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Daftar Isi



Wehhh rampunggg jugaaa…!!! Itulah kira-kira ungkapan kelegaan para punggawa Paris Reviu setelah 
berhasil menyelesaikan  pekerjaan yang maha berat untuk menerbitkan majalah edisi ke-12 ini. Bagaimana 
tidak. Edisi kali ini karena dieksekusi berbarengan dengan tugas "wajib” yang datang secara bersamaan bak 
hujan meteor sebagai dampak pandemi Covid-19. Di samping itu, pola bekerja dari rumah (WFH) sebagai 
penerapan era new normal rupanya memiliki keterbatasan dalam hal koordinasi. Puji syukur semuanya bisa 
teratasi dan semua awak media sehat, tidak ada  yang terkontaminasi  virus tersebut. Bahkan di tengah 
[pandemi, kami sempat mendapat penyegaran wawasan jurnalistik dari pemimpin redaksi Koran Tempo, 
Mas Budi Setyanto.   

Edisi kali ini mengambil tema utama mengenai manajemen risiko dan implementasinya untuk sektor 
publik, sesuai target pembangunan jangka menengah nasional. Tema tersebut semakin relevan di tengah 
wabah virus Covid-19 saat ini. Dengan manajemen risiko kita dapat melakukan pemetaan terhadap hal- 
hal yang akan mengganggu pencapai tujuan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat, untuk kemudian 
mengambil rencana tindak yang tepat guna memitigasi risiko yang telah diprediksi sebelumnya.

Melengkapi tema utama, kami hadirkan wawancara eksklusif dengan Sekretaris D.I. Yogyakarta 
guna menggali sejauh mana pelaksanaan manajemen risiko di D.I Yogyakarta terutama yang berkaitan 
dengan tugas dan fungsinya melayani rakyat, termasuk dalam menghadapi datangnya pandemi seperti 
saat ini. Di samping itu, disajikan pula tulisan lain yang berhubungan dengan teori manajemen risiko, syarat 
untuk menerapkan manajemen risiko serta ulasan mengenai tantangan yang timbul dan menghambat 
implementasinya pada sektor publik.   

Sebagai pelengkap, kami juga menyajikan tulisan ringan tentang seputar djogja, english corner, 
dan tutur tinular yang memuat petuah-petuah baik dalam menghadapi risiko. Tak lupa pula kita hadirkan 
berita foto mengenai kegiatan internal BPKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik yang bersifat 
assurance maupun consulting. 

Akhirnya, tim redaksi mengucapkan selamat membaca dan menikmati sajian dari kami yang fresh 
from the oven. Sesuai dengan tagline BPKP, semoga kehadiran kami memberikan manfaat untuk pembaca 
semua. Ingat untuk selalu rajin mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan disiplin memakai masker. Oh 
yaa... jangan lupa tetap bahagia, agar imun kita perkasa! 

Salam Redaksi

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab Umum : Slamet Tulus Wahyana-Penanggung Jawab Harian : Ratna 
Wijihastuti-Pemimpin Redaksi : Yohanes Yuli Ari W-Redaktur: Rohmad Adi Siaman, Fourita 
Mei Widati,Ariesanti S, Niken Kusuma W-Penyunting/Editor : Ana Suprihatiningsih, Anis 
Suryani, Nila Putri Nuraini, Rosalia Kustyaningsih-Desain Grafis : Muhammad Y. Friandi, Intan 
Windika-Sekretariat : Asih Winarti, Fuji Gilang Grahandini, Titi Sari-Fotografi : Danie Yanuar
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Dari Redaksi



Bila melihat cover majalah ini, terlihat seorang 
gamer Moto GP sedang asyik memainkan hobinya 
dengan penuh penjiwaan. Cuma nge-game saja, 
dia mempersiapkan banyak hal. Mulai dari memilih 
tipe motor, jenis ban yang dipakai, dan seterusnya. 
Bahkan saking menjiwainya, dia memakai helm, 
dan sarung tangan. Pilihan-pilihan dan keputusan 
yang dibuat oleh sang gamer tadi tentu bertujuan
satu, yaitu menjadi yang pertama masuk garis 
finish dan meraih kemenangan. Maka dia akan 

memilih motor yang  
dapat berlari dengan 
kecepatan tinggi. Untuk 
mengimbangi kecepatan 
tersebut, dirancang juga 
rem penghenti laju roda 
dari kecepatan 300km/
jam menjadi 0km/jam 
dalam waktu sekian detik 
dengan aman. Kemudian 
dari sisi pengendara, 
helm dan racing suit juga 
dirancang sedemikian 
rupa agar pada saat 
berbelok miring, siku dan 
lutut aman bergesekan 
dengan aspal. Juga pada 
saat pengendara tiba-
tiba terjatuh, maka  akan 
aman baik badan maupun 
kepalanya.

Dapat kita 
simpulkan bahwa Segala 
hal yang dilakukan terkait 
perlombaan Moto GP 
di atas adalah dalam 
rangka menghindari 
risiko kekalahan dalam 
perlombaan menuju 
gelar juara dunia, 
sekaligus menghindari 
risiko cedera parah 
bahkan risiko kematian 
bagi pengendaranya. 
Hal semacam itu 
dapat menjadi analogi 
pemerintah atau 
sektor publik dalam 
menjalankan tugas 
dan fungsinya dalam 
melayani masyarakat, 
yang tentunya tidak 
lepas dari hal-hal yang 
mengganggu pencapaian 
tujuan yang kemudian 
dikenal dengan nama 
risiko. Ketepatan 
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memprediksi risiko akan sangat mempengaruhi 
ketepatan dalam merancang tindak lanjut agar 
risiko tidak benar-benar terjadi. Kalaupun harus 
terjadi, maka akan tetap berada di area dimana 
manajemen dapat menerimanya atau kita kenal 
dengan risk appetite.

Sebuah keniscayaan bahwa saat ini  risiko 
harus dikelola secara lebih terstruktur dan serius 
agar kualitas prediksi risiko dan rencana tindak 
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pengendaliannya bisa diandalkan. Sebagai contoh 
pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Apakah 
sudah pernah diprediksi dan ditetapkan sebagai 
risiko? Apakah sudah  pernah disusun mitigasi 
risikonya? Bagi sektor publik, risiko besar yang 
tidak dapat diprediksi dan dimitigasi rentan 
menimbulkan kepanikan. Mulai dari masalah 
penganggaran, mencari cara penanggulangannya, 
sampai pada dampaknya ke masyarakat.

Melihat fenomena di atas, maka Paris Review 
tertarik untuk mengangkatnya sebagai sebuah 
tema besar pada edisi kali ini. Tentunya dilengkapi 
dengan berbagai tulisan pendukung yang akan 
memperkaya bahasan dan lebih membuka 
wawasan.

Tulisan pertama adalah pandangan 
stakeholders mengenai implementasi manajemen 
risiko, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau 
menjelaskan bahwa prediksi terhadap segala hal 
yang mengganggu pencapaian tujuan, termasuk 
rencana mitigasinya sangat diperlukan dalam 
organisasi sektor publik, agar segala sumber 
daya yang dikeluarkan bisa mencapai output 
dan outcome yang telah ditetapkan dalam 
melayani masyarakat. Saat ini seluruh OPD di 
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diwajibkan 
untuk bisa memprediksi kendala yang mungkin 
timbul sekaligus mencoba mencari solusi untuk 
menguraikannya.   

Contoh Implementasi manajemen risiko 
serta proses penerapanya menjadi pembahasan 
berikutnya dengan memperkenalkan  Pengawasan 
Intern Berbasis Risiko (PIBR) yang di dalamnya 
memuat unsur Perencanaan Pengawasan Berbasis 
Risiko (PPBR) serta jenis pengawasan yang 
dianjurkan dengan melihat tingkat kematangan 
penerapan manajemen risikonya. Uraian mengenai 
metode pengukuran penerapan manajemen risiko 
baik untuk sektor publik maupun korporat tentunya 
menjadi pelengkap dalam pembahasan ini.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai 
proses penerapan manajemen risiko yang 
mensyaratkan secara mutlak adanya budaya 
risiko dalam organisasi. Budaya merupakan kunci 
bagi keberhasilan penerapan manajemen risiko 
baik sektor publik maupun sektor privat. Seluruh 
anggota dalam organisasi diharapkan sadar untuk 
berkomitmen melakukan perhitungkan risiko, serta 
mencari cara membuat pencegahannya untuk 
menjalankan tugas dan funginya dalam rangka 
mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Untuk dapat menerapankan manajemen 
risiko secara holistik tentunya diperlukan perangkat 
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yang dapat mengendalikan dari sisi perencanaan 
maupun praktiknya, baik berupa perangkat 
hukum yang memuat mandatory  pelaksanaan 
manajemen risiko, maupun kapabilitas para pemilik 
risiko dari unit tertinggi sampai terendah. Terkait 
hal ini, BPKP memiliki tanggung jawab yang besar 
untuk mengawal kesuksesannya. Manajemen 
risiko sebagai salah satu indikator pendukung 
tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien 
dan efektif dalam meningkatkan kinerja seluruh 
dimensi pembangunan, tidak bisa dilepaskan 
dari tanggung jawab BPKP sebagai pengawal 
pembangunan nasional yang berperan mendorong 
dan menciptakan perangkat yang dibutuhkan 
dalam menerapkan manajemen risiko. Untuk 
itu kami merasa perlu untuk menyajikan proses 
tersebut dalam terbitan ini.

Sebagai penyeimbang bagi para pembaca 
agar tetap segar dalam menyantap sajian kami, tak 
lupa kami menyuguhkan menu "pencuci mulut" 
berupa Tutur Tinular yang berisi filosofi untuk 
membangitkan semangat berbuat baik dan tabah 
dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kemudian 
mengenai wisata maupun kuliner akan kami 
tuangkan di dalam rubik Seputar Jogja. Sedangkan 
untuk kegiatan internal BPKP DIY selama tahun 
2020, kami menuangkannya dalam rubrik Berita 
Foto. Sebagai penutup, kami sajikan tulisan untuk 
memperlancar ketrampilan berbahasa Inggris. 
Mudah-mudahan pengetahuannya didapat, cas cis 
cus bahasa Inggrisnya pun seamkin hebat! 

(Red)



Pemda DIY telah banyak meraih prestasi. LAKIP dengan predikat AA, laporan 
keuangan WTP selama 10 tahun berturut-turut, dan memenangkan berbagai 

lomba inovasi. Terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, DIY pun dinyatakan 
sebagai yang terbaik. Tentu saja hal-hal tersebut menggelitik Paris Review untuk 
menggali apa saja yang telah dilakukan oleh Pemda DIY dikaitkan dengan visi dan 

misi, nilai-nilai luhur, strategi, serta manajemen risiko.
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Siang itu, di sela-sela kesibukannya, Sekretar-
is Daerah D.I. Yogyakarta Drs. R. Kadarmanta Bas-
kara Aji berkenan menerima Paris Review di ruang 
kerja beliau di Komplek Kepatihan Danurejan. Aju-
dan beliau yang sigap mempersilakan kami masuk, 
menandakan bahwa Pak Sekda yang ramah ini tel-
ah menunggu kedatangan kami. Awalnya beliau 
kaget karena tidak menyangka Paris Review datang 
dengan tim dan peralatan lengkap. “Loh… ini seri-
us to… pake direkam dan dividio. Tahu begini saya 
ajak anak buah saya nih biar nggak salah jawab…” 
seloroh beliau saat melihat kami sibuk menyiapkan 
media perekam. Dipimpin oleh Penanggung Jawab 
Redaksi Ratna Wijihastuti, obrolan pun mengalir 
dengan santai namun berisi. Berikut hasil obrolan 
Paris Review dengan beliau.

R. Kadarmata Baskara Aji (BA): Selamat datang 
Mbak dan Mas semua. Terima kasih sudah rawuh. 
Terus terang saya merasa tersanjung terpilih untuk 
menjadi narasumber.

Paris Review (PR): Kami yang berterima kasih 
Bapak telah berkenan meluangkan waktu un-
tuk menerima kami di sela-sela kesibukan Bapak. 
Langsung saja Pak. Kalau kita membaca visi dan 
misi D.I. Yogyakarta luar biasa ya. Terwujudnya Pen-

ingkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Apa 
sebenarnya makna yang terkandung dalam visi dan 
misi tersebut?

BA: D.I. Yogyakarta itu unik. Salah satu keunikann-
ya adalah kepala daerah tidak diganti cuma ditetap-
kan kembali. Makna visi misi tersebut mencoba 
mengembangkan dari visi misi sebelumnya bahwa 
kita menghadapkan diri ke arah selatan. Artinya ke-
maritiman dan samudra menjadi potensi yang ha-
rus dikembangkan. Selanjutnya lebih kepada pen-
dekatan agar warga DIY berperan sebagai subyek 
pembangunan, menuju peradaban dan kemuliaan 
untuk seluruh masyarakat.

PR: Apa saja yang telah dilakukan oleh pemda un-
tuk mendukung visi misi tersebut? 

BA: Kita ini mengalir saja. Pemerintah pusat dan 
stakeholder punya berbagai program. Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakar-
ta, memberi keleluasaan bagi kita untuk mengatur 
kelembagaan sendiri, tidak sama dengan pemda 
yang lain. Ini menjadi potensi dipadukan dengan 
mengembangkan kearifan lokal. Misalnya saja kita 
punya lembaga Paniradya yang berfungsi sebagai 
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perancang dan koordinator aktifi tas-aktifi tas keis-
timewaan. Peran Bappeda keistimewaan lah. Pan-
iradya ini berkoordinasi dengan Bappeda yang 
mengelola APBD. 

Dalam Undang-Undang Keistimewaan, terdapat lima 
keistimewaan yang dimiliki oleh D.I. Yogyakarta yai-
tu mekanisme pengisian jabatan kepala daerah DIY 
dengan penetapan di DPRD, kelembagaan pemerin-
tah DIY, bidang pertanahan, kebudayaan dan tata 
ruang.

BA: Kalau mengenai kedudukan gubernur sudah 
jelas ya. Di bidang pertanahan kita ada Sultan 
Ground dan Pakualaman Ground. Keduanya diakui 
sebagai badan hukum yang bisa memiliki tanah. Di 
kelembagaan pemerintah, kita menyebut kelura-
han dengan kalurahan. Kecamatan disebut dengan 
kapanewon. Bidang kebudayaan adalah salah satu 
tolok ukur keistimewaan yang cukup signifi kan. 
Maka pengelolaan dan pelestarian diatur tersendi-
ri sehingga Dinas Kebudayaan harus berdiri sendiri, 
tidak boleh digabung dengan fungsi lain.

PR: Yang dimaksud budaya itu, seni saja atau dalam 
arti luas Pak?

BA: Dalam arti luas. Seni hanya salah satu bagian 
kecil saja. Aktifi tas sehari-hari, tatanan masyarakat, 
mata pencaharian. Semuanya. Cipta, rasa, dan kar-
sa. 

PR: Termasuk budaya malu ya Pak?

BA: Iya. Malah kalau sekarang berarti perlu ditam-
bah budaya pakai masker, budaya cuci tangan, bu-
daya jaga jarak.

PR: Betul Pak. Nah, terkait pencapaian visi dan misi 
kita perlu adanya Manajemen Risiko (MR). Dalam 
MR kita perlu budaya risiko. Bagaimana gambaran 
budaya risiko di pemda DIY?

BA: Kalau dari sisi budaya kerja, kita ada SATRIYA. 
Nanti bisa di-googling ya SATRIYA itu apa saja. In-
tinya semua perangkat di DIY harus melaksanakan 
budaya SATRIYA. Harus jadi etos kerja. Harus sem-
bodo (selaras-red) antara hati, pikiran, kata-kata, 
dan tingkah laku. Mempertanggungjawabkan apa 
yang kita lakukan. 

Budaya Pemerintahan SATRIYA yang telah ditetap-
kan dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 
2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Is-
timewa Yogyakarta adalah bentuk komitmen Pe-
merintah Provinsi DIY dalam mencapai keberhasilan 
transformasi birokrasi.yang berbasiskan pada nilai 
nilai kearifan lokal DIY. Makna pertama, SATRIYA 
dimaknai sebagai watak ksatria. Watak ksatria ada-
lah sikap memegang teguh ajaran moral: sawiji, gre-
get, sengguh, ora mingkuh (konsentrasi, semangat, 
percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung 
jawab). Makna kedua, SATRIYA sebagai singkatan 
dari Selaras, Akal budi luhur, Teladan-keteladanan, 

Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, serta 
Ahli-profesional.

PR: Berarti pembagian tugas dan wewenang harus 
jelas ya Pak?

BA: Ya. Pembagian tugas masing-masing OPD ha-
rus jelas. Pendelegasian wewenang selalu formal 
dengan peraturan Gubernur. Supaya orang jelas 
melakukan apa, dasarnya apa, sehingga kalau ada 
sesuatu yang terjadi, sesuatu risiko, yang akan 
melakukan perbaikan siapa menjadi jelas. Pak Gu-
bernur berpesan agar setiap tugas diberikan se-
cara tertulis. Tidak boleh secara lisan, adate (kebi-
asaan-red), tapi harus berdasar aturan. Pemda saat 
ini aktifi tasnya unpredictable. Aturan bisa ganti 
setiap saat. Saat ini kita melakukan apa, besok su-
dah berubah. Bulan Agustus ada SIPD (Sistem In-
formasi Pemerintahan Daerah), padahal anggaran 
harus sudah disusun bulan Mei-Juni. Ternyata SIPD 
berbeda dengan SIPKD (Sistem Informasi Pengelo-
laan Keuangan Daerah) yang kita gunakan selama 
ini. Contoh lain dalam penanganan Covid-19. Dulu 
WHO tidak memperbolehkan masker kain. Kita 
sudah sosialisasi, ternyata sekarang boleh. Aturan 
banyak yang datang di tengah jalan. 

PR: Menarik tentang SIPKD dan SIPD tadi Pak. Apa 
action plan yang dilakukan?

BA: Kita berjalan dengan dua sistem untuk men-
jaga keberlangsungan operasional. Nyatanya 
SIPD sudah digunakan sebagai bahan pembaha-
san di DPRD, tetapi sistemnya masih dalam pem-
bangunan. Pengalaman dari Provinsi Gorontalo, 
penghantaran Gubernur terpaksa ditunda karena 
tiba-tiba semua data hilang akibat aplikasi belum 
siap. Makanya saya masih jalan dengan dua sistem. 
Meskipun Jakarta sudah mengancam yang akan 
dilakukan evaluasi LKPD itu yang pakai SIPD. 

PR: Apakah kejadian seperti ini sudah diprediksi? 

BA: Saya dan teman-teman belajar dari keaje-
gan. Yang seperti itu akan terjadi, kita hanya bisa 
siap-siap. Maka teman-teman di Bagian Pengen-
dalian melakukan prediksi-prediksi untuk men-
gatasi yang unpredictable tadi. Saya punya tim                                       
yang selalu melakukan pendekatan ke pusat baik 
Bappenas, MenPAN, Mendagri, Menkeu. Mencari 
tahu apa sih yang sedang mereka bangun, sehing-
ga dari jauh kita sudah ancang-ancang. 

PR: Kalau dengan BPKP?

BA: Wah kalau BPKP saya langsung ke Pak Kepala. 
Pak Ateh itu sangat dekat dengan Pemprov DIY. 
Beliau menjadi penasihat kami saat kami mengikuti 
lomba SAKIP. Kami kan SAKIP sudah 2X AA ya. Itu 
yang mengawal Pak Ateh sendiri. 

PR: Dari sektor-sektor lain yang mendukung penca-
paian visi dan misi apakah juga demikian polanya?
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BA: Yang saya sebut tadi kan yang bukan bersifat 
sektoral. Yang sektoral juga saya tugasi yang sama. 
Dinas Pendidikan harus erat dengan Kementerian 
Pendidikan. Dinas Pertanian harus erat dengan Ke-
menterian Pertanian. Semua sektor harus begitu. 

PR: Namanya tim apa itu Pak?

BA: Oooo… nggak ada formalnya. Pokoknya mas-
ing-masing OPD punya tanggung jawab untuk itu, 
sesuai tupoksinya. Kalau ke Bappenas ya teman-
teman Bappeda. Ke Kemendagri ya teman-teman 
di Biro Organisasi dan Biro Pemerintahan.

PR: Jadi bisa dibilang MR itu sudah embedded ya 
Pak?

BA: Iya. Jadi misal yang sektoral ya. Ooo tahun ini 
tidak ada ujian nasional ya… kami sudah tahu. Ka-
rena kami sudah ngungak (melongok-red) dulu ke-
bijakan di sana (pusat-red). Jadi begitu diputuskan 
tidak ada ujian nasional, kami sudah punya. Naman-
ya Ujian Sekolah Daerah. Sudah kita alokasikan an-
ggarannya juga. 

PR: Ke depan kira-kira untuk mengendalikan sek-
tor-sektor ini apakah akan disusun sebuah struk-
tur di Pemda misal Komite Manajemen Risiko. Jadi 
komite ini yang secara periodik akan mengevaluasi 
MR di OPD-OPD sbg pemilik risiko?

BA: Sebenarnya sempat terpikir untuk membentuk 
organisasi tersendiri lintas OPD untuk mengelola 
MR. Tetapi setelah kita evaluasi, secara struktural 
pengelolaan MR sudah bisa kita lakukan. Misaln-
ya apakah APBD sudah terserap dengan baik atau 
belum. Kita di Bappeda sudah ada di dalamnya Bi-
dang Pengendalian. Setiap bulan dilakukan desk 
dan paparan dengan OPD-OPD. Setiap tiga bulan 
Pak Gubernur memberikan raport kepada kepala 
OPD. Biru, hijau, kuning, atau merah. Yang dipakai 
budaya malu. Karena nanti yang terbaik dan yang 
terjelek akan maju salaman dengan Pak Gubernur. 
Diberikan raport disaksikan oleh banyak orang. Itu 
termasuk juga kabupaten loh ya. Bupati itu diberi 
raport oleh Gubernur atas capaiannya. Kalau dulu 
hanya capaian keuangan, kalau sekarang termasuk 
capaian kinerjanya. Itu salah satu contoh mengapa 
kita masih mempertimbangkan adanya lembaga 
ad hoc dalam rangka pengendalian atau memenej 
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risiko tadi. Harus dibentuk baru atau sebenarnya 
kita bisa memanfaatkan yang sudah ada. Dan saat 
ini kita merasa cukup dengan lembaga yang kita 
punya. Ada Bagian Pengendalian, kita juga punya 
Inspektorat. Kalau Inspektorat kewalahan saya 
bisa minta bantuan penjenengan (BPKP DIY-red). 
Gitu lho…. (tertawa). 

Selanjutnya kita ikuti lomba. Lomba itu bagian dari 
evaluasi. Setiap OPD kita tuntut kalau ikut lomba 
tidak boleh kalah. Contohnya saja SAKIP, Pangrip-
to (perencanaan), lalu lomba inovasi. Sekarang ini 
inovasi kita ada dua yang menjadi terbaik secara 
nasional. Jogja Plan, itu sistem perencanaan. Jadi 
misalnya kalau anggota DPRD memasukkan pokok-
pokok pikirannya, kita sudah tahu disitu. Nilainya 
berapa rupiah, apa yang akan dilakukan, kita sudah 
tahu dari situ. Itu diisi oleh mereka, kita yang korek-
si. Jadi kalau di tengah jalan ada komplain, tinggal 
kita cek saja di situ. 

Lalu ada inovasi Jogja Belajar. Sekarang ini kan lagi 
pada heboh belajar dari rumah. Nah Pak Gubernur 
sudah membangun Jogja Belajar itu sejak 2010. Jadi 
anak-anak belajar di rumah itu di DIY sudah sejak 
dulu. Karena Jogja Belajar Kelas itu kelas maya yang 
muridnya bisa dari mana saja dan gurunya boleh 
dari mana saja. Muridnya bisa milih guru. Ada juga 
Jogja Belajar Radio. Anak-anak kan ada yang lebih 
senang belajar dengan mendengarkan. Ada juga 
Jogja Belajar Media berbentuk audio dan video. 
Ada Jogja Belajar Budaya untuk anak-anak khusus 
belajar tentang budaya, baik dalam pengertian seni 
atau dalam pengertian luas. Nah ini kita juara. Ka-
rena pertanyaan saat penjurian itu Jogja bisa juara 
kalau ini bisa direplikasi oleh provinsi lain, maka 
kita berikan saja. Sekarang ada delapan provinsi 
yang mereplikasi. Persoalannya adalah yang di-
replikasi adalah sistemnya. Budaya dan orangnya 
berbeda jadi mereka kurang sukses. Kita itu tom-
bok (menutupi biaya-red) kalau untuk pendidikan 
nggak masalah. Kita punya 49 sekolah yang berada 
di tempat yang yang tidak ada sinyal. Kita tawarkan 
ke provider-provider tidak ada yang mau. Ya sudah. 
Kita bangunkan jalur fi ber optic ke sana. Nah seka-
rang malah provider-provider itu yang sewa ke kita 
setelah di tempat itu banyak yang pake HP. 

Jadi, kembali ke lembaga tadi, saya rasa masih bisa 
dilakukan oleh kita. Toh kalau kita bentuk tim ad 
hoc pun orangnya dari OPD-OPD kan.

PR: Kalau komite kan secara teori terdiri dari Bapak 
(Sekda) bersama Pak Gubernur dan Pak Wakil Gu-
bernur. Fungsinya untuk ngaruhke (memonitor). 
Tapi ternyata sudah terjawab di rapotan tadi ya 
Pak. 

BA: Ya. Jadi di rapotan tadi tidak hanya kita. Tapi 
juga mendatangkan dari Jakarta. Dari pihak luar. 

PR: Kalau program dan inovasi kita direplika oleh 
daerah lain, apakah kita juga mereplika daerah lain? 
Melalui studi banding misalnya?

BA: Selama ini kita banyak belajar keluar (neg-
eri-red). Terutama ke kota-kota yang menjadi sister 
city kita. Misal kita belajar ke Kyoto. Untuk menja-
di kota yang memelihara budaya, memelihara mu-
seum, pelestarian, Kyoto mirip dengan Jogja tapi 
sudah sangat tertib. Setelah kita bisa mereplikasi 
Kyoto, kita juga belajar ke St. Pitterburgh tentang 
pengembangan cagar budaya. Lalu untuk pendidi-
kan kita punya visi misi menjadi tempat pendidikan 
terkemuka di Asia Tenggara. Apa tolok ukurnya kan 
sulit. Akhirnya ketemu. Indonesia selalu mengiku-
ti tes Program International Student Assessment 
(PISA) di Finlandia. Tes PISA dilaksanakan dua ta-
hun sekali untuk anak usia 15-16 tahun yang mengu-
ji literasi membaca, literasi matematika dan literasi 
sains, diikuti oleh rata-rata 80-an negara. Indonesia 
saat ini masih di urutan 70 sekian dari 79 negara pe-
serta. Yang kita lakukan adalah mengeluarkan DIY 
dari Indonesia agar kita tahu posisi kita. Dan kita 
berhasil. Oleh Pak Menteri kita didukung. Waktu itu 
tahun 2018. Ketemulah kalau yang tertinggi di Asia 
Tenggara adalah Singapura, yang kedua Malaysia. 
Nah, posisi DIY sama dengan Malaysia. DKI juga 
bagus. Di bawah DIY tapi jauh lebih baik dibanding 
Indonesia. Nah itu cara kita mencari indikator. Kita 
kan nggak mungkin ngaku-ngaku kita sudah bagus. 
Makanya kita membandingkannya dengan pihak 
lain. Saat ini kita sedang mengejar menjadi provin-
si dengan keterbukaan publik terbaik. Setelah kita 
evaluasi ternyata kita belum meng-upload doku-
men LHKPN di website kita karena teman-teman ta-
kut di situ ada kekayaan Pak Gubernur yang sangat 
tinggi. Ternyata itu cuma ketakutan teman-teman 
saja. Setelah saya telepon Ngarso Dalem (Guber-
nur-red), ternyata beliau tidak berkeberatan. 

PR: Artinya komitmen itu tidak hanya di kalangan 
bawah tetapi termasuk Ngarso Dalem?

BA: Justru Ngarso Dalem itulah motornya. 

PR: Lalu tantangan kita dalam menerapkan MR apa 
ya Pak?

BA: Tantangan itu ada karena perubahan yang 
demikian cepat. Maka SDM baik di OPD maupun 
masyarakat luas harus cepat tanggap. Nah agar ce-
pat tanggap, stimulusnya harus dari pemda. Maka 
pemda tidak pernah mengejar PAD menjadi sesua-
tu yang lebih penting daripada meningkatkan per-
tumbuhan ekonomi dan PDRB. Jadi tidak masalah 
PAD kita terbatas, tapi kita harus menjadi fasilita-
tor kesejahteraan masyarakat. Misal pendapatan 
kita dari mahasiswa menyumbang sekitar 14,7% 
dari PDRB. Yang nomor dua sektor pariwisata yang 
menyumbang 14,2%. Nah saat ini mahasiswa kita 
nyaman mengikuti pembelajaran dari rumah kare-
na perguruan tinggi telah mempunyai teknologi 
daring yang canggih. Tapi apa yang terjadi? Kos-ko-
san kita nggak laku, warung makan kita nggak 
laku, penjual pulsa kita nggak laku. Karena mere-
ka nggak di sini. Tapi di kampung masing-masing. 
Jadi kita ini dilema. Sementara perguruan tinggi 
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berlomba-lomba meningkatkan teknologi, pere-
konomian kita jatuh. Pertumbuhan ekonomi kita 
tahun 2018 pada angka 6 koma sekian. Kena Covid 
kita minus 6 koma sekian. Kontraksinya sampai 12. 
Sekarang kita sudah mulai positif lagi. Jadi tanta-
ngan kita adalah bagaimana cepat menyesuaikan 
dan beradaptasi. Kita tidak boleh mengandalkan 
industri besar. Karena industri besar itu buat kita 
polutan. Kita nggak punya lahan. Jadi perdagan-
gan pun lebih ke e-commerce. Pengguna IT terbe-
sar di Indonesia adalah Jogja, jauh di atas Jakarta. 
Orang yang diduga ngingu (memelihara-red) tuyul 
di Jogja juga banyak. Kerjanya cuma sarungan di 
rumah tapi duitnya banyak. Dan itu kita bentuk di 
kampung-kampung. Jetis, Imogiri, Sagan, misaln-
ya adalah kampung-kampung IT. Saya senang kok, 
Jogja dari minus 6 dalam waktu satu bulan sudah 
kembali ke angka 3. Walaupun risikonya saya harus 
melakukan swab masal sampai rata-rata ketemu 50 
orang (positif Covid-red) tiap hari. 

PR: Itu dilakukan pasar atau di mana?

BA: Kita lakukan secara acak di tempat yang kita 
prediksi banyak kasus. Termasuk untuk tenaga kes-
ehatan. 

PR: Jadi bisa cepat dilokalisir ya Pak

BA: Iya. Orang yang datang di destinasi wisata har-
us menggunakan aplikasi Jogja Pass. Begitu mengi-
si Jogja Pass, seseorang dengan nama ini, NIK nya 
ini, nomor HP nya ini, berada di Parangtritis hari ini 
jam sekian sampai sekian, kita tahu. Dia pindah ke 
Kaliurang jam sekian sampai jam sekian, kita tahu. 

PR: Aplikasinya berbasis GPS atau bagaimana pak?

BA: Tidak. Mereka harus ngetap di pintu masuk 
tempat pariwisata. 

PR: Jadi disediakan tempat membaca semacam 
barcode begitu ya Pak?

BA: Jadi aplikasi di HP dia digathukkan (dipertemu-
kan-red) dengan punya petugas. Jadi misal keta-
huan di Parangtritis hari ini ada yang positif, maka 
kami bisa kabarkan kepada semua pengunjung 
yang berada di tempat dan waktu yang sama untuk 
segera melakukan test. 

PR: Itu untuk tempat-tempat tertentu?

BA: Semua yang datang ke tempat wisata dan tem-
pat-tempat keramaian lainnya. Kampus pun kalau 
nanti masuk, kami wajibkan pakai Jogja Pass. Mal 
dan hotel juga. Memang belum semua tapi kita min-
ta semua. Siapa yang minta izin untuk mulai mem-
buka aktivitas, kita minta pakai Jogja Pass. Lomba 
pacuan kuda pun panitia harus siapkan Jogja Pass. 

PR: Wah, ini bentuk mitigasi risiko loh Pak…

BA: Iya, manajemen risiko Covid itu…

PR: Kalau tidak salah pada tahun 2019 DIY meraih 
predikat provinsi dengan Kinerja Pengawasan Ter-
baik. Nah, berarti ada Inspektorat di sana. Bagaima-
na peran dari stakeholder?

BA: Karena kita tidak menepatkan pengawasan 
itu pada saat kegiatan sudah dilaksanakan. Penga-
wasan kita lakukan sejak melakukan perencanaan 
program. Jadi peran Inspektorat sudah dari sana. 
RKA dan DPA harus direviu Inspektorat. Harus ikut 
paraf di RKA setiap OPD. Ooo… ini standar biayan-
ya salah. Ooo… ini honornya terlalu tinggi. Ooo… 
ini SDM nya kurang. Kalau pengawasan setelah 
kegiatan berjalan sih sudah pasti. Sejak dulu orang 
punya persepsi bahwa Bappeda itu merencanakan, 
DPKAD itu melaksanakan bersama dengan OPD, 
lalu Inspektorat itu di akhir, itu tidak terjadi di kami. 
Yang membuat kita menang itu salah satunya.

PR: Saya tertarik dengan melibatkan Inspektorat 
dari awal. Berkaitan dengan SDM Inspektorat, apa-
kah sudah disiapkan untuk mengawal semenjak 
dari awal. Saya pernah melihat di daerah lain kalau 
auditor itu dipindah atau di-rolling.

BA: Kalau di kami tidak. Auditor ya auditor. Kalau 
auditor itu berkurang karena pensiun atau apa, 
kami buka teman-teman dari staf lain untuk mengi-
kuti seleksi menjadi auditor. Tapi yang sudah jadi 
auditor tidak pernah kami pindahkan ke tempat 
lain. Kecuali kalau promosi bisa jadi. Misal dia ikut 
lelang kok menang, yaitu wajar. Kita selalu kontrol 
dan refresh. Saya selalu ingatkan ke Pak Inspektur 
agar satu tim itu orangnya tidak boleh sama. Dan 
jangan satu tim itu dalam tahun yang berbeda 
mengaudit OPD yang sama.   

PR: Ya Pak. Salah satu kelemahan Inspektorat ada-
lah auditornya sudah bagus, eh tahu-tahu diambil 
oleh OPD lain di pemda. 

BA: Itu tidak akan terjadi Pak. Di sini (ruangan ini-
red) yang menentukan seseorang itu pindah atau 
tidak (tertawa). Tapi kalau fungsional auditor tidak 
akan kita geser-geser. Kecuali sakit, atau ada kesa-
lahan. Wah ini (menjadi auditor-red) laris pak. Seka-
rang yang mau jadi auditor banyak. Jadi auditor itu 
menarik ternyata. 

PR: Wah… begitu ya pak…

BA: Saya itu banyak terbantu kok Pak. Staf saya 
dulu ada yang dari BPKP. Trus dari BPK. Kemarin 
ada satu teman yang sepertinya tertarik dengan 
pemda. Saya melamar itu. Salah satu kasi di ke-
jaksaan, boleh nggak saya minta. Biar saya pun-
ya orang yang berpengalaman di bidang lain. Lha 
monggo kalau dari BPKP DIY mau ke sini. Biar ngg-
ak dipindah-pindah. Ha ha ha…

PR: Itulah Pak. Jogja ini lucu. Katanya orangnya mi-
skin-miskin, tetapi indikator kebahagiaannya tert-
inggi. Itu seperti apa penjelasannya ya Pak? Apakah 
ada korelasinya dengan visi dan misi tadi?
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BA: Jawabannya peradaban tadi Pak. Orang merasa 
sejahtera bukan hanya karena materi, bukan hanya 
karena fi nansial. Orang merasa sejahtera karena di-
hargai. Apa yang diungkapkan diberikan penghar-
gaan oleh pemerintah. Lalu hidup bertetangga di 
sini kan guyub (akrab-red). Ada orang luar daerah 
yang ngekos di ujung gang setiap pagi berangkat 
kantor di tiap rumah yang dilewati selalu disapa 
dan ditanya mau kemana? Padahal kan jelas mau 
ke kantor. Tadinya terganggu. Tapi lama-lama dia 
berfi kir orang di sini peduli sekali ya. Kok kemarin 
nggak berangkat. Tahu itu tetangganya. Bapak per-
hatikan saja. Kepala-kepala perwakilan itu kalau su-
dah di Jogja pasti jadi homebase.

PR: Betul Pak. Kembali ke masalah Covid. Beber-
apa waktu yang lalu DIY dinyatakan terbaik dalam 
menangani pandemic Covid-19. Kira-kira peran MR 
di situ ada tidak Pak?

BA: Karena kemampuan memprediksi tadi. Pak Gu-
bernur karena pengalamannya pandai mempredik-
si. Kita kan bencana itu sudah berkali-kali ya. Dan 
gubernur kita kan gubernur paling lama di Indone-
sia. Di awal pandemic dulu orang sudah panik mau 
PSBB, mau apa… Di Jogja PSBB kan dilakukan oleh 
teman-teman di desa-desa, di kampung-kampung.

PR: Lockdown di kampung-kampung itu ya Pak…

BA: Iya. Kata-katanya di-lockdown. Padahal sebe-
narnya itu anjuran Pak Gubernur. Kalau kalian di 
satu desa punya pintu masuk lebih dari satu, tutu-
plah yang lain supaya kalau ada orang masuk bisa 
kita screening. Yang dijaga cuma satu pintu saja. 
Satu jalan. Tapi masyarakat di situ masih bisa keluar 
masuk. Pada waktu video conference itu Pak Jokowi 
bertanya kepada Pak Gubernur. Sinuwun, kenapa 
di Jogja itu kampung-kampung di-lockdown pada-
hal Sinuwun tidak mengajukan PSBB? Berceritalah 
Pak Gubernur. Maka Pak Jokowi bilang, tolong itu 
provinsi yang lain ikuti Jogja.

Lebih lanjut bapak lulusan Universitas Gadjah Mada 
ini menjelaskan bahwa Jogja terjepit di antara zo-
na-zona merah Covid. Tapi sampai dengan saat ini 
Jogja masih termasuk zona kuning. Itu sangat dihar-
gai oleh pemerintah pusat karena sebagai daerah 
lintas dari Jawa Barat ke Jawa Timur dan sebalikn-
ya, Jogja dianggap kita masih bisa menjaga penye-
baran Covid-19. Sampai hari ini Jogja dianggap se-
bagai provinsi yang masih cukup kondusif dibanding 
provinsi-provinsi lain. Selain itu, Jogja juga dipuji 
karena masyarakatnya diberlakukan sebagai sub-
yek, bukan obyek. 

PR: Keberhasilan itu termasuk untuk penanganan 
yang positif Covid ya Pak?

BA: Betul. Tingkat kesembuhan kita paling tinggi. 
Di Jogja pertambahan yang sakit dan yang sembuh 
itu lebih cepat yang sembuh. Jadi tingkat kematian 
sangat rendah. 

PR: Penyebabnya apa ya Pak?

BA: Pertama kita bisa menangani dengan cepat 
karena kita punya banyak laboratorium. Yang dulu 
laboratorium untuk sapi, kita rubah menjadi labo-
ratorium Covid. Di Balai Besar Veteriner Wates saya 
tanya kepalanya Pak Bagus, apakah punya alat un-
tuk anthrax. Punya katanya. Nah, itu beda nggak 
dengan PCR untuk manusia? Ternyata sama. Yang 
penting reagennya diganti. Sekarang tenaga dan 
alatnya nganggur karena tidak ada kasus anthrax. 
Kita beri reagen. Lalu RS Hardjolukito kita berikan 
laboratorium. BPTKLPP (Balai/Besar Teknik Kes-
ehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit) 
di Jalan Imogiri itu sampai harus membantu Jawa 
Tengah. RS Sardjito jelas, Laboratorium Mikrobi-
ologi UGM, RS Akademis UGM… Jadi kita ini pun-
ya laboratorium banyak Pak. Kapasitas kita dalam 
satu laboratorium itu antara 100 sd 600. Jadi kalau 
di provinsi lain harus menunggu 3 minggu, kita ha-
nya 3 hari. Lalu Pak Gubernur punya ide yang tidak 
pernah dipikirkan oleh gubernur lain. Setiap yang 
ODP dikasih paket vitamin terdiri dari vitamin C, 
B, E, zink, dan madu. Jadi Bu Kepala Dinas Kese-
hatan ditugasi untuk membeli lalu dipaketkan un-
tuk 14 hari. Setiap yang ODP dikasih 1 paket, dan 
Pak RT-nya diminta membuat laporan (paket vita-
min tersebut-red) diminum atau tidak. Nah untuk 
menentukan isi paket itu apa saja, Pak Gubernur 
mengumpulkan dan melakukan FGD dengan para 
dokter dan ahli gizi. Akhirnya ketemu. Orang kan 
rata-rata konsumsi hanya vitamin C. Ternyata ha-
rus ada vitaminn B-nya, harus ada vitamin E-nya, 
dan zink. Nah, orang yang ODP tadi begitu di swab 
negatif hasilnya. Kalaupun dia positif, dia tidak pu-
nya keluhan apa-apa. Ke RS itu tiga atau empat hari 
di swab lagi sudah negatif karena dibantu dengan 
vitamin tadi. Itu sepele tapi saya sangat merasakan 
manfaatnya.

PR: Luar biasa ya Pak. Nah, untuk mempertahan-
kan MR yang baik, bagaimana menjaga kontinyui-
tas? Kan mungkin nanti Bapak berpindah, diganti-
kan orang lain. Bagaimana agar pola itu embedded 
di setiap aparat?

BA: Ini kan kuncinya bukan personal. Tapi kita buat 
sistem. Jadi model rapotan, Inspektorat ngasih re-
viu di perencanaan, kan sudah menjadi satu sistem. 
Saya pikir setiap pejabat baru itu akan menambah 
saja. Setidaknya sistem yang sudah ada akan tetap 
berjalan. Apalagi nahkodanya kan nggak ganti-gan-
ti. Jadi kalau ada sekda yang baru pun pasti akan 
dinasihati hal yang sama oleh beliau. Visi dan misi 
juga begitu. Jadi saya yakin model ini akan terus 
berjalan. Yang terpenting adalah update terhadap 
sistem itu. Karena tahun ini saja saya harus punya 
kepala dinas baru 10 orang. Periode Juli-Desember 
saya harus mengisi 8 posisi esselon II. Tidak masa-
lah bagi saya. Karena sejak dari esselon III kita su-
dah ajari mereka. Sudah jadi budaya. 

PR: Apakah semua itu ada reward-nya pak?
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BA: Ya TPP itu. TPP itu kan kita hitung dari kiner-
ja OPD. OPD dari kinerja bidang. Bidang dari seksi, 
seksi dari kinerja perorangan. Ada seksi yang pun-
ya kreatifi tas. Kinerja perorangan dalam satu seksi 
dijadikan satu. Kalau ada satu teman yang malas, 
datang terlambat saja, kan sudah mengurangi hak 
yang lain. Yang marahin kan temannya. Sistem itu.  
Jadi kita bebaskan. Kalau ada dinas yang dinilai 
satu, silakan saja. Pertimbangannya yang rajin dan 
yang malas sama. Tapi akan tumbuh mekanisme 
saling mengoreksi. Di OPD, sebelum Covid, di apel 
pagi kita umumkan. Minggu ini yang terlambat 
hadir si A, B, C, D. Ben isin (biar malu-red). Kalau dua 
minggu masih terjadi lagi, Kepala seksinya diminta 
berdiri. Seksi ini menyumbang keterlambatan pal-
ing banyak. Nah, kepala seksi pasti akan menegur 
bawahannya.

PR: Itu terkait erat dengan budaya SATRIYA tadi ya 
Pak?

BA: Iya. Sebenarnya kita turunkan dari model 
rapotan itu kok. Pak Gubernur kan nggak pernah 
marah dengan yang capaian kinerjanya terendah. 
Cuma disuruh maju, salaman, selamat yo… tapi yo 
malu… Saya dulu kan jadi kepala Dinas Pendidikan 
dengan anggaran besar tapi terpecah kecil-kecil. 
Saya mengelola 1,9 triliun dalam satu tahun. Tapi 
kalau mengeluh sama Pak Gubernur ya ditanya, 
mau po Dinas Pendidikan cuma dikasih dana 9 mil-
iar? Nah, saya itu menanggung keterlambatan se-

kolah. Kalau sekolah tidak baik dalam mengelola 
BOS, ya efeknya ke saya. Makanya saya setiap bu-
lan ngasih rapot juga ke sekolah. 

PR: SATRIYA itu dilombakan Pak?

BA: Tidak. Itu sudah jadi budaya kita.

PR: Dulu mungkin sekedar formalitas, tapi seka-
rang sudah menjadi budaya yang melekat ya Pak?

BA: Iya. Meskipun saya nggak hafal, tapi kalau 
ngetes calon esselon II saya tanyakan itu. Ha ha 
ha… Seperti Covid ini kan kita support penuh. Ada 
Pak Wakil Kepala Kejaksaan, Pak Tulus (Kepala 
Perwakilan BPKP DIY), Pak Wiyos (Inspektur DIY). 
Harus apa adanya, nggak boleh ada yang ditut-
up-tutupi. Mereka kan Gugus Tugas Covid ya. Kita 
nggak mau nanti habis bencana Covid ada bencana 
keuangan kan… 

PR: Terkait dengan Perwakilan BPKP DIY, apa yang 
Bapak harapkan dari kami?

BA: Bagi saya selama ini kerja sama kita sudah 
cukup bagus. Kalo saya nyambat (mengeluh-red), 
dapat tanggapan yang baik. Secara periodik BPKP 
juga melakukan audit yang hasilnya disampaikan 
kepada kami. Saya senang BPKP menempatkan 
diri sebagai pengawas internal bagi kami. Jadi kita 
merasa akrab saja, tidak ada masalah. Wong saya 
tiap hari lewat kantor BPKP DIY kok…

Ternyata Bapak yang masih kelihatan energik di usia 57 tahun ini tinggal di Jetis, Bantul, daerah sebelah selatan 
kantor Perwakilan BPKP DIY. Mengakhiri sesi wawancara kali ini, beliau dengan ramah mempersilakan kami un-
tuk sewaktu-waktu berkunjung ke rumahnya. Untuk sekedar ngobrol dan berbagi pengetahuan, maupun untuk 
ngampiri sepedaan bersama. Semoga suatu saat kami bisa memenuhi undangan Pak Sekda untuk melanjutkan 
obrolan asyik yang rasanya enggan untuk kami akhiri…



Perkembangan Manajemen Risiko

Sejarah manajemen risiko sebenarnya sudah 
dikenal sejak lama. Beberapa penelitian telah 
mencatat evolusi istilah risiko dan manajemen 
risiko. Rekaman tertua terkait pengelolaan risiko 
dapat ditemukan pada Piagam Hammurabi  yang 
dibuat pada tahun 2100 sebelum masehi. Piagam 
tersebut mencantumkan peraturan bahwa pemilik 
kapal dapat meminjam uang untuk membeli kargo, 
namun bila dalam perjalanan kapalnya tenggelam 
atau hilang, ia tidak perlu mengembalikan uang 
pinjaman tersebut. Fase ini dikenal sebagai era 
pertama manajemen risiko, ditandai dengan 
perusahaan yang hanya melihat risiko non 
entrepreneurial, misalnya risiko keamanan.

Tahun 1970-an dan 1980-an disebut sebagai 
era kedua manajemen risiko. Perusahaan-
perusahaan asuransi mulai berusaha mendorong 
pengusaha untuk benar-benar menjaga barang 
yang diasuransikan. Pada masa ini juga lahir konsep 
jaminan mutu (quality assurance) yang menjamin 
setiap produk memenuhi spesifikasi standarnya. 
Konsep ini dipopulerkan oleh British Standards 
Institution yang meluncurkan standar kualitas BS 
5750 pada tahun 1979.

Era ketiga manajemen risiko dimulai tahun 
1995 dengan diterbitkannya AS/NZS 4360:1995 
oleh Standards Australia of the World's Risk 
Management Standard. Hingga saat ini, manajemen 
risiko telah berkembang dengan penambahan dua 
rujukan besar yang menjadi standar internasional 
penerapan manajemen risiko yaitu COSO Enterprise 
Risk Management–Integrated Framework 2004 yang 
menggabungkan pendekatan manajemen risiko 
dengan pengendalian internal, dan ISO 31000: 
2009 Risk Management – Principles and Guidelines.

Dari uraian di atas nampak bahwa pada 
awal mula dikenalnya, manajemen risiko 
hanya diterapkan untuk private sector yang 
mulai menyadari tentang sesuatu yang dapat 
mempengaruhi tujuan entitas dan bagaimana cara 
mengelolanya. Diharapkan perolehan bottom line 
yang tinggi berupa profit bagi perusahaan dan para 
pemegang saham tidak terganggu. Pertanyaannya 

sekarang, apakah manajemen risiko bisa diterapkan 
di sektor publik yang sama sekali tidak berorientasi 
pada optimalisasi keuntungan?

Seiring dengan perkembangan zaman, 
sektor publik dewasa ini mengarah pada semakin 
menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas 
yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik 
seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit-
unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-
lembaga negara (Sadjiarto, 2000; Riantiarno 
dan Azlina, 2011; Santoso dan Pambelum, 2008). 
Sektor publik mulai mengejar ketertinggalannya 
melalui reformasi pengelolaan sektor publik, 
dari administrasi tradisional menuju New Publik 
Management (NPM) yang menekankan pada 
pencapaian kinerja dan akuntabilitas, dengan 
mengadopsi teknik pengelolaan sektor swasta 
ke dalam sektor publik, termasuk penerapan 
manajemen risiko.

Manajemen Risiko di Indonesia

Di Indonesia, manajemen risiko pertama 
kali diterapkan pada tahun 2008 di Kementerian 
Keuangan sebagai jawaban atas mandat Peraturan 
Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang di 
dalamnya mengatur bahwa manajemen risiko 
sudah harus diterapkan di seluruh instansi 
pemerintahan.

Manajemen risiko menurut PP 60/2008 
dan perkembangannya mengambil intisari dari 
tiga kerangka manajemen risiko dari tiga mahzab 
besar standar internasional manajemen risiko 
yaitu AS/NZS 4360:2004, COSO ERM-2004 dan 
ISO 31000:2018. Gambar 1 merupakan gambaran 
suatu penentuan strategi yang didesain untuk 
mengidentifikasi kondisi/peristiwa potensial 
yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan 
organisasi dan mengelola risiko yang mungkin 
terjadi, untuk memberikan keyakinan yang 
memadai pencapaian tujuan organisasi dapat 
terwujud dengan penekanan pada budaya risiko, 
sistem, dan proses manajemen risiko.
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Budaya risiko secara signifikan akan 
mempengaruhi kemampuan pengambilan 
keputusan dan pencapain kinerja (The Institute of 
Risk Management, 2012), dimana pembangunan 
atau perbaikan Lingkungan Pengendalian yang 
mendukung penciptaan budaya manajemen 
menjadi salah satu titik kritis. The Institute of 
Risk Management (2012) mengidentifikasi empat 
aspek yang dapat mempengaruhi pembentukan 
budaya risiko, yaitu Tone of the Top (Keteladanan 
Pimpinan), Governance (Tata Kelola), Competency 
(Kompetensi), dan Decision Making (Pengambilan 
Keputusan). Sedangkan sistem pengelolaan risiko 
perlu dibangun untuk mendukung penciptaan 
budaya risiko dan proses pengelolaan risiko. 
Pertanyaan mengenai apa, siapa, kapan, 
dan bagaimana pengelolaan risiko dilakukan 
perlu diatur dalam sebuah sistem yang jelas. 
Implementasi dari tahap ini misalnya tergambar 
dalam desain kebijakan pengelolaan risiko dan 
pembentukan struktur organisasi pengelolaan 
risiko yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi.

Penerapan proses manajemen risiko yang 

diimplementasikan melalui unsur Penilaian Risiko, 
Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi 
serta Pemantauan, merupakan tahapan penting 
dalam manajemen risiko karena merupakan 
penerapan dan perwujudan dari budaya dan sistem 
yang dibangun. 

Tahapan yang menentukan dalam proses 
pengelolaan risiko adalah proses Penilaian Risiko 
dan Kegiatan Pengendalian (lampiran PP60/2008).   
Penilaian Risiko diawali dengan penetapan maksud 
dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan 
konsisten, baik pada tingkat instansi maupun 
pada tingkat kegiatan.  Sedangkan Kegiatan 
Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 
dapat membantu memastikan dilaksanakannya 
arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk 
mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama 
proses penilaian risiko. 

Urgensi Manajemen Risiko di Sektor Publik

Banyak tulisan ilmiah maupun berita media 
massa yang secara eksplisit mengungkap kegunaan 
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manajemen risiko sekaligus menuntut kepada 
pemerintah selaku regulator untuk menerapkan 
manajemen risiko dalam mengambil keputusan 
dan melaksanakan kebijakan publik.  

Berikut contoh beberapa tulisan tersebut. 
“Pada era awal penyebaran Covid-19 yang terjadi 
di negara kita, organisasi profesi pendukung 
upaya promotif dan preventif yang terdiri dari 
IAKMI, HAKLI, PAEI, PPPKMI, PAKKI, dan IAGIKMI, 
meminta pemerintah untuk memperhatikan 
mitigasi dan manajemen risiko penularan virus 
Covid-19 di fasilitas layanan kesehatan masyarakat” 
(Danu Sanjoyo, Media Indonesia 16 Maret 2020). 

“Di bidang ekonomi,  dampak bagi Indonesia 
adalah menurunnya kinerja ekspor, baik barang 
maupun jasa, kinerja pertumbuhan ekonomi. 
Utamanya sektor-sektor terdampak yakni 
akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur, 
defisit neraca transaksi berjalan (CAD) akibat 
penurunan kinerja perdagangan barang dan 
penurunan wisman, serta penurunan risk appetite 
investor yang mendorong peralihan investasi 
pada safe heaven. Potensi penurunan penerimaan 
antara lain dari bea masuk dan PNBP Sumber Daya 
Alam. Kondisi ini yang menyebabkan Presiden Joko 
Widodo memerintahkan jajaran kabinet untuk 
fokus pada mitigasi dampak pelemahan ekonomi 
global di tengah wabah virus korona terhadap 
pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. 
Kementerian dan lembaga terkait diperintahkan 
menerbitkan sejumlah kebijakan yang akan menjadi 
stimulus dan untuk merespons perubahan situasi”. 
(Sania Mashabi, Kompas.com 1 April 2020)

Secara empiris, Istiningrum dalam 
penelitiannya juga menyampaikan kesimpulan 
bahwa penilaian risiko, yang merupakan bagian 
dari manajemen risiko, dapat memberikan 
informasi kepada pimpinan untuk meminimalisir 
dampak dari risiko. Kemudian Rini Lestari memberi 
kesimpulan bahwa penerapan manajemen risiko 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi 
di sektor publik. 

Ulasan di atas menggambarkan betapa 
urgensinya penerapan manajemen sektor publik. 
Pengalaman satu kejadian penyebaran Covid-19 
saja sangat berdampak signifikan pada ekonomi 
global kita termasuk menurunnya kinerja dan 
layanan sektor publik .

Tantangan Penerapan Manajemen Risiko di 
Sektor Publik

Penerapan manajemen risiko di sektor publik 
yang merupakan salah satu produk governance 
tentunya bukan tanpa hambatan. Tone at the top, 
pemahaman filosofi governance, regulasi teknis 
manajemen risiko, reward and punishment tingkat 
organisasi atas pencapaian level governance 
tertentu dan belum optimalnya kompetensi 

sumber daya manusia menjadi tantangan dalam 
penerapan manajemen risiko di sektor publik.     

Tone at the Top merupakan hal terpenting 
bagi kehidupan organisasi untuk menuntun dan 
mengarahkan organisasi tersebut mencapai 
tujuannya. Pimpinan diharapkan menjadi panutan 
seluruh anggotanya. Fenomena yang terjadi 
adalah masih adanya pimpinan yang malah 
menjadi contoh tidak baik. Beberapa pimpinan 
birokrasi menjadi penghuni “hotel prodeo” karena 
korupsi. Fenomena tersebut menunjukkan belum 
terciptanya budaya risiko dari pelaku maupun 
lingkungan yang tidak berani saling menegur 
atau melarang anggota organisasi untuk tidak 
melakukan penyimpangan, termasuk menegur 
pimpinan. 

Pemahaman filosofi governance para 
pelaku di sektor publik masih belum sama. Banyak  
yang belum bisa memandang bahwa tata kelola 
pemerintahan diperlukan sebagai suatu sistem 
penunjang kinerja pemerintah, dan pencapaiannya  
harus berlandaskan pada aspek kepatuhan 
terhadap berbagai peraturan perundangan yang 
berlaku. Selama ini masih banyak yang memaknai 
tata kelola dalam pemerintahan  sebagai suatu 
proses administrasi yang ribet. Misalnya dalam 
menyusun register risiko, mereka enggan untuk 
memenuhinya secara konsisten, karena tidak 
menyadari pentingnya administrasi dan birokrasi 
dalam pembangunan akuntabilitas.

Regulasi teknis yang memadai, merupakan 
hal pokok bagi para pelaku di sektor publik agar 
memiliki kepastian dalam penggunaan metode 
penerapan manajemen risiko yang standar. 
Diperlukan integrasi kebijakan dari Kementerian/
Lembaga pembuat kebijakan/regulator agar 
manajemen risiko dijalankan dengan cara yang 
standar, tidak menimbulkan multi persepsi yang 
dapat menciptakan bias dalam memahami maupun 
mengimplementasikannya. 

Reward and punishment bagi organisasi  
dimaksudkan pada organisasi yang telah atau 
belum mencapai target level tertentu atas produk 
governance yang menjadi target nasional, misalnya 
Level 3 pada Kapabilitas  APIP maupun Maturitas 
SPIP. Reward and punishment akan memacu 
semangat kerja organisasi dan insan yang ada di 
dalamnya untuk mencapai hasil yang lebih baik ke 
depan, walaupun pelaksanaan governance yang 
baik dalam melayani publik merupakan kewajiban 
organisasi sektor publik. Reward and punishment 
akan memacu semangat kerja organisasi dan 
insan yang ada di dalamnya untuk mencapai hasil 
yang lebih baik ke depan, walaupun pelaksanaan 
governance yang baik dalam melayani publik 
merupakan kewajiban organisasi sektor publik.          

 Kompetensi sumber daya manusia dari 
instansi pembina maupun penyelenggara 
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merupakan titik krusial lain yang berpengaruh 
pada pencapaian penerapan manajemen risiko 
secara teknis. Tidak dapat dipungkiri, pemenuhan 
kompetensi sumber daya manusia (SDM) 
masih menjadi salah satu tantangan tersendiri 
mengingat beragamnya input awal SDM. Instansi 
penyelenggara maupun pembina seharusnya telah 
menetapkan standar kompetensi untuk masing-
masing peran baik sebagai  penyelenggara maupun 
pembina terkait manajemen risiko. Selanjutnya 
dilakukan identifikasi gap antara SDM yang tersedia 
dengan kebutuhan kompetensi yang digunakan 
untuk merancang program pengembangan 
kompetensi. Program pengembangan kompetensi 
SDM dapat dilakukan secara mandiri maupun 
melalui kegiatan terstruktur organisasi seperti 
bimbingan teknis, coaching clinic, wokshop, dan 
diklat.

Begitulah sekelumit mengenai manajemen 
risiko di sektor publik yang dimulai dari kajian 
teoritis, syarat penerapan, dan urgensinya di tengah 

kondisi yang serba disruptif dan penuh dengan 
tantangan untuk mencapai tujuan. Melihat kondisi 
tersebut tentunya kita setuju untuk menyimpulkan 
bahwa penerapan manajemen risiko merupakan 
suatu keniscayaan,  walau hambatan dan tantangan 
juga tidak ringan. 

Tetap semangat dan optimis ya para pemilik 
risiko... Kita bisa!!
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one step ahead, 

Apa yang akan dilakukan seorang pemimpin 
ketika dihadapkan dengan tuntutan untuk 
berkinerja tinggi namun sumber daya yang dimiliki 
terbatas? Brian Tracy (2011) dalam karyanya berjudul 
Full Engagement!: Inspire, Motivate, and Bring Out 
the Best in Your People mengemukakan bahwa 
manajer (pemimpin) saat ini harus melakukan lebih 
banyak hal dengan lebih sedikit (sumber daya), dan 
mendapatkan hasil yang lebih baik dari sumber daya 
yang terbatas, lebih dari sebelumnya. Pertanyaan 
dan pernyataan tersebut terdengar sederhana, 
terkesan klise namun merupakan fenomena yang 
dijumpai di sebagian besar organisasi sektor publik  
khususnya di instansi pemerintah.  

Fenomena ini sejalan dengan tantangan yang 
dihadapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) di daerah. Di satu sisi APIP daerah dituntut 
untuk meningkatkan kapabilitas dan perannya 
secara efektif dalam rangka memberi nilai 
tambah bagi pemerintah daerah (pemda) melalui 
pelaksanaan tugas berupa audit, reviu, evaluasi 
dan pemantauan. Kesemuanya bermuara pada 
fungsi yang sama, yaitu memberikan keyakinan 
kepada pimpinan daerah bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan telah berjalan efektif, efisien, 
andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Namun di sisi lain, APIP 
memiliki keterbatasan sumber daya, baik anggaran, 
SDM maupun teknologi. 

Menjembatani Keterbatasan Sumber Daya dan 
Tuntutan Peran APIP Daerah

Sejalan dengan kondisi dilematis 
tersebut, The Institute of Internal Auditor’s (IIA) 
merekomendasikan sebuah pendekatan atau 
metodologi pengawasan yang dikenal di Indonesia 
dengan istilah Pengawasan Intern Berbasis Risiko 
(PIBR). 

Pengawasan Intern Berbasis Risiko 
(PIBR) merupakan suatu metodologi yang 
menghubungkan audit intern dengan seluruh 
kerangka manajemen risiko. PIBR memungkinkan 
proses audit intern mendapatkan keyakinan  
bahwa manajemen risiko organisasi telah dikelola 
dengan memadai sehubungan dengan risiko yang 

dapat diterima

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari seluruh 
proses PIBR, Perencanaan Pengawasan Berbasis 
Risiko (PPBR) merupakan tahap awal PIBR yang 
meliputi dua langkah yaitu Penilaian Kematangan 
Manajemen Risiko dan Perencanaan Pengawasan. 
Pada tahapan perencanaan pengawasan tahunan, 
APIP menentukan unit kerja/kegiatan yang diawasi 
melalui perencanaan pengawasan berbasis risiko.

PPBR mengintegrasikan proses perencanaan 
pengawasan  ke dalam proses manajemen  risiko 
yang dibangun organisasi,  sehingga  pelaksanaan  
kegiatan  pengawasan  intern  dapat selaras dengan 
harapan para pemangku kepentingan dalam 
mencapai tujuan pemda. APIP memfokuskan 
kegiatan pengawasannya pada unit kerja/kegiatan 
yang berkontribusi signifikan pada pencapaian 
tujuan pemerintah daerah dan yang memiliki 
risiko yang tinggi dan strategis sehingga kegiatan 
pengawasan dapat berjalan efektif serta benar-
benar dirasakan manfaatnya dalam mendukung 
keberhasilan pencapaian tujuan pemerintah 
daerah. Setelah tahapan PPBR dilakukan, dalam 
rerangka PIBR tahapan selanjutnya adalah Tahap 
Pelaksanaan Pengawasan Individu

Pentingnya PIBR juga diperkuat dengan 
adanya Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 
yang dipublikasikan oleh AAIPI, yaitu butir 3100 
yang menyatakan bahwa kegiatan audit intern 
harus dapat mengevaluasi dan memberikan 
kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor 
publik (governance), manajemen risiko (risk), 
dan pengendalian intern (control) atau disingkat 
GRC. Selain itu di butir 3010 dinyatakan bahwa 
penentuan prioritas kegiatan audit intern harus 
didasarkan pada evaluasi atau penilaian risiko. 
Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  APIP  mengelola  
dan  mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya 
secara efektif untuk area yang memiliki risiko 
tertinggi yang akan  berdampak  pada  tujuan  
organisasi  (AAIPI,  2013). 

Kemampuan APIP Daerah melakukan 
pengawasan pada kegiatan-kegiatan yang 
memiliki risiko tinggi menjadi cerminan bahwa 
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APIP memenuhi karakteristik Level  3 khususnya 
pada Elemen 3 (Praktik Profesional) dalam konsep 
Internal Audit Capability Model (IA-CM for the 
Public Sector yang dikembangkan oleh IIA (2017)). 
Dari sisi outcome, pada Level 3 tersebut APIP 
diharapkan mampu menilai efisiensi, efektivitas 
dam keekonomisan suatu program/kegiatan dan 
mampu memberikan konsultansi pada aspek GRC 
dengan PPBR. Strategi pengawasan yang dilakukan 
APIP daerah tidak terbatas hanya audit ketaatan 
(control based audit) dan audit kinerja (process 
based audit), namun juga dapat melakukan fasilitasi 
internalisasi manajemen risiko (MR) dan audit atas 
efektivitas pengendalian (risk based audit)

Langkah-langkah yang perlu  dilakukan  APIP  
dalam  melaksanakan  PPBR  secara  umum adalah 
sebagai berikut:

Epilog

Pendekatan PIBR memberikan pembelajaran 
bagi APIP untuk bisa terus meningkatkan peran 
dan kontribusinya sesuai kondisi kapabilitas dan 
sumber daya yang dimiliki. Semakin tinggi level 
kapabilitasnya, diharapkan APIP memberikan 
nilai tambah yang lebih besar dalam mengawal 
keberhasilan pencapaian tujuan pemda. 
Keterbatasan sumber daya semestinya tidak 
menjadi penghalang bagi APIP Daerah untuk lebih 
berperan dalam level yang lebih strategis. APIP 
Daerah diharapkan mampu memilih, memilah 
dan fokus mengidentifikasi prioritas atas area 
pengawasan (program/kegiatan) yang berisiko 
tinggi (strategis) dan berdampak pada pencapaian 
tujuan pemda. 

Di tengah keterbatasan, selalu muncul 

gagasan atau ide kreatif untuk melakukan efisiensi 
sumber daya agar tetap dapat bertahan dan keluar 
dari keterbatasan yang ada. Spirit ini sejalan dengan 
pemikiran yang diungkapkan oleh David Cameron 
yang menyatakan “In a race for limited resources, 
it is the energy efficient that will win the race”.  
Dalam perlombaan dengan sumber daya yang 
terbatas, efisiensi energi yang akan memenangkan 
perlombaan.
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Risiko dan Tujuan Organisasi

Tujuan tidak tercapai? 

Kegagalan di depan mata? 

Selangkah lagi menuju keberhasilan? 

Beberapa kalimat tersebut sering kita 
dengar, bahkan kita alami sendiri dalam kehidupan 
sehari-hari. Setiap orang memiliki tujuan. Demikian 
pula organisasi, termasuk organisasi Pemerintah 
Daerah (Pemda). Namun demikian, tidak ada yang 
dapat menjamin bahwa tujuan organisasi pasti 
tercapai tanpa kendala apa pun. Setiap aktivitas 
yang dilakukan organisasi  dalam mencapai tujuan, 
tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat 
mempengaruhi keberhasilannya.

The International Organization for 

Manajemen Risiko dalam Ekosistem RPJMN 
2020-2024 -Tantangan Tata Kelola

Penerapan manajemen risiko di sektor 
publik termasuk Pemda sudah menjadi keharusan 
untuk menjawab tantangan penerapan tata 
kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut 
selaras dengan tantangan RPJMN IV tahun 2020-
2024 yang menetapkan enam pengarustamaan 
(mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan 
inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan 
nasional. Salah satu pengarusutamaan 
tersebut adalah tata kelola pemerintahan 
yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam  
mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi 
pembangunan. Salah satu indikator dalam 
pengarustamaan tata kelola pemerintahan yang 
baik adalah “penerapan manajemen risiko dalam 
pengelolaan kinerja instansi”.

Standardization (ISO) 31000 
menjelaskan bahwa risiko adalah 
efek dari ketidakpastian pada tujuan. 
Artinya, suatu kemungkinan kejadian 
yang bisa berdampak pada pencapaian 
tujuan, sehingga  risiko perlu dikelola, . 
Risiko yang tidak dikelola dengan baik 
dapat menyebabkan tujuan organisasi 
tidak tercapai.  

Pengelolaan atas risiko 
merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari penyelenggaraan 
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah 
(SPIP). Kegiatan pengelolaan risiko 
berupaya menciptakan pengendalian 
untuk meminimalkan terjadinya 
risiko dalam rangka mencapai 
tujuan. Salah satu cara membangun 
kegiatan pengendalian adalah dengan 
melakukan penilaian risiko yang 
meliputi tahapan identifikasi risiko 
dan analisis risiko. Untuk mendesain 
aktivitas pengendalian yang memadai, 
diperlukan penilaian risiko yang akurat 
melalui proses yang cukup kompleks 
meliputi seluruh proses kegiatan dan 
tugas fungsi yang mengarah pada 
pencapaian tujuan organisasi.  
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Meski demikian, implementasi manajemen 
risiko seharusnya dimaknai bukan sekedar 
mandatori RPJMN 2020-2024, namun diharapkan 
menjadi kebutuhan bagi Pemda dalam mengawal 
dan memastikan pencapaian tujuannya. Dalam 
konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
Pemda memegang peranan strategis dalam 
menjalankan fungsi pelayanan publik yang 
mendukung misi pemerintah pusat. BPKP dan 
Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) turut berperan dalam 
mengawal secara berkelanjutan pengembangan 
proses manajemen risiko. BPKP merupakan 
instansi pemerintah pusat yang diberikan amanah  
melaksanakan fungsi pembinaan manajemen risiko 
di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 
(K/L/D), sedangkan Inspektorat merupakan unit di 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) 
yang diharapkan mampu mendorong implementasi 
MR serta menjadi komandan self assessment 
(sebagai assessor) penilaian implementasi MR di 
Pemda/KL.

Sekilas Potret Penerapan Manajemen Risiko di 
Pemda

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, instansi 
pemerintah baik pusat maupun daerah wajib 
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah yang meliputi lima unsur yaitu 
lingkungan penegndalian, penilaian risiko, kegiatan 
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta 
pemantauan pengendalian intern. 

Hasil evaluasi atas penyelenggaran SPIP pada 
instansi Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa 
adanya problematika dan tantangan terbesar 
dalam implementasi SPIP adalah penilaian risiko. 
Permasalahan-permasalahan dalam manajemen 
risiko di pemerintah daerah diantaranya sebagai 
berikut: 

• Penilaian risiko baru dalam sebatas tataran 
memenuhi pemenuhan aspek formalitas, 
sporadis, masih sebatas pada kegiatan 
operasional. Belum menjangkau risiko 
yang terkait tujuan strategis, serta belum 
mengakomodir risiko fraud; 

• Penilaian risiko bersifat silo yaitu dilakukan 
sendiri-sendiri oleh masing-masing Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD), fokus pada masih 
mikro pada level tujuan OPD dan belum 
mengarah pada tujuan pemerintah daerah 
(lintas OPD); 

• Perencanaan dan pengendalian yang diterapkan 
selama ini masih sebatas compliance, belum 
berbasis risiko;

• Kesadaran dan kepedulian terhadap risiko 
belum terbentuk menjadi budaya organisasi 

yang mengakar sampai level individu;

• Pejabat strategis belum dilibatkan sepenuhnya 
dalam proses penilaian risiko; 

• Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tidak 
ditindaklanjuti dan belum terdapat kegiatan 
monitoring atas proses penilaian risiko. 

Permasalahan tersebut berpotensi 
memberikan efek negatif kepada efektivitas 
pengendalian intern dalam mengawal tujuan 
organisasi. Tidak hanya itu. Permasalahan akan 
berlanjut ketika hasil penilaian risiko yang tidak 
optimal tersebut dimanfaatkan dalam menyusun 
perencanaan pengawasan APIP. Kondisi ini dapat 
mengakibatkan problematika lanjutan yaitu 
pengawasan kegiatan organisasi menjadi tidak 
tepat sasaran.   

Evaluasi Manajemen Risiko dalam Perspektif 
Model Logika 

Apabila dipetakan, permasalahan terkait 
manajemen risiko meliputi proses penetapan 
konteks penilaian risiko belum kompleks, 
monitoring proses penilaian risiko dan tindak 
lanjut pengendalian risiko belum optimal dan 
berkelanjutan, serta budaya risiko yang belum 
menyentuh kesadaran level personal. Lalu 
bagaimana solusi atas permasalahan tersebut? 

1. Penetapan konteks manajemen risiko dalam 
rencana dan aktivitas

Menetapkan konteks manajemen risiko di level 
Pemda diakui bukan sesuatu yang mudah, 
mengingat begitu kompleks dan beraneka 
ragamnya tugas pokok dan fungsi Pemda. 
Penetapan konteks merupakan bagian dari 
proses manajemen risiko. Manajemen risiko 
seharusya tidak dilakukan secara sporadik, 
namun komprehensif, diterapkan pada 
konteks operasional Unit Kerja/OPD, strategis 
Unit Kerja/OPD dan Strategis K/L/Pemda, 
serta melekat pada proses perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengukuran kinerja dengan 
mempertimbangkan progam prioritas 
nasional, prioritas daerah, unggulan daerah, 
dan beneficiaries.

Untuk dapat menetapkan konteks risiko yang 
komprehensif, kita dapat menggunakan model 
logika. Model logika atau kerangka logis 
merupakan salah satu alat yang digunakan 
untuk mengevaluasi efektivitas program. 
Model ini sudah digunakan oleh para manajer 
dan evaluator selama lebih dari 20 tahun 
(McLaughlin, 1999). Menurut Bappenas 
(2009), model logika dapat digunakan untuk 
perencanaan dan manajemen program.

Model logika perencanaan merupakan 
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kerangka kerja dan proses perencanaan untuk 
menjembatani kesenjangan antara kondisi saat 
ini dengan kondisi yang diharapkan. Selain 
itu model logika perencanaan memberikan 
struktur pemahaman terhadap situasi yang 
mengarahkan inisiasi, bagaimana investasi 
dikaitkan dengan aktivitas dengan maksud 
untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan. 
Sedangkan model logika manajemen program 
menggambarkan hubungan yang masuk akal 
antar berbagai hal yang meliputi sumber yang 
diinvestasikan, kegiatan yang dilakukan, dan 
manfaat atau perubahan yang dihasilkan. 

Penetapan konteks identifikasi risiko maupun 
pengendalian model logika menggunakan alur 
proses Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP), menyentuh setiap 
proses alur proses, mulai dari perencanaan 
daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) hingga Rencana 
Strategis (Renstra) unit kerja  yang memuat 
antara lain tujuan yang ingin dicapai oleh 

Di setiap alur logika tersebut dimungkinkan 
terjadi kegagalan pencapaian target indikator 
kinerja. Untuk itu, identifikasi dan pengendalian 
risiko juga diarahkan pada setiap alur proses 
tersebut, termasuk alur keselarasan di setiap 
proses dan unit pelaksana.  

2. Evaluasi Proses Penilaian Risiko dan 
Monitoring Rencana Tindak Pengendalian

Proses manajemen risiko termasuk 
penetapan konteks yang selanjutnya direviu 
oleh pihak internal Instansi Pemerintah 

dan divalidasi oleh pihak eksternal. APIP 
Inspektorat dan BPKP berperan dalam 
proses reviu dan validasi ini, serta untuk 
memastikan bahwa proses tersebut telah 
memadai. Dalam hal ini, proses telah 
sesuai dengan kebijakan manajemen risiko,  
register risiko telah mencakup operasional 
Unit Kerja/OPD, strategis Unit Kerja/OPD dan 
Strategis K/L/Pemda, melekat pada proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran 
kinerja dengan mempertimbangkan 
progam prioritas. Hasil evaluasi tersebut 
dimanfaatkan untuk perbaikan register risiko 
termasuk keselarasan pengendalian/mitigasi 
yang mampu menyelesaikan penyebab risiko 
atau meminimalkan dampak. 

Register  risiko dan rencana penanganan 
risiko selanjutnya dikomunikasikan kepada 
seluruh pihak terkait dan dijadikan bahan 
dalam pengambilan keputusan. Unit kerja 
yang relevan akan melakukan monitoring 
rencana tindak pengendalian/mitigasi  

untuk memastikan bahwa rencana tindak 
pengendalian ditaati dan dilaksanakan, dan 
risiko berikut pengendalian dimutakhirkan 
secara berkala. Salah satu kelemahan 
dalam pengendalian intern adalah sering  
melupakan monitoring secara berkelajutan 
serta memantau tindak lanjut apa yang 
masih menjadi pekerjaan rumah atau area of 
improvement yang harus ditingkatkan baik 
secara individual maupun secara kolektif. 
ISO 31000 pun menuntut organisasi untuk 
mereviu dan memonitor manajemen risiko 
yang telah dilakukannya.  
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3. Budaya risiko

Implementasi manajemen risiko 
membutuhkan kesadaran dan kepedulian 
bersama di setiap level individu dalam 
organisasi karena setiap individu turut 
berkontribusi terhadap kinerja organisasi.
Kegagalan dalam proses kerja individu 
dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan 
organisasi. Untuk itu perlu ditumbuhkan 
kepedulian tiap level individu dalam wujud 
budaya risiko. Budaya risiko merupakan 
nilai, keyakinan, pengetahuan dan 
pemahaman tentang risiko yang dimiliki 
bersama oleh sekelompok orang untuk 
sebuah tujuan bersama (The Institute of 
Risk Management, 2012). 

Poin terpenting dalam membangun 
budaya risiko adalah bagaimana 
menumbuhkan kesadaran diri akan risiko, 
menciptakan pengendalian bersama yang 
disepakati secara kolektif, menumbuhkan 
kebersamaan dalam mengelola risiko, 
dan selalu terbuka akan adanya komplain 
kegagalan/risiko. Budaya risiko dibangun 
dengan membentuk komunitas dan 
melibatkan anggota komunitas dalam 
mengidentifikasi risiko, menciptakan 
pengendalian, dan melakukan pemantauan 
bersama. Dengan kesadaran dan kepedulian 
individu akan pentingnya mengelola risiko 
akan mendukung terciptanya lingkungan 
pengendalian yang kondusif.

Menurut Indonesia Risk Management 
Professionals Association (IRMAPA) 
manifestasi dari budaya risiko dapat 
terlihat dari beberapa kondisi. Pertama 
Tone at the top, yaitu komitmen pimpinan 
untuk aktif dan konsisten dalam 
pengelolaan risiko. Komitmen tersebut 
dapat diwujudkan dan ditunjukkan di 
seluruh tingkatan manajemen baik dalam 
bentuk implisit maupun eksplisit. ISO 
31000 pun menghendaki adanya komitmen 
pimpinan selama pelaksanaan maupun  
jangka   panjang. Kedua Akuntabilitas, yaitu 
setiap anggota organisasi mengerti nilai-
nilai organisasi, kompeten dan akuntabel 
atas setiap tindakan. Ketiga Komunikasi 
proaktif, ditandai dengan lingkungan 
organisasi yang mampu mendorong 
komunikasi terbuka dan merangsang sikap 
positif kritis. Keempat, Insentif untuk 
menyemangati anggota organisasi yang 
mampu mengelola risiko dalam rangka 
meningkatkan kinerja organisasi.

Penutup

Penerapan manajemen risiko di lingkungan 
pemerintah daerah seharusnya tidak dimaknai 
sekedar menggugurkan kewajiban dan sebagai 
bagian amanah dari RPJMN 2020-2024. Secara 
lebih luas dan strategis, penerapan manajemen 
risiko diharapkan menjadi sebagai kebutuhan. 
Pemda memiliki peranan strategis di level daerah 
dalam menghadirkan pelayanan publik yang 
efektif, tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya 
dengan baik oleh masyakarat.

Manajemen risiko telah diterapkan di 
Pemda, namun masih menyisakan permasalahan 
antara lain proses penetapan konteks penilaian 
risiko belum kompleks. Penetapan konteks MR 
dapat diatasi dengan identifikasi risiko mengikuti 
model logika alur perencanaan, pelaksanaan, 
hingga pelaporan dengan dikaitkan indikator 
kinerja input, kegiatan, output maupun outcome. 
Selanjutnya atas risiko dan pengendalian tersebut 
dilakukan evaluasi oleh APIP, dan realisasi 
pengendalianya dimonitoring secara optimal dan 
berkelanjutan. 

Implementasi manajemen risiko yang 
efektif membutuhkan kesadaran dan kepedulian 
bersama setiap level individu organisasi. Untuk 
menumbuhkan kepedulian tiap level individu 
diperlukan budaya risiko yang mendukung 
terciptanya lingkungan pengendalian yang 
kondusif.
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Pembangunan Nasional: Upaya Mewujudkan Ne-
gara Kesejahteraan

Dalam rangka mewujudkan cita-cita 
negara kesejahteraan, pemerintah merancang 
pembangunan nasional di berbagai bidang. Dalam 
RPJMN periode 2020-2024, sasaran pembangunan 
yang dirumuskan memberikan arah yang sejalan 
dengan tujuan bernegara yaitu “mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, 
dan makmur melalui percepatan pembangunan 
di berbagai bidang dengan menekankan 
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai 
wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia 
yang berkualitas dan berdaya saing”. 

Selain itu, Presiden juga memperkuat melalui 
lima arahan utama sebagai strategi dalam rangka 
pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima 
arahan tersebut mencakup pembangunan sumber 
daya manusia (SDM),

Membangun negara kesejahteraan (welfare 
state) menjadi obsesi bagi banyak negara 
(Triwibowo dan Bahagijo, 2006). Salah satunya 
tentu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Artefak yang menunjukan bahwa NKRI 
juga didesain sebagai negara kesejahteraan  dapat 
dilacak dari narasi pembukaan UUD 1945 alenia 
keempat yang secara eksplisit menyatakan bahwa 
“Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial”. Selain itu, beberapa 
pasal dalam UUD 1945 juga mencerminkan nilai-
nilai dasar dari konsep negara kesejahteraan. 

Para ahli, mulai dari Aristoteles, Benedictus 
Spinoza, Harold J Laski, John Locke, Niccollo 
Machiavelli, Plato, Roger H Soltau, Socrates 
hingga Thomas Aquinas juga bersepakat bahwa 
setiap negara seharusnya bertujuan mewujudkan 
kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya 
(Cahyati dan Adnan, 2011).
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pembangunan infrastruktur, penyeder-
hanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan 
transformasi ekonomi. Untuk mencapai target 
tersebut, pemerintah merumuskan tujuh agenda 
pembangunan sebagai fokus utama dalam periode 
RPJMN 2020-2024. 

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian 
target pembangunan nasional, dalam RPJMN 
2020-2024 telah ditetapkan enam pengarustamaan 
(mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan 
inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan 
nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam 
pengarustamaan memiliki peran yang vital 
dalam pembangunan nasional dengan tetap 
memperhatikan kelestarian lingkungan serta 
partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat 
pencapaian target-target dari fokus pembangunan, 
pengarustamaan juga bertujuan untuk memberikan 
akses pembangunan yang merata dan adil dengan 
meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif 
terhadap faktor eksternal lingkungan. 

Peran BPKP: Kebutuhan Kehadiran Pengawasan 
Intern yang Berkualitas

Pengarustamaan kedua yang merupakan 
pendukung agenda pembangunan ketujuh 
tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 
dirancang dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 
dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh 
dimensi pembangunan. Salah satu indikator 
pengarustamaan kedua (indikator kelima) adalah 
penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan 
kinerja instansi. 

Pengarustamaan inilah yang merupakan 
tantangan besar yang menuntut peran strategis 
BPKP melalui pembangunan manajemen risiko. 
Ajakan untuk bekerja produktif, berorientasi 
pada hasil nyata merupakan bentuk penyadaran 
tentang pentingnya tujuan pembangunan nasional 
yang keberhasilan pencapaiannya juga merupakan 
tanggung jawab dari institusi pengawasan intern 
pemerintah (BPKP). 

Kebutuhan akan hadirnya pengawasan 
intern ini sangat nyata. Terlebih jika dikaitkan 
dengan perhatian Presiden yang dalam berbagi 
kesempatan mengingatkan akan adanya risiko 
kegagalan mewujudkan pembangunan nasional 
yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat (tidak hanya sent namun dipastikan 
delivered). Dalam hal ini, manajemen risiko 
merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan 
dari pengawasan internal. Pelaksanaan 
pembangunan yang peduli risiko sejalan dengan 
semangat presiden untuk mewujudkan tujuan 
pembangunan nasional baik dalam jangka pendek 
(RKP 2020), jangka menengah (RPJMN 2020-2024), 
maupun cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang 
dalam Pembukaan UUD 1945. 

Untuk merespon tugas berat mengawal 
akuntabilitas keuangan dan pembangunan 
nasional yang berpeduli risiko tersebut, BPKP 
memformulasikan peran dan fungsinya melalui 
visi, misi, dan tujuan BPKP yang selaras dengan visi 
dan misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang 
dituangkan dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Renstra BPKP 2020-2024. BPKP 
memposisikan dirinya melalui visinya: Menjadi 
Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan 
Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan 
Good Governance Sektor Publik dalam rangka 
Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

BPKP meyakini, untuk tetap berada di jalur 
auditor internal pemerintah yang berkinerja unggul, 
BPKP harus selalu siap dan responsif menghadapi 
berbagai perubahan lingkungan strategis. BPKP 
telah mengalami fase transformasi peran yang 
sangat progresif. Sejauh ini, reposisi BPKP 
diarahkan tidak hanya untuk melakukan kegiatan 
pengawasan tetapi juga untuk berkontribusi dalam 
memastikan efektivitas manajemen publik dan tata 
kelola secara keseluruhan sebagai stimulan kinerja 
untuk mensukseskan agenda pembangunan. 

Penjabaran dari kegiatan pengawasan 
BPKP diintensifkan melalui kegiatan konsultasi 
(consulting) dan penugasan penjaminan (assurance) 
yang berfokus pada peningkatan kualitas tata 
kelola (governance), risiko (risk) dan pengendalian 
intern (control) atau disingkat dengan GRC. 

Peran ini selaras dengan Institut of Internal 
Auditor (IIA) International Professional Practices 
Framework (IPPF)-2017 yang menyebutkan 
bahwa audit internal adalah kegiatan penjaminan 
(assurance) dan konsultasi yang bersifat 
independen dan obyektif, serta dirancang untuk 
memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi 
untuk mencapai tujuannya, melalui suatu 
pendekatan yang sistematis dan teratur untuk 
meningkatkan efektivitas manajemen risiko, 
pengendalian dan proses pengelolaan. Terkait 
dengan manajemen risiko, peran audit internal 
diantaranya adalah memberikan jaminan bahwa 
proses yang dilakukan oleh manajemen untuk 
mengidentifikasi semua risiko yang signifikan 
telah berjalan dengan efektif. Disamping itu juga 
memberikan jaminan bahwa risiko telah diberikan 
penilaian dan diurutkan prioritas pengendaliannya 
oleh manajemen.

Audit internal juga berperan dalam 
mengevaluasi proses manajemen risiko untuk 
memastikan bahwa respon terhadap risiko 
telah tepat dan sesuai dengan kebijakan yang 
telah ditetapkan, mengevaluasi pelaporan risiko 
utama, serta meninjau pengelolaan risiko utama 
oleh manajemen. Melalui peran tersebut maka 
auditor internal diharapkan mampu membantu 
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manajemen dalam mengendalikan risiko.

Tantangan Strategis BPKP dalam RPJMN 2020-
2024

Dalam periode RPJMN 2020-2024, disamping 
melanjutkan pembinaan penyelenggaraan SPIP dan 
peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan 
sebagaimana diamanahkan dalam RPJMN periode 
sebelumnya, BPKP juga diberi tanggung jawab 
untuk melakukan pembinaan dan mengawal 
capaian target penerapan manajemen risiko pada 
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan 
Badan Usaha (K/L/P/BU).

BPKP mendapat amanah untuk mengawal 
pencapaian target Instansi Pemerintah 
(Kementerian/Lembaga/Pemda) dan Badan 
Usaha (BUMN/D, BLU/D) sebagaimana tertuang 
dalam Lampiran III Perpres Nomor 18 Tahun 2020 
tentang RPJMN 2020-2024. Alur logis peran BPKP 
terkait pembinaan penerapan manajemen risiko, 
secara hirarki merupakan bagian dari Agenda 
Pembangunan ketujuh (Memperkuat Stabilitas 
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan 
Publik), khususnya pada Program Prioritas (PP) 
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Kegiatan 
Prioritas (KP) Reformasi Sistem Akuntabilitas 
Kinerja, dan termasuk dalam Proyek Prioritas 
(Prop) Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi 
dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. 

Perubahan peta strategis tersebut 
menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi BPKP 
sekaligus memunculkan beberapa pertanyaan 
krtitis, diantaranya: Sejauh mana kesiapan BPKP 
merespons tantangan strategis RPJMN 2020-
2024? Bagaimana strategi, kebijakan, metodologi 
pembinaan yang disiapkan BPKP dalam rangka 
melakukan pembinaan penerapan Manajemen 
Risiko?

Renstra BPKP: Lima Sasaran Strategis 

Kelima sasaran strategis tersebut secara 
kolektif dan bersama-sama mendukung pencapaian 
visi misi BPKP sekaligus mendukung visi misi 
Presiden dalam mencapai tujuan pembangunan 
nasional melalui perannya sebagai aparat 
pengawasan intern pemerintah. Dari sisi regulasi, 
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 
pasal 3 menyatakan bahwa BPKP memiliki fungsi 
antara lain untuk melakukan audit atas program 
pembangunan nasional, optimalisasi penerimaan 
negara/daerah, melakukan audit investigasi serta 
pengawasan terhadap hal yang menghambat 
kelancaran pembangunan. 

Dalam hal peningkatan tata kelola (governance 
system), BPKP memberikan konsultansi terkait 
manajemen risiko, pengendalian dan pencegahan 
korupsi, serta perbaikan tata kelola terhadap 
instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/
kebijakan pemerintah yang strategis, pelaksanaan 
sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi 
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) kepada instansi pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha dan 
badan lainnya, serta pembinaan kapabilitas APIP/
SPI badan usaha. 

BPKP sebagai auditor intern presiden ke 
depannya akan mengambil posisi dan peran penting 
dalam pengendalian korupsi. Berbekal integritas, 
kompetensi, dan pengalaman dalam akuntabilitas 
keuangan dan pembangunan khususnya bidang 
investigasi, BPKP memasukkan unsur pencegahan 
fraud di dalam setiap bentuk pengawasannya. 
Keterkaitan antar sasaran strategis BPKP dapat 
digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2. Framework Renstra BPKP 2020-2024

Sumber: diolah dan disarikan dari Renstra BPKP 2020-2024

Memperhatikan peran, tugas, dan fungsi 
BPKP khususnya dalam hal pembinaan manajemen 
risiko dan penyelenggaraan SPIP pada K/L/D/BU 
serta mengawal pencapaian tujuan pembangunan 
nasional, strategi pengawasan intern disusun 
baik di level nasional maupun daerah. Di tingkat 
nasional BPKP menyusun perangkat kebijakan 
untuk mendorong penyelenggaraan manajemen 
risiko dan SPIP secara nasional. Di level pemerintah 
daerah, BPKP secara berkelanjutan melakukan 
pembinaan penyelenggaraan SPIP dan penerapan 
manajemen risiko di lingkup Pemda, mendorong 
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terus perbaikan pengendalian intern (Area of 
Improvement).

Pengawasan intern BPKP khususnya 
dalam hal pembinaan penyelenggaran SPIP dan 
penerapan manajemen risiko tahun 2020-2024 
dibagi menjadi dua fokus yaitu penguatan kondisi 
internal dan perbaikan strategi eksternal. Secara 
internal, BPKP proaktif melakukan pembenahan 
antara lain melalui peningkatan kompetensi SDM, 
update pedoman dan metodologi, pengelolaan 
data dan informasi, serta optimalisasi penggunaan 
teknologi informasi. Perbaikan tersebut diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas proses bisnis internal, 
komunikasi, dan sinergi antarlembaga serta 
penguatan kelembagaan BPKP.

Secara eksternal, BPKP mendorong 

perbaikan dalam banyak hal diantaranya 
terus melakukan edukasi publik melalui media 
kehumasan maupun media sosial, pembangunan 
awareness pimpinan manajemen K/L/D/BU, dan 
penyusunan policy brief. Selain itu, strategi 
komunikasi eksternal dapat dilakukan antara lain 
melalui High Level Meeting dengan Kementerian 
PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian 
Dalam Negeri, Kementerian BUMN Kementerian 
PPN/Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, 
dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta Pemerintah 
Daerah. Pertemuan tersebut diharapkan akan 
menghasilkan peraturan-peraturan dan kebijakan 
yang dapat mendorong peningkatan awareness, 
komitmen, serta self ownership pimpinan K/L/D/
BU terhadap implementasi penyelenggaraan SPIP 
dan penerapan manajemen risiko atas program 
dan kegiatan pembangunan nasional yang menjadi 

Gambar 3. Korelasi Peran BPKP dalam mengawal tujuan nasional

Sumber: Sintesa dari berbagai sumber dokumen
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tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Indikator Keberhasilan Pengawalan Pembangunan 
Nasional 

Integrasi kegiatan pengawasan intern 
untuk peningkatan GRC harus menjadi sebuah 
keniscayaan. BPKP bersama dengan APIP K/L/D 
dan SPI BU harus dapat bekerja sama untuk 
melaksanakan pengawasan intern yang berbasis 
risiko dan mendorong perbaikan pengendalian 
dalam setiap tema penugasan pengawasan. Setiap 
kegiatan pengawasan dalam berbagai aspek 
diarahkan untuk dapat memberikan rekomendasi 
perbaikan pengendalian intern dan mengatasi risiko 
pencapaian tujuan instansi objek pengawasan, 
sehingga dapat mengawal tercapainya tujuan 
pembangunan nasional/daerah.

Keberhasilan pengawasan intern yang 
dilakukan BPKP dapat dilihat melalui pengukuran 
capaian sasaran indikator Kinerja Utama (IKU)pada 
akhir periode RPJMN 2020-2024. Diharapkan melalui 
kontribusi pembinaan penyelenggaraan SPIP dan 
penerapan manajemen risiko, terjadi peningkatan 
pencapaian empat tujuan penyelenggaran  SPIP 
(PP 60/2008), terjadi kenaikan indikator-indikator 
tata kelola pemerintahan, serta terjadi penurunan 
terjadinya fraud dan tindak pidana korupsi pada 
K/L/D/BU. 
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Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini tentu 
menimbulkan berbagai macam risiko bagi Instansi 
Pemerintah di tingkat Pemerintah Pusat hingga 
tingkat Pemerintah Daerah. Salah satu risiko 
tersebut adalah menurunnya produktivitas kerja 
Aparat Sipil Negara, sebagaimana dikemukakan 
oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi akhir-akhir ini. 

Pandemi Covid-19 merupakan fenomena 
black swan, yaitu sebuah fenomena yang amat 
jarang terjadi namun begitu terjadi akan berdampak 
sangat besar bagi masyarakat. Sebagaimana 
diketahui, pandemik Covid-19 mendorong 
Pemerintah untuk menerapkan flexible working 
engagement yang meliputi flexible working space, 
flexible working hour dan flexible working schedule. 

Tiga bentuk sistem kerja tersebut menuntut 
adanya perubahan cara dan sistem kerja birokrasi 
pemerintah dalam melaksanakan berbagai tugas 
pokok dan fungsinya. Perubahan cara kerja 
tersebut tentu menimbulkan risiko-risiko bagi 
Instansi pemerintah.

Pandemi Covid-19 menyadarkan kita bahwa 
aktivitas manajemen risiko selama ini berupa 
penyusunan register risiko dan analisis probabilitas 
serta dampak risiko di masing-masing instansi 
pemerintah saja tidaklah cukup untuk menghadapi 
berbagai risiko multi dimensi dan lintas organisasi 
yang ditimbulkan oleh fenomena black swan seperti 
Covid-19. Kegagalan pemerintah dalam melakukan 
pengelolaan risiko-risiko yang disebabkan pandemi 
ini akan dapat menurunkan kepercayaan publik  
sebagai principal utama pemerintah. 

Proses manajemen risiko sendiri dianggap 
telah dilaksanakan dengan efektif dalam sebuah 
organisasi ketika:

I.  Risiko-risiko yang signifikan telah 
diidentifikasi, diukur dan dikelola sedemikian 
rupa secara periodik dengan menggunakan 
berbagai sarana dan teknik tertentu. 

II.  Manajemen risiko telah menjadi sebuah 
sistem yang terstruktur di dalam organisasi, 
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dimana seluruh kegiatan dan pembuatan 
keputusan dalam instansi pemerintah telah 
mempertimbangkan dimensi-dimensi risiko 
yang dapat terjadi. Ketika risiko telah menjadi 
sistem di dalam organisasi, maka seluruh 
individu dapat mengemukakan pandangan 
dan persepsinya tentang penanganan risiko. 

III.  Manajemen risiko telah melibatkan seluruh 
sumber daya dan individu di organisasi 
dalam sebuah struktur dan kerangka kerja 
manajemen risiko yang terintegrasi. Dengan 
kata lain, manajemen risiko bukan hanya 
dilaksanakan oleh satu individu saja, namun 
seluruh individu  memiliki tugas dan tanggung 
jawab tertentu dalam mengelola risiko yang 
ada di instansi pemerintah tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hal 
yang terpenting bagi instansi pemerintah dalam 
menghadapi risiko sebenarnya adalah bagaimana 
mewujudkan roh dari manajemen risiko di dalam 
organisasi itu sendiri. Roh dari manajemen risiko 
adalah terwujudnya risiko sebagai bahasa umum 
yang digunakan oleh seluruh individu  dan di dalam 
pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut. 

Kondisi ini dapat tercapai ketika manajemen 
risiko telah terinternalisasi menjadi sebuah 
budaya organisasi. Proses manajemen risiko 
tidak akan efektif apabila manajemen risiko tidak 
terinternalisasi sebagai sebuah budaya organisasi. 
Sebagai akibatnya, pihak-pihak di dalam organisasi 
tidak memiliki pemahaman yang komprehensif 
mengenai berbagai macam aspek manajemen 
risiko.

Dalam Practice Guidance yang dikeluarkan 
oleh The Institute of Internal Auditors (2019) yang 
berjudul Assessing The Risk Management Process,  
terdapat tiga atribut dalam manajemen risiko 
yang matang (mature risk management) antara 
lain budaya risiko, tata kelola risiko dan proses 
manajemen risiko. 

Pertama-tama harus dipahami apa itu 
budaya organisasi. O’Reilly dan Chatman (1996) 
mendefinisikan budaya organisasi sebagai: a system 
of shared values (that define what is important) 
and norms that define appropriate attitudes and 
behaviours for organisational members (how to feel 
and behave).

 Budaya organisasi adalah seperangkat nilai 
serta norma-norma yang digunakan oleh individu-
individu di dalam organisasi sebagai pedoman sikap 
dan perilaku individu-individu tersebut. Budaya 
organisasi diciptakan sebagai pedoman perilaku 
bagi personel organisasi untuk mengatasi berbagai 
macam permasalahan internal dan eksternal dalam 
organisasi, dalam hal ini instansi pemerintah. Salah 
satu bentuk permasalahan yang dihadapi instansi 
pemerintah dalam kegiatan sehari-hari adalah 

seuatu yang sering kita sebut sebagai risiko. 

Institute of International Finance (2009) 
mendefinisikan budaya risiko sebagai the set of 
norms and traditions of behavior of individuals and 
of groups within an organization, that determine 
the way in which they identify, understand, discuss, 
and act on the risks the organization confronts and 
the risks it takes.

Berdasarkan definisi tersebut, diketahui 
bahwa budaya risiko berkaitan dengan aspek 
perilaku orang-orang di dalam menghadapi risiko. 
Perilaku mereka akan menentukan keberhasilan 
atau kegagalan manajemen risiko. Hal ini selaras 
dengan hipotesis Goto (2004) yang menjelaskan 
bahwa orang-orang dan perilakunya akan 
mempengaruhi efektivitas manajemen risiko di 
dalam organisasi. 

Budaya risiko meliputi bagaimana perilaku 
individu-individu di dalam memahami risiko-risiko 
organisasi, bagaimana mereka berdiskusi dengan 
rekan kerjanya mengenai risiko, serta tingkat risiko 
yang dapat diterima organisasi. Budaya risiko juga 
berhubungan dengan perilaku yang dilakukan  
dalam proses pembuatan keputusan tertentu 
berdasarkan risiko yang dihadapi organisasi. 

Dalam mewujudkan budaya risiko 
sebagaimana disebutkan di atas, maka persepsi 
dan perilaku seluruh Aparat Sipil Negara di dalam 
instansi pemerintah mengenai risiko harus dapat 
diarahkan sedemikian rupa. Persepsi masing-
masing individu tentang risiko besar pengaruhnya 
terhadap pengelolaan risiko. Sebagai contoh 
apabila individu memiliki persepsi bahwa risiko 
adalah sesuatu yang tidak penting, maka hal ini 
akan memberikan pengaruh terhadap perilakunya 
yang akan cenderung mengabaikan proses 
pengelolaan risiko. 

Idealnya masing-masing individu dapat 
berperilaku dan membuat keputusan dengan 
rasional di dalam pengelolaan risiko. Dalam hal 
ini, pribadi yang dapat berpikir secara rasional 
seharusnya bersedia terlibat dalam perwujudan 
budaya sadar risiko di dalam organisasinya. 

Permasalahannya adalah bahwa dalam diri 
seseorang terdapat issue yang harus diperhatikan. 
Issue tersebut berupa cognitive bias. Faktor inilah 
yang menjadi salah satu penghambat terwujudnya 
budaya risiko. Hal ini disebabkan karena individu-
individu umumnya akan melakukan perilaku 
tertentu berdasarkan proses mental dalam diri 
mereka atau berdasarkan informasi tertentu, yang 
belum tentu akurat.

Blanco (2017) menjelaskan bahwa cognitive 
bias adalah systematic (that is, non random and, 
thus, predictable) deviation from rationality in 
judgment or decision making. Cognitive bias akan 
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mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam hal ini 
bias tersebut akan menjadikan mereka tidak dapat 
berperilaku secara rasional. 

Bias dalam diri seseorang akan 
mempengaruhi penerimaan mereka terhadap 
informasi risiko yang diterimanya dan keputusan 
yang akan mereka ambil. Bagaimana mereka 
memberikan informasi tentang risiko kepada pihak 
lain, bagaimana sikap dan perilaku mereka ketika 
membahas risiko dan bagaimana pula perilaku 
mereka di dalam menghadapi risiko sedikit banyak 
dipengaruhi oleh bias yang ada dalam dirinya. 

Berbagai contoh cognitive bias di dalam diri 
seseorang antara lain adalah availability heuristic, 
confirmation bias, false consensus effect dan status 
quo bias. 

Availability heuristic adalah teknik 
pengambilan keputusan berdasarkan informasi 
yang paling mudah diingat oleh pikiran. 
Permasalahan akan muncul ketika informasi yang 
diingat tersebut adalah informasi yang tidak 
akurat. Sebagai contoh, masih banyak orang yang 
beranggapan bahwa ibu kota Australia adalah 
Sdyney karena kota tersebut adalah kota yang 
paling terkenal di Australia. 

Tujuan penerapan budaya risiko di dalam 
instansi  pemerintah tidak akan tercapai sepenuhnya 
apabila Aparat Sipil Negara berpedoman pada 
informasi tentang risk exposure yang tidak akurat 
ketika melakukan pembahasan tentang risiko yang 
dihadapi.  

  Confirmation bias adalah kecenderungan 
seseorang untuk mempercayai informasi yang 
mendukung pendapatnya dan menolak informasi 
yang tidak sesuai dengan pendapat yang dimilikinya. 
Dengan demikian, apabila proses pengelolaan 
risiko tidak sesuai dengan pendapat seseorang 
maka mentalnya akan cenderung menolak proses 
yang dilaksanakan dalam mengelola risiko.  
Sebagai akibatnya proses pengelolaan risiko dalam 
organisasi tidak akan optimal. 

False consensus effect adalah bias dalam 
pemikiran seseorang berupa kecenderungannya 
untuk meyakini bahwa orang-orang lain sepakat 
dengan ucapan ataupun tindakannya. Sebagai 
contoh adalah seorang pimpinan instansi 
pemerintah yang meyakini bahwa Aparat Sipil 
Negara di instansi yang dipimpinnya menyetujui 
kebijakan tentang manajemen risiko yang 
ditetapkannya, meskipun sebenarnya terdapat 
sebagian dari mereka yang diam-diam tidak 
menyetujui kebijakan tersebut. Kondisi seperti ini 
akan mengurangi efektivitas manajemen risiko 
karena Aparat Sipil Negara tidak sepenuh hati 
dalam melaksanakan proses manajemen risiko 
yang tidak disetujuinya. 

Status quo bias (that’s the way we do thing 
around here) adalah kecenderungan mental dan 
pemikiran seseorang untuk melakukan perilaku-
perilaku dalam pola yang sama. Kecenderungan 
tersebut didasari kekhawatiran manusia akan 
sesuatu yang baru, berupa cara kerja/paradigma 
kerja baru. 

Di sisi lain, karakteristik risiko adalah identik 
dengan ketidakpastian dan perubahan. Kegagalan 
Aparat Sipil Negara dalam melakukan perubahan 
sebagai tuntutan dari proses manajemen risiko 
akan menghambat pelaksanaan proses tersebut di 
instansinya masing-masing. 

 Untuk mengatasi bias dalam diri Aparat Sipil 
Negara, yang harus dilakukan adalah memastikan 
agar pegawai instansi pemerintah bersedia mencari 
sebanyak mungkin informasi dari pihak-pihak lain. 
Bahkan apabila dimungkinkan mendorong mereka 
untuk mencari informasi dari pihak yang memiliki 
pendapat berlawanan dengan pendapatnya 
(devil’s advocate). 

Agar dapat mewujudkan hal tersebut, maka 
dapat dilaksanakan focus group discussion atau 
brainstorming yang diikuti oleh berbagai Aparat Sipil 
Negara, dengan melibatkan Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah sebagai fasilitator. Dalam forum 
ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat 
mendorong Aparat Sipil Negara agar dapat saling 
berdiskusi satu sama lain. Tujuannya adalah untuk 
mengeliminasi bias di dalam diri mereka. 
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Minggu, 4 Agustus 2019, terjadi gangguan 
sistem PT PLN (Persero). DKI Jakarta dan sekitarnya 
dibuat bingung akibat mati lampu dan hilangnya 
sinyal komunikasi. Kegiatan ekonomi terganggu, 
akses air terhambat, ojek online sulit mencari 
nafkah, ibadah gereja terpaksa bubar, penumpang 
terjebak di MRT, ibu-ibu keliling ke minimarket 
mencari lilin, dan banyak orang mengungsi ke mal 
hingga malam. Mati lampu massal yang terjadi 
pada hari Minggu tersebut membuat PLN menjadi 
sorotan internasional. Menjelang pukul 21.00 
WIB, lampu yang menyala pun belumlah merata. 
Ada daerah yang hanya menyala beberapa menit, 
kemudian mati lampu lagi hingga hampir 20 jam 
berikutnya. Jokowi pun mengkritik pimpinan 
PLN yang dinilai tidak melakukan kalkulasi risiko 
dengan baik. "Apakah tidak dihitung? Apakah tidak 
dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian, 
sehingga kita tahu sebelumnya?" tanya Jokowi 
kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PLN 
Sripenti Inten Cahyani yang baru diangkat Jumat 
sebelumnya. Sripeni pun menyatakan pihaknya 
tak menyangka akan ada gangguan di dua sirkuit 
sekaligus (utara dan selatan). Pihak PLN pun berjanji 
memberikan ganti rugi bagi para pelanggan. Uang 
kompensasi Rp 1 triliun disebut sudah disiapkan. 
(Liputan6.com, 8 Agustus 2019). 

Cerita di atas adalah salah satu kejadian 
system error yang terjadi pada BUMN di antara 
banyak permasalahan besar lain di tahun 2019. Sebut 
saja kasus minyak tumpah di perairan Karawang 
sehingga PT Pertamina harus memberikan 
kompensasi kepada nelayan, system error pada 
Bank Mandiri pada 20 Juli 2019 yang mengakibatkan 
perubahan saldo nasabah, manipulasi Laporan 
Keuangan pada PT Garuda yang sebelumnya 
untung akhirnya terkuak rugi 2,4 trilyun sepanjang 
tahun 2018. Permasalahan-permasalahan yang 
terjadi pada BUMN tersebut membuat publik 
bertanya-tanya, apakah manajemen tidak 
mengantisipasi risiko sebelumnya? Bagaimana 
manajemen risiko diterapkan? Bagaimana tata 
kelola/GCG perusahaan?

Permasalahan-permasalahan di atas 
mengingatkan kita pentingnya kita mengerti apa 
itu risiko dan apa dampaknya jika kita abai terhadap  
risiko tersebut dengan tidak mengendalikannya. 

Di awal tulisan majalah ini kita telah 
mengetahui apa itu risiko dan pentingnya bagi 
kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian, 
Menghadapi kondisi ini tentunya diperlukan 
pendekatan terstruktur yang memiliki metodologi 
untuk mengelola dan mengendalikan  risiko 
tersebut yang kita kita kenal dengan sebutan 
manajemen risiko.

Untuk dapat mengendalikan secara tepat 
tentunya risiko tersebut harus dinilai untuk 
melihat tingkat risiko dari selera risiko yang 
telah kita tetapkan. Setelah mengetahui tingkat 
risiko tersebut, maka alokasi sumber daya untuk 
melakukan mitigasi tersebut  segera dapat kita 
rencanakan dalam bentuk rencana tindak, sampai 
kepada penilaian risiko kembali yang direncanakan 
secara berulang. Demikian seterusnya sampai 
risiko tersebut berada pada selera risiko yang 
ditetapkan.

Segenap proses manajemen risiko dalam 
rangka membawa risiko pada selera risiko yang 
telah ditetapkan tersebut tentunya harus diukur 
tingkat efektivitas penerapannya, yang nantinya 
akan dikenal dengan sebutan maturitas penerapan 
manajemen risiko. Pengukuran maturitas ini 
ditujukan untuk dapat mengevaluasi secara 
komprehensif apakah manajemen risiko organisasi 
telah sesuai dengan kriteria best practice, sehingga 
akan dapat teridentifikasi area perbaikan dan 
peluang untuk meningkatkan kematangan 
manajemen risikonya secara terencana dan 
memadai.

Tingkat kematangan/maturitas risiko 
bukanlah suatu tujuan, tetapi merupakan alat bantu 
bagi pimpinan organisasi. Alat ini digunakanuntuk 
membangun kapasitas dan kapablitas mereka 
dalam pengelolaan risiko yang semakin lama 
semakin bernilai tambah karena semakin intens 
dipergunakan dalam pengambilan keputusan 
strategis organisasi, baik untuk organisasi di sektor 
publik maupun Badan Usaha seperti BUMN/D 
sebagaimana cerita di atas. 

Beberapa indikator ‘bernilai tambah’ yang 
dapat digunakan, misalnya:
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• Organisasi tetap dapat menyediakan 
produk dan jasa saat pesaing tidak bisa lagi 
menyediakan produk dan jasa sejenis;

• Organisasi mampu mengambil dan mengelola 
bisnis yang lebih berisiko;

• Organisasi mampu menjalankan proses bisnis 
rutin dengan sangat baik;

• Organisasi mampu membangun baik kapasitas 
dan kapabilitas, maupun citra dan reputasi 
mereka sebagai organisasi tangguh (resilient). 

Maturitas Manajemen Risiko untuk Sektor Publik

Menurut Karen Hardy, terdapat tiga model 
pengukuran tingkat maturitas manajemen risiko, 
yakni RMM, RMI, dan RM Simple Model. 

• Risk Maturity Model (RMM), menekankan 
bahwa kunci sukses manajemen risiko 
bergantung pada tingkat maturitas organisasi 
dalam mendemonstrasikan tujuh atribut.

RMM adalah alat ukur yang digunakan untuk 
mengetahui apakah ada bagian yang perlu 
ditingkatkan guna membentuk manajemen 
risiko yang kompeten di suatu organisasi. RMM 
memberikan kriteria yang terstandarisasi, 
dimana organisasi dapat mengidentifikasi 
tingkat kematangan, kekuatan, dan 
kelemahan manajemen risikonya, dan langkah 
peningkatannya ke depan. RMM terdiri dari 
enam puluh delapan indikator kesiapan 
kunci yang menggambarkan dua puluh lima 
pendorong kompetensi bagi tujuh atribut yang 
dapat menciptakan nilai dan utilitas manajemen 
risiko bagi organisasi.

Tingkatannya, dari “ad hoc” ke “leadership”. 
Fitur unik dari model ini adalah penerapannya 
terlepas dari kerangka kerja dan standar 
khusus yang digunakan organisasi, baik itu ISO 
31000, ERM COSO, COBIT, Standard & Poor’s 
ERM, ataupun Sarbanes-
Oxley.

• Risk Maturity Index (RMI) 
yang dikembangkan oleh 
AON, merupakan opsi lain 
guna mengukur tingkat 
maturitas manajemen 
risiko. 

RMI adalah alat 
diagnostik inovatif yang 
memungkinkan para 
pimpinan organisasi 
menilai sendiri kerangka 
kerja manajemen risiko 
organisasi mereka secara 
efisien, menerima umpan 

RMI R Simpel Model

balik segera, dan saran untuk meningkatkan 
kemampuan mereka. RMI secara objektif 
menilai praktik dan struktur yang dapat diamati 
yang terkait dengan tata kelola organisasi, 
proses pengambilan keputusan manajemen, 
dan manajemen risikonya.

Guna mengukur maturitasnya, organisasi perlu 
menjawab sepuluh karakteristik maturitas 
risiko mulai dari bagaimana komitmen 
pimpinan sampai dengan memastikan apakah 
manajemen risiko telah difokuskan untuk 
penciptaan nilai bagi organisasi.

• RM Simpel Model yang dirilis oleh Ayse Nordal 
dan Ole Martin Kjorstad dari Norwegia melalui 
IIA Norwegia tahun 2017.

Mereka berargumen bahwa model yang 
ada sampai dengan saat ini kebanyakan 
mengasumsikan bahwa kemajuan 
berkelanjutan ke tingkatan maturitas yang 
lebih tinggi dari waktu ke waktu, dan kenaikan 
tingkatan harus dilakukan secara berurutan.

Model-model tersebut tidak mengenali bahwa 
setiap area sangat mungkin memiliki tingkat 
maturitas yang berbeda. Oleh karena itu, 
Nordal dan Kjorstad lebih memfokuskan pada 
tujuan maturitas dibandingkan tingkatan 
maturitas.

Melalui lima dimensi yang ditetapkan, masing-
masing dimensi menjawab tujuan maturitasnya 
sendiri. Pengukuran inipun menjadi lebih 
detail. Dalam setiap dimensinya terdiri dari 10 
kriteria, sehingga total kriterianya adalah 60 
kriteria. Berdasarkan pengukuran tersebut, 
nantinya akan ditentukan tingkatannya untuk 
masing-masing dimensi, sehingga hasil yang 
didapatkan adalah lima tingkatan maturitas 
dari lima dimensi.

Perbandingan ketiga model tersebut terlihat 
dari tabel dan gambar berikut:
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BPKP telah mengeluarkan Peraturan Deputi 
Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan 
Intern Berbasis Risiko bagi APIP, berikut indikator 
kematangan manajemen risiko suatu organisasi 
yang terdiri dari lima tingkatan:

• Tingkat maturitas 1: Belum sadar risiko (Risk 
Naive). organisasi memiliki tingkat maturitas <= 
20% dari skala 100%

• TIngkat maturitas 2: Sudah mulai sadar risiko 
(Risk Aware). organisasi memiliki tingkat 
maturitas >20% – <=40% dari skala 100%

• Tingkat maturitas 3: Sadar risiko dan risiko 
terdefinisi (Risk Defined). organisasi memiliki 
tingkat maturitas >40% – <=60% dari skala 100%

• Tingkat maturitas 4: Budaya sadar risiko 
tercipta dan risiko terkelola (Risk Managed). 
organisasi memiliki tingkat maturitas >60% – <= 
80% dari skala 100%

• Tingkat maturitas 5: Budaya sadar risiko 
optimal dan manajemen risiko sudah menjadi 
alat pemampu unggulan organisasi dalam 
pencapaian sasaran (Risk Optimize).  organisasi 
memiliki tingkat maturitas >80% – <=100%

Maturitas manajemen risiko untuk badan usaha 

Manajemen risiko pada badan usaha secara 
mandatory telah diatur dengan Peraturan Menteri 
Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-
01/Mbu/2011 yang telah diubah dengan Nomor 
Per-09/Mbu/2012 tantang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/
GCG) pada Badan Usaha Milik Negara. Pada Bagian 

Keenam pasal 25 Per-01/Mbu/2011 dinyatakan 
bahwa:

1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/
tindakan, harus mempertimbangkan risiko 
usaha.

2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan 
program manajemen risiko korporasi 
secara terpadu yang merupakan bagian dari 
pelaksanaan program GCG.

3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat 
dilakukan, dengan: 

a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada 
di bawah Direksi; atau

b. memberi penugasan kepada unit kerja yang 
ada dan relevan untuk menjalankan fungsi 
manajemen risiko. 

4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil 
manajemen risiko dan penanganannya 
bersamaan dengan laporan berkala 
perusahaan.

Bila kita melihat kembali awal cerita tulisan 
ini, beberapa BUMN tersebut memiliki nilai GCG 
yang baik, sehingga secara logika perusahaan 
yang telah menerapkan GCG dengan nilai baik, 
maka dapat mengelola perusahaan dengan lebih 
baik, namun kenapa peristiwa yang berdampak 
pada kerugian finansial perusahaan tidak dapat 
diantisipasi? Perusahaan tersebut ternyata lengah 
dalam mengantisipasi perubahan lingkungan 
internal dan eksternal yang penuh dengan 
ketidakpastian. Manajemen perusahaan harus 
mampu mengelola ketidakpastian/risiko sehingga 
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tujuan organisasi dapat tercapai dan kerugian 
finansial dapat dihindari. Seberapa jauh tingkat 
kemampuan perusahaan tersebut menerapkankan 
pengelolaan atas ketidakpastian? Maka di titik 
inilah diperlukan pengukuran maturitasnya. 

Tingkat maturitas penerapan manajemen 
risiko perusahaan sampai dengan saat ini belum 
dapat diukur melalui parameter pada SK-16/S.
MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian 
Dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (Good Corporate Governance) pada 
Badan Usaha Milik Negara karena hanya terbatas 
untuk menilai apakah perusahaan menerapkan 
manajemen risiko atau tidak, sehingga belum 
cukup untuk mengetahui kecukupan rancangan 
dan efektifitas manajemen risiko yang telah 
diterapkan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Untuk membantu mitra kerja dalam 
menerapkan manajemen risiko sampai dengan 
penilaian maturitas penerapan manajemen 
risiko pada Badan Usaha, Deputi Kepala Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Bidang Akuntan Negara menetapkan Peraturan 
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan 
Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Usaha 
Milik Negara yang mengacu pada kerangka ISO 
31000:2018.

Assessment tingkat maturitas penerapan 
manajemen risiko menggunakan pedoman 
teersebut dengan menggunakan 11 aspek, 43 
indikator dan 101 parameter menghasilkan 
simpulan capaian  sebagai berikut:
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Simpulan

1. Risiko perlu dikelola secara sistematis dengan 
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 
untuk membawa organisasi mencapai 
tujuannya. Pengelolaan ini dikenal dengan 
nama manajemen risiko  

2. Implementasi manajemen risiko baik pada 
organisasi di sektor publik maupun badan usaha 
memerlukan assessment untuk mengetahui 
tingkat kematangan penerapannya.  

3. Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan 
Manajemen Risiko ini  bertujuan untuk:

a. Menilai kecukupan rancangan dan 
efektivitas pelaksanaan proses manajemen 
risiko. Penilaian ini dilakukan untuk 
untuk memberikan keyakinan kepada 
para stakeholder bahwa rancangan dan 
efektivitas pelaksanaan proses manajemen 
risiko telah mencapai tujuan dan sasaran 
perusahaan yang diharapkan. 

b. Mengetahui tingkat kematangan 
manajemen risiko (risk maturity level) 
perusahaan. 

c. Tingkat kematangan manajemen risiko 
menunjukkan level kualitas praktik 
manajemen risiko perusahaan pada 
saat assessment dilakukan, untuk 
mengetahui celah antara kondisi dengan 
tingkat kematangan manajemen risiko 
yang diharapkan guna meningkatkan 
kematangan manajemen 
risiko. 

d. Sebagai acuan untuk 
menentukan perencanaan 
audit dan pendekatan 
audit yang akan 
digunakan oleh 
Auditor Internal.
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Risiko Kebijakan Publik dalam Penanganan

Pandemi Covid-19:
Sebuah Catatan Reflektif  (Dialectical Model)

Public policy is a study in imperfection. It involves imperfect people, with imperfect 
information, facing deeply imperfect choices - so it's not surprising that they're getting 

imperfect results (Jake Sullivan)

Tragedi yang Luput dari Prediksi

Covid-19 menjadi momok masyarakat dunia. 
Isu penanganan pandemi Covid-19 menjadi fokus 
utama pemerintah di hampir semua negara saat 
ini. Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah 
harus dapat dioperasionalisasikan secara efektif 
agar mampu mencegah dan menekan dampak 
pandemi Covid-19 yang telah merambah berbagai 
sektor. Tragedi pandemi Covid-19 benar-benar di 
luar prediksi banyak pihak termasuk para ahli dan 
praktisi manajemen risiko. Para chief risk officer dan 
manajer risiko banyak yang luput menjadikan risiko 
pandemi ini sebagai risiko yang perlu diwaspadai 
pada tahun 2020.

Pada awalnya, pandemi Covid-19 diperkirakan 
hanya berimbas pada beberapa sektor pendukung 
saja, seperti misalnya pariwisata. Namun faktanya 
seluruh sektor ikut terdampak. Pandemi Covid-19 
turut memperlambat pertumbuhan ekonomi 
nasional, menggerus penerimaan negara, dan 
melonjakan belanja negara. Tidak hanya itu, 
pandemi juga merambah hingga ke wilayah cara 
beribadah dan berkehidupan sosial. 

Stimulus Kebijakan Publik Melawan Pandemi

Berbagai himbauan hingga stimulus kebijakan 
telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah untuk 
meminimalisir imbas yang ditimbulkan Pandemi 
Covid-19. Di awal masa pandemi, pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah secara intensif terus 
mengedukasi masyarakat melalui berbagai bentuk 
kampanye dan himbauan seperti bekerja dari 
rumah (work form home-WFH), pembelajaran jarak 
jauh (daring), social distancing, ibadah di rumah, 
kewajiban menggunakan masker hingga gerakan 
cuci tangan memakai sabun. 

Pemerintah juga melakukan beragam upaya 
penyelamatan kesehatan dan ekonomi, dengan 
melakukan refocusing kegiatan dan realokasi 
anggaran pada belanja bidang kesehatan, 
jaring pengaman sosial (social safety net), serta 
pemulihan perekonomian nasional termasuk untuk 
dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai 
kebijakan akselerasi penanganan Covid-19. Pada 13 
Maret 2020, terbit Keputusan Presiden (Keppres) 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana 
telah diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 
2020. Kehadiran beleid tersebut diharapkan 
menciptakan sinergitas gerak langkah antar 
kementerian/lembaga dengan pemerintah 
daerah. (pemda). Kepala daerah (gubernur, 
bupati, dan walikota) sebagai Ketua Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah harus 
memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dalam 
menetapkan garis kebijakan di daerah masing-
masing.

Selanjutnya, pada 31 Maret 2020, terbit 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/
atau dalam rangka menghadapi ancaman yang 
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan, serta Kepres Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 
K e s e h a t a n 
M a s y a r a k a t 
Covid-19.

Tak tanggung-
t a n g g u n g , 
pemerintah juga 
m e n g e l u a r k a n 
beberapa regulasi 
sekaligus untuk 
m e m e r a n g i 
Covid-19. Presiden 
m e n a n d a t a n g a n i 
P e r a t u r a n 
Pemerintah (PP) 
Nomor 21 Tahun 
2020 tentang 
Pembatasan Sosial 
Berskala Besar 
(PSBB). Mengacu 
pada PP tersebut, 
pemda dapat 
melakukan PSBB 
atau pembatasan 
atas pergerakan 
orang dan atau 
barang untuk 
satu provinsi 
atau kabupaten/
kota tertentu atas 
persetujuan Menteri 
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Kesehatan. Pada 13 April 2020, terbit Keppres 
Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan Bencana 
Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana 
Nasional. 

Tak Ada Gading yang Tak Retak: Risiko 
Sebuah Kebijakan Publik

Berbagai stimulus kebijakan yang digulirkan 
pemerintah menunjukan bahwa pemerintah serius 
menangani wabah Civid-19. Namun pertanyaannya 
adalah apakah berbagai stimulus kebijakan 
penanganan Covid-19 tersebut telah berjalan 
efektif? Pertanyaan reflektif ini penting untuk 
dilontarkan, tidak dimaksudkan untuk mencari 
kelemahan atau celah kesalahan, namun lebih 
dimaknai sebagai upaya reflektif dalam rangka 
memperbaiki atau meningkatkan kualitas formulasi 
kebijakan serta implementasinya ke depan, karena 
tidak ada satu pun yang bisa memprediksi kapan 
pandemi ini akan berakhir.

Dalam konteks analisis mitigasi risiko, 
kehadiran pemerintah diperlukan untuk 
mempersiapkan skenario kebijakan di tengah 
situasi pandemi Covid-19. Skenario bukan sekedar 
mengenai teknik meramal apa yang akan terjadi, 
melainkan memberikan beberapa alternatif 
kebijakan yang mungkin terjadi dan strategi yang 
tepat untuk membantu pengambilan keputusan 
(decision making) pada setiap level policy maker.

Namun, walaupun pemerintah telah banyak 
melahirkan kebijakan publik, pepatah mengatakan 
bahwa “tak ada gading yang tak retak”, maka tidak 
ada yang dapat memberikan jaminan mutlak bahwa 
seluruh kebijakan atau himbauan pemerintah 
akan berjalan mulus dan sempurna serta mampu 
mengakomodasi ekspektasi semua pihak. 

Dalam situasi pandemi sekarang ini, tidak 
dapat terelakan bahwa pilihan kebijakan yang 
diambil pemerintah sarat dengan adanya “risiko”. 
Pemerintah banyak dihadapkan pada pemilihan 
berbagai skenario kebijakan yang dilematis. 
Sebagai contoh, kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan beberapa 
waktu yang lalu ternyata “bereaksi” dengan risiko-
risiko lainnya terkait kondisi ekonomi masyarakat. 
Begitu pula yang terjadi pada saat pemerintah 
mengeluarkan kebijakan terkait tranportasi 
berbasis online, pada awalnya kebijakan ini 
sempat dinilai kontraproduktif dengan Undang-
Undang Kekarantinaan Kesehatan, termasuk juga 
kebijakan mudik lebaran atau pulang kampung 
yang sempat menuai kontroversi akibat adanya 
multi pemaknaan di antara pejabat publik.

Tulisan ini merupakan kapita selekta yang 
dirangkum dari beberapa hasil penelitian sebagai 
sebuah catatan reflektif yang disajikan dalam 
perspektif atau lensa studi kebijakan Dialectical 
Model (Marsh & Smith, 2000) yang merupakan 
salah satu varian analisis kebijakan yang di 
dalamnya ditujukan untuk memperbaiki dirinya 
sendiri (kondisi atau kebijakan yang ada) secara 
berkelanjutan (Agustino, 2020). 

Para akademisi atau peneliti baik secara 
individual maupun kolektif, dari lembaga riset plat 
merah maupun Non Government Organization 
(NGO) telah melakukan berbagai kajian atau telaah 
kritis. Tidak sekedar mengkritisi, sebagian besar 
hasil riset juga memiliki spirit perbaikan dengan 
merekomendasikan saran, gagasan ilmiah beserta 
solusi konstruktif yang harus segera dilakukan 
pemerintah agar upaya percepatan penanganan 
pandemi Covid-19 dapat berjalan lebih efektif. 

Dalam penelitiannya, Agustino (2020) 
menyoroti sekaligus memberikan beberapa atensi 
terkait komunikasi para elit, koordinasi antar 
stakeholder dan perilaku masyarakat. Agustino 
mengingatkan bahwa elite politik seharusnya 
menahan diri untuk tidak mengeluarkan narasi 
di ruang publik yang justru menunjukan nihilnya 
perasaan terhadap krisis (sense of crisis). 
Fenomena ini banyak muncul sebelum kejadian 
pertama kasus Covid-19 di Indonesia pada 2 
Maret 2020. Berbagai narasi tersebut justru 
memperlambat pengambilan keputusan dan sikap 
pemerintah terhadap pandemi Covid-19. Hasil riset 
juga menyoroti adanya kelemahan koordinasi 
antar-stakeholder, khususnya antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah yang berpotensi 
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menghambat penanganan Covid-19. Kondisi ini 
semakin tidak kondusif dengan adanya fenomena 
ketidakpatuhan atau ketidakpedulian warga atas 
berbagai kebijakan atau himbauan pemerintah.

Terkait koordinasi, Akdom dkk (2020) juga 
menyampaikan catatan penting. Menurut Akdom 
dkk, di awal pandemi masih nampak adanya 
fenomena tarik ulur kebijakan dan ketidakjelasan 
penanggulangan Covid-19 yang mengakibatkan 
beberapa pemda lebih memilih untuk berinisiatif 
membuat inovasi kebijakan mendahului kebijakan 
atau instruksi pusat. Pemda yang mengambil 
pilihan ini meyakini bahwa secara geografis, 
sosiologis maupun psikologis, lebih mengenal 
dekat karakteristik masyarakat di daerahnya 
dengan segala kearifan lokal yang ada.

SMERU Research Institute (2020) juga 
turut berkontribusi melalui beberapa usulan 
rekomendasi kebijakan. Salah satunya adalah 
gagasan mendorong pemerintah segera merevisi 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan 
Bencana) untuk membangun tata kelola 
penanggulangan bencana yang lebih adaptif ke 
depan. Revisi UU Penanggulangan Bencana yang 
diusulkan SMERU diarahkan untuk memperkuat 
sistem komando, koordinasi dan kewenangan 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
agar memiliki kewenangan untuk lebih cepat 
menyelesaikan persoalan program/kebijakan 
penanganan Covid-19. 

Usulan tersebut mencakup tiga 
strategi perbaikan untuk membangun sistem 
penanggulangan bencana yang lebih adaptif. 
Pertama, pembagian kewenangan antar instansi 
atau lapisan pemerintahan dalam penanggulangan 
bencana berdasarkan status  bencana perlu lebih 
diperjelas. Kedua, kewenangan BNPB dalam 
mengerahkan dan mengelola sumber daya strategis 
perlu diperkuat. Ketiga, kewenangan BNPB dalam 
mendesain sistem atau struktur kelembagaan 
penanganan bencana, termasuk sistem komando 
turunan, baik di tingkat daerah maupun nasional 
juga perlu dibuat lebih strategis.

Dari sisi pelaksana kebijakan (birokrasi), 
Amrynudin dan Katharina (2020) secara khusus 
meneliti bagaimana seharusnya birokrasi 
berperan lebih agile sebagai institusi yang penting 
dan dominan dalam pelaksanaan percepatan 
penanganan Covid-19. Perkembangan penanganan 
Covid-19 tersebut tentunya berdampak pada 
kinerja dan caa bekerja birokrasi sebagai tulang 
punggung pelaksana kebijakan. Birokrasi dituntut 
untuk lebih siap siaga menempatkan diri dalam 
situasi darurat yang penuh dengan ketidakpastian. 

Dalam upaya percepatan penanganan 
Covid-19, mutlak diperlukan birokrasi yang lincah 
(agility bureaucracy). Amrynudin dan Katharina 
menegaskan bahwa untuk membangun birokrasi 
yang lincah dalam implementasinya terdapat tiga 
tantangan. Pertama, tantangan birokrasi untuk 
berubah dan bergerak cepat. Kedua, tantangan 
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fleksiblitas dan ketidakjelasan informasi. 
Ketiga, tantangan terkait ketidaksinkronan 
data. Rekomendasi yang diberikan untuk 
menjawab tantangan tersebut adalah perubahan 
paradigma perencanaan dari upfront planning 
(perencanaan dimuka) menjadi incremental 
planning (perencanaan dukungan). Pemerintah 
menetapkan kualitas layanan di awal dan 
memastikan kualitas layanan tetap terjaga melalui 
serangkaian proses serta mulai mengidentifikasi 
dan mengatasi berbagai risiko teknis yang muncul 
sejak awal, sehingga dapat meminimalisasi 
dampak yang muncul akibat adanya perubahan 
selama periode berjalan. Birokrasi akan berjalan 
baik dalam masa pandemi Covid-19, jika kebijakan 
yang dibuat sudah ajeg, tidak ragu-ragu dan 
berdasarkan analisis yang mendalam. 

Epilog: Pembelajaran dari Pandemi Covid-19

Dari Pandemi Covid-19, banyak hal yang 
bisa dijadikan pembelajaran terkait kebijakan 
publik dan risiko dari sebuah kebijakan publik 
itu sendiri. Ketepan agenda setting, kualitas 
formulasi kebijakan dan efektivitas implementasi 
kebijakan pemerintah benar-benar diuji ketika 
menghadapi situasi tidak normal, genting atau 
darurat seperti halnya pandemi Covid-19 ini. Oleh 
karena itu, penyelenggara pemerintahan harus 
benar-benar mengerahkan energinya untuk 
memproduksi kebijakan publik yang berkualitas 
dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi 
masyarakat. Membangun kebijakan yang 

berkualitas merupakan “kehormatan” dari 
penyelenggara pemerintahan karena pada 
hakikatnya kebijakan publik adalah “hadiah” 
dari pemerintah untuk rakyat.

Namun, kebijakan publik juga memiliki 
berbagai risiko diantaranya adalah risko 
kebijakan publik tidak diterima masyarakat, 
kebijakan publik tidak dapat dieksekusi 
dengan sempurna atau memenuhi harapan 
semua pihak, atau risiko kebijakan publik yang 
kontraproduktif atau justru memperburuk 
keadaan. Untuk menghindari terciptanya 
kebijakan publik yang kontraproduktif, Prof 
Kevin Down (2009) memberikan saran untuk 
mencegah dan memitigasi risiko tersebut 
yaitu dengan cara mempertimbangkan 
tinggi rendahnya risiko adanya moral hazard. 
Artinya, jika sebuah kebijakan publik justru 
berpotensi besar untuk meningkatkan moral 
hazard, maka kebijakan tersebut tergolong 
buruk dan sedapat mungkin dihindari. 

Saat ini Covid-19 bukan lagi sebuah 
risiko namun telah menjadi sebuah risk event
berupa pandemik global. Covid-19 telah 
menjadi problem dunia termasuk Indonesia. 
Bagi negara dengan tingkat kesiapsiagaan 
yang rendah terhadap risiko pandemi pada 
umumnya sempat mengalami fase terkaget-
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Fenomena pandemi Covid-19 ternya-
ta membawa dampak luar biasa. Selain adan-
ya refocusing dan realokasi anggaran, juga 
mengakibatkan adanya perubahan metodologi 
dalam melakukan pengawasan. Kebijakan re-
focusing dan realokasi anggaran diperlukan 
untuk menanggulangi dampak negatif bagi mas-
yarakat, yang terealisir antara lain dalam  bentuk 
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 
Selain itu seluruh entitas baik publik maupun 
privat secara alami dipaksa untuk menata ulang 
prioritas atas rencana kegiatan yang telah dis-
usun sebelumnya, menyesuaikan dengan kondi-
si yang ada.    

Adanya perubahan rencana para mitra 
kerja ini tentunya memaksa lembaga penga-
wasan baik intern maupun ekstern untuk mer-
ubah target dan tema pengawasan yang telah 
direncanakan beberapa waktu sebelumnya, ter-
masuk dalam menetapkan metodologi penga-
wasannya, dari yang sebelumnya menggunakan 
metodologi offl  ine dengan tatap muka menjadi 
secara online menggunakan aplikasi zoom 
meeting atau platform lainnya.

Perubahan metodologi pengawasan ini 
bagi sebagian auditor mungkin belum terbiasa. 
Namun kondisilah yang mengharuskan para 
auditor melakukan  penugasan secara remote 
guna mengurangi penyebaran virus Covid-19,  
meskipun metode ini mungkin banyak menim-
bulkan kesulitan bagi auditor untuk melakukan 
proses pengawasan, sampai kepada pembua-
tan simpulan yang akurat. 

Secara khusus perubahan perencanaan 
pengawasan di masa pandemi telah ditulis oleh 
Hari Setianto, Presiden dari  Institute of Internal 
Auditors (IIA) yang menyatakan bahwa profi l 
risiko yang dihadapi entitas perusahaan saat ini 
sangat berbeda dengan risiko-risiko pada saat 
rencana pengawasan tersebut disusun pada 
awal periode sebelumnya. Beberapa jenis risiko 
akan muncul saat pada perjalannannya, teruta-
ma risiko yang terkait dengan penerimaan, real-
isasi belanja, sumber daya manusia (kesehatan 
dan ketersediaannya), rantai pasokan, cyberse-
curity, dan risiko keamanan data serta infrastuk-
tur dalam rangka remote working. Dengan de-

mikian auditor internal tidak boleh memaksakan 
pelaksanaan audit yang sudah tidak relevan 
dengan prioritas manajemen saat ini sesuai pro-
fi l risiko yang dihadapi entitas saat perencanaan 
tersebut disusun.

Respon Auditor terhadap Covid-19 

Survei terhadap para Chief Audit Exec-
utive (CAE) sebagaimana ditulis oleh Hari Se-
tianto menunjukkan 56% CAE menghentikan 
atau mengurangi ruang lingkup penugasan audit 
yang sedang dilakukan. Sebagian bahkan han-
ya meneruskan penugasan audit yang mandato-
ry, yang diminta oleh regulator.

Selain menghentikan audit yang sedang 
berjalan, sebanyak 44% responden juga mem-
batalkan penugasan-penugasan audit yang su-
dah direncanakan. Yang menarik meskipun ada 
penugasan audit yang dibatalkan, 39% respon-
den malah menambah penugasan-penugasan 
baru, terutama yang terkait dengan Covid-19 
atau yang terkait dengan risiko baru yang mun-
cul atau berubah setelah Covid-19. Sedang-
kan 15% responden memperluas ruang lingkup 
pada beberapa penugasan, tentunya yang juga 
relevan dengan perubahan kondisi organisasi.

Kondisi tersebut menunjukkan kelincahan 
dan keluwesan (agility) para auditor menghada-
pi perubahan risiko pada organisasinya. Mer-
eka berani menghentikan rencana audit yang 
tidak relevan lagi, dan beralih atau menambah 
penugasan yang baru atau memperluas ruang 
lingkup audit yang selaras dengan risiko baru 
yang dihadapi. Agility auditor juga terlihat dari 
kerelaan auditor untuk melepas atribut auditorn-
ya yang awalnya sebagai “pemegang teleskop” 
menjadi seorang seorang advisor.

Remote Auditing

Dengan remote audit, auditor melakukan 
seluruh atau sebagian prosedur auditnya se-
cara jarak jauh. Sejak adanya perkembangan 
teknologi dan revolusi industri 4.0, IIA mengan-
jurkan auditor untuk tidak membawa “tangan 
kosong” pada saat tidak mengunjungi lokasi mi-
tra untuk melakukan audit. Auditor dapat mem-
peroleh data dan dokumen dari kantor tanpa ha-
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rus bertatap muka. Terlebih lagi jika lembaga audit 
sudah menggunakan aplikasi ,khusus semacam  
ERP (Enterprise Resource Planning) yang dapat 
mengambil dan mengolah hampir semua data mi-
tra  dalam bentuk digital yang terintegrasi dalam 
satu sistem.

Auditor mestinya sudah dapat melakukan 
reviu dokumen dan reviu analitis di kantor sebe-
lum secara terpaksa harus mengunjungi mitra 
yang menjadi obyek pengawasan. Pada saat kun-
jungan ke mitra, auditor bisa lebih fokus melak-
sanakan sisa sebagian prosedurnya, antara lain 
interview dan observasi yang sebenarnya sudah 
bisa dilakukan sebelum turun ke lokasi mitra, yak-
ni melalui teleconferencing, live streaming, atau 
pengiriman still photo/video.

Maret 2020, the Institute of Internal Au-
ditors (IIA) telah menerbitkan Knowledge Brief 
mengenai remote auditing. Tahapan remote au-
diting pada hakikatnya sama dengan tahapan 
audit tradisional, yakni: entry meeting, reviu doku-
men, kunjungan lapangan, interview, dan closing 
meeting. Semua tahapan dilakukan dengan jarak 

jauh. Sedangkan tahapan reviu dokumen dapat 
bervariasi tergantung pada jenis data, kondi-
si, dan media yang ada. Kalau sebagian besar 
datanya dalam bentuk digital, auditor lebih mu-
dah melakukan reviu. Kalau dalam bentuk fi sik, 
harus ditentukan bagaimana cara mitra menun-
jukkan kegiatan dan dokumen pendukungnya. 
Platform sharing apa yang digunakan, misaln-
ya dengan share point atau shared drive. Apa-
kah dengan scan bentuk pdf, atau diperlihatkan 
dalam bentuk foto maupun video. Auditor sebai-
knya terbuka dan siap untuk menerima format 
dokumen apapun yang ada pada mitra, tanpa 

perlu mitra memodifi kasi.

Dalam reviu dokumen, auditor harus me-
mastikan untuk memperoleh izin akses semen-
tara terhadap sistem dokumentasi mitra selama 
masa audit. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul 
dari reviu dokumen sebaiknya dikumpulkan un-
tuk ditanyakan pada saat interview. Tahap se-
lanjutnya yaitu konfi rmasi fi sik. Kunjungan ke 
lapangan, tujuannya adalah untuk mendapatkan 
bukti observasi. Auditor bisa meminta tour lokasi 
atau menggunakan live-streaming.

Meskipun cukup efi sien, live-streaming 
bisa terkendala oleh kualitas wifi  atau jaringan 
yang mungkin tidak stabil menjangkau seluruh 
sudut kantor. Selain itu, live-streaming hanya 
menunjukkan tunnel view, pandangan kacamata 
kuda, sehingga tidak bisa melihat kondisi sekel-
iling (yang mungkin disembunyikan).

Sebagai alternatif dari live-streaming, au-
ditor bisa meminta direkamkan video atau still 
foto. Tentunya auditor yang menentukan bagian 
mana saja yang harus direkam dengan video 

atau foto. Auditor juga bisa menggunakan reka-
man CCTV selama beberapa hari yang dikend-
alikan secara terpusat. Semua video, foto, reka-
man, dan hasil reviu dokumen disatukan dalam 
satu bundel sehingga memudahkan para auditor 
untuk melakukan reviu, analisis, dan pengujian.

Tahap interview secara remote dilakukan 
terutama menggunakan pertanyaan dan catatan 
yang dikumpulkan selama reviu dokumen dan 
kunjungan ke lapangan. Interview sebaikn-
ya menggunakan video conference agar bisa 
menangkap gerakan non-verbal dari mitra.
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Tahap terakhir adalah closing meeting, 
yang secara teori dilakukan dalam 2-3 hari 
setelah interview. Dalam periode tersebut, di-
harapkan semua catatan sudah direviu dan 
draft laporan audit sudah selesai disiapkan. 
Sebagaimana dalam audit tradisional, tahap ini 
dapat digunakan oleh auditor untuk melakukan 
klarifi kasi fakta-fakta yang ditemukan dan untuk 
meminta pandangan atas rekomendasi yang di-
siapkan.

Apa kabar Agile Auditor APIP kita?

Pandemi Covid-19 dapat menjadi titik 
balik dua arah bagi auditor internal. Menjadikan 
kita kurang produktif dan tidak selaras dengan 
strategi dan risiko, atau sebaliknya membentuk 
kita menjadi agile. Pandemi merupakan peluang 

emas untuk menujukkan relevansi dan kontribu-
si auditor internal dalam pengambilan keputusan 
dan penyelesaian masalah yang penting bagi 
stakeholder.

Menurut Alexander Arie,  terminologi agile
sendiri bukan baru saja didengungkan di Indone-
sia. Sejak 2014, agile government sudah kerap 
disuarakan oleh berbagai pakar dan sampai se-
karang juga menjadi diskusi di berbagai instan-
si pemerintah, seperti Lembaga Administrasi 
Negara maupun Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan. BPKP bahkan mulai men-
dalami konsep agile auditor untuk mendukung 
peran pengendalian internal dalam organisasi 
pemerintahan yang cergas. Selain itu, terhadap 
penyederhanaan birokrasi yang menjadi tugas 
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Kementerian Pendayagunaan Aparatur Nega-
ra dan Reformasi Birokrasi periode 2019-2024, 
diketahui bahwa tujuannya adalah agar terben-
tuk birokrasi yang dinamis, agile, dan profesion-
al.

Hal sama juga dinyatakan oleh Gun Gun 
Gunanjar, bahwa agile internal audit merupa-
kan suatu paradigma baru di dalam penyusu-
nan penerapan desain pengawasan sebagai 
tindak lanjut dari kemajuan teknologi informasi, 
otomasi, data analisis, kecerdasan buatan dan 
globalisasi yang membuat lingkungan bisnis 
maupun sektor publik berubah cepat dan labil, 
sehingga sulit melakukan prediksi secara akurat 
karena meningkatnya ketidakpastian dan ketida-
kjelasan, serta tantangan yang lebih kompleks. 
Oleh karena itu menurut Gun Gun, hal tersebut 
menuntut auditor internal dan lembaga penga-
wasan pemerintah untuk bersikap lincah (agile) 
menyikapi setiap perubahan yang terjadi, seh-
ingga terbentuk agile organization. 

Lebih lanjut, Gun Gun menyampaikan 
bahwa BPKP yang juga merupakan APIP per-
lu beradaptasi melakukan perubahan dalam 
pendekatan/model audit internalnya, yaitu suatu 
pendekatan yang lebih lincah (agility) agar dapat 
meningkatkan kinerja, kualitas, dan memenuhi 
kebutuhan para pemangku kepentingan uta-
manya. Pendekatan audit tersebut dikenal den-
gan istilah agile internal audit.

Sehingga dapat disimpulkan, audior in-
ternal dituntut untuk menunjukkan agilitasnya 
dalam masa krisis ini. Stop audit yang tidak lagi 
sesuai dengan situasi dan kondisi, batalkan ren-
cana audit yang tidak sejalan dengan prioritas 
manajemen, tambahkan penugasan audit atau 
advisory yang selaras dengan masa response
dan recovery. Bila perlu, lepas atribut auditor 
dan turun tangan membantu kegiatan manaje-
men; serta fasilitasi manajemen dalam mengan-
tisipasi emerging risks.

Digitalisasi diakselerasi oleh Covid-19 
karena keharusan remote working telah membu-
ka mata kita tentang perlunya data dalam ben-
tuk digital. Sudah saatnya BPKP dan APIP K/L/D 
dengan agilitas dan remote audit, lebih percaya 
diri untuk memasuki era new normal.
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Rasanya kita semua sepakat bahwa tidak ada 
topik lain yang bisa mengalahkan Covid-19 dalam hal 
popularitasnya di tahun 2020. Semua kecemasan, 
kegalauan dan kekhawatiran masyarakat di 
berbagai penjuru dunia, akan menunjuk pada satu 
biang keladinya, Corona Virus Disesase-19.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat, 
bahkan diprediksi minus, serta ancaman resesi, 
berbarengan dengan kekhawatiran masyarakat 
yang harus kehilangan mata pencaharian karena 
pembatasan fisik, kegalauan para orang tua 
karena dipaksa jadi guru di rumah, dan berbagai 
bentuk kecemasan lainnya. Semua orang dari level 
pemimpin negara sampai masyarakat di tingkat 
bawah ikut merasakan dampaknya.

Anggaran negara dan daerah terpaksa diatur 
ulang, direfocussing dan direalokasi. Beberapa 
kementerian dan lembaga dipangkas anggarannya, 
akibatnya beberapa kegiatan dikurangi bahkan 
dihapus. Serangkaian instrumen kebijakan 

dikeluarkan, beberapa langkah taktis dilakukan, di 
bidang kesehatan, jaminan sosial, fiskal dan insentif 
pajak, pembatasan sosial, dan masih banyak lagi. 
Dalam kerangka manajemen risiko, bisa dikatakan 
ini adalah upaya Pemerintah untuk memitigasi 
risiko dan menangani dampak yang timbul dalam 
situasi pandemi.

Lalu bagaimana dengan BPKP? Tentu 
merasakan imbas yang sama. Penghapusan 
beberapa rencana penugasan, namun juga 
menambah penugasan lain, pemotongan 
anggaran, dan serangkaian kebijakan terkait 
pola kerja, protokol kesehatan dan penyediaan 
infrastruktur dan IT untuk mendukung pola kerja 
di situasi pandemi, adalah beberapa contohnya. 
Hendaknya, ini pun kita maknai sebagai upaya 
menerapkan manajemen risiko, dalam rangka 
merespon dampak yang timbul, karena kita tidak 
mampu mengatasi penyebabnya.

Berbicara tentang situasi saat ini, rasanya 

I WILL SURVIVE
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bisa kita nyatakan bahwa ini adalah situasi disaster 
atau bencana, atau boleh juga kalau dinyatakan 
sebagai unprecedented event alias kejadian tak 
terduga. Dan terkait istilah-istilah tadi, masih 
dalam kerangka manajemen risiko, akan menuntun 
atau mengingatkan kembali akan konsep Business 
Continuity Management (BCM) atau manajemen 
keberlanjutan usaha. 

Mengacu pada ISO 22301, BCM dapat 
diartikan sebagai upaya untuk merespon terjadinya 
bencana yang dapat mengganggu proses bisnis 
sekaligus upaya pemulihan kembali pada situasi 
normal. Senada dengan definisi tadi, The Institute 
of Internal Auditor menyatakan bahwa BCM 
adalah bagian dari manajemen risiko yang secara 
spesifik berusaha untuk menjaga kelangsungan 
hidup organisasi, dan ditujukan untuk menjaga 
business value organisasi. Dalam situasi apa 
BCM diterapkan? Tentu dalam situasi yang dapat 
mengancam kelangsungan hidup atau proses bisnis 
organisasi. Situasi bisa bersumber dari internal, 
misalnya mogok kerja, kebakaran, kerusakan IT, 
atau bersumber dari eksternal organisasi, misalnya 
bencana alam, kerusuhan, atau pandemi. 

Kebijakan dan langkah taktis yang dilakukan 
oleh Pemerintah ditujukan untuk menjaga business 
value, yaitu keberlangsungan pelayanan publik. 
Kebijakan dan langkah Pemerintah dapat kita 
sebut bagian dari BCM, yang komponen utamanya 
adalah risk assessment and risk mitigation, business 
impact analysis, strategies of business recovery and 
continuity. 

Berbagai data dan permasalahan terkait 
penanganan dampak Covid-19 akan digunakan 
dalam analisis untuk menentukan kebijakan 
Pemerintah selanjutnya, dan fase ini dapat 
dikatakan sebagai business impact analysis. Tentu 
bukan hal yang mudah, mengingat ada banyak 
aspek yang harus dipertimbangkan. Opsi karantina 
wilayah bisa jadi efektif dalam memutus rantai 
penularan Covid-19, namun bagaimana dampaknya 
terhadap perekonomian? Jaminan sosial diperlukan 
untuk membantu masyarakat yang terdampak 
secara ekonomi, tetapi bagaimana alokasi dan 
jangka waktunya supaya tidak makin membebani 
anggaran? 

Kebijakan yang digulirkan selanjutnya 
berdasar analisis dampak dan langkah taktisnya, 
merupakan strategi pemulihan dalam proses 
kembali pada kondisi normal. Pengakhiran masa 
pembatasan sosial di beberapa wilayah, pemberian 
izin terbang bagi maskapai, pembukaan kembali 
beberapa fasilitas publik, adalah beberapa contoh 
upaya untuk kembali ke new normal.

Jadi, gambaran sekilas tadi semoga dapat 
membawa pengetahuan kita tentang manajemen 
risiko dan BCM dalam tataran aplikatif. 

Sampai di sini, rasanya kurang lengkap kalau 
tidak menyinggung tentang peran APIP. Terkait 
situasi pandemi ini, tentunya ada dua hal yang 
harus menjadi perhatian. Bagaimana APIP berperan 
dalam mengawal BCM yang dilakukan Pemerintah 
dan bagaimana APIP menerapkan BCM nya sendiri 
sebagai organisasi yang juga terdampak.

Meskipun ada dua hal, namun sebenarnya 
merupakan kesatuan yang saling berkaitan. 
Sebelum mengambil peran dalam mengawal 
kebijakan publik dan langkah taktis dalam mengatasi 
dampak pandemi, APIP tentu harus memastikan 
bahwa proses bisnisnya tetap berjalan dengan 
menerapkan BCM. BCM dalam organisasi APIP 
tentu tidak lepas dari kebijakan Pemerintah dalam 
situasi pandemi, seperti realokasi anggarannya, 
perubahan pola kerja, atau pembatasan fisik.

Dari sisi peran APIP terhadap kebijakan 
dan langkah taktis Pemerintah, pada dasarnya 
tidak ada perbedaan jauh meskipun dalam 
situasi krisis atau pandemi. APIP tetap berperan 
dalam kegiatan assurance maupun consulting. 
Perbedaannya tentu adalah pada beban tugas 
yang lebih berat, salah satunya karena harus 
tetap menjaga keberlangsungan tugas dalam 
situasi penuh keterbatasan. Selain itu, besarnya 
anggaran penanganan Covid-19 memerlukan tata 
kelola yang cepat, tepat dan akuntabel, sehingga 
tentunya APIP dituntut untuk bekerja ekstra keras 
dalam melakukan pengawalan atas tata kelola 
penanganan Covid-19.

Disadari atau tidak, penerapan BCM dalam 
organisasi APIP merupakan suatu keharusan. 
Covid-19 telah membawa dampak yang luar biasa 
pada proses bisnis semua organisasi.  Situasi ini 
juga memunculkan risiko-risiko baru yang harus 
dimitigasi. Pemotongan anggaran, pembatasan 
sosial, adalah contoh sumber risiko bagi APIP. 
Demi menjaga business value, dalam hal ini adalah 
peran APIP dalam mengawal program Pemerintah 
dan memberikan reasonable assurance bagi 
tercapainya tujuan Pemerintah, mitigasi risiko dan 
rencana pemulihan harus dijalankan.

BCM bagi tiap organisasi APIP tentu 
tidak akan sama. Namun, seharusnya situasi 
ini bisa menjadi pembelajaran dan sekaligus 
memicu semua institusi untuk merancang dan 
mengimplementasikan manajemen risiko yang 
lebih baik. Artinya, memandang manajemen 
risiko bukan sebagai formalitas di atas kertas, 
namun suatu proses yang membantu organisasi 
tetap survive dalam lingkungan yang penuh 
ketidakpastian. Jadi BCM bagi organisasi harus 
dimaknai sebagai upaya untuk bertahan dan tetap 
ada, tidak hanya sekedar menyelamatkan tujuan 
organisasi.  

Selain itu, idealnya, situasi ini menjadi 
momen bagi APIP untuk menjalin koordinasi dan 
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kerja sama yang lebih baik, dengan sesama APIP 
maupun pemeriksa eksternal.  Dan hendaknya 
dimaknai sebagai salah satu strategi menjaga 
keberlangsungan peran APIP dan memastikan APIP 
hadir di semua program dan kegiatan program 
Pemerintah.

Satu komponen BCM yang belum disebutkan 
adalah awareness dan training bagi personil 
organisasi untuk menerapkan BCM. Bagi organisasi 
APIP, hal ini tentu terkait bagaimana memastikan 
para auditornya sadar pentingnya strategi 
organisasi untuk tetap menjaga keberlangsungan 
peran dan siap untuk mengimplementasikan. 

Bagi rekan sesama auditor, BCM dalam 
tataran organisasi kita tentunya sudah menjadi 
perhatian para pimpinan. Namun, tidak ada 

salahnya bila kita sebagai pribadi pun menerapkan 
strategi BCM, yang tentunya juga sejalan dengan 
BCM organisasi. Apa saja itu? Di antaranya adalah

• Menyadari bahwa situasi yang tidak normal ini 
menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman, 
bersiap untuk penugasan mendadak, bersiap 
untuk multitasking, meskipun ada keterbatasan 
di sisi anggaran, waktu, maupun interaksi fisik

• Setiap memulai penugasan terutama 
penanganan Covid-19, identifikasikan dulu 
risiko apa saja yang bisa terjadi dalam suatu 
program atau kegiatan, tentu dikaitkan dengan 
situasi pandemi, dan diskusikan risiko itu 
dengan atasan dan tim. Anggaran 677 trilyun 
rupiah untuk penanganan dampak Covid-19 
tentunya bukan nilai yang sedikit dan sudah 
sewajarnya dibayangi dengan berbagai macam 
risiko

• Menjalin hubungan yang (lebih) baik lagi 
dengan mitra kerja, baik instansi yang kita 
dampingi dan APIP lain, terlebih lagi di masa 
pembatasan sosial saat ini, ketika komunikasi 
tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Semua 
orang berada dalam situasi tidak nyaman, 
beban kerja yang semakin meningkat dan 
dituntut cepat, maka wajar jika terkadang ada 
gesekan dalam interaksi. Teknisnya bergantung 
pada masing-masing tempat, yang penting di 
mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung

• Penugasan mungkin berkurang, tapi wawasan 
harus tetap bertambah, terlebih lagi banyak 
penawaran webinar gratis di saat pandemi, jadi 
pastikan kita selalu mengikuti perkembangan 
info terbaru

• Dan, jangan lupa bahagia demi meningkatkan 
imunitas.

BCM adalah merespon untuk survive. 
Demikian, semoga APIP tetap eksis, hadir dan 
bermanfaat. I will survive, what about you?

Referensi:

1. Bentley, David dan tim (2014). IPPF - Practice 
Guide Business Continuity Management, 
tersedia online di www.globaliia.org/
standards-guidance

2. ISO 22301, Business Continuity, tersedia 
online  di www.iso.org  

3. Disarikan dari berbagai pemberitaan tentang 
Covid-19
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Awal tahun 2020, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa 
Yogyakarta melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan 
Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (Rakorwas 
APIP) sewilayah kerja Perwakilan BPKP DIY yaitu enam 
APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan enam 
APIP di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Rakorwas 
yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 
2020 bertempat di Kantor Perwakilan BPKP DIY, dihadiri 
para Inspektur di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY.

Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan 
tahun 2021, pada Jumat (14/2) Inspektorat 
Daerah Istimewa Yogyakarta mengundang 
Perwakilan BPKP DIY untuk menjadi narasumber 
dalam Musrenbang I atau Musrenbang Instansi 
di lingkungan Inspektorat Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Acara yang berlangsung di aula kantor 
Inspektorat DIY dihadiri oleh Sekretaris dan staf 
Inspektorat Kabupaten Sleman, sekretaris dan 
staf Inspektorat Kota Yogyakarta, serta Wakil OPD 
di wilayah Pemda DIY. Sementara narasumber 
Musrenbang I adalah Kepala Sub Bagian 
Perencanaan Bernardinus Norowisnu dan Kepala 
Perwakilan BPKP DIY diwakili oleh Koordinator 
Pengawas JFA Bidang P3A Perwakilan BPKP DIY, 
Sunarto.

Mengawali tahun 2020, Perwakilan BPKP DIY 
disibukan dengan berbagai kegiatan. Berikut 
beberapa kegiatanya:

RAKORWAS PERWAKILAN BPKP DIY - APIP SE WILAYAH KERJA BPKP DIY

Pada Bulan Maret Pemerintah secara resmi menetapkan wabah Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai 
bencana nasional, sehingga terdapat berbagai kebijakan dan aturan dalam upaya mengendalikan 
penyebaran Covid-19. Tidak menghalangi tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP DIY tetap menjalankan 
tugas-tugasnya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Berikut kegiatan di masa pandemi 

Ekspos Mandiri Maturitas SPIP Kabupaten Kulon Progo Secara Virtual
Dalam masa pendemi Covid-19 pelaksanaan 
tugas dan fungsi tetap harus dilaksanakan 
oleh semua entitas pemerintah, salah 
satunya adalah Tim Maturitas SPIP 
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta yang 
melakukan kegiatan Ekspose Mandiri 
kepada Tim Panelis dari Deputi PPKD BPKP 
pusat, atas Hasil Penjaminan Kualitas yang 
telah dilaksanakan pada Laporan Penilaian 
Mandiri (self assessment) Maturitas SPIP 
Level 3 yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Kulon Progo. 

Bertempat di ruang workshop lantai 2 Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta ekspose yang dilaksanakan secara 
virtual pada Kamis (30/04) tersebut merupakan ajang uji coba di lingkungan BPKP, karena selama ini ekspose 
dilakukan secara tatap muka.

Berita
Foto    
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Dengan terbitnya Perppu dan PKPU Nomor 
2/2020 PKPU 5/2020, penyelenggaraan 
pemilihan serentak akan dilaksanakan 
pada 9 Desember 2020. Dalam Rakornis 
tanggal 28 Juli 2020 yang dihadiri oleh 
direktur di lingkungan Deputi Bidang 
PIP Bidang Polhukam PMK dan Deputi 
Bidang PKD, Kepala Perwakilan BPKP, 
pimpinan dan sekretaris KPU provinsi/
kabupaten/kota, Inspektur pemerintah 
daerah, auditor di lingkungan BPKP, serta 
auditor di lingkungan Inspektorat Utama 
KPU, Inspektur Komisi Pemilihan Umum 
Adiwijaya Bakti menyampaikan mengenai 
tahapan pemilihan serentak Tahun 2020.

Pada tahapan persiapan pemilihan 
serentak yaitu verifikasi faktual calon 

Kepala Perwakilan BPKP DIY, Slamet Tulus Wahyana 
menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan 
seminar Institut Pemeriksa Keuangan Negara 
(IPKN) dengan tema “Sinergi antara Pengawasan 
Internal dan Pemeriksaan Eksternal dalam rangka 
Mendorong Peningkatan Kinerja Pengelolaan 
Keuangan Negara”. Seminar diselenggarakan di 
Auditorium BPK RI Perwakilan DIY pada Rabu (2/9). 
Peserta kegiatan ini berjumlah 300 orang yang 
terdiri atas para pimpinan dan auditor BPK, auditor 
Perwakilan BPKP DIY, para Inspektur provinsi/
kabupaten/ kota di wilayah DIY, APIP/SPI BUMD 
dan para akademisi di wilayah DIY.

Usai kegiatan seminar, digelar Pelantikan Pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah DIY 
periode 2020-2023 oleh Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara (DPN IPKN). 13 
pengurus IPKN Wilayah DIY dilantik oleh Ketua Umum DPN IPKN Prof. Dr. Bahrullah Akbar, serta disaksikan 
langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Dari 
13 pengurus yang dilantik, dua pengurus dari Perwakilan BPKP DIY yaitu Kepala Perwakilan BPKP DIY Slamet 
Tulus Wahyana sebagai Wakil Ketua IPKN Wilayah DIY, dan Korwas Bidang Investigasi Setiawan Wahyudiono 
sebagai Ketua Divisi Kerjasama dan Edukasi.

Seminar dalam rangka Pelantikan Pengurus IPKN Wilayah DIY Periode 2020-2023

KPU Mencoklit, BPKP Mereviu

BPKP Dampingi Program Pembiayaan Perumahan
Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar bagi 
kita selain pangan dan sandang. Tidak semua 
masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk 
memiliki hunian sebagai tempat tinggal yang 
layak bagi anggota keluarganya. Apalagi kondisi 
perekonomian yang terus bergejolak dihantam 
pandemi Covid-19 ini, membuat semakin banyak 
masyarakat yang terkena dampaknya

Dalam rangka mempertahankan tingkat konsumsi 
masyarakat agar tidak menurun drastis, pemerintah 
memberikan bantuan sosial dan subsidi untuk 

perseorangan dan pemutakhiran data pemilih (coklit), kegiatan yang dilakukan harus menggunakan 
protokol Covid-19. Menindaklanjuti hal tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta langsung 
berkoordinasi dengan dengan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja untuk melaksanakan Reviu atas 
Pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan 2020.
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masyarakat miskin dan rentan. Salah satu subsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam menjaga konsumsi 
masyarakat adalah program rumah bersubsidi dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh pembiayaan perumahan. 



Untuk membantu pemerintah memastikan tercapainya tujuan program pemberian kemudahan kepada 
MBR dalam memperoleh pembiayaan perumahan, BPKP sebagai auditor internal pemerintah, melakukan 
pengawasan intern atas pengelolaan program tersebut diantaranya dengan melakukan pengawasan intern 
terhadap bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan KPR bersubsidi.

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bidang Akuntan Negara telah melakukan audit 
tersebut untuk wilayah kerja BTN Yogyakarta dan Magelang serta bekerjasama dengan Perwakilan BPKP 
Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pemeriksaan fisik rumah di Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang 
dan Kabupaten Cilacap. Entry meeting dilaksanakan serentak pada Senin (28/9) di masing-masing wilayah.

BPKP DIY Kawal Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro
Pada Bulan Agustus 2020, Pemerintah melalui 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
RI mencanangkan Program pemberian Bantuan Bagi 
Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang terdampak pandemi 
Covid-19 di seluruh Indoensia. BPUM termasuk dalam 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

BPUM diberikan dalam bentuk uang kepada pelaku 
usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara masing-masing Rp 2.400.000,00. 
Bantuan ini sebagai tambahan modal agar pelaku usaha 
mikro dapat terus menjalankan usaha di tengah krisis 
akibat pandemi Covid-19.

Mendukung pengawalan BPKP Pusat, Perwakilan BPKP DIY melaksanakan fungsi pengawasan atas 
Pemutakhiran Data Calon Penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meminimalisir risiko agar usulan penerima BPUM sudah sesuai kriteria.

BPKP DIY Kawal Program Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud
Pemerintah secara resmi menetapkan wabah Corona 
Virus Disease (Covid-19) sebagai bencana nasional, 
sehingga harus menerbitkan berbagai kebijakan dan 
aturan dalam upaya mengendalikan penyebaran 
Covid-19. Salah satu kebijakan adalah menghentikan 
sementara kegiatan tatap muka belajar di sekolah 
dan menggantinya menjadi Belajar Dari Rumah (BDR), 
karena sekolah dianggap salah satu media penyebaran 
Covid-19.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat 
Data dan Informasi meluncurkan Program Bantuan 
KuotaData Internet Tahun 2020 kepada siswa (PAUD-SMA), mahasiswa, guru, dan dosen. 

Pewakilan BPKP DIY melakukan reviu terhadap Program Bantuan tersebut dengan melakukan uji petik 
kepada siswa dan guru pada PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB/SKH yang sudah ditentukan di wilayah 
Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Tidak hanya itu, uji petik reviu juga dilakukan terhadap 
mahasiswa Fakultas MIPA, Fakultas Ekonomi, dan dosen Fakultas Ilmu Olahraga di Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY).

BPKP DIY Awasi Bantuan Sosial Beras
Salah satu perluasan kebijakan dalam rangka penanganan dampak 
pandemi COVID-19 yang diambil oleh pemerintah yaitu melalui 
pelaksanaan jaring pengaman sosial Bantuan Sosial Beras (BSB) 
bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM 
PKH) yang digulirkan oleh Kementerian Sosial. Dalam hal ini BPKP 
Perwakilan DIY mendapat amanah untuk melakukan mengawal 
program tersebut.

Tim Perwakilan BPKP DIY turun langsung ke lapangan untuk 
melakukan konfirmasi dan wawancara langsung kepada PKM PKH 
penerima BSB, melakukan uji kualitas tentang kelas mutu beras di 
Gudang BULOG, sampai dengan melakukan uji tanak.

49



BPKP DIY Lakukan Audit PBJ Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 yang 
terjadi pada awal tahun 2020 
menimbulkan dampak yang 
sangat luar biasa khususnya 
di bidang kesehatan. Salah 
satu upaya pemerintah untuk 
mencegah meluasnya kasus baru 
dan mengobati pasien yang telah 
terkena Covid-19 adalah dengan 
segera memenuhi kebutuhan 
sarana prasarana, alat material 
kesehatan serta obat-obatan 
melalui Pengadaan Barang dan 
Jasa (PBJ). Untuk menjamin 
bahwa kegiatan PBJ dilakukan 
secara efektif, transparan, dan 
akuntabel, maka Perwakilan 
BPKP DIY melaksanakan Audit 
Tujuan Tertentu (ATT) PBJ di dua 
rumah sakit umum daerah, salah 
satunya rumah sakit khusus untuk 
merawat pasien Covid-19 di DIY.

ATT dilaksanakan terhadap PBJ yang bersifat strategis, berisiko tinggi dalam penanganan Covid-19, mempunyai 
nominal yang besar, serta belum pernah dilakukan pengawasan oleh APIP lainnya.  Pelaksanaan ATT atas PBJ 
penanganan pandemi Covid-19 dilakukan oleh Tim Perwakilan BPKP DIY selama beberapa hari dalam kurun 
waktu Bulan Oktober sampai dengan awal November 2020.

WORKSHOP dan DIALOG DANA DESA DI KABUPATEN KULON PROGO
Rabu (25/11/2020) Perwakilan BPKP DI Yogyakarta 
menyelenggarakan kegiatan Workshop, Monitoring dan 
Evaluasi mengenai Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa 
di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini terselenggara atas 
kerja sama BPKP DIY dengan DPD RI, Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten 
Kulon Progo.

Kegiatan Workshop diselenggarakan di Komplek Bandara 
Internasional Yogyakarta dengan dihadiri perwakilan kepala 
OPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 12 orang Panewu 

(Camat) dari 12 Kapanewon (Kecamatan), dan 
perwakilan peserta dari Kalurahan (Desa). Workshop 
ini menghadirkan empat orang Narasumber yaitu Ir. H. 
Cholid Mahmud, MT (Komite IV DPD RI), DR. Maliki Heru 
Santoso, Ak, MBA (Auditor Utama BPKP), Dra. Farida 
Kurnianingrum, MM (Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa, Dirjen Bina Pemerintahan Desa 
Kementerian Dalam Negeri) dan Arvi Risnawati (Kabid 
PPA II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Kementerian keuangan Provinsi DIY). 
Usai melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa, narasumber Workshop Ir. 
H. Cholid Mahmud, MT dan DR. Maliki Heru Santoso, Ak, MBA didampingi Slamet Tulus Wahyana, Ak., M.Ak 
(Kepala perwakilan BPKP DIY) dan dimoderatori oleh Sudarmanto, S.IP, M.Si (Kepala Dinas PMD DalDuk KB) 
melakukan dialog interaktif dengan Panewu pengasih dan staf, aparat desa, pendamping desa, anggota 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD di wilayah Kapanewon 
Pengasih. Dialog tersebut diselenggarakan di Aula Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih.

Materi yang ditanyakan oleh peserta dialog dalam kesempatan ini sebagian besar terkait kebijakan penggunaan 
Dana Desa Tahun 2021 apakah masih untuk BLT? Mengapa harus BLT, padahal masih ada program lain seperti 
PKTD yang juga dapat meningkatkan perekonomian warga?  Mengapa BLT, padahal sudah ada bantuan yang 
lain seperti sembako dan bantuan UMKM dan data penerima BLT tidak valid? Mengapa BLT karena Dana Desa 
lebih baik untuk bidang pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas.
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Tahun 2020 akan dikenang sebagai tahun 
bersejarah dalam riwayat pandemi dunia. Per 30 
Juni 2020, sebanyak 216 negara telah melaporkan 
kasus Covid-19. Jumlah kasus terkonfirmasi positif 
sebanyak 10.185.374 jiwa dan korban meninggal 
sebanyak 503.862 orang. Di Indonesia sendiri pada 
tanggal yang sama tercatat sebanyak 56 ribu orang 
terinfeksi dan korban jiwa mencapai 2.876 jiwa. 
Di tengah kondisi dunia saat ini, dimana fasilitas 
kesehatan jauh lebih baik dibandingkan saat 
pandemi terdahulu, tentu jumlah korban tersebut 
tidak bisa dianggap enteng. Mengesampingkan 
besarnya efek yang terjadi karena Covid-19, 
mungkin memang inilah cara alam untuk 
menyeimbangkan dirinya. Bumi sudah tua dan 
letih. Letih atas polusi yang semakin menjadi-jadi. 
Letih atas hilir mudik tak habis-habis dari penghuni 
di atasnya. Inilah self healing dari bumi, mungkin. 
Terbukti saat digalakkan untuk berdiam diri di 
rumah, langit kembali cerah karena tingkat polusi 
menurun drastis. Walaupun setelah new normal, 

saat manusia memulai aktifitasnya kembali seperti 
biasa, langit kembali mengeruh.

New Normal Zaman Now

'New normal' atau kenormalan baru 
sebenarnya istilah dalam bisnis dan ekonomi yang 
merujuk kondisi keuangan setelah terjadinya krisis 
dan resesi global. Pada masa sekarang, new normal 
dapat diartikan sebagai suatu hal yang sebelumnya 
dianggap tidak normal atau tidak lazim, kini menjadi 
umum dilakukan.  

Saat ini tentu kita sudah mafhum dengan 
beberapa kebiasaan baru yang dulunya dianggap 
aneh, namun semakin jamak dilakukan pasca 
munculnya pandemi. Mulai dari kebiasaan tidak 
berjabat tangan, memakai masker dimana pun, 
hingga sesering mungkin mencuci tangan. Dulu, 
tidak berjabat tangan bisa diartikan sebagai 
tindakan yang kurang menghargai seseorang. 
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Hal-hal di atas sebenarnya terlalu sempit jika 
diartikan sebagai new normal. New normal memiliki 
arti yang lebih luas yaitu langkah percepatan 
penanganan Covid-19 dalam bidang kesehatan, 
sosial, dan ekonomi. Skenario new normal 
dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan 
masing-masing daerah dan hasil riset epidemiologis 
di wilayah tersebut.

Organisasi kesehatan dunia, WHO telah 
menyiapkan pedoman transisi menuju new normal 
selama pandemi Covid-19. Dalam protokol tersebut, 
negara harus terbukti mampu mengendalikan 
penularan Covid-19 sebelum menerapkan new 
normal. Pengendalian ini juga harus bisa dilakukan 
di tempat yang memiliki kerentanan tinggi 
misalnya panti jompo, fasilitas kesehatan mental, 
dan wilayah dengan banyak penduduk. Langkah 
pengendalian dengan pencegahan juga harus 
diterapkan di tempat kerja.

Covid-19 vs Revolusi Industri 4.0   

Revolusi industri adalah perubahan besar 
dan radikal terhadap cara manusia memproduksi 
barang. Mulai dari revolusi industri 1.0 yang 
merubah dari masyarakat agraris ke masyarakat 
industri dengan ditemukannya mesin uap. 
Kemudian berlanjut ke revolusi industri 2.0 
dimana listrik mulai menggantikan peran mesin 
uap. Revolusi industri 3.0 meningkat menjadi 
komputerisasi mesin-mesin produksi dan saat ini 
yang sedang kita lalui, revolusi industri 4.0.

Revolusi industri 4.0 menekankan peran 
besar internet dimana kecepatan dan ketersediaan 
informasi menjadi hal utama. Lahirlah konsep 
digitalisasi. Mulai dari buku sampai uang. Mulai dari 
belanja sampai kegiatan sosial. Terlebih di masa 
pandemi ini, semua hal bisa dilakukan orang melalui 
smartphone-nya, tanpa bertemu secara langsung. 
You name it. Belanja, bahkan belanja di abang 
sayur, sekarang dilakukan tanpa kontak fisik. Uang 
ditransfer, barang diantar. Nonton konser, seminar 
bisa dilakukan secara online dengan tetap berbayar.  
Sekolah-sekolah melakukan pembelajaran jarak 
jauh (daring), pun tugas-tugasnya. Orang tua 
dituntut untuk melek teknologi. Pandemi Covid-19 
secara langsung semakin mempercepat terjadinya 
revolusi industri 4.0. 

Namun perubahan tak selalu identik 
dengan kemajuan. Percepatan revolusi industri 
4.0 memang terjadi, namun di sisi lain terjadi pula 
kemunduran di berbagai bidang. Dari sisi ekonomi 
kita tahu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 
dunia jelas melambat. Perekonomian global 
tidak cukup siap dihantam pandemi. Bagaimana 
tidak, aktivitas masyarakat yang dibatasi tentu 
berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Dari sisi 
pendidikan, memang hampir semua orang tua jadi 
melek teknologi, namun tetap saja tatap muka 
langsung lebih efetif dalam proses pembelajaran. 

Belum lagi orang tua yang tidak bisa mendampingi 
maksimal karena banyak hal: kesibukan, tingkat 
pengetahuan, dll. 

Dari sisi pariwisata apalagi. Di tengah kondisi 
ekonomi yang tak menentu seperti sekarang tentu 
saja prioritas masyarakat akan berubah. Terutama 
yang mata pencahariannya terdampak langsung. 
Jangan samakan dengan masyarakat tingkat atas 
ya, crazy rich can’t relate. Boro-boro memikirkan 
mau menghabiskan liburan dimana, belanja 
baju saja mungkin berpikir berulang kali. Sektor 
pariwisata boleh dikatakan mati suri. Padahal 
wisata tak melulu soal objek wisatanya, namun 
banyak sektor yang terlibat. Mulai dari biro wisata 
dan travel, penginapan, sampai pengusaha kuliner, 
mandeg. Jogja apalagi, yang sebagian besar 
masyarakatnya bergantung dari sektor pariwisata. 

Jogja Sedang Berusaha

Data di situs resmi  pemerintah D.I. 
Yogyakarta per 30 Juni 2020 mencatat jumlah 
kasus positif Covid-19 di Jogja sebanyak 313 orang 
dan 32 orang meninggal (dari kasus positif maupun 
yang masih menunggu hasil tes swab). Kita tentu 
berharap tak terjadi lagi penambahan kasus, agar 
kehidupan berjalan seperti biasa. Siapa sih yang tak 
rindu cangkruk di sepanjang jalan Malioboro atau 
berburu oleh-oleh di pasar Beringharjo?

Dua minggu setelah physical distancing 
digaungkan, Jogja bagai kota hantu. Hampir tak 
ada kendaraan yang melintas. Jangankan bus 
wisata, motor yang biasanya memadati jalan saja 
bisa dihitung dengan jari. Namun, 50,7% masyakarat 
Jogja bergantung dari sektor informal (Badan 
Pusat Statistik, 2019). Mau tak mau, masyarakat 
kembali menjalani aktifitasnya seperti biasa. Nek ra 
kerjo, ra mangan Lur, begitu kata orang. Miris. Tapi 
mau bagaimana lagi. Besarnya jumlah penduduk 
Indonesia tak memungkinkan pemerintah 
mengcover seluruh kebutuhan masyarakat 
terdampak Covid-19. 

Tak sedikit hal sudah dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 
mengurangi dampak yang dirasakan masyakarat 
pada masa pandemi. Mulai dari bantuan langsung 
sampai stimulus di berbagai bidang. Salah satunya 
adalah stimulus pada UMKM. Ya, bisa dikatakan 
UMKM menjadi pihak yang paling terdampak. 
Selain itu Sri Sultan HB X menghimbau masyarakat 
untuk membeli produk UMKM. 

Stimulus yang dilakukan Pemda cukup unik, 
seperti market place, ada program gratis ongkir yang 
diberikan oleh Pemda DIY. Ini untuk mendukung 
jual beli berbasis website yang memang semakin 
marak sejak pandemi. Jika tertarik membantu 
UMKM, silakan kunjungi website sibakuljogja.
jogjaprov.go.id atau install aplikasi JOGJAKITA di 
playstore. 
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Sampai dengan pertengahan Juni, sudah 
terdapat 300 UMKM yang mendapat fasilitas gratis 
ongkir senilai Rp 40 juta. Jumlah tersebut ternyata 
mampu memutar bisnis perekonomian masyarakat 
(konsumen, UMKM, dan ojek online) senilai hampir 
Rp 240 juta atau enam kali lipatnya. Sebuah ide 
yang brilian. 

Epilog

Berdamai? Ah, terlalu naif jika kita katakan 
berdamai. Karena memang tak bisa. Ini tentang 
adu kuat. Siapa yang menang, manusia atau virus. 
Ya, lebih tepat kita katakan menerima. Penerimaan 
membuat kita lebih legowo, dan membuat kita 
lebih bisa berpikir logis bagaimana harus menjalani 
kehidupan bersandingan dengan virus Covid-19. 

Protokol kesehatan tetap harus kita lakukan 
dimana pun. Saling mengingatkan menjadi 
kewajiban, saling membantu menjadi keutamaan, 
sebagai empati sesama manusia. Kita berharap, 
pasca Covid-19 ini ada sebuah peradaban baru, 
peradaban yang membuat kehidupan seluruh 
makhluk, tak hanya manusia, menjadi lebih baik. 
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Sejak Covid-19 mewabah, berbagai sektor terdampak. Jogja sebagai kota destinasi pariwisata tentu 
saja ikut terkena imbasnya. Bukan hanya tempat wisata, namun semua hal yang berhubungan dengannya, 
mulai dari penginapan, biro perjalanan, hingga tempat kulineran.

Setelah penerapan new normal, sedikit demi sedikit sektor pariwisata mulai bangkit. Tempat wisata 
mulai buka, tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan. Beberapa tempat wisata mensyaratkan 
mengisi data pribadi sebelum masuk ke lokasi wisata untuk kemudahan tracking jika seandainya terjadi 
kasus positif pada pengunjungnya. Tempat cuci tangan juga semakin mudah ditemui. Selain tempat wisata, 
berbagai destinasi kulineran juga mulai ramai dikunjungi.

Kalau ditanya ke warga Jogja, apa menu sarapan khas Jogja yang mudah ditemui, sebagian besar 
pasti akan menjawab gudeg. Gudeg memang menjadi satu destinasi wisata kuliner. Namun, ada satu menu 
lagi yang sangat umum ditemui sebagai menu sarapan orang Jogja. Yak betul, soto. Soto menjadi menu 
utama destinasi kuliner yang berlokasi di dusun Grojogan, desa Tamanan, kecamatan Banguntapan, Bantul 
ini. Namanya Soto Terbis. Lokasi kuliner yang satu ini baru dibuka saat Covid-19 sedang heboh-hebohnya 
di Indonesia. Berisiko tinggi sebenarnya, namun Soto Terbis membuktikan tetap bisa eksis. Soto Terbis 
menyajikan menu sarapan yang sedap dan super duper murah. Siapa yang tidak tergiur jika mendengar kata 
enak dan murah. Ya kan?

Buka mulai jam 6 pagi sampai jam 2 siang, warung soto yang satu ini ramai dikunjungi terutama saat 
pagi hari. Coba tebak berapa harga satu mangkok soto di sana? Yak, lima ribu rupiah. Syuper murah kaaan… 
Ada pilihan soto daging sapi dan soto ayam. Side dish-nya pun tak tanggung-tanggung, malah seringnya ini 
yang bikin salfok karena saking banyak jenisnya. Mulai dari tempe garit, tempe mendoan, perkedel hingga 
berbagai jenis sate-satean. Dijamin kalap sih kalo pas ambil. Harganya pun super terjangkau, mulai dari 500 
perak. 

Pandemi Tak
Berarti Mati
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When you walk through a storm

Hold your head up high

And don't be afraid of the dark

At the end of a storm

There's a golden sky

And the sweet silver song of a lark

Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you'll never walk alone

You'll never walk alone

Above it’s the lyrics of a popular song which 
often associated with Liverpool Football Club in 
England. A football club who recently ended their 
30-year wait for a league title in English Football. 
For the last 30 years, Liverpool FC had their ups 
and downs (mostly down though). They almost 
suffer bankruptcy in 2010, but they get their award 
10 years later for their unwillingness to stay down 
and fall. After stumble in a seemingly long, dark 
and endless tunnel they emerge as arguably one of 
the most established football club in the world.

In some areas of the UK and Europe, "You'll 
Never Walk Alone" became the anthem of support 
for medical staff, first responders, and those 
in quarantine during the COVID-19 pandemic 
(Wikipedia).If we read the lyrics, it contain an 
encouraging message to everyone that even in our 
difficult times, we must believe that we’ll never 
face or fight our problem alone. There will always 
be people around us who will help us through the 
difficult times.   

It’s been a really difficult times for all of us. 
COVID-19 pandemic has caused people losing their 
job, industries loss their potential revenue, and 
other social economic problems. Some are lucky 
enough to be able work from home so they still get 
income and maintain physical distancing but for 
other, they need to figure something out for living. 

I believe that all of us have done something. 
Whether just stay at home to reduce the risk of get 
infected by the virus or help others by giving them 
their daily needs. And if there’s something we can 

learn from this pandemic is, it shows us that we 
need each other. Human are social creatures who 
need each other to live. We all have our parts to 
help others live. The interaction that created can 
help to sustain the quality of our life.

Let’s try to look at the bigger picture here. 
As example, when we need to travel when we’re 
on duty, we probably stop by to buy a gas or have 
a lunch in a restaurant. We spend our money and 
with that we help the owner of the gas station 
and the restaurant to run their business and pay 
their employee. The employee can buy vehicle 
from their salary and therefore taxes are paid to 
government and government use the money from 
taxes to provide public services. Our work can 
directly help people but sometimes it can help 
people in-directly. We all have our parts to help 
others. People who work as farmer, policeman, 
politician etc. have their part to help others live. 
Farmer provides us food to eat, policeman provides 
us safety, politician provides us policy, doctor and 
nurse provides us healthcare when we’re sick, 
even a plumber can provide us a service that not all 
people could provide.

Now in this pandemic situation, for them 
who still get income by work from home, can help 
people directly by giving others whether it in the 
form of money, food or other daily needs. By helping 
others to fulfill their needs we indirectly help our 
environment in so many ways. For examples, if we 
ignore people who couldn’t fulfill their daily needs 
they could have committed a crime. Or they could 
have been sick and need a treatment at hospital. 
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Corona… corona, lorone geger dunyo
Corona… corona, tekane ra kondo-kondo
Asale soko Cino, tambane durung ono
Mulane ojo sembrono
Nulare wis mrono-mrono
Ayo konco… ayo konco
Kabeh sing podo waspodo
Mbudidaya ojo lali karo dedungo
Sopo ngerti cobane Sang Kuasa
Ngilingake mring kabeh para manungso
Sak lawase uripe kakean dosa
Ujian tak kasat mata diberikan Tuhan pada kita. 
Cukup untuk memporak-porandakan kepongahan 

makhluk bernama manusia. Saya, Anda, kita, tak berdaya. Kita 
memang hanya makhluk lemah di hadapan Sang Penguasa.

Jangan jadi manusia egois. Siapa yang tak menginginkan berkumpul dengan 
orang terkasih? Tak ada. Tapi jaga jarak tetap harus kita laksanakan.

Jangan jadi manusia egois. Seenak hati tak mau cuci tangan. Padahal tahu itu hal penting yang harus kita lakukan 
setiap saat. Apa mau jadi pembawa penyakit?

Jangan jadi manusia egois. Seenak hati wara-wiri kesana kemari. Tak setuju sekolah diadakan secara tatap muka, 
tapi membawa keluarga wisata setiap akhir pekan. Hati ditaruh dimana?

Ingatlah…beratus orang telah mempertaruhkan nyawanya di masa pandemi ini. Para tenaga medis itu tak bisa 
memilih. Mereka rela tak pulang berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Menahan rindu. Sedangkan kita? 
Susahkah untuk tetap di rumah? 

Inilah waktu untuk menguji kekuatan pengendalikan diri. Inilah waktu untuk menahan ego dalam hati. Inilah 
waktunya.

C  O  R  O  N  A






