indonesia 
(KE-AIPI) disebutkan bahwa tujuan KE-AIPI adalah

1. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi 
pengawasan intern pemerintah;
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Made in Japan Sangat Cepat 
    Vivi Diyastani

Di luar Hotel Hilton, Gus Dur bersama sahabatnya yaitu seorang 
turis Jepang mau pergi ke Bandara naik taksi. Tiba-tiba ada mobil 
kencang sekali menyalip taksinya. Dengan bangga Si Jepang 
berteriak, “Aaaah Toyota, made in Japan. Sangat cepat…!”
Tidak lama kemudian, mobil lain menyalip taksi itu. Si Jepang 
teriak lagi, “Aaaah Nissan, made in Japan. Sangat cepat.” Beberapa 
lama kemudian, taksi yang ia naiki lagi-lagi disalip mobil, dan 
Si Jepang teriak lagi “Aaaah Mitsubishi. Made in Japan sangat 
cepat…!” Gus Dur dan sopir taksi itu merasa kesal melihat si 
Jepang ini bener-bener nasionalis. Kemudian, sesampainya di 
bandara, sopir taksi bilang ke si Jepang. “100 dolars, please…”
“100 dolars…?! Ini kan tidak jauh dari hotel.”
“Aaaah… Argometer made in Japan kan sangat cepat sekali,” kata 
Gus Dur menyahuti si Jepang itu.

 

Obat Insomnia 
    Vivi Diyastani

 https://www.kozio.com/cerita-lucu/

https://glints.com/

Dwi adalah seorang mahasiswa Arsitektur perguruan 
tinggi di Jakarta. Ia seringkali tidak tidur hanya untuk 
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sang dosen. 
Kebiasaan ini berlanjut ketika masa liburan sudah datang. 
Dwi yang juga seorang gamers suka bermain Mobile Legend 
hingga larut malam.

Ketika sudah masuk tahun ajaran baru, di suatu Minggu 
malam Dwi kebingungan dan kesal karena sudah 
seminggu belakangan ia tidur lebih dari pukul 2 pagi dan 
bangun pukul 10. Padahal, di hari pertama kuliah ia ada 
kelas studio pukul 8 pagi. Alhasil, ia mencari ide untuk 
bisa tidur lebih awal.

Dwi pun meminta adiknya pergi ke apotek untuk 
membelikannya obat tidur dengan dosis rendah. Hingga 
pukul 10 malam, sang adik tak kunjung pulang, padahal 
jarak apotek dan rumah hanya sekitar 1 kilometer. Setelah 
pulang, ia menginterogasi sang adik. Sang adik beralasan 
bahwa ia harus berjalan pelan-pelan. Ani heran dan 
bertanya apa penyebab sang adik harus berjalan sangat 
pelan. Sang adik berkata, “Kalo aku jalan cepet-cepet nanti 
takut obatnya bangun”.

Berbagai risiko dilema yang dihadapi 
oleh auditor telah diantisipasi dalam 
KE-AIPI. Dalam kondisi apakah 
auditor dapat menerima voucher 
liburan ke Bali, dapat merujuk kepada 
aturan perilaku nomor 11.d yang 
melindungi integritas auditor, yaitu 
tidak menerima gratifikasi terkait 
dengan jabatan dalam bentuk apapun. 
Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, 
AIPI wajib melaporkan kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi (disingkat 
KPK) paling lama dalam waktu tujuh 
hari setelah gratifikasi diterima atau 
sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi. 
Selain itu, dalam kasus ini, objektivitas 
auditor juga dilindungi dengan aturan 
perilaku  nomor 12.b. yaitu tidak 
menerima sesuatu dalam bentuk 
apapun yang dapat mengganggu 
atau patut diduga mengganggu 
pertimbangan profesionalnya. 
Perlindungan terhadap auditor 
diperkuat dengan KE-AIPI nomor 20.c 
yaitu auditor intern dilarang menerima 
suatu pemberian dari auditan yang 
terkait dengan keputusan maupun 
pertimbangan profesionalnya. 
Dalam kondisi lain, ketika auditor 
menghadapi tekanan dalam 
pekerjaannya yang memengaruhi 

dirinya dalam mengambil keputusan, 
KE-AIPI memberikan perlindungan 
melalui aturan perilaku nomor 11.a. 
yaitu melakukan pekerjaan dengan 
kejujuran, ketekunan, dan tanggung 
jawab dan b. menaati hukum dan 
membuat pengungkapan yang 
diharuskan oleh ketentuan perundang-
undangan dan profesi. Selain itu, 
auditor dapat mengambil tindakan 
dengan mengacu pada KE-AIPI 
nomor 12. c. Mengungkapkan semua 
fakta material yang diketahui, yaitu 
fakta yang jika tidak diungkapkan 
dapat mengubah atau memengaruhi 
pengambilan keputusan atau 
menutupi adanya praktik-praktik yang 
melanggar hukum.

KE-AIPI menyediakan perlindungan 
dan kekuatan bagi auditor untuk 
melaksanakan tugasnya dengan 
baik sehingga tujuan audit intern, 
yaitu memberi nilai tambah dan 
meningkatkan operasional sebuah 
organisasi, dapat tercapai. 

Sumber:

KE-AIPI (AAIPI 2014)

Ethics and Pressure-Balancing The 
Internal Audit Profession (The IIA 2015)
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Asah Otak

Sudoku 
    Vivi Diyastani

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 IV

Jawaban Sudoku Edisi Triwulan III

Sumber: Sudoku, Android Apps on Google Play (2020)




