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PENERAPAN INCLUSIVE LEADERSHIP 
DI ERA DIGITAL PADA ORGANISASI 

INTERNAL AUDIT
Daryanto,

Auditor Utama BPKP

Dunia saat ini telah mema-
suki era yang baru, yaitu 
era digital. Klaus Schwab 
(2016) telah mengemuka-

kan hal ini yaitu bahwa era digital 
akan berkembang pesat dan dinamis 
karena terjadi berbagai perubahan 
yang signifikan namun cepat di ber-
bagai bidang. Revolusi Industri 4.0 
yang digawangi Jerman dan diadopsi 
banyak negara di dunia, serta Society 
5.0 yang menjadi pijakan kebijakan 
Jepang saat ini dan di masa men-
datang, merupakan dua dinamika 
global yang cukup mengubah tatanan 
dunia, terutama dalam bidang eko-
nomi dan sosial, tak terkecuali di 
lingkup internal. Auditor saat ini 
dituntut untuk terus beradaptasi dan 
berbenah menghadapi perubahan 
masif yang telah menyentuh berbagai 
sektor. 

Dalam proses adaptasi tersebut, 
auditor tentu saja tidak bisa berubah 
sendiri-sendiri, namun harus secara 
bersama-sama dalam tim atau orga-
nisasi. Hal ini menjadikan pemimpin 
tim atau organisasi tersebut juga 
harus mempersiapkan diri dengan 
leadership yang baik. Leadership sendiri 
menurut Crainer, terdapat lebih dari 
400 definisi (Yudiaatmaja, 2013; 
Mullins, 2005). Salah satunya yaitu 
menurut Kadarman dan Jusuf Udaya, 
dimana leadership atau kepemimpinan 

didefinisikan sebagai suatu seni atau 
proses untuk memengaruhi dan 
mengarahkan orang lain agar mereka 
mau berusaha untuk mencapai tujuan 
yang hendak dicapai kelompok (Su-
tanto & Stiawan, 2000; Stoner, 1986).

Dalam berbagai penelitian, gaya 
kepemimpinan atau leadership telah 
terbukti secara signifikan berpenga-
ruh terhadap kinerja anggota dalam 
suatu tim atau organisasi, terma-
suk di internal audit. Secara teori, 
terutama dalam teori kepemimpinan 
perilaku (behavioural leadership), telah 
dinyatakan bahwa gaya kepemimpi-
nan seorang pimpinan berpengaruh 
terhadap efektivitas kelompok kerja 
di dalam tim atau organisasi tersebut 
(Kreitner & Kinicki, 2005; Trisna-
ningsih, 2007). Studi oleh Ejimabo 
(2015) juga memperkuat fakta bahwa 
kepemimpinan berkontribusi signifi-
kan terhadap pengambilan keputusan 
dalam suatu organisasi. 

Beberapa studi khususnya di In-
donesia juga membuktikan bahwa 
kepemimpinan memberikan pe-
ngaruh secara signifikan terhadap 
kinerja auditor. Sitio (2014) dalam 
penelitiannya menunjukkan bahwa 
gaya kepemimpinan berpengaruh 
baik secara parsial maupun simul-
tan terhadap kinerja auditor. Gustia 
(2014) dalam studinya juga membuk-
tikan bahwa gaya kepemimpinan ber-

pengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja auditor pemerintah. Hariotejo 
(2018) juga menunjukkan bahwa pe-
mimpin berpengaruh secara signifi-
kan terhadap kualitas hasil audit dari 
auditor internal pemerintah yaitu 
APIP. Lalu, kepemimpinan yang 
seperti apa yang harus diterapkan di 
lingkungan internal audit? 

Salah satu jenis  leadership yang 
cocok diterapkan di internal audit 
dalam era disrupsi dan dalam ke-
beragaman (diversity) saat ini adalah 
inclusive leadership. Dalam Inclusive 
Leadership Global Conference (2018), 
dikemukakan bahwa terdapat 3 hal 
yang menjadi alasan mengapa harus 
mengetengahkan inclusive leadership 
dalam organisasi saat ini termasuk di 
internal audit, yaitu:
1. Krisis model traditional leadership

Beberapa studi menunjukkan 
bahwa alasan utama ketidakba-
hagiaan karyawan di tempat kerja 
(bahkan berhenti kerja) adalah 
dari adanya masalah hubungan 
dengan pimpinannya yang masih 
mengimplementas ikan model 
kepemimpinan traditional leadership.

2. Banyak literatur mencatat bahwa 
tim yang dipimpin secara Inklusif 
lebih menunjukkan produktivitas 
dan lebih inovatif
Salah satu studi yang dapat dite-
laah adalah dari BITC London, 
dimana salah satu hasilnya adalah 
bahwa karyawan yang bernaung 
di Inclusive Leader terlihat 84% 
lebih mendapat penugasan yg 
baik. Selain itu, menurut Deloitte, 
organisasi inklusif diyakini dapat 
6 kali lebih berpotensi berinovasi 
dibandingkan organisasi yang ti-
dak atau belum inklusif.

3. Ada trend demografis, budaya, dan 
global technology yang memengaruhi 
perusahaan
Oleh karena itu, Inclusive Leadership 
adalah tools bagi para pemimpin 
khususnya dalam menavigasi trend 

seperti ini.
Christina Boesenberg (2017) lebih 

lanjut menyatakan bahwa berdasar-
kan sebuah studi dari Microsoft 
berjudul Work 4.0, kini terdapat 
pergeseran harapan karyawan aki-
bat pengaruh dinamika yang terjadi 
dalam era digital saat ini, yaitu:
a. 85% karyawan saat ini meng-

inginkan akses informasi yang 
lebih baik.

b. 85% menginginkan dapat mem-
buat suatu keputusan secara lebih 
independen.

c. 84% ingin mendapatkan masu-
kan dan feedback dari atasan atau 
pimpinan secara reguler.

d. 71% menginginkan dapat menga-
tur pekerjaan dan jam kerja me-
reka sendiri secara lebih fleksibel.
Hasil studi tersebut juga dapat 

dikatakan merepresentasikan orga-
nisasi secara umum, termasuk pada 
tim atau organisasi auditing seperti 
internal auditor baik di sektor publik 
maupun privat. Hal ini diperkuat 
oleh sebuah studi di Australia ter-
hadap lebih dari 900.000 pimpinan 
Australia dalam 10 organisasi baik 
sektor publik maupun privat dalam 5 
tahun terakhir. Dalam studi tersebut 
ditemukan 12 indikator dari potensi 
dan kapabilitas pemimpin yang dibu-
tuhkan dalam era digital economy, ter-
masuk di lingkungan internal audit, 
yaitu: (1) Future orientation and vision; (2) 
Develop others; (3) Inspire and (emotionally) 
engage people; (4) Change; (5) Innovation; 
(6) Result orientation; (7) Self awareness and 
courage; (8) Critical thinking; (9) Collabora-
tion and influence; (10) Cultural awareness; 
(11) Communication; dan (12) Technical 
mastery. 

Dari 12 kapabilitas tersebut, ter-
dapat setidaknya 8 kapabilitas yang 
penting untuk dipenuhi oleh pe-
mimpin yang ingin menerapkan 
inclusive leadership, yaitu Develop others; 
Inspire and (emotionally) engage people; 
Change; Innovation; Self-awareness and 
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courage; Collaboration and influence; Cul-
tural awareness dan Communication. Lalu 
apa sebenarnya inclusive leadership itu?

Secara bahasa, menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 
inklusif berarti termasuk, terhitung, 
atau bersifat inklusi .  Sementara 
menurut Juliet Bourke and Andrea 
Espedido dalam Harvard Business 
Review (2019), inclusive leadership dapat 
didefinisikan sebagai:

“Leadership that assures that all team 
members feel they are treated respectfully and 
fairly, are valued and sense that they belong, 
and are confident and inspired.”

Dengan kata lain, kepemimpinan 
yang inklusif adalah kepemimpinan 
yang memastikan semua anggota tim 
merasa diperlakukan secara terhor-
mat dan adil, dihargai dan merasa 
menjadi bagian dari tim, sehingga 
mereka bekerja dengan penuh per-
caya diri dan memperoleh inspirasi 
di bawah kepemimpinan tersebut, 
termasuk di lingkungan internal 
audit. 

Bourke dan Espedido (2019) 
mengemukakan setidaknya terdapat 
6 sifat pemimpin inklusif yang dapat 
ditumbuhkan oleh para pimpinan 
atau atasan dalam suatu organisasi 
termasuk di internal audit, yaitu:
1. Visible commitment yaitu komitmen 

untuk menerima dan menghor-
mati diversity atau keberagaman 
yang ada di dalam tim/organisasi.

2. Humility atau sikap terbuka dan 
respek terhadap kesalahan.

3. Awareness of bias dimana seorang 
pemimpin harus menyadari bah-
wa sistem dan anggota tim pasti 
memil iki  kelemahan,  namun 
harus tetap mengedepankan me-
ritrokrasi dimana penghargaan 
dan pemberian insentif didasar-
kan pada kinerja setiap karyawan 
atau auditor internal.

4. Curiosity about others, yaitu bahwa 
pemimpin harus peduli secara 
personal dan empati terhadap 

anggota tim.
5. Cu l tu ra l  in t e l l i g ence ,  bermakna 

seorang pemimpin harus me-
miliki kecerdasan kultural atau 
mengerti dan menghormati latar 
belakang budaya setiap anggota 
tim. 
Saat ini sudah terdapat banyak 

perusahaan yang menerapkan inclusive 
leadership dalam kepemimpinan orga-
nisasi atau perusahaannya. Organisasi 
dan perusahaan tersebut juga telah 
membuktikan bahwa inclusive leadership 
mampu meningkatkan kinerja orga-
nisasi atau perusahaan, seperti Walt-
Disney, Procter & Gambler, Johnson 
& Johnson, EY, Ikea dan lain-lain. 
Studi dari Zenger dan Folkman 
(2017) yang dimuat dalam Harvard 
Business Review juga menunjukkan 
secara nyata bahwa diversity dan inclu-
sion skills memang berpengaruh positif 
terhadap efektivitas kepemimpinan 
dalam organisasi tersebut, dimana 
10% efektivitas diversity dan inclusion 
memberikan pengaruh terhadap efek-
tivitas kepemimpinan hingga 79%.

Di kalangan profesi internal au-
dit, IIA Global (2019) secara eksplisit 
juga telah menyatakan bahwa budaya 
inklusi merupakan salah satu dari 
4 tujuan IIA secara umum. Dalam 
konteks internal audit pemerintah, 
Presiden Joko Widodo saat membuka 
Rakernas Pengawas Internal Peme-
rintah (PIP) di Badan Pengawasan 
dan Pembangunan (BPKP) (2015), 
meminta BPKP untuk memperbaiki 
kapabilitas para Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP). Arahan 
Presiden Joko Widodo ini juga telah 
ditindaklanjuti secara cepat oleh 
BPKP (2015), salah satunya adalah 
dengan disusunnya Grand Design 
Kapabilitas APIP. Upaya peningkatan 
kapabilitas APIP ini akan dapat di-
lakukan secara optimal jika didukung 
dengan kepemimpinan yang inklusif. 

Lantas, bagaimana caranya agar 
seorang pimpinan internal audit 

dapat menerapkan inclusive leadership? 
Bourke dan Espedido (2019) dalam 
tulisannya di Harvard Business Re-
view mengemukakan terdapat seti-
daknya 4 hal yang dapat dilakukan 
sebagai langkah awal menerapkan 
inclusive leadership, yaitu:
1. Know your leadership shadow

Pemimpin harus berani menge-
nali diri dengan bertanya kepada 
para anggota tim, apakah sebagai 
pemimpin telah memiliki karak-
ter yang inklusif atau terbuka.

2. Be visible and vocal
Sosialisasikan semangat inklusivi-
tas dalam berbagai acara.

3. Deliberately seek out difference
Berikan kesempatan kepada orang 
atau pihak-pihak di luar tim un-
tuk berkolaborasi dan memberi-
kan masukan.

4. Check your impact
Identifikasi apakah kehadirannya 
sebagai pemimpin telah mem-
berikan pengaruh positif terhadap 
organisasi.
Berdasarkan ulasan tersebut di 

atas, setidaknya terdapat tiga kesim-
pulan yang dapat ditarik terkait 
kepemimpinan inklusif atau inclusive 
leadership ini khususnya jika hal ini 
diterapkan di organisasi internal 
audit. Pertama, bahwa pendekatan 
kepemimpinan inklusif pada saat ini 
ternyata semakin mendapat tempat, 
sebaliknya sifat ekslusif kini mulai 
memudar dan semakin ditinggalkan. 
Fenomena ini terjadi karena para 
pimpinan (Leaders) di internal audit 
secara faktual harus bekerja dengan 
orang lain, baik anak buah langsung 
maupun mitra kerjanya, apalagi 
jumlah anak buah maupun mitranya 
semakin banyak, sehingga Pimpinan 
dipaksa harus dapat merangkul (in-
clude/inclusive) para anggota atau mitra 
kerjanya, baik dari segi interaksi 
sosial maupun sisi pemikirannya, ide-
anya, masukannya, sarannya maupun 
kritik-kritiknya. Kedua, kebersatuan 

dan keragaman bakat (talenta) dari 
sebuah tim dipercaya dapat menjadi 
kekuatan dari tim tersebut, yang 
pada waktunya nanti akan memper-
lihatkan bahwa tim itulah yang akan 
lebih unggul dari tim lainnya. Dalam 
konteks ini seorang pemimpin di in-
ternal audit perlu menyadari dan te-
rus menerus bersikap terbuka, men-
dengarkan, memahami, menghargai, 
mensinergikan gagasan dari berbagai 
sumber agar hasil keputusannya 
menjadi semakin tajam dan utuh. 
Ketiga, bahwa sesuai hasil survei, 
banyak pimpinan - termasuk di ling-
kungan internal audit - tidak menge-
tahui persis apakah dia itu termasuk 
inclusive atau tidak. Mayoritas pimpi-
nan, tidak terkecuali di lingkungan 
internal audit, memiliki personal biased 
dikarenakan sejarah hidupnya. Oleh 
sebab itu, seorang pemimpin harus 
mau introspeksi diri dengan cara an-
tara lain bertanya kepada anak buah, 
yaitu mau memahami apa yang anak 
buah rasakan, termasuk memberi 
kesempatan kepada mereka untuk 
mengusulkan perubahan-perubahan 
yang harus dilakukan dan diperbaiki 
terus-menerus oleh pimpinannya 
sesuai dengan apa yang mereka ha-
rapkan atau yang mereka kehendaki.

Jika Pimpinan Internal Audit 
terdorong untuk menerapkan inclusive 
leadership secara baik dan konsisten, 
maka potensi tumbuh kembangnya 
budaya organisasi yang sehat dan 
kondusif akan semakin terbuka yang 
pada gilirannya nanti akan berdam-
pak terhadap terhadap peningkatan 
kinerja masing-masing tim (termasuk 
anggota tim) maupun Organisasi 
Internal Audit. Dengan kata lain, tu-
juan dibentuknya Organisasi Internal 
Audit dapat tercapai secara efektif. 
Thus, sudah saatnya para Pimpinan 
Internal Audit - termasuk Pimpinan 
APIP di Indonesia - mulai menata 
kembali ,  berencana menerapkan 
lebih kuat, atau mempertajam lagi 
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rintisan inclusive leadership yang sudah 
dikembangkan dalam upaya mengha-
dapi perubahan global di era digital 
yang semakin dinamis dan massif se-
perti keadaan sekarang ini.
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PENGEJAWANTAHAN FUNGSI 
INVESTIGASI BPKP

DALAM PENGAWASAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL

Taufik Irawan,
Auditor pada Deputi Bidang Investigasi BPKP

Pembangunan nasional meru-
pakan upaya pembangunan 
yang berkes inambungan 
dalam meningkatkan kuali-

tas seluruh aspek kehidupan bermas-
yarakat, berbangsa dan bernegara 
sekaligus proses pengembangan ke-
seluruhan sistem penyelenggaraan 
negara untuk mewujudkan tujuan 
nasional sebagaimana diamanatkan 
dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Menurut Tikson (2005), 
pembangunan nasional dapat pula 
diartikan sebagai transformasi bidang 
ekonomi, sosial dan budaya secara 
terencana melalui kebijakan dan 
strategi menuju arah yang lebih baik.

Pembangunan yang gencar dilak-
sanakan saat ini, khususnya di bidang 
infrastruktur, tidak boleh luput dari 
pengawasan, agar dapat berjalan 
lancar, aman dan berkeadilan sosial. 
Pengawasan juga merupakan bagian 
dari upaya pencegahan terhadap 
penyimpangan-penyimpangan yang 
mungkin terjadi dan untuk menja-
min tercapainya tujuan dan sasaran 
pembangunan secara efektif dan 
efisien. Menurut Wijayanto (2013), 
pengawasan sama pentingnya dengan 
perencanaan dimana perencanaan 
(planning) dan pengawasan (controlling) 

keduanya merupakan bagian dari 
fungsi manajemen selain pengorgani-
sasian (organizing) dan pelaksanaan 
(actuating). Oleh karena itu, penga-
wasan dalam pembangunan ha-
rus dilaksanakan sejak proyek-proyek 
pembangunan masih dalam tahap 
perencanaan.

Dalam melaksanakan fungsi pe-
ngawasan pembangunan nasional, 
melalui Kedeputian Bidang Inves-
tigasi, BPKP melaksanakan penga-
wasan terhadap perencanaan dan 
pelaksanaan atas program/kegiatan 
pembangunan yang mengalami ham-
batan, audit atas penyesuaian harga, 
dan audit klaim. Hal ini sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Presiden 
RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan,  BPKP tidak hanya 
menyelenggarakan urusan pemerin-
tahan di bidang pengawasan keuang-
an negara/daerah, tetapi juga terha-
dap pembangunan nasional.

Evaluasi Hambatan Kelancaran 
Pembangunan

Kegiatan pembangunan nasional 
dalam pelaksanaannya sering timbul 
permasalahan yang dapat mengham-
bat kelancaran dalam prosesnya. 
Permasalahan tersebut dapat timbul 

karena terlalu kuatnya ego sektoral, 
perbedaan persepsi terhadap keten-
tuan dalam peraturan perundang-
undangan, atau munculnya perbe-
daan kondisi riil di lapangan dengan 
kondisi yang dituangkan dalam doku-
men pengadaan maupun dokumen 
kontrak. Jika permasalahan tersebut 
tidak segera diselesaikan, dapat ber-
akibat pada tidak tercapainya tujuan 
pembangunan, baik output, outcome, 
maupun tujuan nasional.

Dalam rangka membantu me-
nyelesaikan permasalahan tersebut, 
BPKP melaksanakan Evaluasi Ham-
batan Kelancaran Pembangunan. 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan 
BPKP Nomor 17 tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bi-
dang Investigasi, Evaluasi Hambatan 
Kelancaran Pembangunan adalah 
evaluasi  secara independen dan 
objektif terhadap hambatan pem-
bangunan untuk mendapatkan alter-
natif penyelesaian sesuai ketentuan 
yang berlaku melalui mediasi. Hal 
ini juga sejalan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah yang menyatakan bahwa 
BPKP melakukan pengawasan intern 
terhadap akuntabilitas keuangan 
negara atas kegiatan tertentu yang 
meliputi antara lain kegiatan yang 
bersifat lintas sektoral.

Mediasi merupakan penyelesaian 
sengketa melalui proses perundi-
ngan untuk memperoleh kesepakatan 
sesuai aturan yang berlaku. Dalam 
melakukan mediasi, mediator mene-
ngahi pertentangan antara kedua pi-
hak dan harus bersifat netral. Pihak-
pihak dalam kegiatan pembangunan 
nasional dapat terdiri dari Pemilik 
Program/Kegiatan dan Penyedia ba-
rang/Jasa. Menurut Fanani (2012), 
layaknya sebuah seni, mediasi me-
merlukan keterampilan khusus yang 
harus selalu diasah disamping harus 
menguasai ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. Keterampilan dalam mediasi 
diperlukan untuk menggali informasi 
yang mendalam dari berbagai sudut 
beserta konsekuensinya sehingga 
dapat ditemukan alternatif penye-
lesaian atas hambatan kelancaran 
pembangunan yang sedang dihadapi. 

Penugasan Evaluasi Hambatan 
Kelancaran Pembangunan dapat 
dilaksanakan berdasarkan pengemba-
ngan hasil pengawasan, pengembang-
an current issues, dan permintaan dari 
instansi pemerintah atau pelaksana 
program/kegiatan. Tujuannya adalah 
untuk menghasilkan alternatif solusi 
yang dapat digunakan dalam pe-
nyelesaian atas permasalahan yang 
menghambat kelancaran program/ke-
giatan pembangunan. Secara umum 
penyebab permasalahan yang me-
merlukan mediasi terbagi ke dalam 
2 (dua) kelompok besar yaitu terkait 
perikatan dalam kegiatan pengadaan 
barang/jasa dan permasalahan mana-
jemen termasuk di dalamnya manaje-
men aset akibat pemekaran wilayah 
karena berlarut-larutnya proses serah 
terima aset.

Berdasarkan Database Access Hasil 
Pengawasan Deputi Bidang Investi-
gasi BPKP, selama tahun 2018, telah 
dilakukan 15 (lima belas) kegiatan 
Evaluasi Hambatan Kelancaran Pem-
bangunan. Dari 15 (lima belas) kegi-
atan tersebut, 8 (delapan) kegiatan 
terkait kegiatan pengadaan barang/
jasa dan 7 (tujuh) kegiatan terkait 
dengan permasalahan manajemen. 
Terhadap 15 (lima belas) kegiatan 
dimaksud, telah dapat dicapai ke-
sepakatan atas penyelesaian dispute-
nya yang bersifat win-win solution dan 
tidak bertentangan dengan aturan 
yang berlaku.

Audit Penyesuaian Harga
Seiring perjalanan waktu, terjadi 

pula perubahan kondisi perekono-
mian yang berdampak pada peruba-
han harga pengadaan barang/jasa 
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Pemerintah. Perubahan ini dapat 
mengakibatkan harga satuan pada 
kontrak tidak sesuai lagi dengan har-
ga pada saat pelaksanaan pekerjaan, 
sehingga dilakukan penyesuaian har-
ga. Penetapan besarnya penyesuaian 
harga ini, harus dilaksanakan dengan 
penghitungan yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku.

Da l am  r angka  p eng amanan 
keuangan negara pada proses pene-
tapan besarnya penyesuaian harga, 
maka BPKP melaksanakan audit 
penyesuaian harga. Sebagaimana 
diatur dalam Peraturan BPKP No-
mor 17 tahun 2017 tentang Pedo-
man Pengelolaan Kegiatan Bidang 
Investigasi, audit penyesuaian harga 
merupakan proses pengumpulan dan 
evaluasi bukti-bukti terkait dengan 
penyesuaian harga atas suatu kontrak 
tahun jamak, atau karena kebijakan 
pemerintah, untuk memperoleh sim-
pulan nilai penyesuaian harga.

Penugasan Audit Penyesuaian 
Harga secara obyektif dan indepen-
den dapat dilaksanakan berdasar-
kan permintaan dari penanggung 
jawab program/kegiatan, pimpinan 
lnstansi Pemerintah Pusat/Daerah, 
BUMN/D, pemberi Pinjaman/Hibah 
Luar Negeri (Lender), perintah pe-
ngadilan/dalam proses mediasi atau 
hasil putusan mediasi oleh lembaga 
arbitrase, serta berdasarkan pengem-
bangan hasil pengawasan.

Berdasarkan Database Access Hasil 
Pengawasan Deputi Bidang Inves-
tigasi BPKP, selama tahun 2018, 
telah dilakukan 44 (empat puluh 
empat) kegiatan audit penyesuaian 
harga. Total usulan penyedia barang/
jasa dalam 44 (empat puluh empat) 
penyesuaian harga tersebut menca-
pai Rp1.771,46Miliar dan dilakukan 
evaluasi oleh pemilik menjadi sebesar 
Rp1.204,78Miliar. Nilai tersebut ke-
mudian dilakukan audit oleh BPKP 
dan terdapat koreksi audit sebesar 

Rp421,98Miliar (35,03%) sehingga ni-
lai penyesuaian harga menjadi sebe-
sar Rp782,80Miliar. Koreksi audit 
atas penyesuaian harga yang dilaku-
kan oleh BPKP tersebut disebabkan 
adanya kesalahan dalam penentuan 
indeks harga yang digunakan, ke-
salahan dalam koefisien dan biaya, 
kesalahan dalam perhitungan vo-
lume pekerjaan, dan kesalahan dalam 
penentuan jadwal.

Audit Klaim
Suatu perjanjian perikatan/kon-

trak pengadaan barang/jasa antara 
pemilik dan penyedia barang/jasa 
memberikan konsekuensi adanya 
hak dan kewajiban di antara masing-
masing pihak. Dalam perikatan/
kontrak tersebut,  klaim dapat terjadi 
karena adanya kerugian pada salah 
satu pihak yang disebabkan adanya 
perbedaan antara kondisi nyata de-
ngan kondisi yang ditetapkan dalam 
dokumen pengadaan dan/atau kon-
trak, atau adanya perintah/permin-
taan lain dari pengguna barang/jasa, 
atau karena terjadinya sesuatu hal 
yang tidak diperkirakan sebelumnya 
sehingga mengakibatkan timbulnya 
kewajiban/kerugian pada salah satu 
pihak.

BPKP secara obyektif dan in-
dependen dapat melakukan audit 
klaim berdasarkan permintaan dari 
penanggung jawab program/kegiatan, 
pimpinan Instansi Pemerintah Pusat/
Daerah, BUMN/D, pemberi Pinja-
man/Hibah Luar Negeri (Lender), 
perintah Pengadilan/dalam proses 
mediasi atau hasil putusan mediasi 
oleh lembaga arbitrase. Sebagaimana 
diatur dalam Peraturan BPKP No-
mor 17 tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Kegiatan Bidang Inves-
tigasi, Audit Klaim adalah proses 
pengumpulan dan evaluasi bukti-
bukti terkait dengan tuntutan kepada 
pemberi kerja atas tambahan biaya 
yang diajukan oleh penyedia barang/

jasa sebagai akibat kondisi yang bu-
kan merupakan kesalahan penyedia 
barang/jasa.

Klaim yang selama ini timbul, 
dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) 
penyebab utama yaitu kelemahan 
dalam perencanaan suatu proyek ter-
masuk penyiapan lahan dan desain, 
serta kelemahan dalam penyusunan 
kontrak sehingga menimbulkan per-
bedaan persepsi.

Berdasarkan Database Access Hasil 
Pengawasan Deputi Bidang Investi-
gasi BPKP, selama tahun 2018, telah 
dilakukan 13 (tiga belas) kegiatan au-
dit klaim. Total usulan penyedia ba-
rang/jasa dalam 13 (tiga belas) klaim 
tersebut mencapai Rp777,45Miliar 
dan dilakukan evaluasi oleh pemilik 
menjadi sebesar Rp568,24Miliar. Ni-
lai tersebut kemudian dilakukan au-
dit oleh BPKP dan terdapat koreksi 
audit sebesar Rp80,16Miliar (14,11%) 
sehingga nilai klaim menjadi sebe-
sar Rp488,08Miliar. Koreksi audit 
klaim yang dilakukan oleh BPKP 
disebabkan adanya kesalahan dalam 
perhitungan harga satuan, kesalahan 
dalam perhitungan biaya, kesalahan 
dalam perhitungan volume peker-
jaan, kesalahan dalam penentuan 
periode klaim, dan kurangnya bukti 
pendukung.

Koreksi Audit Bukanlah Temuan 
Audit

Koreksi yang dilakukan BPKP 
dalam audi t  penyesuaian harga 
dan audit klaim bukan merupakan 
temuan audit sebagaimana temuan 
pada audit keuangan, audit kinerja 
dan audit dengan tujuan tertentu. 
Temuan audit merupakan risiko (risk) 
berdasarkan identifikasi yang dilaku-
kan pada saat penyusunan program 
audit yang menjadi kejadian (evidence), 
dan atas keterjadiannya pihak-pihak 
yang terlibat dinyatakan menyalahi 
suatu kriteria. Sedangkan koreksi 
audit dalam audit penyesuaian harga 

dan audit klaim lebih bersifat pence-
gahan (prefentif) agar pengeluaran 
negara dalam kegiatan pembangunan 
nasional terhindar dari fraud. Penge-
luaran negara berupa pembayaran 
atas pengajuan penyesuaian harga 
atau klaim dipastikan didukung 
dengan perhitungan dan bukti-bukti 
yang memadai. Karena sifatnya yang 
prefentif, maka sebelum menerima 
permintaan audit penyesuaian harga 
dan audit klaim, salah satu syarat 
yang harus dipenuhi adalah proyek 
yang dimintakan audit tidak sedang 
ditangani oleh aparat penegak hu-
kum.

Manfaat Pengawasan (Outcome)
Penugasan Evaluasi Hambatan 

Kelancaran Pembangunan, Audit 
Penyesuaian Harga, dan Audit Klaim 
memberikan manfaat berupa reko-
mendasi strategis sampai ke tingkat 
pengambil kebijakan tertinggi. Reko-
mendasi strategis yang diberikan ter-
kait dengan pembangunan nasional 
yaitu agar :
1. Mengutamakan prinsip kehati-

hatian (prudent) dalam penyusunan 
perencanaan pengadaan, antara 
lain :
a. Desain pekerjaan sesuai ke-

butuhan dan didasarkan studi 
kelayakan (feasibility study) yang 
memadai;

b. Kejelasan ketentuan dalam 
dokumen pengadaan termasuk 
jenis kontraknya, sehingga 
t idak menimbulkan perbe-
daan persepsi antara pemilik 
pekerjaan dan calon penyedia 
barang/jasa. 

2. Memperhatikan dan memitigasi 
risiko secara komprehensif dalam 
penyusunan kontrak, dan menu-
angkannya dalam ketentuan/
syarat-syarat kontrak.

3. Meningkatkan koordinasi lintas 
sektoral terutama dalam peneta-
pan lokasi dan pembebasan lahan 
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suatu proyek.
4. Lebih memperhat ikan pelak-

sanakan manajemen aset negara 
khususnya dalam proses serah 
terima aset.

Konklusi
Memperhatikan uraian atas ur-

gensi pengawasan dalam pembangu-
nan nasional di atas, dan pentingnya 
peran BPKP dalam pengawasan 
pembangunan nasional, diharapkan 
kepada insan-insan BPKP untuk 
memberikan kontribusi terhadap 
peran tersebut dengan meningkatkan 
kompetensi pengawasan pembangu-
nan nasional yang meliputi evaluasi 
hambatan kelancaran pembangunan, 
audit penyesuaian harga, dan audit 
klaim. Peningkatan kompetensi ini 
juga sekaligus sebagai media pemasa-
ran yang sangat baik dalam menum-
buhkan kepercayaan (trust) dari para 
stakeholders. Sekian.
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TAX SHIFT FOR PROMOTING THE 
CIRCULAR ECONOMY

Andy Wijaya,
Auditor pada Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK

The need for shifting from 
the linear economy - the 
‘ t ake -make -u se -d i spo se ’ 
model of consumption to 

be more circular is growing exponen-
tially along with an increasing popu-
lation, expanding economic growth 
and dramatic increasing price of 
materials. The higher price of input, 
such raw materials and energy are 
undeniably increased competition for 
obtaining resources in general, that 
may lead to shortages and disrup-
tions, resulting in accelerated degrad-
ing environment.

Expanding human economic ac-
tivities that compromise environ-
ment at the same time, indeed may 
create unsustainable growth. In the 
long run, it would inevitably lead to 
slower development. Thus, academics, 
business, and governments around 
the world are started to realise that 
linear system of resource consump-
tion expose severe risks to society 
and businesses. To mitigate the risks, 
several concepts have been developed 
to decouple economic growth from 
the environment. 

The Circular Economy, as one of 
those concepts, is primarily consid-
ered as a possible business strategy 
for all-size companies to engage with 
such challenges – making more with 
fewer inputs. On the other hand, 
taxation has been seen as a sustain-

able solution that might address 
economic, social and environmental 
issues. 

However, a transition activity to-
wards Circular Economy is needed 
and yet, a challenging task to do. It 
definitely requires a higher regula-
tion for accelerating the transition 
and simultaneously creating a reac-
tive adaptation for society and busi-
ness actors. 

Circular Economy
The first institution that bring 

up Circular Economy model is El-
len MacArthur Foundation (EMF). 
EMF had established to aims to 
build positive future by utilising Cir-
cular Economy. Circular Economy 
is defined as “an industrial system that is 
restorative or regenerative by intention and 
design. It replaces the ‘end-of-life’ concept 
with restoration, shifts towards the use of 
renewable energy, eliminate the use of toxic 
chemical, which impairs reuse, and aims for 
the elimination of waste through the superior 
design of materials, products systems, and 
within this business model”. The defini-
tion implies that Circular Economy 
model is based on the idea of keeping 
material and natural resources, either 
as inputs or outputs, as long as pos-
sible while retaining their economic 
value and technical properties in a 
closed-loop system. 
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Closed-loop Supply Chain
A supply chain is a network in 

a business that plays important role 
in developing Circular Economy. A 
traditional supply chain, which is 
called ‘forward supply chain’, means 
a system that is connecting materials, 
suppliers, production and distribution 
facilities through the feed-forward 
flow of materials and information. It 
is thoughtful to believe that the mem-
bers of the supply chain are aiming 
at the maximum economic benefits 
from the backward flows. On the 
other hand, a reverse supply chain 
is defined as a process of planning, 
implementing, and controlling the ef-
ficient, cost–effective flow of raw ma-
terials, in–process inventory, finished 
goods, and related information from 
the point of consumption to the point 
of origin for the purpose of recaptur-
ing value or proper disposal. 

Based on the both definitions 
above, a classical supply chain, the 
information and the material are 
flowing from its origin to the end 
of consumer, while the reverse sup-
ply chain makes it possible to bring 
up the products through recovery 
processes by reusing the material. 
Accordingly, if the forward and re-
verse supply chain are considered in 
a simultaneous process, it will form 
a closed-loop supply chain network. 
Therefore, a closed loop supply chain 
is definitely a potential target of busi-
ness network for implementing the 
Circular Economy.

Fiscal Policy as a Nudge for Im-
plementing Closed-Loop Supply 
Chain

The fiscal policy mainly aims at 
addressing several types of barriers, 
such profitability for companies and 
unpriced externalities. Fiscal policy 
sometimes also referred to as market-
based instruments, which typically 
includes levies, taxes, eco-charges, 

etc. It is indeed a powerful policy 
instrument, as economic benefit 
strongly drives companies and people 
as well.

In the world of circular economy, 
fiscal instruments can be applied 
either to discourage non-circular ac-
tivities or explicitly support circular 
economy opportunities. In EU, this 
kind of policy is currently popular, 
and most of them are in a form 
of taxation scheme. The taxation 
schemes are mainly focus on reduc-
ing consumption in general terms. 
For example, mining taxes; carbon 
pricing; petrol and electricity taxes. 
However, the taxation scheme should 
be beyond those boundaries by con-
sidering the resources type that is 
consumed – renewables and non-
renewables. 

On the other hand, labour costs 
are viewed as potential tools to 
encourage recovery processes in 
business. Labours should be seen 
as renewable resources, consider-
ing working is a most versatile and 
adaptable to all resources. Conversely, 
consumption of natural resources that 
are used for producing energy should 
be considered as non-renewable 
resource consumption. It is, there-
fore, taxing non-renewable resources 
should not be considered for only 
controlling consumption, but also 
taking jeopardising the future sur-
vival into consideration.

To move the society to be more 
sustainable, shifting taxes from re-
newable to non-renewable resources 
is needed, to accelerate the transition 
to a Circular Economy. This concept 
is analogous to several studies that 
have suggested similar financial 
policy instrument, namely sustain-
able taxation (Stahel, 2010; 2013), 
and green tax reform (Milios, 2016, 
Wijkman & Skånberg, 2015). Those 
policy instruments, primarily aimed 
at promoting high-quality labour-

intensive approaches by lowering the 
labour cost, while heavily taxing non-
renewable virgin materials. 

To Sum Up
Circular Economy model is based 

on the idea of keeping material and 
natural resources, either as inputs 
or outputs, as long as possible while 
retaining their economic value and 
technical properties in a closed-loop 
system. Having the capability of de-
veloping sustainable society, Circular 
Economy is considered as a powerful 
strategy for achieving numerous goals 
in UN’s Sustainability Development 
2030. Thus the transition towards 
Circular Economy mainly emerges 
from legislation rather than academ-
ics thought. However, the shifting 

processes from linear to be more 
circular would take time. To acceler-
ate this transition, a national-level 
strategy is needed.

Further, for giving a nudge to 
business actors for implementing Cir-
cular Economy, we need to develop a 
set of fiscal policy that may change 
the idea of taxation scheme, such 
resource-labour tax shift. Resource-
labour tax shift sees labour as renew-
able resources and natural resources 
are considered as non-renewable 
resources. Thus, the consumption 
of natural resources should be taxed 
heavily, while labour, the source of 
innovation should be utilised opti-
mally for labour-intensive recovery 
activities, for accelerating the Circu-
lar Economy transitions. 
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EFEKTIVITAS KNOWLEDGE 
SHARING MELALUI METAMORFOSA 

PARIS UPDATE FOR CORPORATE 
UNIVERSITY

Risparanto & Intan Windika,
Perwakilan BPKP DIY

Pendahuluan
Salah satu upaya untuk menin-

gkatkan kompetensi pegawai, Per-
wakilan BPKP D.I. Yogyakarta se-
cara terjadwal menyelenggarakan 
Program Pelatihan Mandiri (PPM) 
bagi seluruh pegawai. Seusai PPM 
dilaksanakan, seringkali materi yang 
dibahas (hard maupun soft file) hanya 
disimpan oleh narasumber, notulis 
dan staf kepegawaian untuk dis-
impan, sehingga pegawai yang ke-
betulan tidak bisa hadir dalam PPM 
tidak dapat memperoleh dengan 
cepat materi yang disampaikan oleh 
narasumber. Hal tersebut memper-
lihatkan kurangnya efektifitas dalam 
sharing knowledge.

Kemajuan teknologi informasi 
dalam segala bidang di kehidupan 
sehari-hari memegang peranan yang 
cukup besar. Untuk menciptakan 
pelayanan yang cepat dan efisien 
dalam penyampaiannya dibutuhkan 
suatu sarana untuk memudahkan 
pengguna dalam mengakses informa-
si. Salah satu sarana yang tepat untuk 
memfasilitasi kecepatan bertukar 
informasi adalah dengan menggu-
nakan website yang terkoneksi dengan 
internet.

Di era industri 4.0 atau kaum 
milenial biasa menyebutnya  “internet 

of things” dimana semua alat elektro-
nik termasuk smartphone dan kom-
puter sudah tergabung dalam cloud 
computing yang dapat mengakses segala 
hal dengan menggunakan internet. 
Dengan meningkatnya revolusi terse-
but maka Paris Update yang selama 
ini hanya bisa diakses di lingkungan 
kantor Perwakilan, ikut bermetamor-
fosa menjadi suatu platform dalam 
bentuk website yang memudahkan se-
luruh pegawai dalam bertukar ilmu, 
dan mengetahui informasi yang ter-
dapat di BPKP D.I. Yogyakarta. 

Metamorfosa Paris Update terse-
but dilakukan guna mendukung ter-
wujudnya rencana Perwakilan BPKP 
D. I. Yogyakarta yang saat ini sedang 
merancang pembangunan Corporate 
University (Corpu) di level Perwakilan 
BPKP sebagai jawaban atas tantan-
gan perkembangan teknologi dan 
semakin meningkatnya ekspektasi 
stakeholders terhadap kinerja BPKP, se-
hingga diperlukan peningkatan kom-
petensi SDM BPKP yang dikelola 
dengan baik. Langkah pembangunan 
Corpu dimulai ketika pada saat Rapat 
Kerja akhir tahun 2018 menjadikan 
Corpu sebagai salah satu topik yang 
dibahas. Hasil pembahasan tersebut 
telah menyepakati dokumen rencana 
implementasi Corpu di Perwakilan 

BPKP D. I. Yogyakarta berupa enam 
kegiatan terdiri dari (1) Penyelarasan 
Kebijakan Pimpinan; (2) Pembentu-
kan Bisnis Process; (3) Pengemba-
ngan Infrastruktur Pembelajaran; (4) 
Pengembangan Kultur Pembelajaran; 
(5) Peningkatan Kapabilitas SDM 
pengelola Corpu; dan (6) Pengukuran 
dan Monitoring Kinerja Corpu.

P ada  k eg i a t an  k e t i g a  y a i t u 
pengembangan infrastruktur pem-
belajaran inilah metamorfosa Paris 
Update diperlukan sebagai Learning 
Facilities, guna menunjang proses pem-
belajaran secara lebih mudah, efektif 
dan efisien.

Landasan Teori dan Kerangka 
Konseptual

Setiap organisasi sektor publik 
membutuhkan sumber daya manusia 
yang kompeten untuk dapat melak-
sanakan amanah yang ditugaskan 
kepada organisasi tersebut. Demikian 
halnya BPKP, juga harus didukung 
dengan sumber daya manusia yang 
memiliki kompetensi yang baik di 
bidang pengawasan keuangan dan 
pembangunan sesuai dengan core busi-
ness BPKP sebagai aparat pengawasan 
intern pemerintah (APIP).

Sebagaimana digariskan dalam 
pasal 11 Peraturan Pemerintah No-
mor 60 Tahun 2008 bahwa APIP 
dapat berperan secara efektif apabila 
sekurang-kurangnya mampu (1) mem-
berikan keyakinan yang memadai 
atas ketaatan, kehematan, efisiensi, 
dan efektivitas pencapaian tujuan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi 
instansi pemerintah; (2) memberikan 
peringatan dini dan meningkatkan 
efektivitas manajemen risiko dalam 
penyelenggaraan tugas dan fungsi 
instansi pemerintah; dan (3) memeli-
hara dan meningkatkan kualitas tata 
kelola penyelenggaraan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah. Peran 
tersebut dapat dilaksanakan melalui 
dua aktivitas utama APIP yaitu assur-

ance activities dan consulting activities. 
Keberhasilan melaksanakan peran 

BPKP dapat diwujudkan dengan 
dukungan sumber daya manusia 
yang kompeten di bidang penga-
wasan. Menurut Spencer and Spen-
cer (1993), kompetensi didefinisikan 
sebagai karakteristik yang mendasari 
seseorang dan berkaitan dengan efek-
tivitas kinerja individu dalam peker-
jaannya. Poerwadarminta (1993:518), 
mendefinisikan kompetensi adalah 
kekuasaan (kewenangan) untuk me-
nentukan/memutuskan suatu hal. 
Adapun menurut Suparno (2001:27), 
kompetensi adalah kecakapan yang 
memadai untuk melakukan suatu tu-
gas atau sebagai memiliki ketrampi-
lan dan kecakapan yang diisyaratkan. 
Kompetensi pegawai harus selalu 
ditingkatkan untuk dapat menjawab 
perkembangan kebutuhan dan ekspe-
ktasi para stakeholders. Berbagai upaya 
dapat dilakukan untuk meningkat-
kan kompetensi SDM, di antaranya 
melalui program pendidikan dan 
pelatihan pegawai, program magang, 
knowledge sharing,  maupun belajar 
secara mandiri yang dilakukan oleh 
pegawai.

Knowledge sharing merupakan salah 
satu metode atau salah satu langkah 
dalam siklus Manajemen Pengeta-
huan yang digunakan untuk mem-
berikan kesempatan kepada anggota 
suatu kelompok, organisasi, instansi 
atau perusahaan untuk berbagi penge-
tahuan yang mereka miliki kepada 
anggota lainnya. Berger dan Luck-
mann (Berger 1966) menyebutkan 
ada 3 momen dalam proses memba-
ngun pengetahuan dalam organisasi 
yaitu eksternalisasi, obyektifikasi dan 
internalisasi. Eksternalisasi pengeta-
huan adalah proses di mana terjadi 
pertukaran pengetahuan personal, 
sehingga pengetahuan dikomunika-
sikan di antara anggota. Objektifikasi 
pengetahuan adalah proses di mana 
pengetahuan menjadi realitas obyek-
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t if ,  sehingga pengetahuan terse-
but diakui organisasi (komunitas). 
Internalisasi pengetahuan adalah 
proses di mana pengetahuan yang 
terobyektifikasi tersebut digunakan 
oleh personal dalam rangka sosialisa-
si mereka. Internalisasi pengetahuan 
dilakukan melalui kegiatan pencarian 
dan menemukan kembali pengeta-
huan yang tersimpan dalam organisa-
si. Inovasi dihasilkan dari kombinasi 
pengetahuan personal, pengetahuan 
yang dishare oleh kelompok, dan pe-
ngetahuan organisasi. Proses know-
ledge sharing dapat dilakukan secara 
lebih efektif apabila didukung dengan 
pemanfaatan teknologi informasi 
berupa aplikasi berbasis website yang 
bisa diakses dari manapun.

Pembahasan
Paris Update yang telah diap-

likasikan sebagai sarana knowledge 
sharing di lingkungan Perwakilan 
BPKP D. I. Yogyakarta selama ini 
dirasa kurang efektif karena hanya 
bisa diakses di dalam lingkungan 
Kantor Perwakilan. Oleh karena itu, 
Paris Update perlu bermetamorfosa 
menjadi suatu platform dalam bentuk 
website yang memudahkan seluruh 
pegawai dalam bertukar ilmu, dan 
mengetahui informasi yang terdapat 
di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

Dengan pengembangan f i tur 
knowledge sharing yang lebih lengkap, 

Paris Update berbasis website ini 
dapat memudahkan pegawai dalam 
berbagi pengetahuan baik berupa 
materi PPM, diklat, atau materi lain 
yang dapat dibagikan oleh pegawai 
itu sendiri kepada pegawai lainnya. 
Tidak hanya itu saja untuk skala 
lebih luas perancangan website ini 
juga meliputi online library, Penyeleng-
garaan SPIP, Maturitas SPIP, Budaya 
Organisasi, dan Pembangunan Zona 
Integritas Menuju WBK/WBBM.

Fitur dan Manfaat 
Pada umunya terdapat dua hak 

akses yaitu admin dan pegawai. 
Admin dapat mengontrol segala ak-
tifitas dalam aplikasi ini, sedangkan 
pegawai hanya dapat memantau dan 
menambahkan data. Setelah pega-
wai masuk kedalam aplikasi meng-
gunakan username dan password yang 
diberikan oleh admin maka pegawai 
mulai dapat mengakses berbagai ma-
cam fitur seperti:
1. Knowledge Management

Pada sistem ini pegawai dapat 
mengelola data pegawai berupa, 
melihat dan menambah data pada 
Knowledge Management yang terdiri 
dari PPM dan Diklat. Sehingga 
setiap pegawai dapat sharing pe-
ngetahuan mengenai PPM dan 
Diklat yang di dapat. Untuk dapat 
mengikuti PPM pegawai wajib 
melakukan registrasi secara online 

untuk memudahkan dalam reka-
pitulasi absensi PPM dan dapat 
mengunduh materi sebelum PPM 
dilaksanakan, sehingga pegawai 
dapat mempelajarinya terlebih da-
hulu dan apabila merasa kesulitan 
dapat langsung ditanyakan pada 
saat PPM berlangsung. Pimpinan 
dapat mengetahui tingkat ke-
seriusan pegawai mengikuti PPM 
dengan memonitor pegawai yang 
telah mendownload materi sebelum 
pelaksanaan PPM. Sementara, 
pegawai dapat memonitor perkem-
bangan keikutsertaan PPM secara 
mudah. Pengembangan ke depan 
yang diperlukan berupa fasilitas 
untuk melakukan pre-test dan post-
test kegiatan PPM.

Gambar 2. Knowledge Management

2. Perpus Kita
Pada sistem ini pegawai dapat 
melihat daftar buku, membaca 
maupun mengunduh buku yang 
terdapat pada online library, se-
hingga pegawai dapat membaca 
buku dimana saja dan kapan 
saja. Pengembangan ke depan 
yang diperlukan berupa fasilitas 
peminjaman buku secara online ke-
mudian buku diantar oleh petugas 
perpustakaan kepada peminjam.

Gambar 3. Perpus Kita

3. Penyelenggaraan SPIP
Pada sistem ini pegawai dapat 

melihat data penyelenggaraan 
SPIP berupa Lingkungan Pengen-
dalian (Lipeng), Penilaian Risiko 
(Risiko), Aktivitas Pengendalian 
(Kendali), dan Pemantauan (Pan-
tau) yang sudah di upload oleh 
admin, sehingga pegawai dapat 
mengetahui informasi mengenai 
penyelenggaraan SPIP, terutama 
informasi mengenai penilaian 
dan penanganan risiko di Per-
wakilan BPKP D.I.Yogyakarta. 
Pengembangan ke depan yang 
diperlukan berupa penyediaan 
fasilitas untuk melakukan moni-
toring keter jadian risiko dan 
monitoring pelaksanaan mitigasi 
risiko. Fasilitas tersebut diharap-
kan dapat memudahkan masing-
masing penanggungjawab risiko 
untuk melaporkan perkemban-
gan keterjadian setiap risiko dan 
mengupload bukti-bukti/dokumen 
mitigasi risiko.

Gambar 4. Penyelenggaraan SPIP

4. Maturitas SPIP
Pada sistem ini pegawai dapat 
melihat data rencana dan realisasi 
peningkatan maturitas penyeleng-
garaan SPIP di Perwakilan BPKP 
D.I.Yogyakarta setiap unsur yang 
meliputi Lingkungan Pengenda-
lian (Lipeng), Penilaian Risiko 
(Risiko), Aktivitas Pengendali-
an (Kendali), dan Pemantauaun 
(Pantau) yang sudah di upload 
oleh admin. Secara berkala admin 
melakukan update pemenuhan 
parameter dan upload dokumen 
pendukungnya.

Gambar 1. Paris Update 
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Gambar 5. Maturitas SPIP

5. Zona Integritas
Pada sistem ini pegawai dapat 
melihat informasi tentang pem-
bangunan Zona Integritas menuju 
WBK/ WBBM di Perwakilan 
BPKP D. I. Yogyakarta setiap area 
perubahan, meliputi Manajemen 
Perubahan, Tata Laksana, Sistem 
Manajemen SDM, Penguatan 
Pengawasan, dan Peningkatan 
Kualitas Layanan Publik.

Gambar 6. Zona Integritas

6. Budaya Organisasi
Pada sistem ini pegawai dapat 
melihat informasi yang berkaitan 
dengan pengembangan Budaya 
Organisasi di Perwakilan BPKP 
D. I. Yogyakarta meliputi rencana 
dan realisasi kegiatan budaya 
kerja.

Penutup
Knowledge sharing telah berperan 

meningkatkan kompetensi pegawai di 
lingkungan Perwakilan BPKP D. I. 
Yogyakarta, sehingga mampu melak-
sanakan tugas dengan baik. Knowledge 
sharing dalam berbagai bentuknya 
termasuk Paris Update perlu terus 
dikembangkan di masa mendatang 
dengan inovasi-inovasi baru sehingga 
mampu mendorong terwujudnya 
budaya knowledge sharing pada semua 
pegawai.


