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Majalah Seputar Litbang 
merupakan media komunikasi 

hasil penelitian dan pengembangan 
di lingkungan BPKP yang 
diharapkan mampu memberikan 
nilai tambah terhadap efektivitas 
pengawasan intern baik untuk 
BPKP maupun pengawas intern 
pemerintah secara umum. 
Pekerjaan penelitian merupakan 
pekerjaan yang membutuhkan 
ketelitian dan passion. Sebagai 
bagian dari proses berpikir, 
penelitian harus dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan 
berbagai hal yang relevan mulai 
dari perumusan masalah sampai 
dengan penyimpulan hasil 
penelitian. Selanjutnya, hal yang 
penting lainnya adalah bagaimana 
mengkomunikasikan hasil litbang 
agar dapat dimanfatkan oleh 
para pihak yang berkepentingan. 
Sebagai salah satu media 
pemanfaatan hasil litbang Majalah 
Seputar Litbang diharapkan 
dapat mempermudah pembaca 
memahami penelitian yang 
dilaksanakan oleh Puslitbangwas 
termasuk permasalahan yang 
melatarbelakanginya. 
Memasuki Triwulan II Tahun 

2019, BPKP sedang disibukkan 
dengan perumusan rancangan 
pengawasan jangka menengah 
sebagai bagian dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN 2020-2024). 
Pergulatan pemikiran mewarnai 
upaya untuk menghasilkan rencana 
pengawasan yang terbaik dengan 
mempertimbangkan berbagai 
sisi. Untuk itu output penelitian 
dan pengembangan diharapkan 
menjadi referensi utama dalam 
perumusan rencana pengawasan ke 
depan. 
Kami mengharapkan Majalah 
Seputar Litbang mampu 
memberikan gambaran bagi para 
pembaca tentang hasil penelitian 
dan pengembangan yang pada 
ujungnya menimbulkan trust 
dari para stakeholder. Kami juga 
mengharapkan terbitan ini dapat 
dimanfaatkan dengan baik dan 
memberikan kontribusi nyata 
terhadap perbaikan praktik 
pengawasan intern di masa yang 
akan datang.  

Bonardo Hutauruk
Kepala Puslitbangwas BPKP

Kata Sambutan
 Kapuslitbangwas
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Waktu berjalan begitu cepat dan 
kita menginjak paruh waktu 
kedua di tahun 2019 ini, dan 

kami kembali menyapa para pembaca 
yang budiman. Di triwulan tiga kami 
datang membawa sajian berarti bagi 
pembaca setia kami mengangkat tema 
Mengawal Pengelolaan Risiko Sektor 
Publik Melalui SPIP.
Pembicaraan mengenai manajemen 
risiko hampir tak pernah berhenti.  
Diskusi malah semakin hangat 
setelah dalam rancangan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional 2020-2024, manajemen 
risiko menjadi salah satu indikator 
pengukuran. Perdebatan semakin seru 
ketika seluruh kegiatan yang dilakukan 
oleh BPKP ke depan dihubungkan 
atau mendukung indikator manajemen 
risiko yang tercantum dalam RPJMN 
tersebut. Untuk itulah kami tetap 
mengangkat topik manejemen risiko 
kali ini dengan menyoroti aspek 
struktur manajemen risiko. Bagaimana 
pun juga untuk efektifnya manajemen 
risiko perlu memperhatikan struktur 
manajemen risiko ini.
BPKP juga tidak henti-hentinya 
mencari bentuk pengawasan baru 
sebagai inovasi. Setelah melakukan 
penelitian mengenai pengawasan 
partisipasi masyarakat (PPM), kali ini 
kami mengangkat bentuk pengawasan 
Agile sebagai topik pilihan yang 
kedua. Agile Audit dimaksudkan 
untuk menghilangkan pekerjaan-
pekerjaan yang kurang bermanfaat, 
menghemat waktu, dan memfokuskan 
pekerjaan audit. Topik ini diangkat 
memperhatikan perkembangan 
yang terjadi saat ini yang menuntut 
pengawasan yang harus dilakukan 
secara cepat dan juga memperhatikan 
kondisi yang ada dalam pelaksanaan 
audit. Hasil penelitian mengenai 
Agile dibahas kali ini untuk memberi 

gambaran mengenai penerapan konsep 
tersebut dalam pengawasan di Indonesia.
Pembahasan sistem pengendalian 
intern pemerintahan (SPIP) juga 
senantiasa menarik. Pada terbitan ini 
dihadirkan dua topik mengenai SPIP 
yaitu implementasi peran SPIP dan APIP 
dalam pencegahan korupsi serta SPIP 
tematik.  Perbincangan tema ini harus 
senantiasa didengungkan untuk menjaga 
fokus pada SPIP untuk mencapai tujuan 
SPIP itu sendiri.
Setiap terbitan Seputar Litbang 
diperkaya dengan pengembangan 
gagasan yaitu memunculkan ide-ide 
baru yang segar untuk menjadi bahan 
pemikiran yang kemudian diharapkan 
dapat menjadi inovasi. Kali ini diangkat 
gagasan mengenai pembinaan APIP 
dalam penyelenggaraan penelitian dan 
pengembangan dan juga bagaimana 
menjadi lebih baik dalam sepuluh 
langkah yang merupakan lanjutan dari 
tulisan sebelumnya. Selanjutnya juga 
disertakan dua artikel bebas mengenai 
inovasi berjudul Inovasi 3rd Alternative 
dan Inovasi di sektor publik.
Pemikiran kali ini juga diperkaya dengan 
resensi buku dengan membedah dua 
buku yang relevan dengan penelitian 
yaitu Teknik Analisis Keberlanjutan dan 
Blockchain for Social Impact Moving Beyond 
the Hype. Kegiatan di Puslitbangwas 
juga dapat diikuti oleh para pembaca 
lewat berita Litbang yang menampilkan 
suasana Library Café, kunjungan ke 
Kemenristek Dikti terkait PUI dan galeri 
foto. Semua kami kemas dalam satu 
sajian yang menarik.
Selamat menikmati sajian kami, semoga 
terbitan ini bermanfaat bagi para 
pembaca setia.

Editorial

Teks 
Jamason Sinaga
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AGILE AUDIT INTERN:
“Mengimplementasikan Pola Pikir Agile 

ke dalam Kegiatan Audit Intern”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi (to explore) 
konsep Agile Audit Intern, potensi 
BPKP untuk menerapkan 

konsep tersebut, dan langkah-langkah 
penerapannya. Pendekatan yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif 
dengan metode eksploratif melalui 
pertanyaan-pertanyaan survei yang 
disusun oleh Newmark, Dickey, dan 
Wilcoc (2018) dari University of Northern 
Colorado. Studi kasus juga dilakukan 
dengan menggunakan Audit dengan 
Tujuan Tertentu atas Program Dana 
Jaminan Sosial BPJS sebagai konteks 
penelitian. Hasil Penelitian berupa 

rumusan konsep agile audit intern 
hasil sintesis dari sejumlah literatur, 
serta potensi BPKP untuk menerapkan 
konsep tersebut dan langkah-langkah 
penerapannya secara umum. Implikasi 
penelitian ini adalah pengembangan 
pedoman umum berupa langkah-langkah 
rinci untuk dapat diimplementasikan.

LATAR BELAKANG MASALAH  
Permasalahan yang dibahas dalam 
tulisan ini meliputi apakah konsep 
Agile Internal Audit, bagaimana potensi 
penerapan konsep Agile Internal Audit di 
BPKP, dan bagaimana langkah-langkah 
penerapannya. Tulisan ini diharapkan 
dapat memberikan pemahaman kepada 

Oleh: Gun Gun Gunanjar
(Ketua Tim Peneliti)
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perhatian pada penanganan risiko dan 
pemberian insights mendalam yang 
dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
Untuk kepentingan pembahasan, peneliti 
mencoba mensintesiskan dari berbagai 
sumber rumusan Agile Audit Intern 
sebagai serangkaian perubahan pola 
pikir, perilaku, dan budaya  suatu fungsi 
audit intern, yang berpengaruh terhadap 
pendekatan dan metodologi audit yang 
lebih kolaboratif dan iteratif, yang 
dimanifestasikan ke dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan penyampaian hasil 
audit, dengan memusatkan perhatian 
pada pemberian insights, penanganan 
risiko dan nilai tumbuh yang dibutuhkan 
oleh pemangku kepentingan untuk 
menghasilkan outcome secara efisien dan 
hemat biaya.
Agile adalah pola pikir yang ditentukan 
dari nilai-nilai, dipandu oleh prinsip-
prinsip, dan dimanifestasikan oleh 
berbagai praktik. Ahmed Sidky 
menggambarkan pola pikir agile seperti 
pada Gambar 1.
Para  pelaku  audit  intern kini harus  
menyadari bahwa mereka berada di 
dalam lingkungan yang penuh dengan 
ketidakpastian serta terganggu oleh 

pembaca tentang konsep agile internal 
audit. Selain itu, menambah literatur 
pengawasan terkait dengan alternatif 
metode pengawasan yang efektif dan 
berkualitas, terutama menjadi salah 
satu referensi untuk bahan perumusan 
kebijakan pengawasan yang cepat/gesit, 
dan merespon perubahan yang terjadi.

1. Konsep Agile Audit Intern
Agile merupakan kata yang popular dalam 
dua dekade ini, yang bermakna luwes, 
lincah, gesit dan cerdas meskipun pada 
mulanya berasal dari pengembangan 
software, agile dibahas, dikembangkan, dan 
diadopsi oleh banyak disiplin ilmu lain. 
Akan tetapi, literatur agile di bidang audit 
ternyata masih minim. Para pakar profesi 
auditing masih beragam sudut pandang 
dalam menggambarkan konsep “agile 
audit intern”, apakah suatu pendekatan, 
metodologi, perubahan perilaku, budaya, 
dan pola pikir, atau audit berbasis risiko. 
Namun, secara substantif tidak ada 
perbedaan yang menonjol, terutama soal 
tujuan. Agile Audit dimaksudkan untuk 
menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang 
kurang bermanfaat, menghemat waktu, 
dan memfokuskan pekerjaan audit pada 
area-area yang penting, serta memusatkan 
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kemajuan teknologi dan tuntutan dari 
para pemangku kepentingan untuk 
menyerahkan nilai dengan lebih cepat 
sesuai dengan prioritasnya. Oleh karena 
itu, mereka harus mengubah cara 
pendekatan, metodologi, dan proses-proses 
yang fokus terhadap hal-hal yang memiliki 
prioritas tinggi. Nilai-nilai atau prinsip 

Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Gambar 2
Traditional Audit vs Agile Audit

Gambar 1
Pola Pikir Agile Model Ahmed Sidky

nilai yang membentuk pola pikir tersebut, 
misalnya komitmen untuk kesuksesan 
tim, keberanian untuk berperilaku etis, 
dan fokus pada tujuan tim, keterbukaan 
tentang pekerjaan dan tantangan, serta 
menghormati anggota tim agar kapabel.
Menjadi organisasi yang gesit 
membutuhkan waktu dan komitmen. 
Menurut Gibbons (Newmark, Dickey, 
dan Wilcoc, 2018) Agility membutuhkan 
perubahan besar-besaran dalam 
budaya, pola pikir (keyakinan), perilaku 
(keterampilan), dan proses (struktur). 

Perubahan budaya dan pola pikir tidak 
akan berkelanjutan tanpa perubahan 
perilaku dan struktur aktual. Perubahan 
menjadi lincah secara terstruktur lebih 
baik ketimbang gesit saat diperlukan saja. 
Budaya agile dalam scrum method meliputi 
transparansi di semua anggota tim, 
inspeksi untuk memastikan kualitas tinggi, 
adaptasi terhadap perubahan lingkungan, 
dan menyesuaikan proses yang tidak 
efektif.
Pola pikir berdampak pada perilaku yang 
patuh terhadap kelima nilai di atas untuk 
mencapai manfaat yang diinginkan, yaitu 
setiap anggota memiliki keberanian untuk 
berperilaku etis dan terlepas dari kesulitan 
situasi karena orang sering mencari jalan 
pintas ketika tantangan atau hambatan 
muncul. Selain itu, terbuka untuk inspeksi 
sehingga inefisiensi dapat diperbaiki dan 
hambatan dihilangkan, menghasilkan 
peningkatan kinerja dan kualitas, serta 
anggota tim harus saling menghormati 
agar dapat bertanggung jawab dan 
kapabel.
Sebagai perwujudan dari pola pikir, nilai-
nilai, dan prinsip-prinsip terbentuklah 
sebuah pendekatan agile yang lebih 
terfokus pada stakeholder melalui 
proses audit yang lebih cepat dan 
dapat memberikan insight yang tepat 
waktu. Perubahan pendekatan meliputi 
pendekatan perencanaan audit dari 
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model lama yang waterfall menjadi iteratif, 
pendekatan proses audit, yang semula 
(audit tradisional) tahapannya sistematis, 
terukur, dan linier yang bertujuan untuk 
menentukan sejumlah besar kebutuhan di 
muka, menjadi iteratif, serta mengurangi 
dokumentasi. Perbedaan antara Traditional 
Audit dengan Agile Audit sebagaimana 
tampak pada Gambar 2. 

2. Pertimbangan-pertimbangan untuk 
Penerapan Konsep Agile
Literatur agile audit tidak menyebutkan 
jenis-jenis audit intern yang cocok untuk 
dilaksanakan dengan pendekatan agile. 
Untuk penerapannya, perlu mengantisipasi 
dan mempertimbangkan beberapa 
hal, yaitu area-area audit yang tingkat 
ketidakpastiannya tinggi; area-area 
yang kondisinya tidak harus diaudit 
sepenuhnya; subjek audit yang bergerak 
dengan langkah cepat, dan proyek-
proyek/bisnis tertentu yang mengadopsi 
pendekatan agile yang lebih dinamis 
dibandingkan yang tradisional, keinginan 
untuk melaksanakan audit secara efisien, 
juga merupakan pertimbangan dari sisi tim 
audit. 
Hal utama yang 
dipertimbangkan adalah 
tingkat ketidakpastian 
tinggi, yang meliputi 
dua aspek, yaitu 
tingkat ketidakpastian 
kebutuhan pemangku 
kepentingan dan tingkat 
ketidakpastian teknis. 
Untuk menggambarkan 
ketidakpastian (Project 
Management Institute/
PMI, 2018, p. 17-18)  
memvisualisasikan 
dengan menggunakan 
Stacey Complex Model pada 
Gambar 3. Auditor harus 
mengantisipasi terlebih 

Gambar 3
Model Ketidakpastian dan Kompleksitas

dahulu tingkat ketidakpastian kebutuhan 
dan tingkat ketidakpastian teknisnya 
objek auditnya. Jika tingkat ketidakpastian 
kebutuhan dan ketidakpastian teknis 
rendah, tidak perlu menggunakan 

pendekatan agile, karena dengan 
pendekatan linear masih dapat berjalan 
dengan baik. Akan tetapi, ketika tingkat 
ketidakpastian keduanya meningkat, 
maka pendekatan adaptif/agile lebih tepat 
digunakan.
Setelah mengetahui kondisi tersebut, tim 
audit menetapkan pendekatan proses 
audit yang tepat untuk dilaksanakan, 
yaitu terukur, bertahap, berulang, 
dan agile. Siklus hidup terukur, yaitu 
pendekatan yang lebih tradisional 
dengan serangkaian perencanaan yang 
dibuat terlebih dahulu, kemudian 
diputuskan dalam satu cara, sebuah 
proses beruntun. Siklus hidup berulang 
adalah pendekatan yang memungkinkan 
adanya umpan balik untuk pekerjaan 
yang belum selesai guna meningkatkan 
dan memodifikasi pekerjaan tersebut. 
Siklus hidup bertahap merupakan 
pendekatan yang menyediakan hal-hal 
yang dapat diserahkan dalam bentuk 
rampung agar para pelanggan dapat 
segera menggunakannya. Siklus hidup 
agile adalah sebuah pendekatan berulang 
sekaligus bertahap untuk memperbaiki 

detail pekerjaan dan memberikan hasil 
secara frekuen. Siklus hidup digambarkan 
dengan Kontinum Siklus Hidup dalam 
Agile Practice Guide (PMI, 2018, p. 17-18) 
sebagaimana terlihat pada Gambar 4.
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Gambar 4
Kontinum Siklus Hidup

Untuk menilai dan mendiskusikan 
apakah pendekatan audit harus 
dijalankan dengan menggunakan 
siklus terukur, hibrida (kombinasi dari 
pendekatan terukur, berulang, bertahap 
dan/atau agile), atau agile, literatur agile 
banyak menyertakan “perlengkapan 
filter agile” (PMI, 2018). PMI sendiri pada 
Apendiks X3 melampirkan Perlengkapan 
Filter Agile yang Sesuai. Filter ini meliputi 
tiga aspek/kategori, yaitu budaya, tim 
dan proyek. Perlengkapan tersebut berisi 
pertanyaan-pertanyaan yang harus 
didiskusikan oleh tim. Hasil penilaiannya 
diwakili dengan skala antara 1-10. 
Sebagai contoh, pertanyaan untuk 
kategori budaya, antara lain apakah tim 
diberi kuasa untuk mengambil keputusan 
sendiri terkait cara menangani pekerjaan? 
Untuk kategori Tim, antara lain, misalnya 
seberapa besar ukuran tim inti? Tingkat 
pengalaman dan keahlian peran tim inti, 
dan seterusnya.

3. Hal-hal yang Harus Ada dalam Agile 
Audit
Dari berbagai literatur yang ada, dapat 
diikhtisarkan hal-hal yang harus ada 
sebagai ciri-ciri utama agile audit sebagai 
berikut:

a. Agile Audit Manifesto
Metodologi agile bukan hal baru di dalam 
pengembangan software. Agile menjadi 
populer dan banyak diadopsi berbagai 
bidang disiplin setelah para pakar 
pengembang software mendeklarasikan 

sebuah Agile Manifesto. Agile Manifesto 
adalah pernyataan terbuka tentang tujuan 
dan pandangan seseorang atau suatu 
kelompok orang. Agile Audit Manifesto 
adalah pernyataan terbuka dari suatu 
organisasi/fungsi audit yang memaparkan 
nilai-nilai dan prinsip-prinsip agile secara 
definitif. Agile menjadi penting dan 
bermakna setelah adanya pernyataan 
terbuka tersebut. Oleh karena itu, fungsi 
audit yang ingin menerapkan agile, perlu 
mengawali dengan Agile Audit Manifesto 
ini.

b. Perencanaan Fleksibel sesuai Prioritas 
Pengguna dengan Penggunaan Design 
Thinking
Mendesain produk yang tepat untuk 
pelanggan dengan sepenuhnya memahami: 
- apa yang mereka rasakan 
- apa yang mereka fikirkan 
- apa yang mereka inginkan 
Pada akhirnya merancang suatu produk 
itu adalah mendesain untuk menjual. (Scott 
Hurf)

c. Scrum
Scrum merupakan salah satu metode 
populer untuk memperkenalkan agile dan 
dapat memberikan struktur untuk proses 
audit secara lincah. Kelebihan scrum adalah 
sederhana dan fleksibel. Scrum bukan 
sekadar struktur, karena membutuhkan 
perubahan budaya, pola pikir, dan perilaku 
orang-orangnya untuk melaksanakan 
peran-peran, acara-acara atau proses, dan 
artefak-artefak atau dokumen. Rerangka 
scrum meliputi product owner, scrum master, 
dan development team. Product owner adalah 
orang yang bertugas mengelola penugasan, 
mengambil keputusan, dan membuat 
prioritas tugas, untuk diselesaikan 
dan diserahkan kepada klien dengan 
memaksimalkan nilai. Product owner 
mengasosiasikan dengan contoh praktik 
di BPKP adalah Deputi/Kepala Perwakilan 
selaku pemilik pekerjaan. Development 
team atau audit team adalah tim audit 
yang bersifal lintas fungsi, yang memiliki 
kompetensi khusus dan kompetensi 
umum, yaitu para PFA (pejabat fungsional 
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auditor). Adapun scrum master adalah para 
koordinator pengawasan yang tugasnya 
adalah membantu product owner dengan 
menjaga tim agar tetap dalam kinerja 
tinggi, melindungi dari gangguan pihak 
luar (outside distractions), menghilangkan 

Gambar 5
Agile-Scrum Model

hambatan, serta memastikan seluruh tim 
menjaga semangat dan mematuhi aturan.
Proses atau acara-acara meliputi sprint, 
sprint planning, daily scrum, sprint review, 
dan sprint retrospective. Sprint menurut 
definisi adalah sebuah batasan waktu 
dengan durasi satu bulan atau kurang 
untuk menyelesaikan suatu item audit 
yang direncanakan. Ketika Sprint dimulai, 
durasinya tetap, berarti tidak bisa 
diperpendek atau diperpanjang. Sprint 
meliputi (a) sprint planning, yaitu suatu 
proses perencanaan yang cepat sesuai 
dengan prioritas; (b) daily (standup) scrum 
meeting adalah review harian secara singkat 
di intern tim; (c) sprint review adalah jeda 
teratur untuk merefleksi apa yang telah 
dicapai oleh tim audit dan merencanakan 
aktivitas sprint selanjutnya, biasanya 2–4 
minggu; dan (d) sprint retrospective adalah 
introspeksi tim untuk melihat hal-hal yang 
telah dieksekusi.
Tiga artefak terdiri atas audit backlog, sprint 
backlog, dan increment. Audit backlog adalah 
daftar area audit (setumpukan risiko 
audit) yang diperbarui terus-menerus. 
Item-item dalam daftar pada awalnya 
sedikit kabur tentang outcome yang 
ditargetkan dan waktu yang diinginkan. 
Kemudian, auditor internal dan pemangku 

kepentingan menyaringnya hingga detail 
item-item tersebut naik daftar sampai 
pekerjaan siap untuk dilakukan (Definition 
of Ready, disingkat DOR).  Pada dasarnya 
perencanaan agile internal audit adalah 
untuk mengelola setumpuk (backlog) 

pekerjaan audit yang terus 
menerus dimutakhirkan dan 
diurut prioritasnya berdasarkan 
tingkat risiko dan kebutuhan 
pemangku kepentingan). 
Selanjutnya, area audit yang sudah 
siap diaudit dimasukan ke dalam 
sprint backlog untuk dipantau 
perkembangannya. Sprint backlog 
adalah daftar area audit yang 
sedang diaudit/dieksekusi. 
Adapun area audit yang sudah 
selesai disebut increment. 

4. Potensi BPKP untuk Menerapkan Agile 
Audit Intern
Menjawab pertanyaan masalah terkait 
dengan sub judul ini, peneliti melakukan 
qualitative survey, dengan mengadaptasi 
parameter survei yang dikembangkan 
oleh Newmark, Dickey, dan Wilcoc 
(2018) dengan responden adalah para 
pimpinan dan para auditor di unit kerja 
BPKP yang mewakili wilayah barat, 
tengah, dan timur. Survei tersebut berisi 
pertanyaan atas sepuluh aspek terkait 
kondisi unit kerja menyangkut adaptasinya 
terhadap perubahan  lingkungan internal 
dan eksternal, mudah/tidaknya untuk 
diprediksi,  permasalahan yang dihadapi 
dalam pengelolaan perencanaan dan 
proses audit intern, sumber daya yang 
dimiliki untuk merespon perubahan, 
kesiapan TIK yang dibutuhkan, respon, 
penerimaan, atau tindak lanjut atas jasa 
yang diberikan kepada auditan atau klien/
pelanggan, serta sikap tim audit dalam 
menghadapi disruption. 
Hasil survey menemukan bahwa agile 
audit di BPKP pada dasarnya telah 
tampak dalam bentuk kemampuan BPKP 
beradaptasi dengan perubahan lingkungan 
eksternal, yaitu perubahan regulasi 
dan perubahan kebutuhan pemangku 
kepentingan. Perubahan regulasi ini terjadi 
saat terbitnya paket undang-undang 
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keuangan negara yang berdampak pada 
perubahan peran lembaga pengawasan 
dan munculnya kebutuhan stakeholders 
terkait pengelolaan keuangan yang 
berbasis teknologi informasi. Indikator 
ke-agile-an dalam pelaksanaan pengawasan 
di BPKP adalah ketika Perwakilan BPKP 
dapat merespon penugasan pengawasan 
terbaru (incidental) dari BPKP Pusat yang 
merespon perubahan eksternal. Penugasan 
ini mendorong penyesuaian di dalam 

yang lebih bermutu dan audit yang 
kompleks, berdasarkan hasil penilaian 
risiko dan prioritas kebutuhan pemangku 
kepentingan, meningkatkan hubungan 
erat BPKP dengan para pemangku 
kepentingan, memungkinkan BPKP dapat 
memberikan insight yang lebih mendalam, 
lebih memberdayakan dan memberi 
semangat auditor BPKP dari kalangan 
milenial, serta mendorong penggunaan 
dokumentasi yang lebih sedikit. Agile 

program kegiatan 
pengawasan dan 
pembinaan tahunan 
(PKP2T). Termasuk 
dalam hal ini 
adalah munculnya 
perubahan pada 
alokasi sumber daya 
manusia, keuangan, 
dan prasarana 
untuk menyikapi 
perubahan tersebut. 
Indikator lainnya 
adalah BPKP 
menghasilkan berbagai produk berbasis 
teknologi informasi yang menanggapi 
kebutuhan baru pengelolaan keuangan 
dan aset di pemerintahan daerah dan 
pemerintahan desa yang berbasis teknologi 
informasi, seperti SIMDA Keuangan, 
SIMDA Aset, dan Siskeudes. Selain itu, 
BPKP membangun infrastruktur computer 
forensic audit untuk meningkatkan kualitas 
audit investigasi dan masih banyak inovasi 
lainnya. 
Pendekatan agile audit tepat digunakan di 
BPKP untuk menyelesaikan audit-audit 
yang penting dan mendesak sesuai dengan 
kebutuhan dan prioritas stakeholders, 
serta tingkat perubahan teknis yang 
cukup tinggi. Sebagai contoh, permintaan 
penugasan seperti Audit Tujuan Tertentu 
(ATT) atas Aset Dana Jaminan Sosial 
(DJS) Kesehatan (Audit BPJS). Dengan 
mengadopsi konsep agile, BPKP berpotensi 
untuk dapat melaksanakan audit intern 
yang lebih efisien dengan menghilangkan 
pekerjaan-pekerjaan yang kurang 
bermanfaat, memfokuskan upaya dan 
waktu yang tersedia pada penugasan 

audit intern 
memungkinkan 
BPKP untuk 
merespon dengan 
cepat dan efektif, 
ketika strategi, 
prioritas pemangku 
kepentingan 
berubah cepat, 
serta teknologi, 
pesaing, peraturan, 
dan risiko 
berkembang.

LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN 
AGILE
Berdasarkan atas konsep agile audit 
intern tersebut dan memperhatikan 
beberapa referensi, maka langkah-
langkah penerapan agile internal audit 
divisualisasikan dalam gambar 6.

1. Perubahan Pola Pikir
Oleh karena agile audit merupakan 
perpaduan antara pola pikir dan proses, 
maka penerapan agile diawali dengan 
perubahan pola pikir tentang prinsip nilai, 
budaya, dan perilaku. Perubahan ini perlu 
dituangkan ke dalam Agile Audit Intern 
Manifesto. Manifesto ini diperkenalkan 
dan diimplementasikan melalui change 
management kepada semua personil.

2. Perubahan Pendekatan
Perubahan pendekatan dalam perencanaan 
audit mencakup proses audit, komunikasi 
dan pelaporan audit; dokumentasi audit 
yang paperless menggunakan aplikasi; serta 
perubahan peran-peran, baik pimpinan, 
yaitu pemimpin yang energizer, melayani, 

Tim Agile saat kunjungan studi ke PWC
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dan pandangan kesisteman. Selain itu, 
komposisi tim yang terdiri dari personil 
lintas fungsi, memiliki kompetensi 
umum dan khusus, berdedikasi, memiliki 
kemampuan untuk mengelola tantangan 
dalam berbagai kondisi, memiliki 
komitmen untuk bekerja sama satu sama 
lain, serta menyelesaikan tugas penting 
dengan cepat.

3. Penerapan Metode Agile: Scrum
Rerangka scrum ada tiga unsur, yaitu tiga 
peran, empat acara, dan tiga artefak. Tiga 
peran dalan scrum (scrum team) terdiri atas 
product owner, scrum master, dan audit team. 
Empat acara adalah sprint planning, daily 
(standup) meeting, sprint review, dan sprint 
retrospective. Tiga artefak terdiri atas audit 
backlog, sprint backlog, dan increment.

4. Strategi Penerapan
Setiap fungsi audit (unit teknis) berada 
dalam lingkup organisasi yang lebih 
besar (BPKP secara keseluruhan). Fungsi 
audit tidak memiliki kemampuan atau 
wewenang dalam semua aspek yang 
dibutuhkan untuk menerapkan agile. 
Untuk itu diperlukan keterlibatan unit 
kerja terkait lainnya.
a. Melakukan Mapping Kondisi Unit-Unit 
Kerja BPKP 
Dalam strategi penerapan agile, terlebih 
dahulu perlu dilakukan mapping unit kerja, 
untuk mengetahui kondisi sepuluh aspek 

kemampuan umum dan khusus, termasuk 
SDM yang memiliki kemampuan audit 
berbasis komputer dan pengolahan data 
analytical. Biro Sumber Daya Manusia, 
Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan 
Tatakerja, Pusdiklatwas serta Pusinfowas 
perlu merancang diklat-diklat terkait 
kebutuhan agile audit di masa depan, 
sehingga terciptanya mindset agile audit. 
c. Pemenuhan Infrastruktur 
Hasil survei menunjukkan masih 
belum memadainya infrastruktur yang 
dibutuhkan, terutama infrastruktur 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
yang memadai. Dalam hal ini diperlukan 
keterlibatan Pusinfowas untuk memenuhi 
kebutuhan infrastruktur.

IMPLIKASI
Di tahapan selanjutnya, akan dilakukan 
pengembangan pedoman umum agile audit 
intern untuk merinci langkah-langkah 
penerapan agile audit di BPKP yang 
diuraikan di atas.

Tim Peneliti: 

Rury Hanasri
Gun Gun Gunanjar
Yulia Pramita R
Fandi Arya Pratama
Navira Erliani

tersebut di atas secara lebih rinci, 
sebagaimana yang dilakukan pada 
empat unit kerja yang menjadi 
sampel penelitian ini. Hasil mapping 
digunakan untuk menyusun strategi 
penerapan agile sesuai dengan 
prioritas dalam penerapan agile. 
Sebagaimana diketahui, dari hasil 
survei diketahui bahwa kondisi 
wilayah itu tidak sama.
b. Peningkatan Kompetensi SDM
Komposisi tim agile adalah tim 
lintas fungsi yang terdiri atas 
gabungan personil yang memiliki 

Gambar 6 
Langkah-langkah Penerapan Agile

Auditing di BPKP
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IMPLEMENTASI PERAN SPIP DAN 
APIP DALAM

PENCEGAHAN KORUPSI
(Studi Kasus pada Kabupaten X dan Y)

Abstrak
Kondisi maturitas SPIP yang kuat dan 
kapabilitas APIP yang terus meningkat 
merupakan faktor-faktor yang dapat 
menekan terjadinya korupsi.

Pendahuluan
Beberapa media memberitakan saat 
ini banyak terjadi kasus yang menjerat 
pejabat daerah dalam kasus hukum, 
khususnya korupsi berupa suap dan 
gratifikasi, hingga terkena Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan 
oleh KPK. Mereka adalah gubernur, 
bupati, walikota, dan pejabat daerah 
lainnya. Hal ini menunjukkan besarnya 
risiko kepala daerah untuk melakukan 
korupsi.
Data yang ada menunjukkan bahwa per 
tanggal 31 Desember 2017 maturitas 
SPIP pada 122 dari 508 Kabupaten/
Kota (24,02%) telah mencapai level 
3 (Terdefinisi). Diyakini bahwa pada 
level 3 maturitas SPIP seharusnya 
pengendalian intern telah mampu 
memitigasi risiko korupsi. Ternyata 
pada level tersebut masih terjadi OTT 
terhadap pejabat daerah khususnya 
kepala daerah yang terjerat kasus 
korupsi.
Hal ini menunjukkan bahwa 
pengendalian intern belum mampu 
mengatasi risiko fraud yang mungkin 

Oleh: Coenraad
(Anggota Tim Penelitian)

terjadi. Selain itu, menunjukkan 
bahwa APIP belum menjalankan 
fungsinya dengan baik. Peran BPKP 
sebagai Pembina APIP dan quality 
assurer maturitas SPIP sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 diharapkan mampu mendorong 
peningkatan level maturitas SPIP dan 
kapabilitas APIP.
Timbul pertanyaan, bagaimana 
pencegahan korupsi oleh Pemerintah 
Daerah (Pemda) melalui pelaksanaan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP), peran Inspektorat sebagai 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) di daerah, dan peran BPKP 
sebagai Pembina SPIP dan APIP? 
Penelitian ini diarahkan untuk 
menjawab pertanyaan berikut:
1. Bagaimana pengaruh peningkatan 

penyelenggaraan SPIP dan 
kapabilitas APIP terhadap korupsi 
pada Pemda?

2. Bagaimana strategi pembinaan 
yang telah dilakukan BPKP 
terhadap maturitas SPIP dan 
kapabilitas APIP pada Pemda?

Penelitian ini bertujuan mengetahui 
pengaruh peningkatan melalui 
eksploran terhadap penyebab terjadinya 
korupsi di lingkungan Pemda X 
dan Y terkait maturitas SPIP dan 
kapabilitas APIP pada level 3, terhadap 
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pencegahan terjadinya korupsi dan 
untuk mengetahui strategi pembinaan 
yang perlu dilakukan oleh BPKP.
Manfaat dari penelitian ini adalah 
untuk memberi masukan kepada 
pimpinan BPKP dalam pengambilan 
keputusan atau merumuskan kebijakan 
terkait peningkatan maturitas SPIP 
dan kapabilitas APIP yang mampu 
mencegah korupsi di daerah.
Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian 
untuk mengetahui bahwa peningkatan 
penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas 
APIP akan mengurangi terjadinya kasus 
korupsi pada Pemda.

Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada dua 
Kabupaten di Indonesia yang kepala 
daerahnya terkena OTT oleh KPK, yaitu 
Kabupaten X dan Y. Dasar pemilihan 
kedua daerah tersebut sebagai unit 
analisis penelitian dalam hal ini adalah 
Pemda tempat terjadinya terjadi kasus 
OTT oleh KPK yang maturitas SPIP-nya 
sudah mencapai level 3 dan kapabilitas 
APIP-nya setidaknya telah mencapai 
level 2.
Adapun yang menjadi responden 
dalam penelitian ini adalah pejabat di 
lingkungan Pemda pada Sekretariat 
Daerah, Inspektorat, Badan 
Kepegawaian Daerah, dan satuan kerja 
yang ada kaitannya dengan kasus 
yang terjadi, serta pihak-pihak yang 
dianggap sah dalam memberikan data.
Lingkup penelitian ini sebatas melihat 
pengaruh peningkatan maturitas SPIP 
dan kapabilitas APIP dalam kaitan 
pencegahan korupsi oleh penyelenggara 
daerah dengan contoh kasus korupsi 
yang terjadi di Kabupaten X dan Y pada 
tahun 2017, serta strategi pembinaan 
SPIP yang dilakukan oleh BPKP pada 
kedua Kabupaten tersebut.
Data primer diperoleh dari hasil diskusi 
dan wawancara terhadap pihak-pihak 
yang terkait dengan kasus korupsi 

yang terjadi di lingkungan Pemda. 
Pengumpulan data primer dilakukan 
dengan mewawancarai responden, 
pengumpulan dokumen atau Laporan 
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan 
Kapabilitas APIP dan maturitas SPIP 
Triwulan IV Tahun 2017 dari Satgas 
SPIP dan APIP,  serta Focus Group 
Discussion (FGD) dengan tim Quality 
Assurance (QA) SPIP dan APIP di 
kedeputian teknis, perwakilan BPKP, 
serta tim QA internal Pemda, yaitu 
inspektorat. Data sekunder diperoleh 
melalui website dan media lainnya.
Data primer dan data sekunder yang 
diperoleh tentang kasus korupsi di 
Kabupaten X dan Y dianalisis modus 
operandinya dengan menggunakan 
analisis root cause dan mengidentifikasi 
problem yang sebenarnya, untuk 
menjawab apa yang terjadi, mengapa 
itu terjadi, dan gambaran yang 
harus dilakukan untuk mengurangi 
kemungkinan terjadi kembali.
Selanjutnya dianalisis faktor 
manusianya (pelaku korupsi), berupa 
penyebab yang melandasi korupsi 
seperti integritas, rasionalisasi/
pembenaran, pressure (tekanan), 
atau faktor organisasi, yaitu sistem 
pengendalian, prosedur atau kebijakan 
yang digunakan untuk membuat suatu 
kecurangan/korupsi.
Penyebab utama yang diidentifikasi 
kemudian dikaitkan baik dengan unsur 
maupun subunsur dalam penilaian 
unsur SPIP level 3 dan kapabilitas 
APIP, apakah bisa penyebab utama 
tersebut dimitigasi dengan unsur 
dan subunsur dalam SPIP dan APIP 
untuk menentukan rekomendasi 
yang diperlukan dalam memperbaiki 
pembinaan yang dilakukan oleh BPKP, 
serta meningkatkan upaya pencegahan 
korupsi.

Hasil Penelitian
1. Fenomena yang Terjadi 
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Bupati Kabupaten X menjadi 
tersangka penerima gratifikasi dan 
suap untuk mengurus perizinan 
sejumlah investasi di Kabupaten 
tersebut. Suap yang dilakukan oleh 
pihak swasta tersebut merupakan 
biaya untuk pemberian izin lokasi 
untuk keperluan inti dan plasma 
perkebunan kelapa sawit di 
sebuah desa dan gratifikasi atas 
sejumlah proyek yang dibangun di 
Kabupaten X.
Sedangkan Bupati Kabupaten Y 
menjadi tersangka penerima suap 
dari pihak yang mengharapkan 
dapat menjadi seorang kepala dinas 
yang berasal dari pungutan liar jasa 
pelayanan di Kabupaten Y yang 
dikumpulkan melalui suatu asosiasi 
berbentuk paguyuban.

2. Identifikasi Penyebab Korupsi di 
Kabupaten X dan Y
Beberapa persoalan utama yang 
menyebabkan timbulnya korupsi 
di kedua Kabupaten meliputi 
penetapan Biaya Izin Lingkungan, 
pungutan liar terhadap Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional, dan integritas pejabat dari 
Pemda yang bersangkutan.
Adapun hal lain yang terjadi di 
sekitar persoalan utama antara 
lain kondisi Pemda yang masih 
memandang bahwa pelaksanaan 
SPIP merupakan bagian dari 
ketaatan dan bukan karena 
kebutuhan, assessor dan pembina 
SPIP kurang dibekali keterampilan 
berkomunikasi bahkan assessor 
belum bersertifikat, pedoman yang 
ada mengenai penilaian terhadap 
maturitas SPIP sulit dipahami 
oleh pihak Pemda, serta adanya 
keterbatasan SPIP yang tergantung 
pada faktor manusia.
Berdasarkan kedua persoalan di 
atas, dapat diidentifikasikan root 
cause (akar penyebab) mengapa 

SPIP tidak bisa mendeteksi korupsi 
di Kabupaten X dan Y adalah 
dorongan utama kepala daerah 
untuk melakukan pengabaian 
manajemen terhadap SPIP, 
kebutuhan untuk pencalonan 
kembali sebagai kepala daerah, 
adanya rasionalisasi yang bercermin 
pada kepala daerah sebelumnya 
yang melakukan hal yang sama, 
serta lemahnya penyelenggaraan 
SPIP di tingkat daerah, assessor, dan 
pembinanya.

3. Hasil pengujian hipotesis I: 
Semakin meningkatnya maturitas 
SPIP akan mengurangi terjadinya 
korupsi di Pemda
Hipotesis ini dilandasi pemikiran 
bila semua unsur dipenuhi dengan 
mengacu pada Guidelines for 
Internal Control Standards for the 
Public Sector-INTOSAI dan ada 
mekanisme yang menjamin bahwa 
unsur pengendalian tersebut 
berjalan, maka tujuan SPIP akan 
tercapai.
Kondisi di Kabupaten X dengan 
maturitas SPIP level 2 dan 
Kabupaten Y yang berada pada 
level 3 masih belum mampu untuk 
mencegah korupsi, karena belum 
efektifnya unsur lingkungan 
pengendalian.
Tujuan dari penyelenggaraan 
SPIP kemungkinan baru bisa 
menampakkan hasil jika tingkat 
maturitas telah mencapai level 4, 
karena pada level 4 pengendalian 
ada, dikomunikasikan, 
diimplementasikan, dan 
dievaluasi secara periodik terkait 
efektivitasnya. Jadi, memungkinkan 
untuk terjadi korupsi di Pemda 
karena korupsi yang tidak 
terdeteksi oleh level tersebut.
Dan subunsur terpenting adalah 
“tone of the top”, yaitu ketika 
kepala daerah komitmen dan 
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melaksanakan SPIP maka korupsi 
bisa dicegah. Namun, bila tingginya 
level SPIP masih sekedar pada 
pemenuhan hard control (dokumen 
bukti) dan bukan menyentuh aspek 
substansi atau soft control (aspek 
manusianya) maka yang ditemui 
adalah SPIP tinggi, tetapi masih 
terjadi korupsi.
Hasil pengujian hipotesis II: 
Semakin meningkatnya kapabilitas 
APIP akan menurunkan korupsi di 
Pemda
Menurut Managing the Business Risk 
of Fraud: a Practical Guide, auditor 
diharapkan bisa menyediakan 
assurance yang obyektif bagi 
manajemen bahwa pengendalian 
fraud telah cukup dan efektif untuk 
mengidentifikasi risiko fraud. 
Dalam hal ini, peran auditor 
internal dapat dilakukan melalui 
mempertimbangkan penilaian 
risiko fraud organisasi pada saat 
pengembangan rencana audit 
tahunan dan review manajemen 
fraud. Peran auditor tersebut selaras 
dengan kriteria peran dan layanan 
untuk kapabilitas APIP level 3. 
Artinya, jika level APIP meningkat 
menjadi level 3 dan memenuhi 
semua kriterianya, seharusnya bisa 
menurunkan korupsi Kabupaten 
X dan Y masing-masing, namun 
kapabilitas APIP Kabupaten X dan 
Y masih level 2.
APIP Kabupaten Y sudah 
mempunyai profil risiko untuk 
unitnya, tetapi belum mempunyai 
profil risiko dari OPD-OPD, 
sehingga belum bisa menyelaraskan 
dengan perencanaan audit tahunan. 
APIP Kabupaten X belum memiliki 
profil risiko, dan kendala utama 
di pemda adalah karena belum 
memahami risiko dan fraud. 
Selain itu, The Global Internal Audit 
CBOK, salah satu elemen yang 

diperlukan agar APIP efektif adalah 
independensi organisasional. 
Independensi menjadi catatan dari 
semua APIP yang keberadaannya di 
bawah pimpinan instansi. 
Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa semakin 
meningkat kapabilitas APIP, 
seharusnya korupsi semakin 
menurun, tetapi dengan 
persyaratan bahwa APIP dapat 
menjalankan fungsinya secara 
efektif.

Strategi Pembinaan BPKP untuk 
Peningkatan Maturitas SPIP
Perbaikan yang bisa dilakukan BPKP 
adalah dengan penerapan SPIP untuk 
menghilangkan penyebab mendasar 
korupsi terkait rasionalisasi, peluang, 
dan keterbatasan SPIP melalui strategi-
strategi sebagai berikut, menumbuhkan 
komitmen pimpinan/kepala daerah, 
perubahan mendasar pada metode 
pembinaan SPIP oleh BPKP berdasar 
tujuan SPIP, sistem manajemen anti 
penyuapan dengan mengacu pada 
ISO 37001:2016 yang dikeluarkan oleh 
Badan Standarisasi Nasional (BSN), dan 
revisi terhadap pedoman SPIP.
Strategi Pembinaan BPKP untuk 
Peningkatan Kapabilitas APIP pada 
Pemda
Upaya yang harus dilakukan untuk 
mengefektifkan APIP di antaranya, 
organisasi APIP harus independen, 
didukung auditor yang profesional 
dan mempunyai kompetensi keahlian, 
mandat formal yang dinyatakan dalam 
audit charter, pengawasan tanpa adanya 
pembatasan akses, motivasi pimpinan 
dan staf APIP serta persetujuan 
APIP terkait pembinaan, diklat dan 
bimtek terkait investigasi dan FCP 
(Fraud Control Plan) pengembangan 
kompetensi SDM APIP.
Selain itu diperlukan komitmen kepala 
daerah terkait kebijakan SDM yang 
meliputi integritas, kompetensi, dan 
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penempatan sesuai dengan pasal 4 PP 
Nomor 60 Tahun 2008 dan mendorong 
komitmen pimpinan APIP untuk 
melakukan self improvement serta 
melaksanakan action plan yang telah 
dibuat.
Untuk BPKP diperlukan 
penyempurnaan pedoman QA 
yang diterbitkan oleh BPKP Pusat 
berdasarkan Peraturan Kepala BPKP 
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Teknis peningkatan kapabilitas APIP 
beserta lampirannya.

Simpulan
Hipotesis SPIP yang kuat seharusnya 
mampu mengurangi terjadinya korupsi 
-- bisa diterima. Ini berarti, jika semua 
unsur yang terdapat pada Guidelines 
for Internal Control Standards for the 
Public Sector-INTOSAI terpenuhi dan 
ada mekanisme yang menjamin bahwa 
unsur pengendalian tersebut berjalan, 
maka seharusnya tujuan SPIP akan 
tercapai. Namun, pada kedua kasus 
dalam penelitian ini lingkungan 
pengendalian belum terbentuk baik di 
Pemda Kabupaten X maupun Y. Proses 
penilaian risiko belum dilakukan secara 
baik di Kabupaten X dan Y.
Kegiatan pengendalian di kedua Pemda 
telah dilakukan, tetapi belum mampu 
mencegah terjadinya penyuapan 
dan kolusi yang dilakukan kepala 
daerah. Dari hal tersebut disimpulkan 
bahwa kolusi tidak dapat dideteksi 
oleh pengendalian intern. Semakin 
meningkat kapabilitas APIP, seharusnya 
kejadian korupsi semakin menurun. 
Kondisi ini dapat dicapai bila APIP 
dapat menjalankan fungsinya secara 
efektif.
Strategi pembinaan yang telah 
dilakukan BPKP terhadap maturitas 
SPIP dan kapabilitas APIP pada 
pemda belum efektif dan menghadapi 
beberapa kendala, antara lain SPIP 
belum menjadi suatu kebutuhan serta 
kurangnya pemahaman penyelenggara 

daerah dan bawahannya mengenai 
SPIP, belum ada SOP penyelenggaraan 
SPIP, satgas SPIP di Perwakilan BPKP 
maupun Pusat belum mengaitkan 
tujuan SPIP yang tercermin dalam 
layanan masyarakat atau pelaksanaan 
tugas fungsi instansi penyelenggaraan 
SPIP itu sendiri.
Berdasarkan kondisi yang ada, maka 
strategi pembinaan yang harus 
dilakukan oleh BPKP adalah melakukan 
pendekatan kepada kepala daerah 
tentang pentingnya SPIP yang dapat 
menunjang kinerja organisasi. Di 
samping itu, penilaian SPIP dilakukan 
tidak hanya pada OPD tapi juga 
untuk menilai pengendalian terhadap 
pimpinan organisasi.
Untuk itu diperlukan penyempurnaan 
pedoman dan pendekatan baru dalam 
pembinaan peningkatan kapabilitas 
APIP dan maturitas SPIP oleh BPKP.
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PENDAHULUAN
Peran second line of defense atau 
pertahanan lini kedua organisasi, 
yang bertugas memantau sehari-
hari atas pengelolaan risiko, 
belum banyak dikembangkan 
pada organisasi sektor publik 
di Indonesia. Peran ini semakin 
penting karena perkembangan 
proses bisnis dan keterbatasan 
sumber daya yang dimiliki oleh 
APIP sebagai pertahanan lini 
ketiga untuk dapat melakukan 
pemantauan sehari-hari 
implementasi manajemen risiko 
pada setiap unit kerja. Artikel ini 
mengusulkan struktur manajemen 
risiko (MR) yang diterapkan dalam 
pertahanan lini pertama, kedua, dan 
ketiga bagi kementerian/lembaga 
(K/L) dan pemerintah daerah 
(pemda) dengan menggunakan 
framework three lines of defense serta 
integrasi antara MR dan manajemen 
kinerja organisasi.

Apa yang dimaksud Struktur dan 
Struktur MR? 
Struktur merupakan kata serapan 
dari structure, yang dijelaskan lebih 
lanjut sebagai the manner of construction 
of something and the arrangement of 
its parts (Oxford Dictionary). Apabila 
dianalogikan sebagai konstruksi 
sebuah rumah, struktur bangunan 
merupakan faktor penentu seberapa 
kuat bangunan rumah tersebut mampu 
bertahan. Struktur bangunan terdiri 
beberapa komponen mulai dari 
pondasi sampai atap yang masing-
masing memiliki peran dan saling 
mendukung untuk membentuk rumah 
yang kokoh. Logika yang sama berlaku 
untuk MR. Struktur MR menentukan 
seberapa kuat implementasi MR 
mampu bertahan dan memberikan 
nilai tambah bagi pencapaian tujuan 
organisasi. Struktur MR terdiri dari 
beberapa peran dan hubungan yang 
terjalin di antara para aktor, sehingga 
implementasi MR dapat berjalan 
dengan baik.

MEMPERKUAT PERAN SECOND LINE OF DEFENSE 
DALAM MENDUKUNG PENERAPAN MANAJEMEN 

RISIKO SEKTOR PUBLIK
Disarikan Oleh: Tri Wahyono
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Bagaimana Memandang 
Struktur MR dengan 
Kerangka Three Lines of 
Defense?
Struktur MR dapat 
dianalisis menggunakan 
kerangka kerja three lines of 
defence yang dikembangkan 
oleh The Institute of Internal 
Auditors (IIA). Secara 
sederhana, kerangka 
kerja three lines of defence 
atau tiga lini pertahanan 
organisasi dalam konteks 
MR dapat digambarkan 
sebagai berikut:
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Gambar 1 
Kerangka Kerja Three Lines of Defense dalam MR

Pertahanan lini pertama diperankan 
oleh unit atau fungsi yang melaksanakan 
aktivitas utama organisasi. Dalam beberapa 
kajian MR, unit ini disebut sebagai risk 
taking unit atau unit pemilik risiko karena 
unit ini menjalankan fungsi utama 
organisasi yang di dalamnya melekat 
risiko-risiko yang harus dikelola dengan 
baik. Peran unit pemilik risiko adalah 
mengidentifikasi, menganalisis, mengelola 
risiko yang dihadapi, serta melaporkan 
pelaksanaan MR kepada pertahanan lini 
kedua untuk dilakukan pemantauan dan 
menjadi masukan bagi laporan MR secara 
keseluruhan. Penetapan unit kerja utama 
sebagai pemilik risiko dapat bervariasi 
mengikuti kompleksitas organisasi, mulai 
dari level unit kerja mandiri, divisi, cabang, 
bagian, sub bagian, dan sebagainya.
Selanjutnya, pertahanan lini kedua atau 
second line of defense, dilaksanakan oleh 
fungsi MR dan fungsi kepatuhan internal. 
Fungsi ini memiliki tanggung jawab 
dalam mengembangkan, mengedukasi, 
memantau, serta melaporkan implementasi 
MR secara keseluruhan. Peran pertahanan 
lini kedua pada prinsipnya mendukung 
pengelolaan risiko oleh lini pertama, 
antara lain melalui kegiatan pemantauan, 
edukasi, dan pelaporan MR secara 
keseluruhan. 
Penetapan unit MR perlu dijaga 
independensinya terhadap pemilik 

risiko. Ada organisasi yang melekatkan 
peran second line of defense pada unit kerja 
pendukung dan ada yang membentuk 
satu direktorat yang bertanggung jawab 
dalam mengoordinasikan penerapan MR 
organisasi secara menyeluruh atau sering 
disebut Chief Risk Officer (CRO).
Pertahanan lini ketiga atau third line of 
defense dilaksanakan oleh auditor internal 
atau Satuan Pengawasan Intern (SPI). 
Auditor internal masih merupakan bagian 
internal organisasi, tetapi independen 
terhadap fungsi-fungsi lainnya, sehingga 
memungkinkan untuk melaksanakan 
perannya lebih profesional dan 
objektif. Dalam hal ini, auditor internal 
melaksanakan kegiatan review dan 
evaluasi terhadap rancang bangun serta 
implementasi MR secara keseluruhan, 
serta juga memastikan bahwa pertahanan 
lapis pertama dan lapis kedua telah 
berjalan sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan. 
Sesuai dengan kerangka three lines 
of defense sebagaimana dijelaskan 
di atas, dapat disimpulkan bahwa 
setidaknya ada tiga peran penting dalam 
mengimplementasikan MR, yaitu pemilik 
risiko sebagai pertahanan lini pertama, 
unit MR sebagai pertahanan lini kedua, 
dan audit internal atau satuan pengawasan 
intern sebagai pertahanan lini ketiga. 
Sinergi ketiga lini pertahanan tersebut 
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dapat dilekatkan pada fungsi pendukung 
dari masing-masing unit pemilik risiko 
K/L, misalnya untuk UPR eselon II 
mandiri, pertahanan lini kedua dapat 
dilekatkan pada peran bagian Tata Usaha. 
Selain itu, perlu dibentuk Unit MR dan 
Kepatuhan Internal sebagai koordinator 
pertahanan lini kedua organisasi 
sekaligus bertanggung jawab terhadap 
efektivitas MR secara keseluruhan. 
Jika belum memungkinkan untuk 
membentuk Unit MR dan Kepatuhan 
Internal secara terpisah, maka peran itu 
dapat digantikan dengan pembentukan 
Komite MR yang dipimpin oleh 
Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/
Sekretaris Daerah.
Hasil penelitian ini tidak secara spesifik 
mengusulkan pembentukan peran 
pertahanan lini ketiga, karena seluruh 
organisasi K/L/Pemda telah memiliki 
Aparat Pengawasan Intern yang dapat 
diperankan sebagai lini pertahanan 
ketiga organisasi. Namun, hasil penelitian 
ini memberikan catatan bahwa salah satu 
peran pertahanan lini ketiga yang perlu 
diperhatikan adalah memastikan bahwa 
peran dari pertahanan lini pertama dan 
kedua telah efektif. Struktur MR untuk 
pemda pada prinsipnya mirip dengan 
yang diberlakukan untuk K/L, hanya 
nomenklatur dan konteksnya saja yang 
disesuaikan dengan konteks pemda.
Sebagai penutup, terdapat dua hal 
yang perlu menjadi catatan dalam 
implementasi struktur MR, yaitu 1) 
perlunya dukungan aplikasi berbasis IT 
yang terintegrasi agar masing-masing 
peran dalam MR dapat dilaksanakan 
secara efektif dan efisien melalui register 
risiko yang dapat diakses secara real 
time, 2) perlunya penyelenggaraan 
rapat pimpinan secara berkala yang 
membahas perkembangan capaian 
kinerja dan penanganan risiko, 
sehingga implementasi MR dapat secara 
berkesinambungan memberikan nilai 
tambah terhadap pencapaian tujuan 
organisasi.

diharapkan mampu menjamin suksesnya 
implementasi MR sehingga mendukung 
pencapaian tujuan organisasi.

Bagaimana Penerapan Struktur MR di 
Indonesia?

Penetapan struktur MR di sektor 
publik, khususnya K/L/Pemda, perlu 
mempertimbangkan kompleksitas serta 
integrasi MR dengan proses bisnis 
organisasi, misalnya manajemen strategis 
dan manajemen kinerja. Dalam Peraturan 
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah telah diatur mengenai 
entitas yang wajib menyelenggarakan 
akuntabilitas kinerja, yang dibagi dalam 
tiga level, yaitu 1) level satuan kerja, 2) 
level unit organisasi, dan 3) level K/L. 
Entitas akuntabilitas kinerja level unit 
kerja berperan selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) yang melaksanakan 
kegiatan pencatatan, pengolahan, dan 
pelaporan data kinerja secara mandiri. 
Dengan mempertimbangkan entitas 
akuntabilitas kinerja sesuai Perpres 29 
Tahun 2014, maka unit kerja yang dapat 
ditetapkan sebagai unit pemilik risiko 
sebaiknya berjenjang sesuai dengan 
entitas akuntabilitas kinerja.
Untuk K/L, Unit Pemilik Risiko (UPR) 
sebagai pertahanan lini pertama, 
diusulkan agar ditetapkan secara 
berjenjang mulai dari level K/L, level 
eselon I, level eselon II mandiri, level 
eselon III mandiri, serta unit lain yang 
mengelola keuangan dan kinerjanya 
secara mandiri. Di dalam masing-masing 
unit kerja mandiri tersebut dilakukan 
pembagian peran, antara lain Pimpinan 
UPR yang bertanggung jawab atas 
penerapan MR, Eksekutif MR yang 
mengoordinasikan pengelolaan risiko, 
Pengelola Risiko yang menjalankan 
tupoksi dan sekaligus mengelola 
risikonya, serta Risk Champion yang 
menjadi agen perubahan terkait MR. 
Sedangkan pertahanan lini kedua yang 
memantau implementasi MR sehari-hari 
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An abbreviation is a shortened form 
of a word or phrase used mainly in 
writing to represent the complete 
form. You'll find them in almost 
every discipline and area of life. 
It is a great little tools that make 
communication faster and more fun, 
especially when trying to type fast 
on your smartphone. 

These are 20 commonly used 
abbreviations and their meanings.

1. ASAP – as soon as possible, 
Something your boss might add 
to the end of an email when she 
wants you to finish that report as 
quickly as you can.

2. FAQ  – frequently asked questions. 
A common abbreviation on 
company websites.

3. P.S. – post scriptum. At the end 
of a letter or email, people will 
often add a P.S. to include an 
additional comment or thought. 
It is short for post script, which 
means "written after".

4. RIP – Technically from the 
Latin requiescat in pace, it’s 
more commonly understood 
to stand for the English words 
rest in peace. You’ll find it on 
gravestones and tombstones.

5. RSVP – For the French répondez 
s’il vous plait (please reply). If 
you receive an official invitation 
to an event that includes this 
abbreviation, make sure you 
let the organizer know whether 
you’re going or not.

6. TBA – to be announced. If you’re 
planning a get-together but 

abbreviations 
have the same 
meaning and are 
very common to see 
for learners of English. 
ESL means English as a second 
language. - It is mostly used in 
American English. EFL means 
English as a foreign language. - It 
is mostly used in British English.

9. AM/PM - AM, which we use to 

Commonly Used Abbreviations
Teks Yulia P. Rahman

haven’t yet chosen the venue, this 
is the abbreviation to use. Also 
TBC – to be confirmed.

7. VIP – very important person. You’ll 
hear this used of those rooms 
in clubs and boxes in stadiums 
that are reserved for the rich 
and famous. It’s always 
pronounced fully as V.I.P.

8. ESL / EFL - Both 
of these 

An abbreviation is a shortened form 
of a word or phrase used mainly in 
writing to represent the complete 
form. You'll find them in almost 
every discipline and area of life. 
It is a great little tools that make 
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especially when trying to type fast 
on your smartphone. 
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party, but you should bring 
your own drinks.

15. n/a – not available, not applicable. 
Use this when filling out a form 
to show that particular section 
doesn’t apply to you.

16. UFO - Unidentified Flying 
Object (often used to refer to 
possible alien spaceships).

17. PTO – Please Turn Over. If 
you see this at the bottom of a 
document, make sure you follow 
the instruction to please turn 
over and read the other side.

18. IMO – in my opinion (or IMHO 
– in my humble opinion). 
We’ve all got a few opinions. 
This is how you can express 
them.

19. ETA - Estimated time of arrival. 
For example:  What’s the ETA 
on the shipment of the new 
equipment?

20. FYI - For your information. For 
example: FYI, the bank is closed 
tomorrow because it’s a holiday, 
so you might want to make your 
deposit today.

References:
https://www.espressoenglish.net/20-
common-abbreviations-in-english/
https://abbreviations.yourdictionary.
com/articles/list-of-commonly-used-
abbreviations.html
https://eltlearningjourneys.
com/2015/09/23/50-of-the-most-useful-
english-abbreviations-and-acronyms/
https://www.ecenglish.com/learnenglish/
lessons/10-useful-acronyms-and-
abbreviations
https://www.ef.com/wwen/blog/
language/15-english-abbreviations-you-
need-to-know/

denote morning, is an abbreviation 
for ante meridiem (before noon), and 
PM stands for post meridiem (after 
noon in the 12-hour clock).

10. e.g. - You will often see the 
abbreviation e.g. before someone 
gives an example. It stands for 
exampli gratia, which means, 
"example given".

11. etc - "Etc", often seen at the end 
of long lists, is short for etcetera, 
which means "and other things".

12.  i.e. - Another popular 
abbreviation we use in daily 

life, i.e. stands for id est, 
meaning, "that is".

13.    n.b.     -   This is 
sometimes 

written 
at the 

end of a 
communication that 

needs special attention. 
It stands for nota bene, which 

means "take notice," or "note 
well".

14. B.Y.O.B. or (BYOB) often seen 
on invites to parties. It stands 
for "bring your own bottle/
booze", you are invited to a 
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Mungkin masih ada 
yang mempertanyakan 
mengenai manajemen 
risiko dan pengendalian 

intern, apakah manajemen 
risiko merupakan bagian dari 
pengendalian intern atau 
pengendalian intern yang menjadi 
bagian dari manajemen risiko? 
Pertanyaan yang sama juga 
menyebabkan kebingungan di 
antara para ahli audit intern dalam 
skala internasional. Norman Marks 
(2013), seorang praktisi internal 
audit, menuliskan artikel yang 
cukup menarik, is risk management 
part of internal control? Or is it on 
the other way around? Ulasan yang 
disampaikan berikut ini cukup 
singkat, namun fokus pada jawaban 
atas pertanyaan tersebut.
Secara singkat, pengendalian intern 
diciptakan untuk mendukung 
pencapaian tujuan organisasi. 
Peran pengendalian intern adalah 
mengendalikan risiko sampai 
pada level yang dapat diterima (di 
bawah risk apetite). Oleh karena itu, 
sebelum merancang pengendalian 
intern, perlu dipahami tujuan yang 
ingin dicapai, memetakan kegiatan/
proses bisnis untuk mencapai tujuan 
itu, mengidentifikasi risiko yang 
melekat pada setiap kegiatan untuk 
mencapai tujuan, menganalisis 
risiko yang ada, mengevaluasi serta 

memetakannya. Proses inilah yang 
menjadi ruh dari manajemen risiko. 
Menurut Marks, penetapan 
tujuan adalah pra-kondisi dari 
manajemen risiko dan manajemen 
risiko merupakan pra-kondisi dari 
pengendalian intern. Sampai di sini 
mungkin sudah mulai sepakat alur 
logikanya.
Kenapa masih terdapat 
kebingungan antara pengendalian 
intern dan manajemen risiko? Salah 
satunya adalah perkembangan 
kerangka kerja yang diterbitkan oleh 
Comittee of Sponsoring Organizations 
of the Tradeway Commission (COSO).
Pada tahun 1992, COSO 
menerbitkan Internal Control 
Integrated Framework, yang 
memasukkan penilaian risiko atau 
risk assessment sebagai salah satu 
unsur pengendalian internal. Lebih 
lengkapnya, COSO 1992 terdiri dari 
control environment, risk assessment, 
control activities, information and 
communication dan monitoring. 
Internal Control Integrated Framework 
inilah yang menjadi akar penyebab 
dari perbedaan pendapat itu.
Mengikuti perkembangan 
manajemen risiko yang sedang 
terjadi, pada tahun 2004, COSO 
menerbitkan Enterprise Risk 
Mangement Intgrated Framework yang 
memperluas kerangka kerja Internal 
Control Integrated Framework 1992, 

Pengendalian Intern, Manajemen 
Risiko dan Pencapaian Tujuan 

Organisasi Sektor Publik
Teks: Tri Wahyono
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terutama dengan menambahkan 
event identification, mendahului 
risk assessment dan risk responses. 
Secara lebih rinci, COSO ERM 2004, 
terdiri dari delapan komponen 
sebagaimana berikut (1) internal 
environment, (2) objective setting, (3) 
event identification, (4) risk assessment, 
(5) risk response, (6) control activities, 
(7) information and communication, 
dan (8) monitoring. 
Apabila kita cermati, COSO 
ERM menempatkan kegiatan 
pengendalian atau control activities 
menjadi bagian dari manajemen 
risiko. Menurut Marks, konsep 
dasar COSO Internal Control 
Integrated Framework 1992 dan COSO 
ERM 2004 membingungkan. Di 
satu sisi, manajemen risiko menjadi 
bagian dari kerangka pengendalian 
intern, sedangkan di sisi lain, 
pengendalian intern menjadi bagian 

dari kerangka manajemen risiko. 
Tidak sampai di situ, kerangka 
COSO ERM dinyatakan tidak 
menggantikan kerangka COSO 1992 
sehingga keduanya masih sahih 
digunakan sebagai acuan. Sehingga 
user akan semakin bertanya 
pendekatan mana yang lebih baik 
untuk diterapkan. Masih bingung? 
Coba kita lihat artikel yang lain.
Satu hal yang cukup menarik, 
jangan-jangan manajemen risiko 
dan pengendalian internal adalah 
barang yang sama. Sebagaimana 
artikel ditulis oleh Matthew Leitch 
(2004), berjudul Risk Management 
versus Internal Control. Simpulan 
yang cukup berani disampaikan 
Leitch (2004), “In principle, there 
is no difference between a risk 
management system and an internal 
control system”. Cakupan keduanya 
cenderung meluas dan mengarah 
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pada konvergensi. Leitch (2004) 
menyimpulkan bahwa keduanya 
hanya berbeda dalam sudut 
pandangnya saja, sebagaimana tabel 
berikut.
Tidak heran saat ini sering 
disampaikan bahwa manajemen 
risiko dan pengendalian intern 
bagaikan dua sisi mata uang, 
esensinya sama, cara pandangnya 
saja yang berbeda.
Bagaimana dengan kita? Ikut 
bingung? Saling menyalahkan? 
Artikel ini menyarankan bahwa 
kita harus bersikap dewasa. Kita 
perlu menyadari bahwa ilmu 
pengetahuan itu berkembang, 
tidak ada masalah kita mau 
menggunakan pendekatan atau 
framework yang mana, yang penting 
adalah sejauh mana framework itu 
mendukung organisasi kita dalam 
mencapai tujuan. 
Sebagai penutup, beberapa catatan 
terkait pengendalian intern, 
manajemen risiko dan pencapaian 
tujuan organisasi adalah sebagai 
berikut:
1. Dengan pendekatan apapun, 

kita perlu memastikan bahwa 
organisasi telah memiliki 
mekanisme yang efektif 
untuk menetapkan tujuan, 

Sumber: Leitch (2004)

mengidentifikasi, memahami, 
menilai, dan mengevaluasi risiko 
yang mengganggu pencapaian 
tujuan organisasi;

2. Penilaian risiko dan 
pengendalian intern harus 
menjadi bagian yang integral 
dengan manajemen strategis dan 
manajemen kinerja.

Satu hal yang perlu kita catat, 
bahwa manajemen risiko dan 
pengendalian internal merupakan 
dua hal yang sangat diperlukan 
dalam pencapaian tujuan organisasi, 
dipandang dari sisi manapun.

Referensi:
Leitch, M. 2008. Intelligent Internal 
Control and Risk Management. Gower 
Publishing.
Limited.  Marks, N. 2013. Is Risk 
Management Part of Internal Control 
or Is It the Other Way Around?  
https:///iaonline.theiia.org
Suharso, 2016. Lebih Luas Mana: 
Manajemen Risiko atau Pengendalian 
Intern? https://www.klikharso.
com/2016/09/luas-manajemen-
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Peran Komunitas Praktisi dalam Pengelolaan 
Pengetahuan

Oleh: 
Rury Hanasri

Fandi Arya Pratama

Pemahaman terhadap Knowledge 
Management (KM) mengalami 
pergeseran sesuai dengan 

kematangan dalam perkembangannya. 
KM 1.0 bermula pada awal tahun 
80-an, ketika KM pertama kali 
mulai diaplikasikan pada sektor 
privat. Mereka memfokuskan 
pada penyimpanan dokumen yang 
diasosiasikan dengan pengetahuan. 
Berbagai sistem informasi dibuat, 
dipatenkan, dan diaplikasikan di 
perusahaan-perusahaan dunia. 
Namun, pengetahuan bukanlah 
benda yang bisa disentuh dan dilihat. 
Pengetahuan adalah tindakan (action), 
kata Khalifah Abu Bakar Ash-
Shiddiq. Dokumen, notulen, bahkan 
buku sekalipun, bukan pengetahuan 
dalam arti yang sebenarnya. Ketika 

kita berbicara tentang pengetahuan 
di organisasi, maka yang menjadi 
titik sentralnya bukan yang ada 
di dokumen, melainkan yang 
ada di kepala masing-masing 
individu. Dalam bahasa ilmiah, 
mereka menyebutnya sebagai tacit 
knowledge. Dokumen, buku, dan 
notulen adalah explicit knowledge. 
Secara mudah, explicit knowledge 
adalah tacit knowledge yang sudah 
dibuat dalam bentuk tertulis atau 
bisa digunakan siapa saja. Namun, 
yang menarik adalah sebuah 
penelitian1 yang menyebutkan 
bahwa explicit knowledge maksimal 
hanya bisa merangkum 15 – 20 
persen dari tacit knowledge. Lalu 
sisanya? Itu berada di kepala 
masing-masing individu sebagai 

Pengetahuan merupakan potensi kekuatan, Ketika stakeholders 
dari suatu organisasi memiliki banyak pengetahuan tetapi tidak 
dapat memanfaatkan untuk kemajuan organisasi, maka sia,sia juga 
pengetahuan itu, Pengetahuan tersebut hanya akan menjadi potensi 
untuk kemajuan, tetapi berbekal dengan pengetahuan dan tindakan 
nyata yang terukur dan terarah, pengetahuan dapat memberikan 

kekuatan untuk perkembangan dan kemajuan organisasi, 
(Agung Yunanto, Leader Café Direktur SDM dan Hukum Semen Indonesia)
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pengalaman, kebijaksanaan, praktik 
terbaik, pelajaran, dan sebagainya. 
Pertanyaan selanjutnya adalah 
bagaimana mengambil pengetahuan 
yang ada di dalam pikiran individu 
tersebut? Itulah yang terungkap 
ketika beberapa orang pionir KM 
1.0 menyampaikan ide tentang 
knowledge sharing yang kemudian 
menjadi dasar dari KM 2.0. Mereka 
tidak lagi menganggap pengetahuan 
sebagai benda mati yang hanya 
mengisi database perusahaan. KM 
2.0 melihat pengetahuan sebagai 
sesuatu yang terikat dengan 
pemiliknya, yaitu manusia.
Jadi, pendekatannya bukan lagi 
mengatur dan menyimpan data 
melainkan mengajak manusia 
sebagai pemilik pengetahuan 
untuk mengalirkan pengetahuan 
tersebut. Dalam perjalanannya 
KM 2.0 disempurnakan melalui 
KM 3.0 yang terfokus pada 
individu dan berbagi pengetahuan 
berharga untuk membantu orang 
menyelesaikan pekerjaan. KM 3.0 
menganggap bahwa setiap individu 
memiliki spesialisasi pengetahuan, 
sehingga setiap individu harus 
mengumpulkan pengetahuan yang 
lebih banyak yang berhubungan 

media sosial, serta KM 3.0 tidak 
hanya terfokus pada repository dan 
sosial, melainkan juga pada praktik 
dan kemampuan individu serta 
organisasi dalam meningkatkan 
produktivitas. Community of Practice 
(COP) adalah sekelompok orang 
yang berbagi kepedulian atau 
hasrat untuk sesuatu yang mereka 
lakukan dan belajar bagaimana 
melakukannya dengan lebih baik 
ketika mereka berinteraksi secara 
teratur (Wenger-Trayner, 2001). 
Menurut Wenger, terdapat tiga 
elemen kunci dalam COP, yaitu 
1. komunitas yang memungkinkan 

interaksi, kolaborasi, dan 
membangun hubungan; 

2. mempunyai domain minat 
bersama yang merupakan tujuan 
atau sasaran kelompok;

3. berbagi pengalaman dengan 
mengomunikasikan teknik, tools, 
proses, atau praktik.

Wenger (2001) menyatakan bahwa 
ketika sistem informasi tidak cukup 
untuk mengelola pengetahuan, 
maka perhatian selanjutnya 
adalah pada manusia dan aspek 
sosial yang ada di dalamnya yang 
disebut Community of Practice 
(COP). Komunitas praktisi (COP) 
terdiri dari sekelompok orang 

 1 The 80/20 rule appears to apply here; that is, roughly 80% of our knowledge is in tacit form as individuals, as 
groups, and as an organization. Only 15 to 20% of valuable knowledge has typically been captured, codified, or 
rendered tangible and concrete. Dalkir, Kimiz. 2005. Knowledge Management in Theory and Practice. McGill 
University: Elsevier Inc.

Tabel 1
Perbedaan antara 

KM 1.0, KM 2.0, 
dan KM 3.0

Mixotricha (2008)2; 
Gurteen (2007)3; 

Iversen (2009)4

dengan spesialisasi mereka 
dan juga bertanggung 
jawab untuk mengurangi 
miss informasi dengan 
lebih fokus pada berbagi 
kualitas daripada kuantitas 
(Iversen, 2009). 
Tabel 1 menunjukkan 
perbedaan antara KM 1.0, 
KM 2.0, dan KM 3.0. KM 
1.0 terfokus pada repository,  
KM 2.0 pada perangkat/
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 2 Mixotricha, z. (2008), KM 1.0 KM 2.0 KM 3.0, http://zyxo.wordpress.com/2008/12/28/km-10-km-20-km-30/
 3 Gurteen, D. (2007), Online Information 2007: KM goes Social. Http://www.slideshare.net/dgurteen/km-goes-
social-194717
 4 Iversen, A. (2009), KM 3.0 Part IV: a practical KM system. Http://www.ppcsoft.com/blog/km-3-4.asp

yang bergabung dalam komunitas 
dengan profesi atau keahlian yang 
sama untuk saling belajar dan 
berbagi pengetahuan dengan topik 
yang spesifik. COP merupakan 
bagian dari kerangka kerja KM yang 
merupakan perilaku kolaborasi 
dengan menggunakan knowledge 
asset dari seluruh pegawai dalam 
organisasi sebagai bahan untuk 
belajar melalui teknologi yang ada. 

Manajemen Pengetahuan, 
Mengapa BPKP memerlukan 
Komunitas Praktisi?
Bruno Laporte dari World Bank 
dalam BPKP-KMS Ambassadors' 
Meeting di Bali pada Oktober 
2018, menyatakan bahwa untuk 
mendukung visi BPKP sebagai 
auditor berkelas dunia, maka 
BPKP perlu menjadi organisasi 
yang secara utuh mengelola dan 
mengembangkan pengetahuan 
serta melakukan pembelajaran 
terus-menerus dengan cara 1) 
secara sistematis meng-capture best 
practice yang relevan, 2) validasi 
dan mengelola aset pengetahuan 
(melalui Knowledge Management 
System), 3) memelihara Community 
of Practice, 4) berbagi pengetahuan 

secara internal dan eksternal, 
serta 5) meningkatkan program 
pembelajaran. 
Dari uraian di atas, memelihara 
COP merupakan hal penting untuk 
mewujudkan visi menjadi auditor 
berkelas dunia.
COP di BPKP merupakan 
komunitas yang telah lama ada 
seiring dengan perkembangan 
organisasi dan merupakan 
bagian yang tidak terpisah dari 
proses bisnis BPKP. Komunitas 
praktisi ini terwujud dalam forum 
diskusi, satuan tugas (satgas), 
atau klub yang ada di masing-
masing unit kerja seperti Satgas 
SPIP, Satgas APIP, satgas BLUD, 
forum Keinvestigasian, forum 
Perencanaan, dan lainnya. Mereka 
berinteraksi secara intensif baik 
secara formal melalui diskusi di 
ruang rapat maupun informal di 
WhatsApp (WA) group. 
Mereka memecahkan masalah 
bersama dan menyepakati solusi 
yang dihasilkan yang disebut 
knowledge asset. Mereka sumber 
pengetahuan organisasi. Oleh 
karena itu, menjadi perhatian 
penting bagaimana mengelola 
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knowledge asset yang dihasilkan itu 
agar tidak hilang seiring dengan 
berlalunya pegawai dan bergantinya 
penugasan.  
Mengelola COP di BPKP bisa 
berkaca pada pengalaman 
Kementerian Keuangan. BPPK 
sebagai pengelola Kemenkeu 
Learning Center (KLC) menempatkan 
COP di masing-masing unit 
eselon dua sebagai penyumbang 
pencapaian target Indikator Kinerja 
Utama (IKU). COP dimediatori 
oleh widyaiswara dan menggali 
pengetahuan dari unit teknis. 
Dengan demikian ada aliran 
pengetahuan dari unit teknis 
kepada widyaiswara sebagai 
penyampai pengetahuan kepada 
pegawai keseluruhan melalui 
pendidikan dan pelatihan (diklat). 
Hal ini merupakan sebuah sinergi 
menarik yang dapat dikembangkan 
dalam pembangunan Corporate 
University (Corpu) di BPKP. Tanpa 
sinergi ini, maka akan terdapat 
kesenjangan pengetahuan antara 
pemilik pengetahuan di unit-unit 
teknis yang akan mengajar di Corpu 
dengan widyaiswara yang dimiliki 
oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Pengawasan (Pusdiklatwas).
Beberapa success factor yang telah 
ada di BPPK Kemenkeu adalah
1. dukungan pimpinan berupa 

terbitnya KEP-140/PP/2017 yang 
berisikan tentang bagaimana 
melibatkan COP menyelesaikan 
isu-isu, serta perumusan inisiatif 
dan metode-metode sharing 
knowledge;

2. terbitnya S-1531/SJ/2018 yang 
berisikan kewajiban bagi COP 
untuk mencapai target Indikator 
Kinerja Utama berupa empat 
lesson learned yang menjadi 
kebijakan atau rekomendasi 
strategis per tahun. Evaluasi 

terhadap keberadaan dan peran 
COP juga dilakukan dengan 
menggunakan Google Analytic; 

3. COP merupakan content creator 
KLC dengan menggunakan format 
laporan baku. Pembuatan konten 
ini difasilitasi melalui pelatihan 
jurnalistik. Bentuk knowledge asset 
ini, antara lain research paper,  
printed modul, electronic material,  

Corpu TV, dan liputan by case;
4. adanya struktur yang jelas 

dalam COP, yang terdiri dari 
Penyelenggara (P), Moderator (M), 
Skill Group Owner (S), dan Anggota 
(A). Peran masing-masing adalah 
Penyelenggara menyediakan 
dukungan teknis dan administrasi, 
Moderator merupakan perencana 
inti dan penentu jadwal COP. 

Gambar 1  
Kerangka Kerja
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moderator. Hasil SWAP di-share 
pada KLC;

6. dukungan IT, berupa website 
internal (Komet) dan eksternal 
(KLC) yang sebagian besar 
kontennya berupa video.

Keberadaan COP sangat krusial 
untuk menunjang peran KM sebagai 
bahan pembelajaran (peningkatan 
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5Davenport, (2005) describes the knowledge worker as having high degrees of expertise, education, or expe-
rience, and the primary purpose of their job involve the creation, distribution, or application of knowledge. 
Vaiman, Vlad (2010). Talent Management of Knowledge Workers: Embracing the Non-Traditional Workforce. 
Palgrave Macmillan.

infrastruktur, 
teknologi, dan 
panduan). 
Dari hasil penilaian 
yang dilakukan oleh Tim 
KMS, COP di BPKP telah 
terbukti perannya dan rutin 
melakukan knowledge sharing sesama 
tim, tetapi kegiatan dokumentasi 
dan berbagi knowledge asset sampai 
dengan level organisasi belum 
berjalan karena KMS bukan menjadi 
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 6Venkatraman & Venkatraman, 2018. Communities of Practice Approach for Knowledge Management Systems. 
MDPI, Basel, Switzerland.
7Rury dan Fandi (2019). Community of Practice Assessment dalam Rangka Optimalisasi Community of Practice 
sebagai Bagian Knowledge Assets Organisasi. Diakses melalui http://192.168.7.45/kms.

mendapatkan pemahaman yang 
sama terkait peran dan fungsinya. 
Namun, hal penting yang sangat 
berpengaruh adalah dukungan 
pimpinan. Pimpinan di masing-
masing unit belum memberikan 

Gambar 2 
Development 
and imple-
mentation 
Community of 
Practice

target capaian kinerja dan belum 
didukung penuh oleh organisasi 
(Community Maturity Model™ 
level 2 ). Untuk itu masih perlu 
dilakukan beberapa upaya agar level 
meningkat.

Beberapa hal yang telah 
dilakukan oleh Tim KMS di 

Puslitbangwas adalah 
melakukan pendataan 

terhadap COP serta 
mengumpulkan 

mereka untuk 

dukungan optimal terhadap COP, 
masih menganggap bahwa mereka 
terbentuk karena penugasan, 
dan belum ada kepedulian untuk 
mengorganisasi pengetahuan 
mereka. 
Di sinilah Library Café (LC) berperan 
sebagai sarana komunitas praktisi 
dalam melakukan interaksi, diskusi, 
kolaborasi, dan berbagi pengalaman 
kasus-kasus dan praktik-praktik 
terbaik. Intisari dari sharing session 
LC akan ditangkap, disimpan, dan 
disebarluaskan melalui KMS dalam 
bentuk knowledge asset. Kembali 
pada KM 3.0, peran COP dan Library 
Café seharusnya bukan sekadar 
untuk berbagi, melainkan perlu 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
berupa praktik atau workshop, 
sebagaimana pepatah mengatakan, “I 
hear and I forget, I share and I remember, 
I do and I understand.”

Bagaimana Seharusnya Pengelolaan 
COP di BPKP?
Menurut ADB, struktur COP terdiri 
dari Core Group dan Member. Core 
Group terdiri dari a) Champion/
Sponsor mampu memberikan 
layanan COP dari waktu ke waktu, 
dan mengupayakan bagaimana 
COP dapat berinteraksi di seluruh 
organisasi, b) Facilitator/Coordinator 
berperan dalam konsultasi, 
menghubungkan, memfasilitasi, 
membantu, dan membimbing, c) 
Experts merupakan ahli di bidangnya 
untuk berbagi pengetahuan kepada 
member, serta d) Others Core Group 
merupakan bagian dari core group 
untuk mendukung kegiatan COP 
berkelanjutan. Adapun Member 
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terdiri dari peserta aktif dan pasif.
Jika struktur ini diterapkan dalam 
alternatif yang bisa dilakukan, 
berupa fasilitator ini adalah pegawai 
Puslitbangwas yang menjadi 
koordinator dalam menangkap dan 
mengelola pengetahuan dari COP. 
Expert merupakan personil dalam 
satgas yang ahli dalam bidang 
tertentu. Anggota aktif adalah 
anggota satgas di tingkat pusat, 
sedangkan anggota pasif adalah 
anggota satgas di masing-masing 
unit, misalnya satgas APIP di 
masing-masing perwakilan BPKP.
Pengelolaan yang baik juga 
mengharapkan adanya pertemuan 
rutin COP dengan pengelola 
KMS untuk memastikan 
bahwa pengetahuan mereka 
terdokumentasikan dalam KMS. 
COP sebagai content creator dapat 
difasilitasi dengan beberapa bentuk 
kegiatan yang dapat meng-capture 
pengetahuan seperti

Prosedur tentang SWAP dan 
mengimplementasikan melalui 
grup WhatsApp.

Jika COP ini dikelola dengan 
baik, maka tujuan KM akan 
tercapai, yaitu sebagai retention 
(membudayakan dokumentasi 
pengetahuan para Leaders, Skill 
Group Owner, dan Knowledge 
Owner lainnya termasuk 
menghindari risiko hilangnya), 
action (meningkatkan kecepatan 
respon tindak lanjut arahan 
kebijakan menjadi aksi nyata), 
innovation (mendorong inovasi guna 
meningkatkan efisiensi pengelolaan 
keuangan negara), ownership 
(mengubah pengetahuan individu 
menjadi pengetahuan organisasi), 
externalization (mengonversi tacit 
menjadi explicit knowledge), dan 
prudent (mencegah organisasi 
melakukan kesalahan yang 
berulang).
Dengan demikian, KM merupakan 
sebuah strategi organisasi 
sebagai solusi yang memudahkan 
peningkatan kinerja organisasi 
dan perwujudan pilar Corpu 
melalui sumbangsih nyata KM bagi 
pembelajaran organisasi. 

1. memberi 
kesempatan COP 
untuk berbagi 
pengetahuan 
melalui Diskusi di 
Library Cafe dengan 
mengundang 
anggota aktif, pasif 
maupun pegawai 
BPKP. Alternatif 
lainnya adalah 
mengundang 
mitra COP dari 
kementerian/
lembaga/pemda 
untuk berkoordinasi 
atau mendiskusikan 
terkait peran COP;

2. sharing via 
WhatsApp 
Pembuatan Sistem 
Operasional dan 
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PERAN PEMBINAAN SPIP 
DALAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
Teks Jamason Sinaga

BPKP melakukan pembinaan 
penyelenggaraan SPIP sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk 

pembinaan penyelenggaraan SPIP 
adalah sesuai pasal 59 PP 60 Tahun 2008 
berupa

1) penyusunan pedoman teknis     
    penyelenggaraan SPIP;
2) sosialisasi SPIP;
3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
4) pembimbingan dan konsultasi    
    SPIP; 
5) peningkatan kompetensi auditor   
    Aparat Pengawasan Intern    
    Pemerintah (APIP).
Selanjutnya dalam peningkatan 
kompetensi auditor APIP dinyatakan 
dalam penjelasan huruf e pasal 59 
PP Nomor 60 Tahun 2008 bahwa 
peningkatan kompetensi auditor 
aparat pengawasan intern pemerintah 
meliputi penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan, penelitian dan 
pengembangan, serta pembinaan 
jabatan fungsional di bidang audit.
Peningkatan kompetensi APIP terkait 
dengan penyelenggaraan diklat selama 
ini telah berjalan dilakukan oleh Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 
(Pusdiklatwas). Demikian pula 
pembinaan jabatan fungsional auditor 
(JFA) telah berjalan dilaksanakan oleh 
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 
Auditor. 
Akan tetapi, peningkatan kompetensi 
yang meliputi penyelenggaraan 
penelitian dan pengembangan (litbang) 
belum dilaksanakan. Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Pengawasan 
BPKP belum mempunyai program 
pembinaan litbang sebagai pelaksanaan 
ketentuan ini. Oleh karena itu, perlu 
adanya pendalaman mengenai bentuk 
peningkatan kompetensi auditor dalam 
penyelenggaraan litbang. Selama ini 
keterlibatan APIP dalam penelitian baru 
sebatas menjadi penyedia data penelitian. 
Hal ini terjadi karena tugas dan fungsi 
APIP tidak termasuk litbang, kecuali 
BPKP. Lalu, apakah ini berarti APIP tidak 
memerlukan litbang?
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penelitian dan lain-lain.
Penelitian juga dapat dilakukan 
untuk mengukur pemanfaatan hasil 
pengawasan APIP. Dalam melaksanakan 
kegiatan litbang seperti ini, APIP yang 
bersangkutan perlu dilatih dan dibekali 
dengan pengetahuan dan kemampuan 
litbang. Untuk itu APIP dapat melibatkan 
Puslitbangwas BPKP. Puslitbangwas 
melatih auditor pada inspektorat untuk 
dapat melakukan litbang.
Kedua, APIP melakukan koordinasi 
litbang. Sebagaimana yang berlaku di 
unit intern BPKP, koordinasi litbang juga 
memungkinkan diperluas ke seluruh 
APIP. Dalam pembuatan pedoman, unit 
di BPKP seperti kedeputian dan unit 
mandiri memerlukan adanya kajian. 
Kajian tersebut dapat dilakukan oleh unit 
yang bersangkutan dengan pembinaan 
dan koordinasi dengan Puslitbangwas 
BPKP. Tentunya koordinasi semacam ini 
akan meningkatkan nilai hasil kajian yang 
dilakukan oleh unit yang bersangkutan. 
Koordinasi dilakukan dalam bentuk 
pemberian masukan atas rancangan 
kajian, metodologi pelaksanaan kajian, 
dan hasil kajian. Koordinasi seperti ini 
diatur dalam Peraturan Kepala BPKP 
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman 
Pembinaan, Koordinasi, dan Pelaksanaan 
Kegiatan Penelitian/Pengkajian di 
lingkungan BPKP. Memang Perka 
ini hanya mengatur pembinaan 
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Peran yang dilakukan Pusdiklatwas 
dalam penyelenggaraan diklat 
bagi auditor sangat jelas dengan 
menyelenggarakan diklat penjenjangan 
dan juga diklat substansi pengawasan. 
Pusat Pembinaan JFA juga dapat 
melaksanakan fungsinya dengan baik 
dengan mengatur JFA. Apa yang bisa 
dilakukan oleh Puslitbangwas dalam 
peningkatan kompetensi auditor melalui 
penyelenggaraan litbang?
Puslitbangwas dapat mengelaborasi 
paling tidak tiga hal untuk mewujudkan 
pembinaan litbang bagi APIP.
Pertama, mendorong APIP untuk dapat 
melakukan litbang khususnya yang 
terkait dengan penyusunan pedoman 
dan arah kebijakan pengawasan. Dalam 
penyusunan rencana strategis, kebijakan, 
dan pedoman perlu adanya kajian dalam 
bentuk naskah akademis yang dapat 
memperkuat konsep rencana strategis, 
kebijakan, dan pedoman pengawasan 
APIP. Penelitian atas topik tersebut dapat 
dilakukan dalam berbagai bentuk yang 
sifatnya dapat mendukung efektivitas 
pengawasan APIP.
Penelitian dimaksud tidak perlu berupa 
penelitian yang kompleks, melainkan 
penelitian yang sederhana, seperti 
mengukur pemahaman sebelum dan 
sesudah sosialisasi sebuah materi 
atau kebijakan. Bisa juga mengukur 
hasil sebuah kebijakan menggunakan 
survei yang menggunakan metodologi dan kerjasama penelitian di 

lingkungan BPKP, tetapi pola 
ini dapat diperluas dengan APIP 
lain yang memerlukan kajian dan 
bermaksud melakukan kajian 
sendiri. Hal ini dapat dijajagi 
menggunakan model yang 
dilakukan Pusdiklatwas BPKP 
dengan memperluas cakupan 
corporate university (Corpu) yang 
tidak hanya meliputi BPKP, 
melainkan juga APIP yang lain 
dengan sebutan government 
internal auditor corporate university 
(GIA Corpu). 
Ketiga, melakukan kerja sama 
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litbang. Bentuk kerja sama ini bisa 
meliputi pelaksanaan penelitian 
yang dibutuhkan oleh APIP, 
tetapi tidak memiliki sumber daya 
manusia yang kompeten untuk 
melakukan kegiatan dimaksud. 
APIP memerlukan penelitian dalam 
memperkuat perannya. Salah satu 
hal yang pernah disampaikan untuk 
dilakukan penelitian adalah mengenai 
penggunaan teknologi informasi 
pada APIP untuk mengimbangi 
penggunaan teknologi, khususnya 
teknologi informasi yang masif oleh 
objek yang diperiksa. Penelitian 
seperti itu dapat dikerjasamakan 
dengan Puslitbangwas dengan 
mengatur batasan hak, kewajiban, 
dan peran masing-masing pihak 
yang terlibat. Pelaksanaan kerja sama 
seperti ini merupakan salah satu 
fungsi dari Puslitbangwas BPKP 
sebagaimana diatur dalam pasal 233 
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2019 
yang menyebutkan bahwa dalam 
melaksanakan tugas, Puslitbangwas 
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan 
kerja sama litbang. 
Pelaksanaan kerja sama tidak 

semata-mata disebabkan oleh 
ketidaktersediaan SDM yang mampu 
melakukan penelitian pada APIP yang 
bersangkutan. Kerja sama kajian seperti 
ini kadang-kadang lebih efektif bila 
APIP ingin melakukan kajian yang 
lebih objektif. Pelaksanaan penelitian 
yang dilakukan oleh pihak lain 
dapat menghindari persepsi negatif 
dan konflik kepentingan bila yang 
melakukan penelitian adalah orang 
yang terlibat dalam pelaksanaan 
kegiatan atau berkepentingan dalam 
pelaksanaan kegiatan yang diteliti. 
Untuk itu kerja sama penelitian 
dengan pihak lain perlu dilakukan. 
Kerja sama seperti ini dapat dilakukan 
antara Puslitbangwas BPKP dan APIP. 
Dalam penyelenggaraan pembinaan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP), BPKP melakukan peningkatan 
kompetensi auditor APIP salah satunya 
melalui penyelenggaraan litbang. Peran 
ini belum dilakukan oleh BPKP. 
BPKP dapat melakukan peran ini 
melalui tiga hal, yaitu mendorong 
APIP melakukan litbang melalui 
pelatihan SDM APIP mengenai 
litbang, melakukan koordinasi dalam 
pelaksanaan litbang, serta melakukan 
kerja sama litbang dengan APIP.
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Pelaksanaan kerja sama tidak 
pelatihan SDM APIP mengenai 
litbang, melakukan koordinasi dalam 
pelaksanaan litbang, serta melakukan 
kerja sama litbang dengan APIP.
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Sebagai saran bagi pembaca 
untuk pembelajaran aktif 
(active reader for active 

learner), Hagy memberikan 
sepuluh langkah agar proses 
membaca menjadi menarik 
dan menyenangkan. Setelah 
mengeksplorasi dan membagikan 
apa yang Anda temukan dalam 
proses membaca, langkah 
selanjutnya adalah mengerjakan 
sesuatu apa saja saat kita sedang 
membaca.
“Mengerjakan sesuatu, apa 
saja” merupakan kumpulan 
kegiatan yang mengarah pada 
pembebasan diri sendiri pada 
seseorang terhadap banyak 
hal yang dapat menyebabkan 
penyesalan akan masa lalu. 
Dengan kata lain, berbagai 
kumpulan kegiatan yang dapat 
menghindarkan Anda dari 
kesedihan.
Kegiatan yang dapat membuat 
Anda gembira adalah (1) pergi 
ke luar, (2) kerjakan yang Anda 
inginkan, (3) pilih sesuatu, 
(4) libatkan orang lain, (5) 
bergabunglah, (6) dengan tulus 
nikmati diri sendiri, (7) hargai 
jasa Anda sendiri, (8) buanglah 
kebiasan-kebiasaan buruk 
Anda, (9) lakukan keisengan 
yang bermanfaat, (10) cari 
pahlawan bagi Anda sendiri, 
(11) pertahankan yang Anda 
sayangi, dan (12) tetapkan 
wilayah kekuasaan Anda.                       
Agar tetap menarik, marilah kita 

jelaskan ke-12 kegiatan tersebut 
secara terbalik urutannya.
Sebagai pembaca untuk 
pembelajaran aktif, tidak cukup 
hanya mengandalkan diri Anda 
dan buku yang Anda baca, 
tetapi perlu melibatkan banyak 
hal. Anda perlu melibatkan 
orang, lingkungan, suasana 
hati, dan hal-hal lain yang dapat 
membantu Anda terjaga agar 
kegiatan membaca tetap menjadi 
suatu kegiatan yang menarik.

Tetapkan Wilayah Anda
Saat membaca suatu buku teks, 
jurnal ilmiah, atau bacaan “berat” 
yang diperlukan dalam kegiatan 
riset, Anda perlu menetapkan 
wilayah kekuasaan Anda. Suatu 
wilayah di mana Anda merasakan 
kebebasan di dalamnya. Sesulit 
apapun suatu topik bacaan, ada 
atribut tertentu yang membuat 
Anda merasa aman dengannya 
tanpa khawatir tersesat. Kata 
pengantar adalah bagian yang 
paling aman, karena memuat 
ringkasan tentang sesuatu 
yang ingin disampaikan oleh 
pengarang kepada pembacanya. 
Biasanya pada bagian ini terlihat 
sisi kemanusiaan si pengarang.
Penetapan wilayah kekuasaan 
adalah tentang Anda dengan 
kebebasan yang Anda miliki 
mencoba mengakses pengetahuan 
baru yang tersembunyi dalam 
paragraf yang mungkin 

Menjadi Menarik dalam 10 Langkah (Bagian 3):
"Kerjakan Sesuatu (Apa Saja)"

Teks Putut Hardiyanto
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terdistribusi pada beberapa 
halaman buku dan menjadikan 
pengetahuan ini sebagai milik 
Anda. Wilayah kekuasaan Anda 
atas pengetahuan yang Anda 
akuisisi memerlukan ketekunan 
untuk membaca berulang kali 
sehingga akhirnya wilayah itu 
semakin luas dan pengetahuan 
yang Anda miliki semakin 
dalam. Namun, proses ini harus 
Anda nikmati dan tekuni.

Pertahankan!
Langkah selanjutnya setelah 
Anda berhasil memiliki 
pengetahuan di dalam wilayah 
kekuasaan Anda, adalah 
mempertahankan pengetahuan 
baru tersebut dari ancaman 
kehilangan atau serangan dari 
pihak yang ingin melemahkan 
keyakinan Anda atas hasil 
bacaan Anda. Yang berikutnya 
adalah mempertahankan 
pengetahuan baru tersebut 
sebagai suatu kesayangan.
Berikanlah sentuhan emosi 
pada pengetahuan baru yang 
Anda kumpulkan. Anggaplah 
ia sebagai makhluk yang sangat 
berharga dan berdaya guna, 
sehingga waktu dan tenaga 
yang Anda keluarkan untuk 
mendapatkannya sepadan. Jika 
Anda merasa berat membaca 
buku teks dengan tebal seribu 
halaman lebih, yakinlah bahwa 
menyusun buku tersebut 
jauh lebih berat lagi. Yakinlah 
ada emosi yang kental dalam 
pembuatannya sehingga sang 
pengarang bersedia melakukan 
hal mustahil yang tidak setiap 
orang mampu melakukannya.
Nah, apakah Anda memberikan 
sentuhan emosi kasih sayang 
pada saat Anda mencari 

pengetahuan yang terbenam 
di dalam lautan kata? Jika ya, 
maka proses membaca untuk 
pembelajaran aktif merupakan 
proses mempertahankan apa 
yang Anda sayangi.

Siapa pahlawan Anda?
Melibatkan emosi Anda dalam 
proses “mencari” dalam 
membaca untuk pembelajaran 
aktif terkadang memerlukan 
karakter lain selain Anda yang 
memiliki antusias yang lebih 
hebat dibandingkan Anda 
sendiri. Karakter ini adalah 
pahlawan yang merupakan tokoh 
inspirasi yang sengaja Anda 
undang sehingga dapat berbagi 
emosi bersamanya.
Kenali orang-orang hebat di 
sekitar Anda, atau tokoh inspirasi 
yang Anda kenal lewat media. 
Ketahui hal-hal unik yang mereka 
lakukan yang dapat membuat 
Anda tersenyum karena ia 
menjalani hidupnya mirip seperti 
yang Anda inginkan. Tokoh 
khayalan seperti Batman atau 
tokoh nyata seperti Polisi Lalu 
Lintas adalah dua karakter yang 
dapat Anda tiru perjuangannya. 
Mereka berdua sama-sama mulia 
dan perkasa dalam menjaga 
ketertiban, tetapi mereka berdua 
sama-sama kesepian karena harus 
melakukan tugasnya seorang 
diri. Tokoh ini mirip seperti 
Anda yang sedang membaca 
untuk pembelajaran aktif. Anda 
bergerak sendiri walaupun 
Anda mulia dan perkasa. 
Kemuliaan dan keperkasaan 
Anda merupakan bukan hal yang 
datang dari lahir tetapi perlu 
ditunjukkan dan dipertahankan.
Boleh iseng, asalkan bermanfaat
Dalam melakukan kegiatan 
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apa saja dalam membaca 
untuk pembelajaran aktif, 
pertimbangkan untuk melakukan 
hal tak terduga berupa keisengan 
yang bermanfaat. Iseng sebagai 
kata keterangan bermakna sekadar 
main-main, tidak bersungguh-
sungguh. Menghitung frekuensi 
kemunculan suatu kata dengan 
bantuan aplikasi wordcounter 
atau menghitung adanya orang 
Asia yang ada di dalam daftar 
pustaka mungkin merupakan 
salah satu keisengan yang dapat 
menimbulkan rasa kagum.
Melingkari kata-kata asing di 
setiap halaman yang Anda baca 
kemudian menghitung jumlahnya, 
setelah itu membaginya dengan 
jumlah seluruh kata merupakan 
suatu keisengan yang juga 
bermanfaat. Dari proses ini 
Anda akan mendapatkan rasio 
persentase kata asing yang tidak 
Anda mengerti. Kagumlah 
pada diri Anda, bahwa lebih 
banyak kata yang Anda kenali 
dibandingkan dengan yang 
asing. Anda juga kagum bahwa 
dari kata-kata yang Anda kenali, 
apabila dirangkai menjadi 
proposisi, ternyata memiliki 
pengertian yang asing bagi Anda.
Apapun keisengan produktif yang 
Anda lakukan, yakinlah bahwa 
tujuannya adalah menambah 
ketertarikan Anda pada topik 
bacaan yang sedang Anda hadapi.

Hindari kebiasaan buruk!
Melakukan apa saja dalam 
membaca untuk pembelajaran 
aktif perlu menghindari kebiasaan-
kebiasaan yang tidak produktif. 
Jika pada akhirnya Anda harus 
menggali pengetahuan dari 
sumber terbatas dalam bahasa 
yang tidak Anda kuasai, tetapi 

memuat informasi yang Anda 
perlu miliki, Anda tidak perlu 
menunda atau mengeluh. 
Lakukan dengan cepat apa yang 
dapat Anda kerjakan, setelah 
itu lupakan. Anda tidak perlu 
merengek, marah, atau kecil hati 
yang berakibat pada penurunan 
semangat juang atau penundaan 
pekerjaan. Usahakan proyek 
Anda tidak mangkrak dan Anda 
terbenam pada salah satu sudut 
buku yang Anda baca. Cepat-cepat 
bergerak ke sumber referensi 
lain. Siapa tahu di tempat baru 
Anda dapat memperluas wilayah 
kekuasaan kepemilikan Anda 
dibandingkan dengan referensi 
awal. Namun, jika Anda tidak 
menemukan sumber referensi 
baru, Anda dapat menjadwal 
untuk memulai mengakses 
sumber lama dengan cara-cara 

persentase kata asing yang tidak 

dari kata-kata yang Anda kenali, 

pengertian yang asing bagi Anda.
Apapun keisengan produktif yang 

bacaan yang sedang Anda hadapi.

aktif perlu menghindari kebiasaan-
kebiasaan yang tidak produktif. 
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baru. Dengan teknologi informasi 
terkini, Anda bisa bertanya 
ke google atau youtube tentang 
pengertian atau terminologi yang 
Anda rasakan asing.

Hargai jasa Anda sendiri!
Lakukan apa saja sebagai pembaca 
untuk pembelajaran aktif, tetapi 
ingatlah bahwa Anda berhak 
mendapatkan porsi penghargaan 
terbesar atas apapun yang Anda 
lakukan. Seperti terdengar “biasa”, 
tetapi mungkin karena dianggap 
biasa maka Anda melewatkan 
hak Anda untuk mendapatkan  
kesempatan, bersenang-senang, 
bahagia, memiliki kemampuan, 
menuntaskan rasa ingin tahu, dan 
mendapatkan hal-hal baik lainnya. 
Pada akhirnya, penghargaan 
Anda terhadap diri Anda sendiri 
adalah memberikan semua hal 
baik tersebut sebagai jasa atas jerih 
payah Anda sendiri.
Mulailah bergabung bersama 
mereka, orang-orang yang dapat 
Anda contoh. Orang-orang sukses 
yang melakukan hal-hal besar 
karena pandai menghargai diri 
mereka sendiri. 

Nikmati dirimu sendiri!
Anda tidak menguasai masa 
depan. Itulah yang membuat Anda 
khawatir. Kecemasan akibat faktor 
ketidakpastian dapat menghalangi 
proses melahirkan pengalaman. 
Meniru dengan berpura-pura 
menjadi orang lain dapat menjadi 
beban. Anda tidak rela menikmati 
diri sendiri dalam berkreasi.
Membaca untuk pembelajar aktif 
merupakan proses kreatif yang 
memerlukan ruang ketulusan di 
mana Anda mampu melahirkan 
pengalaman baru tanpa ada rasa 
was-was bahwa apa yang Anda 
lakukan adalah konyol dan aneh. 
Anda dapat melukis buku Anda 
dengan karakter menakutkan 
seperti “Buto Ijo” atau “Hulk” 
pada halaman yang Anda anggap 
“angker” karena memuat definisi 
atau teori yang Anda anggap sulit 
dimengerti. Sebaliknya, Anda juga 
bisa melukis karakter penyejuk 
mata seperti “Gunung” atau “Air 
Terjun” pada halaman buku atau 
jurnal di mana Anda merasa 
memiliki pemahaman yang kuat 
atas definisi atau teori yang 
dinyatakan. 
Apapun yang Anda lakukan, 
Anda harus mengijinkan diri Anda 
untuk merasakan kenikmatan.

Bergabunglah!
Bila perlu, Anda dapat mengambil 
kursus singkat tentang membaca 
untuk pembelajar aktif. Materi 
belajar pelatihan membaca cepat 
untuk meningkatkan produktivitas 
dapat Anda peroleh melalui 
jalur kursus luring (luar jaringan 
internet) dan kursus daring (dalam 
jaringan internet). Salah satu situs 
yang memberi pengajaran melalui 
video seri membaca cepat adalah 
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“membacacepat.com”. Situs ini 
menawarkan sepuluh video yang 
dapat diunduh secara cuma-cuma. 
Di sini Anda bisa mengetahui 
(1) apa itu membaca cepat, (2) 
bagaimana cara menghitung 
kecepatan baca, (3) berapa 
kecepatan baca yang ideal, (4) 
bagaimana menciptakan kondisi 
baca yang ideal, (5) tips sederhana 
untuk meningkatkan kecepatan 
baca, (6) menghilangkan kebiasaan 
buruk dalam membaca, (7) 
teknik membaca beberapa kata 
sekaligus, (8) teknik mempercepat 
gerakan mata, (9) meningkatkan 
pemahaman, dan (10) bagaimana 
membaca secara cerdas dan 
terstruktur.
Anda juga dapat membuat 
kelompok baca yang 
beranggotakan teman-teman 
di lingkungan kerja Anda yang 
juga memiliki masalah terkait 
dengan rendahnya kemampuan 
membaca. Dengan bergabung 
dalam “klub baca”, maka Anda 
memiliki pendukung yang akan 
menyemangati Anda menjadi 
pembaca untuk pembelajar aktif 
yang sukses.

Libatkan orang lain
Sebagai pembaca untuk 
pembelajar aktif, mungkin Anda 
perlu melibatkan orang lain, yaitu  
mereka yang dapat memberikan 
segala bantuan yang Anda 
perlukan. Mereka adalah sekutu 
Anda yang akan membantu 
membetulkan ejaan yang salah 
dalam tulisan Anda, menyarankan 
bacaan lanjutan yang diperlukan 
untuk memperdalam pemahaman, 

atau sekadar menemani 
Anda pergi mencari buku di 
perpustakaan atau toko buku.
Melibatkan orang lain adalah 
tentang membuka rahasia Anda 
kepada orang lain, yaitu rahasia 
takut gagal. Membiarkan orang 
lain berada di wilayah Anda 
artinya Anda memberikan 
kebebasan pada pihak lain 
untuk memberikan komentar, 
saran, kritik, atau teguran 
atas hal-hal yang merupakan 
sumber kecemasan Anda. 
Terlihat menakutkan awalnya. 
Lakukan saja dan rasakan 
bahwa melibatkan orang lain 
tidak semenakutkan yang Anda 
bayangkan.

Pilih Sesuatu
Bagian mana yang harus Anda 
baca dulu? Mungkin di bagian 
pengantar buku teks yang Anda 
baca, penulis buku memberikan 
saran tentang organisasi penulisan 
yang dapat Anda ikuti untuk 
memudahkan memahami subjek 
yang dituliskan. Namun, sebagai 
pembaca untuk pembelajar aktif 
Anda bebas untuk melakukan 
pilihan-pilihan apakah Anda 
mengikuti saran sang penulis atau 
Anda bertindak sendiri. 
Anda dapat berpindah-pindah 
dari satu bab ke bab berikutnya 
tanpa harus menuntaskan isi 
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setiap bab. Anda juga dapat 
berhenti pada suatu bab dan 
menghabiskan sebagian waktu 
Anda di sini. Apapun pilihan 
Anda, lakukan segera. Pilihlah 
skenario yang Anda yakini sebagai 
pilihan jitu. Menunda pilihan dan 
tidak mengambil langkah apapun 
akan meningkatkan penyesalan. 
Carilah hasil, lakukan itu 
sekarang, dan ambilah keputusan. 
Ikuti kata hati Anda dan lakukan 
saja apapun yang sudah Anda 
pilih.

Kerjakan yang Anda inginkan.
Kerjakan yang (benar-benar) 
Anda inginkan. Jika ingin menjadi 
pembaca untuk pembelajar aktif, 
tetapi bila memikirkannya saja 
sudah membuat Anda tertekan, 
menyesal, atau menderita, maka 
sebaiknya jangan diteruskan. 
Seandainya itu tidak penting bagi 
Anda, jangan kerjakan. 
Lakukan apa yang Anda kerjakan 
semata-mata karena Anda betul-
betul ingin melakukannya. 
Lakukan karena itu begitu 
penting bagi Anda dan bukan 
menyerahkan pada orang lain 
untuk mengerjakannya. Tentunya 
orang lain punya pertimbangan 
tentang apa yang ia sesali 
dan berbagai perasaan tidak 
nyaman saat melakukan tugas 
membaca untuk pembelajar aktif. 

Ketidaknyamanan mereka tentu 
tidak sama dengan yang Anda 
alami.
Semakin Anda berpura-pura 
menjadi orang lain semakin 
besar penyesalan Anda dan juga 
semakin besar penderitaan Anda. 
Jika itu memang benar-benar 
ingin Anda kerjakan, kerjakanlah. 
Rasakanlah bahwa dengan 
melakukan apa yang ingin Anda 
kerjakan merupakan alasan utama 
mengapa Anda harus berterima 
kasih pada diri Anda sendiri.

Pergilah ke luar!
Kehidupan nyata bukan hanya 
terdiri dari lembaran-lembaran 
kertas yang Anda hadapi. 
Kehidupan nyata selalu hadir 
dalam wujud tiga dimensi. 
Hadirkan kehidupan nyata di 
balik lembaran-lembaran halaman 
dari bahan bacaan yang sedang 
Anda tekuni. Temukan orang-
orang dan kejadian-kejadian 
menakjubkan yang membuat 
Anda terpesona. Jika perlu, 
sisihkan tambahan waktu untuk 
berpindah pada sumber bacaan 
lain yang membantu Anda 
memvisualkan apa yang Anda 
baca sehingga tampak hidup. 
Melalui cara pergi ke luar seperti 
ini, Anda akan menemukan 
apapun yang sedang Anda cari.

Sumber:
Hagy, J. (2014). Cara Menjadi 
Menarik Dalam 10 Langkah 
Sederhana. Jakarta: Gramedia. 
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Buku yang ditulis Covey 
setelah The 7 Habits of Highly 
Effective People ini disebut 

sebagai buku bisnis paling 
berpengaruh di abad ke-20 karena 
memperkenalkan pendekatan baru 
untuk menyelesaikan konflik dan 
memecahkan masalah secara kreatif. 
Pemecahan masalah dengan jalan 
alternatif ke-3 merupakan cara 
penyelesaian atas masalah yang 
muncul akibat konflik. Masalah 
konflik berakar dari cara berpikir kita 
yang bersifat dikotomi, yaitu pola 
berpikir “saya” versus “kamu” yaitu 
dua pilihan untuk menyelesaikan 
masalah. 
Covey menawarkan alternatif ke-3 
sebagai tambahan pilihan untuk 
dipertimbangkan. Setiap pilihan 
alternatif pemecahan masalah 
mempunyai pola pikir tertentu yang 
rasional, baik, dan sehat. Kedua 
pilihan dibangun berdasarkan 
paradigma yang jauh memiliki akar 
budaya yang dalam dan kuat. Konflik 
muncul karena keputusan harus 
diambil untuk memilih alternatif 
“saya” atau alternatif “kamu”. 
Cara berpikir alternatif ke-3 
merupakan sinergi untuk menemukan 
peta jalan “saya” yang tidak lengkap 
dengan informasi “baru.” Informasi 
ini bisa berasal dari peta jalan “kamu” 
atau dari sumber-sumber lain di luar 
kedua peta tersebut. Sinergi tidak 
sama dengan kompromi, yaitu cara 
berpikir “irisan” antara peta jalan 
“saya” dan “kamu” yang memiliki 
kesamaan jalan. 
Saat pertama dibawa dari Amerika 
ke Eropa oleh orang Perancis, buah 
tomat dianggap berbahaya karena 
saat dimakan menyebabkan mulut 
mengeluarkan busa seperti gejala 

penderita epilepsi yang mengeluarkan busa 
di mulutnya. Adanya busa di mulut inilah 
orang Perancis percaya bahwa buah tomat 
dapat menyebabkan kematian. Tragisnya 
pada saat yang sama koloni Eropa yang ada 
di benua Amerika menderita penyakit gusi 
akut karena kekurangan vitamin C. 
Spanyol menjadikan buah tomat bukan 
untuk dimakan, tetapi untuk dijadikan 

konflik yang muncul antara cara “Perancis”, 
yaitu tomat itu mematikan dan cara 
“Penduduk lokal”, yaitu tomat merupakan 
buah yang enak dimakan. Pilihan alternatif 
ke-3, yaitu tomat dapat menyembuhkan 
penyakit gusi akut. Inilah berpikir dengan 
melihat dan melakukan guna mendapatkan 
pemahaman baru.

Setelah satu abad berlalu 
sejak penguasaan 
Amerika Selatan oleh 
koloni Spanyol, mereka 
mengubah paradigma 
setelah menyadari 
bahwa penduduk 
lokal tidak menderita 
penyakit gusi seperti 
yang mereka 
alami dan tidak 

INOVASI: 3rd ALTERNATIVE
Teks Putut Hardiyanto

menderita epilepsi 
setelah mengonsumsi 
tomat. Mereka mulai 
mengubah pandangan 
mereka tentang buah 
tomat yang mematikan 
menjadi buah yang dapat 
mencegah penyakit gusi akut. 
Inilah cara berpikir 
jalan alternatif ke-3, yaitu 
memunculkan pilihan lain atas 

spesimen saja sebagai buah yang berasal 
dari dataran tinggi pantai barat Amerika 
Selatan (Smith, 2005). Saat itu para 
koloni tidak sadar bahwa obat penyakit 
gusi mereka ada di buah tomat yang 
dipandang mematikan itu.

Setelah satu abad berlalu 

koloni Spanyol, mereka 
mengubah paradigma 

mengubah pandangan 

tomat yang mematikan 
menjadi buah yang dapat 
mencegah penyakit gusi akut. 

jalan alternatif ke-3, yaitu 

dipandang mematikan itu.

There’s an alternative. 
There’s always a third way, 
and it’s not a combination 
of the other two ways. It’s 
a different way.”- David 

Carradine
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Sinergi mampu menghasilkan kekuatan 
ajaib baru. Contoh, sinergi antara sebatang 
Besi (Fe), Kromium (Cr), dengan Nikel (Ni). 
Masing-masing bila berdiri sendiri sebagai 
sepotong logam akan patah berturut-turut 
pada 60.000 psi (per square inch), 70.000 psi, 

dan 80.000 psi. Bila ketiganya digabung 
tanpa peleburan maka kekuatannya adalah 

210.000 psi. Namun, keanehan terjadi jika 
ketiganya dilebur menjadi stainless steel 

maka ada tambahan kekuatan 90.000 psi 
ajaib yang menyebabkan sepotong logam 

stainless steel akan patah pada tekanan 
300.000 psi.

Sinergi juga berlaku untuk hal-hal yang 
negatif, misalnya rokok dan asbes. 

tentang “saya” dan memahami 
kekuatan atau potensi konflik yang 
“saya” miliki. 
Paradigma “kamu” adalah tentang 
bagaimana “saya” melihat “kamu” 
sebagai orang lain, manusia yang 
hidup dan memiliki kebebasan 
bertindak. Saya melihat “kamu” 
sebagai insan yang mempunyai bakat, 
kekuatan yang unik yang punya 
pendukung, punya ekosistem yang 
menghidupkan, punya keyakinan 
yang rasional, dan punya sikap 
pandang terhadap konflik yang unik. 
Secara natural paradigma “kamu” 
dikenal sebagai kearifan rakyat 
Antu di Afrika yang disebut sebagai 
Ubuntu. Dalam kultur ini rakyat Antu 
menyapa sesamanya dengan ucapan 
Ubuntu, yang maknanya adalah “saya 
melihat kamu.” Istilah Ubuntu juga 
dapat diartikan “saya ada karena 
kamu ada.” “Saya” butuh “kamu” 
agar saya ada, begitu juga “kamu” 
ada karena “saya.” Dalam semangat 
Ubuntu, saya memandang orang 
lain sebagai anugerah atas bakat, 
kecerdasan, pengalaman, kearifan, 
dan perbedaan perspektif mereka.
Paradigma alternatif ke-3 adalah 
tentang melihat konflik sebagai 
subjek yang harus diselidiki dan 
bukan untuk dihindari apalagi 
untuk dilawan. Saya melihat konflik 
sebagai peluang untuk melangkah ke 
depan sebagai sumber pertumbuhan, 
penemuan, inovasi, dan perdamaian. 
Saya mencari apakah ada penggalan 
kebenaran dari konflik; tindakan 
benar, tetapi dilakukan dengan cara 
yang tidak lazim; dan sebenarnya ada 
juga kelompok orang yang berbuat 
seperti itu di lokasi yang belum 
tercatat dalam “peta jalan” yang saya 
miliki.

Sumber:
Covey, S. R.  Alternatif Ke-3. 2012. 
Jakarta: PT. Gramedia.

partai “saya”,  yaitu orang-orang seperti 
“saya,” yang tinggal di negara “saya,” dan 

pikiran orang-orang seperti “saya.” Juga 
“saya” melihat konflik yang dimiliki “saya” 

dan kelompok “saya.”
Mengembangkan cara berpikir paradigma 

“saya” adalah meliputi wilayah seluas 
“saya.” Berpikir cara ini adalah proses 
kreatif pencarian identitas yang sejati 

There’s an alternative. 
There’s always a third way, 
and it’s not a combination 
of the other two ways. It’s 
a different way.”- David 

Carradine

Menghirup rokok saja atau asbes saja 
secara bergantian menimbulkan 

efek kerusakan yang lebih kecil 
dibandingkan bila menghirup 

keduanya secara bersamaan.
Paradigma sinergi adalah 

kemampuan untuk melihat diri 
“saya” melihat diri “kamu” 
serta menyelidiki pendapat 
“kamu”. Paradigma “saya” 

adalah tentang melihat 
diri saya sendiri 
sebagai seorang 
yang bebas dan 

mampu membuat 
keputusan dan 

mengambil tindakan 
tanpa pengaruh orang 

lain. Ini seperti kita 
memandang cermin diri. 
Yang saya lihat mestinya 

adalah seseorang yang punya 
sikap mandiri, kreatif, sadar 

diri, dan punya pengaruh. 
“Saya” juga melihat pihak “saya,” 
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INOVASI SEKTOR PUBLIK &
PENGELOLAAN PENGETAHUAN

Teks: Rury Hanasri

Inovasi semakin mudah dijumpai 
setiap hari. Inovasi muncul sebagai 
kemudahan di semua hal yang 
menuntut kita untuk beradaptasi 

dengan hal-hal baru tersebut. Tidak 
ada upaya yang bisa membendung 
perubahan, selain berusaha bersikap 
fleksibel dan beradaptasi.
AFA, always flexible and adaptable, kata 
orang bijak itulah sikap yang harus 
diambil untuk menghadapi perubahan 
tersebut. Perubahan tersebut membuat 
kehidupan masyarakat juga mengalami 
perubahan dari industry society, computer 
society, hingga smart society (society 5.0). 
Masyarakat sebagai pengguna teknologi 
mau tidak mau harus mengadaptasi 
perubahan tersebut, sehingga 
memengaruhi pemikiran, konsep 
berpikir, dan perilakunya.
Jika sektor privat menghadapi 
perubahan tersebut sebagai tantangan 
untuk bertahan, maka birokrasi dan 
pemerintahan seharusnya juga memiliki 
kepekaan yang sama. Sektor publik 
tidak terkecuali terkena dampak dari 
perubahan teknologi tersebut. 
Pemerintah sebagai pelayan masyarakat 
harus mengubah cara pandang 
mereka dari sekedar melaksanakan 
tugas dan fungsi menjadi mengadopsi 
perubahan perilaku dan tuntutan 
masyarakat tersebut dalam proses 
bisnisnya. Hal ini menjadi tantangan 
sektor publik, mampukah memenuhi 
tuntutan tersebut atau tetap berada 
di zona nyaman, serta mengabaikan 
kemungkinan masyarakat akan apatis 
terhadap kita. Di sisi lain beberapa fakta 
menunjukkan betapa diperlukannya 
inovasi dalam pemerintahan Indonesia.

Tahun ini, Global Competitive Index 
Indonesia menduduki peringkat 45 
dari 140 negara, kalah dengan Malaysia 
di urutan 25. Indonesia dalam Global 
Innovation Index menempati urutan 85, 
kalah dengan Malaysia di urutan 35 dan 
Singapura di urutan 5 dunia.
Ini berarti, pemerintah Indonesia 
memerlukan lompatan besar untuk 
mengejar ketertinggalannya. Untuk 
itu pemerintah dan birokrasi harus 
mengubah cara kerja tradisional yang 
tidak relevan dengan tuntutan zaman 
menjadi cara kerja yang agile, sebuah 
perubahan mindset yang memengaruhi 
pendekatan dan proses yang berbeda 
melalui perencanaan yang fleksibel dan 
proses kerja yang iteratif. Mengutip 
pernyataan Presiden RI, kita harus 
meninggalkan pola pikir yang lama dan 
mengganti dengan pola pikir yang baru. 
BPKP sebagai lembaga pengawasan 
internal pemerintah juga harus 
mempersiapkan perubahan dan 
berusaha menerjemahkan hal tersebut 
dalam pelaksanaan tugasnya. 
Puslitbangwas sebagai enabler 
pengawasan, diharapkan mampu 
mengisi peran sebagai pelopor 
perubahan/metodologi pengawasan 
melalui penelitian, pengembangan, dan 
inovasi yang dilakukan.
Hal ini didukung dengan perubahan 
struktur organisasi Puslitbangwas 
melalui penambahan Subbid 
Pengembangan, Inovasi, dan 
Manajemen Pengetahuan. Selain itu 
adalah adanya upaya Puslitbangwas 
BPKP menjadi Pusat Unggulan Inovasi 
yang akan dicanangkan oleh Kepala 
Puslitbangwas BPKP.

Inovasi semakin mudah dijumpai 
setiap hari. Inovasi muncul sebagai 
kemudahan di semua hal yang 
menuntut kita untuk beradaptasi 

dengan hal-hal baru tersebut. Tidak 
ada upaya yang bisa membendung 
perubahan, selain berusaha bersikap 
fleksibel dan beradaptasi.
AFA, always flexible and adaptable, kata 
orang bijak itulah sikap yang harus 
diambil untuk menghadapi perubahan 
tersebut. Perubahan tersebut membuat 
kehidupan masyarakat juga mengalami 
perubahan dari industry society, computer 
society, hingga smart society (society 5.0). 
Masyarakat sebagai pengguna teknologi 
mau tidak mau harus mengadaptasi 
perubahan tersebut, sehingga 
memengaruhi pemikiran, konsep 
berpikir, dan perilakunya.
Jika sektor privat menghadapi 
perubahan tersebut sebagai tantangan 
untuk bertahan, maka birokrasi dan 
pemerintahan seharusnya juga memiliki 
kepekaan yang sama. Sektor publik 
tidak terkecuali terkena dampak dari 
perubahan teknologi tersebut. 
Pemerintah sebagai pelayan masyarakat 
harus mengubah cara pandang 
mereka dari sekedar melaksanakan 
tugas dan fungsi menjadi mengadopsi 
perubahan perilaku dan tuntutan 
masyarakat tersebut dalam proses 
bisnisnya. Hal ini menjadi tantangan 
sektor publik, mampukah memenuhi 
tuntutan tersebut atau tetap berada 
di zona nyaman, serta mengabaikan 
kemungkinan masyarakat akan apatis 
terhadap kita. Di sisi lain beberapa fakta 
menunjukkan betapa diperlukannya 
inovasi dalam pemerintahan Indonesia.

Tahun ini, Global Competitive Index
Indonesia menduduki peringkat 45 
dari 140 negara, kalah dengan Malaysia 
di urutan 25. Indonesia dalam Global 
Innovation Index menempati urutan 85, 
kalah dengan Malaysia di urutan 35 dan 
Singapura di urutan 5 dunia.
Ini berarti, pemerintah Indonesia 
memerlukan lompatan besar untuk 
mengejar ketertinggalannya. Untuk 
itu pemerintah dan birokrasi harus 
mengubah cara kerja tradisional yang 
tidak relevan dengan tuntutan zaman 
menjadi cara kerja yang agile, sebuah 
perubahan mindset yang memengaruhi 
pendekatan dan proses yang berbeda 
melalui perencanaan yang fleksibel dan 
proses kerja yang iteratif. Mengutip 
pernyataan Presiden RI, kita harus 
meninggalkan pola pikir yang lama dan 
mengganti dengan pola pikir yang baru. 
BPKP sebagai lembaga pengawasan 
internal pemerintah juga harus 
mempersiapkan perubahan dan 
berusaha menerjemahkan hal tersebut 
dalam pelaksanaan tugasnya. 
Puslitbangwas sebagai enabler
pengawasan, diharapkan mampu 
mengisi peran sebagai pelopor 
perubahan/metodologi pengawasan 
melalui penelitian, pengembangan, dan 
inovasi yang dilakukan.
Hal ini didukung dengan perubahan 
struktur organisasi Puslitbangwas 
melalui penambahan Subbid 
Pengembangan, Inovasi, dan 
Manajemen Pengetahuan. Selain itu 
adalah adanya upaya Puslitbangwas 
BPKP menjadi Pusat Unggulan Inovasi 
yang akan dicanangkan oleh Kepala 
Puslitbangwas BPKP.
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Pusat Unggulan Inovasi merupakan 
sebuah upaya dengan mendasarkan 
pada sejumlah acuan dari Kementerian 
Ristekdikti dalam mewujudkan 
Pusat Unggulan Iptek (PUI) melalui 
pemenuhan tiga kapasitas organisasi. 
Kapasitas tersebut meliputi absorption 
apacity, yaitu sejumlah parameter 
input yang harus dipenuhi untuk 
menghasilkan output yang berkualitas. 
Yang kedua adalah Research and 
Development Capacity, yaitu beberapa 
persyaratan untuk menghasilkan riset 
yang berkualitas termasuk bagaimana 
riset tersebut dapat dimasukkan dalam 
jurnal internasional dan penelitinya 
menjadi pembicara seminar baik 
internasional maupun nasional. 
Sedangkan dissemination capacity 
meliputi upaya untuk menyebarkan 
hasil riset dan pengembangan 
melalui pembuatan policy brief, 
prototype, bertambahnya hak kekayaan 
intelektual, dan pengajuan paten untuk 
hasil penelitian dan pengembangan 
(litbang). Hal ini menjadi sebuah 
tantangan besar bagi seluruh 
insan Puslitbangwas BPKP untuk 
mewujudkan mimpi tersebut.

Definisi dan Kriteria Inovasi
Rogers (2003) menyatakan inovasi 
adalah sebuah ide, praktik, atau objek 
yang dianggap baru oleh individu atau 
unit adopsi lainnya. Sementara Widodo 
(2019) menyatakan inovasi lebih tepat 
dimaknakan sebagai breaking the old 
mind and habit, yakni menjalankan 
sesuatu dengan cara baru untuk 
mempercepat/memperbesar hasil tanpa 
harus melanggar aturan. Dapat juga 
dikatakan sebagai memperbarui proses 
yang sudah ada dengan sesuatu yang 
berbeda dan memberi dampak.
Dalam Permenpan RB Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi 
Pelayanan Publik dinyatakan bahwa 
inovasi pelayanan publik adalah 
terobosan jenis pelayanan, baik yang 

merupakan gagasan/ide kreatif orisinal 
dan/atau adaptasi/modifikasi yang 
memberikan manfaat bagi masyarakat, 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung.
Puslitbangwas (2019) menyatakan 
bahwa inovasi adalah sebuah terobosan 
baru dalam melakukan tugas dan 
fungsi baik berupa produk, metode 
kerja, maupun proses yang mampu 
memberikan dampak/manfaat bagi 
peningkatan kinerja organisasi. Dengan 
kata lain, inovasi harus mempunyai 
nilai jual bagi stakeholder.
Dalam pelayanan publik, ruang 
lingkup inovasi meliputi kelembagaan, 
sumber daya aparatur sipil negara, tata 
laksana, pelayanan publik, dan pola 
hubungan. Inti dari semua itu adalah 
bahwa inovasi itu berawal dari masalah 
dan memberi manfaat dengan ruang 
lingkup yang luas.
Menurut Widodo (2019) kriteria 
inovasi adalah adanya kebaruan, 
memberi kemanfaatan, merupakan 
solusi dari masalah yang ada, harus 
berkesinambungan, dan memiliki 
kompabilitas dengan sistem di luar 
dirinya. Kompabilitas di sini walaupun 
mengandung makna kebaruan, tidak 
harus bertentangan dengan nilai-nilai 
yang lama. Rogers and Shoemaker 
(1971) menyatakan kompabilitas 
adalah the degree to which an innovation 
is perceived as consistent with the existing 
values, past experiences, and needs of the 
receiver.
Untuk memenuhi kriteria tersebut, 
inovasi sebenarnya bukan hal yang 
sulit. Menurut Widodo (2019) inovasi 
dapat diwujudkan dengan teknik 
ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi). 
Artinya, tidak ada sesuatu yang 
benar-benar baru (invention), tetapi 
kita bisa memodifikasi sesuatu yang 
telah berhasil dan sukses diterapkan 
di tempat lain. Teknik yang serupa 
adalah SCAMPER, yaitu Substitute, 
Combine, Adapt, Modify, Put to other use, 

Pusat Unggulan Inovasi merupakan 
sebuah upaya dengan mendasarkan 
pada sejumlah acuan dari Kementerian 
Ristekdikti dalam mewujudkan 
Pusat Unggulan Iptek (PUI) melalui 
pemenuhan tiga kapasitas organisasi. 
Kapasitas tersebut meliputi absorption 
apacity, yaitu sejumlah parameter 
input yang harus dipenuhi untuk 
menghasilkan output yang berkualitas. 
Yang kedua adalah Research and 
Development Capacity, yaitu beberapa 
persyaratan untuk menghasilkan riset 
yang berkualitas termasuk bagaimana 
riset tersebut dapat dimasukkan dalam 
jurnal internasional dan penelitinya 
menjadi pembicara seminar baik 
internasional maupun nasional. 
Sedangkan dissemination capacity
meliputi upaya untuk menyebarkan 
hasil riset dan pengembangan 
melalui pembuatan policy brief, policy brief, policy brief
prototype, bertambahnya hak kekayaan 
intelektual, dan pengajuan paten untuk 
hasil penelitian dan pengembangan 
(litbang). Hal ini menjadi sebuah 
tantangan besar bagi seluruh 
insan Puslitbangwas BPKP untuk 
mewujudkan mimpi tersebut.

Definisi dan Kriteria Inovasi
Rogers (2003) menyatakan inovasi 
adalah sebuah ide, praktik, atau objek 
yang dianggap baru oleh individu atau 
unit adopsi lainnya. Sementara Widodo 
(2019) menyatakan inovasi lebih tepat 
dimaknakan sebagai breaking the old 
mind and habit, yakni menjalankan 
sesuatu dengan cara baru untuk 
mempercepat/memperbesar hasil tanpa 
harus melanggar aturan. Dapat juga 
dikatakan sebagai memperbarui proses 
yang sudah ada dengan sesuatu yang 
berbeda dan memberi dampak.
Dalam Permenpan RB Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi 
Pelayanan Publik dinyatakan bahwa 
inovasi pelayanan publik adalah 
terobosan jenis pelayanan, baik yang 

merupakan gagasan/ide kreatif orisinal 
dan/atau adaptasi/modifikasi yang 
memberikan manfaat bagi masyarakat, 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung.
Puslitbangwas (2019) menyatakan 
bahwa inovasi adalah sebuah terobosan 
baru dalam melakukan tugas dan 
fungsi baik berupa produk, metode 
kerja, maupun proses yang mampu 
memberikan dampak/manfaat bagi 
peningkatan kinerja organisasi. Dengan 
kata lain, inovasi harus mempunyai 
nilai jual bagi stakeholder.
Dalam pelayanan publik, ruang 
lingkup inovasi meliputi kelembagaan, 
sumber daya aparatur sipil negara, tata 
laksana, pelayanan publik, dan pola 
hubungan. Inti dari semua itu adalah 
bahwa inovasi itu berawal dari masalah 
dan memberi manfaat dengan ruang 
lingkup yang luas.
Menurut Widodo (2019) kriteria 
inovasi adalah adanya kebaruan, 
memberi kemanfaatan, merupakan 
solusi dari masalah yang ada, harus 
berkesinambungan, dan memiliki 
kompabilitas dengan sistem di luar 
dirinya. Kompabilitas di sini walaupun 
mengandung makna kebaruan, tidak 
harus bertentangan dengan nilai-nilai 
yang lama. Rogers and Shoemaker 
(1971) menyatakan kompabilitas 
adalah the degree to which an innovation 
is perceived as consistent with the existing 
values, past experiences, and needs of the 
receiver.
Untuk memenuhi kriteria tersebut, 
inovasi sebenarnya bukan hal yang 
sulit. Menurut Widodo (2019) inovasi 
dapat diwujudkan dengan teknik 
ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi). 
Artinya, tidak ada sesuatu yang 
benar-benar baru (invention), tetapi 
kita bisa memodifikasi sesuatu yang 
telah berhasil dan sukses diterapkan 
di tempat lain. Teknik yang serupa 
adalah SCAMPER, yaitu Substitute, 
Combine, Adapt, Modify, Put to other use, 
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Eliminate, and Reverse. Artinya, inovasi 
bisa dimunculkan dari substitusi yaitu 
penggantian metode/proses/produk, 
atau mengombinasikan produk satu 
dengan produk lain, adaptasi atau 
adopsi hal baru di bidang tertentu 
ke bidang yang lain, modifikasi 
yaitu menambah atau mengurangi, 
memperbesar atau memperkecil, 
menggunakan dalam bentuk yang lain, 
mengeliminasi, dan membalik atau 
mengatur ulang.
Baik ATM maupun SCAMPER 
keduanya dapat diterapkan di 
Puslitbangwas BPKP. Yang menjadi 
tantangan adalah bagaimana 
mewujudkan sesuatu yang baru dengan 
menghilangkan tradisi/metode kerja 
yang usang melalui teknik-teknik itu.

Sumber-sumber Inovasi
Melihat uraian di atas, inovasi muncul 
karena ada suatu masalah yang akan 
diselesaikan, atau adanya manfaat 
baru yang ingin diharapkan. Untuk 
itu sumber inovasi dapat berasal dari 
kumpulan masalah maupun manfaat 
yang diinginkan organisasi.
Di BPKP, sumber inovasi bisa 
diperoleh dari hasil penelitian dan 
pengembangan, tesis atau disertasi 
para pegawai tugas belajar, proyek 
perubahan diklat kepemimpinan, 
best practice yang dilakukan oleh unit 
eksternal, atau current issue yang ada.
Litbang biasanya menghasilkan 
sebuah rekomendasi atau pedoman 
umum. Hasil litbang ini perlu melalui 
sebuah tahapan lagi agar siap untuk 
diimplementasikan. Tahapan ini disebut 
sebagai inkubasi melalui pilot project 
untuk melihat kemampuannya dan 
yang perlu diperbaiki, sehingga layak 
dijual/digunakan oleh stakeholder. 
Sedangkan untuk proyek perubahan 
(proper) dari diklat kepemimpinan 
yang terkumpul di Puslitbangwas, 
dapat dianalisis untuk kemungkinan 

scale up, atau dikombinasikan dengan 
proper yang lain atau aplikasi yang ada, 
sehingga mendapatkan kemanfaatan 
yang lebih besar.
Sekretaris Utama BPKP pada beberapa 
momen mengharapkan adanya grand 
design dari proper yang ada, sehingga 
dapat mengarahkan proyek perubahan 
apa lagi yang diperlukan. Grand 
design ini diperoleh setelah proper 
dimasukkan dalam sebuah direktori 
inovasi, kemudian dikategorisasi, dan 
selanjutnya dianalisis. 
Untuk tesis dan disertasi dari para 
pegawai tugas belajar, selain dapat 
digunakan sebagai bahan inovasi, dapat 
menjadi bahan dalam melakukan riset 
lanjutan atau bahan dalam melakukan 
audit (audit based research).
Untuk praktik terbaik yang dilakukan 
oleh unit eksternal baik di dalam 
maupun luar negeri dapat dianalisis 
untuk menjadi inovasi dengan 
menggunakan teknik ATM maupun 
SCAMPLER. Sedangkan untuk 
penanganan current issue, perlu adanya 
sebuah diskusi yang melibatkan 
berbagai pihak terkait sehingga 
mendapatkan penyelesaian terbaik. 

Tahapan Inovasi
Dari beberapa literatur yang ada, 
tahapan inovasi sangat beragam. 
Puslitbangwas (2019) menyimpulkan 
bahwa tahapan inovasi yang dapat 
dilakukan di BPKP meliputi hal-hal 
sebagai berikut:
1. Identifikasi, merupakan 

identifikasi dari masalah yang 
akan diselesaikan, atau manfaat 
yang akan diharapkan dari sebuah 
proyek inovasi;

2. Seleksi, yaitu mencari sumber-
sumber inovasi seperti yang telah 
disebutkan di atas, dari hasil 
penelitian dan pengembangan, 
tesis, disertasi para pegawai tugas 
belajar, proyek perubahan diklat 
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kepemimpinan, best practice yang 
dilakukan oleh unit eksternal, atau 
current issue yang ada;

3. Desain, yaitu merancang rencana 
aksi inovasi yang komprehensif 
berupa merancang desain/prototype 
inovasi secara lebih detail dan siap 
untuk diimplementasikan. Desain 
inovasi adalah langkah-langkah 
detail dalam mewujudkan ide 
inovasi yang sudah diperoleh, yang 
selanjutnya dituangkan dengan 
menyusun rencana aksi. Pemetaan 
stakeholder, khususnya pada inovasi 
yang memiliki stakeholder eksternal, 
memiliki tujuan sebagai alat 
bantu bagi calon inovator dalam 
menyusun strategi komunikasi 
kepada stakeholder sehingga sesuai 
dengan yang diharapkan;

4. Deliver, adalah melaksanakan 
inovasi secara fokus dan konsisten, 
yaitu mengimplementasikan, 
memantau, dan mengevaluasi 
implementasi inovasi. Rencana aksi 
diawali dengan peluncuran inovasi 
(launching) dalam bentuk formal, 
seremonial, dan/atau informal, 
dilanjutkan dengan pemantauan 
untuk mengetahui berbagai kendala 
dan hambatan dalam implementasi 
inovasi serta memastikan 
pelaksanaan inovasi tetap berjalan 
hingga inovasi selesai;

5. Display, adalah tahapan 
menyampaikan progres dan 
manfaat inovasi kepada stakeholder 
atau lingkungannya dengan 
melakukan promosi inovasi 
melalui pameran, festival, seminar, 
atau gabungannya. Acara ini 
berfungsi sebagai ajang pamer dan 
pengumuman kepada dunia luar, 
dengan menampilkan bagaimana 
kondisi awal sebelum inovasi 
dilakukan, kondisi setelah inovasi 
dilakukan, atau kondisi akhir 
setelah inovasi, dan langkah-
langkah yang telah ditempuh 

(milestones) untuk mewujudkan 
inovasi.

Inovasi dan Knowledge Management 
System (KMS)
Inovasi merupakan tujuan akhir dari 
pengelolaan pengetahuan, atau dapat 
dikatakan pengetahuan merupakan 
sumber inovasi dan perubahan. Sebuah 
inovasi dapat berasal dari kombinasi 
beberapa pengetahuan atau linierisasi 
dari sebuah pengetahuan yang 
sudah dimiliki manusia sebelumnya 
(Hidajat, 2010). Namun, untuk 
mengubah pengetahuan tacit yang 
dimiliki seseorang hingga menjadi 
inovasi dibutuhkan proses Knowledge 
Management (KM) dan satu tahapan 
proses manajemen inovasi, yaitu
1. proses retain, merupakan proses 

KM yang berfungsi mengubah 
pengetahuan tacit seseorang 
menjadi pengetahuan eksplisit, 
kemudian disimpan, dipelihara, 
dan dikembangkan. Proses ini 
bermula dari  pengetahuan pegawai 
atau transformasi dari pengetahuan 
tacit menjadi eksplisit. Output-
nya adalah dipraktikannya tacit 
organisasi dan tersimpan dalam 
direktori;

2. proses enrich, merupakan proses 
KM yang berfungsi memperkaya 
pengetahuan pegawai/organisasi. 
Proses ini menjadi tahapan yang 
penting karena melahirkan 
wawasan, ide, pengetahuan, dan 
inovasi baru. Proses pengayaan ini 
dilakukan melalui diskusi, dialog, 
atau berbagi pengetahuan dengan 
anggota Community of Practice (CoP). 
Output-nya adalah makin kayanya 
pemahaman dan wawasan akan 
sebuah pengetahuan organisasi;

3. proses inovasi, ditempuh dengan 
cara mengombinasikan berbagai 
pengetahuan yang dimiliki 
organisasi sehingga diperoleh 
pengetahuan baru yang menjadi 
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bahan dasar dari inovasi baru. 
Output-nya adalah inovasi.

Sebuah upaya berkelanjutan 
terhadap pengelolaan KMS, tidak 
sekadar upaya menangkap dan 
mendokumentasikan pengetahuan 
tacit, melainkan memperkaya dengan 
diskusi sehingga memunculkan ide-
ide baru. Puslitbangwas BPKP perlu 
mengagendakan pertemuan secara 
periodik, seperti penerapan konsep agile 
saat tim senantiasa bertemu tiap hari 
selama lima belas atau tiga puluh menit 
untuk melakukan pembahasan tentang 
sumber inovasi dan mengeksekusinya. 
Melalui hal tersebut penerapan 
KM akan mengakselerasi konversi 
pengetahuan menjadi produk atau 
layanan yang inovatif. Jika tidak ada 
inovasi, eksploitasi pengetahuan 
hanya akan memperluas penyebaran 
penggunaan pengetahuan, tetapi tidak 
mampu mengeksplorasi pengetahuan 
itu sendiri.
Menurut Tobing (2011), knowledge 
sharing yang mengekploitasi 
pengetahuan akan memberikan manfaat 
jangka pendek dan menyelesaikan 
masalah yang sedang dihadapi. Namun, 
knowledge sharing yang mengeksplorasi 
pengetahuan akan memberikan 
manfaat jangka pendek, menengah, dan 
panjang, serta memberikan future value 
bagi organisasi atau inovasi. 
Untuk mewujudkannya, eksplorasi dan 
eksploitasi harus hadir bersama dalam 
organisasi dan dibuatkan kebijakan 
yang menempatkan keduanya secara 
seimbang. Riset yang dilakukan 
Deloite menyatakan bahwa penyebab 
pertumbuhan tertinggi sebuah 
organisasi adalah inovasi dalam rangka 
menyikapi siklus produk teknologi 
yang pendek dan kebutuhan yang 
dinamis. 
Nonaka dan Takeuchi (1995) 
menyatakan bahwa interaksi yang 
kontinyu antara tacit dan explicit 

knowledge akan melahirkan inovasi atau 
knowledge baru. Marina du Plessis (2007) 
menyatakan peran KM dalam inovasi 
sebagai berikut:
1. Sharing Knowledge dan Kodifikasi

Sharing tacit knowledge 
meningkatkan kapabilitas inovasi 
karena merupakan dampak learning 
by doing yang berujung pada 
praktek spesifik yang sulit direplika 
oleh kompetitor;

2. Interaksi antara tacit knowledge 
dengan explicit knowledge;

3. Berkolaborasi dengan berbagai 
pihak seperti knowledge sharing 
antar pelanggan, supplier, dan 
karyawan dalam memperbaiki 
kinerja organisasi. 

Dari uraian di atas, pengelolaan KMS 
memerlukan upaya yang serius agar 
dapat mewujudkan inovasi organisasi. 
Perlu diciptakan iklim yang kondusif 
bagi munculnya budaya berbagi 
pengetahuan dan diskusi inovasi. 
Diskusi secara berkala dengan CoP 
untuk memperkaya wawasan dan 
upaya menggali lebih dalam tentang 
pengetahuan akan menciptakan 
pengetahuan baru dan memunculkan 
inovasi baru.
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Tulisan ini disarikan dari laporan yang merupakan hasil analisis terhadap 
193 organisasi, inisiatif, dan proyek yang memanfaatkan blockchain untuk 
mendorong dampak sosial. Dengan membandingkan dan membuat katalog 
tampilan aplikasi blockchain tersebut, penelitian menangkap aplikasi mana 
yang sudah mulai menunjukkan dampak sosial yang terbukti, industri 
mana dan kasus penggunaan yang lebih atau kurang maju, dan hal yang 
harus dipelajari dari ratusan kasus uji coba, piloting, dan eksperimen yang 
menggunakan blockchain untuk dampak sosial. Fluktuasi dalam proyek-
proyek baru, organisasi, dan platform yang berorientasi pada penggunaan 
teknologi blockchain dimulai pada tahun 2013 dan telah tumbuh dengan 
kecepatan yang semakin cepat.
Adopsi awal yang dilakukan pemerintah Estonia pada tahun 2008 adalah 
contoh paling canggih dari sektor pemerintah yang memanfaatkan teknologi 
blockchain untuk meningkatkan layanan pemerintah, dengan 99% layanan 
pemerintah negara itu tersedia sebagai layanan elektronik melalui e-Estonia. 
Layanan ini memanfaatkan database buku besar yang didistribusikan untuk 
mengarah pada peningkatan keamanan, efisiensi, dan aksesibilitas. 
Untuk memahami blockchain, kita harus terlebih dahulu memahami fenomena 
yang menyebabkan asalnya, yaitu Bitcoin. Bitcoin pertama kali muncul pada 
musim gugur 2008, dan jaringan Bitcoin muncul pada awal 2009. Bitcoin 
menjadi desentralisasi pertama mata uang digital, yang berarti ini adalah 
sistem "uang" digital yang memungkinkan orang untuk bertukar uang 
secara instan, tanpa harus melalui perantara seperti bank. Bahkan platform 
pembayaran digital seperti PayPal dan Venmo masih mempraktekkan transfer 
melalui bank, yang menimbulkan biaya dan penundaan waktu. Bitcoin adalah 
cryptocurrency pertama, tetapi penciptaannya telah menyebabkan lebih dari 
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1.500 cryptocurrency yang dibeli 
dan diperdagangkan secara global. 
"Crypto" dalam cryptocurrency berasal 
dari penggunaan kriptografi, yang 
digunakan untuk memecahkan 
beberapa masalah inti dalam 
mentransfer uang melalui internet, 
menghilangkan penciptaan 
uang baru tanpa izin (disebut 
"pengeluaran ganda"), dan memberi 
pengguna sebuah cara aman untuk 
membuktikan identitas mereka dan 
bertransaksi satu sama lain tanpa 
perlu perantara yang terpercaya.
Penting untuk memisahkan 
cryptocurrency dari blockchain yang 
merupakan teknologi dasar yang 
memungkinkan cryptocurrency. 
Blockchain adalah buku catatan 
transaksi digital, aman, dan dapat 
diakses publik seperti buku besar 
(ledger). "Block" menggambarkan cara 
buku besar ini mengatur transaksi 
ke dalam blok data, yang kemudian 
diorganisasikan dalam "rantai" yang 
menghubungkan ke blok data lain. 
Tautan membuatnya mudah untuk 
melihat apakah ada yang mengubah 
bagian mana pun dari rantai, yang 
membantu sistem melindungi dari 
transaksi ilegal.
Blockchain juga memecahkan masalah 
identitas melalui penggunaan tanda 
tangan digital. Setiap pengguna 
diberikan satu set dua kode digital 
("private key," mirip dengan nomor 
akun, dan "public key," mirip dengan 
kata sandi) yang memungkinkan 
mereka untuk dengan mudah 
membuktikan identitas dan 
mengeluarkan transaksi resmi. Selain 
itu, blockchain dapat memecahkan 
masalah kepemilikan melalui 
teknologi yang disebut "hashing 
kriptografi." Hash kriptografi 
hanyalah sepotong data yang telah 
dijalankan melalui fungsi matematika 
dan diubah menjadi bagian data 
yang lebih pendek. Di blockchain, 

setiap blok berisi representasi hash 
dari data di blok sebelumnya. 
Jika Anda mengubah potongan 
data sebelumnya, perubahan itu 
akan tercermin di seluruh rantai, 
sehingga memudahkan sistem 
untuk melihat dan menolak upaya 
penipuan untuk memanipulasi data. 
Ini memungkinkan blockchain untuk 
membuat data "tidak berubah", 
atau dikenal sebagai catatan tamper-
proof. Dan akhirnya, blockchain 
menyelesaikan masalah verifikasi 
dengan membuatnya layak bagi 
sekelompok orang untuk secara 
publik memverifikasi bahwa transaksi 
itu benar, tanpa perlu perantara 
yang tepercaya. Dalam terminologi 
blockchain, ini disebut "konsensus 
terdistribusi." Kemampuan blockchain 
untuk memverifikasi transaksi 
dengan perantara yang lebih sedikit 
adalah manfaat utama yang dapat 
menyebabkan biaya lebih rendah 
untuk banyak aplikasi dalam laporan 
ini. Cara kerja blockchain dapat 
digambarkan sebagai berikut.
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filantropi, bantuan, dan donor, serta 
sektor lainnya seperti pendidikan, 
hak asasi manusia, dan air. Mungkin 
masih terlalu awal untuk mengatakan 
betapa produktif pertumbuhan dan 
adopsi aplikasi blockchain untuk 
pengaruh sosial, tetapi katalog 
inisial dan analisis hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara potensial 
aplikasi blockchain bertransformatif 
untuk dampak sosial telah muncul. 
Dua rekomendasi dari penelitian ini 
adalah
1. memberikan perhatian untuk 

kemajuan aplikasi blockchain 
yang didedikasikan untuk 
dampak sosial
Data awal menunjukkan bahwa 
blockchain dapat memberikan 
solusi inkremental (65% dari 
inisatif) dan transformatif (25% 
dari inisiatif) untuk orang-orang 
menyelesaikan permasalahan 
dunia yang berat. 

2. pahami masalah yang kita 
coba diselesaikan dan 
bagaimana blockchain dapat 
menyelesaikannya
Blockchain memberikan potensi 
untuk menanamkan kepercayaan 
antara banyak pihak, mengurangi 
biaya, meningkatkan efisiensi, 
dan meningkatkan keamanan. 
Sebagaimana diuraikan 
dalam penelitian, blockchain 
dapat membawa inovasi, dan 
memberikan solusi yang menarik 
bagi mereka yang terfokus pada 
keuntungan/manfaat.

Blockchain mempunyai keuntungan 
potensial sebagai berikut:
1. Transparansi

Siapa pun yang memiliki akses 
ke jaringan dapat melihat riwayat 
transaksi secara real time, sehingga 
jejak uang dapat dilacak dan 
dipantau secara lebih akurat.

2. Immutability
Blockchain melindungi data dari 
gangguan. Tidak ada satu entitas 
yang dapat mengubah data masa 
lalu tanpa memperingatkan 
jaringan. 

3. Mengurangi risiko rekanan dan 
menurunkan biaya pembayaran
Blockchain memungkinkan siapa 
saja untuk mengirim uang kepada 
siapapun tanpa perantara yang 
mahal atau korup, sehingga 
uang yang dikirim akan bergerak 
cepat. Bank melakukan fungsi 
ini, tetapi sering menambah biaya 
administrasi yang tinggi dan 
memperlambat waktu pemrosesan 
ke dalam sistem. 

4. Penyediaan identitas yang efisien.
Blockchain dapat membuat dan 
mengelola identitas untuk orang-
orang dengan biaya lebih rendah, 
dengan cara aman melalui teknologi 
tanda tangan digital, yang memberi 
orang kunci publik (mirip dengan 
nomor akun) dan kunci pribadi 
(mirip dengan kata sandi). 

Jadi, populasi yang kurang terlayani, 
seperti yang tidak memiliki rekening 
bank, dapat menerima akses ke layanan 
yang belum pernah ada sebelumnya.
Bagaimana blockchain digunakan dalam 
beberapa sektor digambarkan dalam 
laporan penelitian ini, antara lain 
dalam sektor pertanian, demokrasi 
dan pemerintahan, identitas digital, 
energi, iklim, dan lingkungan, inklusi 
keuangan, kesehatan, hak atas tanah, 

Peresensi 
Mohamad Riyad
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Sustainability diterjemahkan sebagai 
keberlanjutan. Konteksnya adalah 
aktivitas pembangunan yang perlu 

mempertimbangkan keseimbangan antara 
alam dan manusia agar tidak menimbulkan 
ongkos kerusakan lingkungan yang 
berdampak pada penurunan kesejahteraan 
manusia.Keberlanjutan, populer dengan 
konsep 3P, yaitu benefit for People, Planet, and 
Profit. Prinsipnya adalah keberlanjutan dapat 
memberikan manfaat tidak saja bagi bumi, 
melainkan juga bagi kemaslahatan manusia 
dan keberlanjutan usaha (bisnis).
Teknik analisis keberlanjutan didasarkan 
pada analisis pembangunan yang sudah 
ada ditambahkan dengan prinsip-prinsip 
keberlanjutan dan aspek praktikal analisis 
keberlanjutan untuk memberikan gambaran 
seberapa besar derajat keberlanjutan suatu 
sistem.
Analisis pengukuran yang dapat digunakan 
adalah metode :
1. FLAG;
2. Rapid Appraisal (RAPFISH);
3. Data Envelopment Analysis;
4. Analisis Outranking

• Qualitative Comparative Analysis (QCA);
• SMIC-PROB-Expert;
• MULTIPOL (Multi-Policy).

Konsep sustainability merupakan turunan 
dari konsep well-being yang menekankan 
pada kesejahteraan yang di dalamnya 
mencakup prinsip 1) perbaikan kualitas 
hidup, 2) kebahagiaan, 3) pemenuhan 
kebutuhan dasar, 4) kesetaraan, dan 5) 
keadilan.

Sustainability oleh Gibson et al. (2005) 
didefinisikan sebagai kondisi yang secara 
terus-menerus menjalankan strategi-strategi 
hubungan harmonis antara manusia dan alam.
Konsep sustainability sudah ada sejak lama, 
tetapi dengan perkembangan pemikiran 
muncul istilah Nachhaltigkeit (Jerman) yang 
berarti tidak menebang pohon melebihi 
kemampuan hutan untuk tumbuh. Suatu 
pendekatan well-being yang lebih condong ke 
konservasi dan bersifat larangan. Di kemudian 
hari istilah Nachhaltigkeit berkembang 
dengan memuat pentingnya prinsip kehati-
hatian dan pencadangan sumber daya 
untuk kesejahteraan di masa mendatang. 
Konservatisme merupakan ciri dari gelombang 
pertama konsep keberlanjutan. 
Gelombang kedua terjadi pada tahun 1970 
di Stokholm berupa hasil diskusi tentang 
bagaimana menjembatani perlindungan 
lingkungan dengan kebutuhan manusia 
sebagai pihak yang perlu dilindungi juga. 
Barbara Ward dan Rene Dubos menulis buku 
untuk konferensi PBB dengan menggunakan 
solusi yang disebut sebagai sustainable 
development (susdev). 
World Model yang merupakan simulasi system 
dynamic antar sumber daya alam, pencemaran, 
serta tren penduduk dan pangan muncul 
sebagai gagasan dari Meadows et al. (1972) 
yang dikenal sebagai The Limits to Growth 
(TLG).
Pada tahun 1987 konsep susdev oleh Komisi 
Bruntland menghasilkan dokumen yang 
dikenal sebagai Our Common Future. Istilah 
susdev diformalkan sebagai pembangunan 
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yang memenuhi kebutuhan generasi 
sekarang tanpa mengorbankan kemampuan 
generasi mendatang untuk memenuhi 
kebutuhannya.
Definisi konseptual dari susdev menuju 
definisi operasional mengandung 1) Artefak 
(objek, tangible), 2) Goal Orientation (ada 
tujuan), 3) Interaction (antar objek).

titik berpijak atau posisi referensi di mana 
suatu objek dikatakan susdev. Interaksi antar 
objek didasarkan pada prinsip bahwa artefak 
yang diamati banyak mengalami perubahan 
yang diakibatkan oleh kekuatan eksternal 
dari interaksi dengan sistem lain.
Dalam perspektif dinamis, faktor eksternal 
dan internal memaksa artefak dan sistem 
lain yang berkaitan untuk berubah sehingga 
memengaruhi keseimbangan keberlanjutan. 
Adaptasi adalah mekanisme yang 

memungkinkan sistem yang susdev untuk 
beradaptasi secara gradual dan kontinyu 
menuju titik keseimbangan baru.
Jadi, bila kita berbicara tentang susdev, 
pertanyaannya adalah “apa” yang susdev 
(artefak), “apakah” dicapai secara absolut 
atau relatif (orientasi), dan “apakah” 
interaksi bersifat statis atau dinamis.
Elkington (1994) mengenalkan tipologi 
berdasarkan pada tiga pilar yang kemudian 

mengukur Corporate Social Responsility (CSR). 
Banyak pilar yang diajukan, tetapi tiga 
pilar dari Elkington ini yang paling banyak 
pengikutnya, karena sebagian besar data 
yang dibutuhkan lebih mudah tersedia dan 
terukur.
Menurut Gibson (2005), apapun 
perspektifnya konsep susdev setidaknya 
harus mencakup sembilan komponen 
pokok, yaitu 1) berbeda dengan pemikiran 
dan praktik-praktik konvensional, 2) 
menyangkut well-being jangka pendek/
panjang, 3) komprehensif, 4) menyadari 
keterkaitan manusia dengan alam, 5) 
kompleksitas sistem dan perlu prinsip 
kehati-katian, 6) ada limitasi sehingga perlu 
inovasi, 7) proses terbuka, 8) keterikatan cara 
dan tujuan (goal orientation), 9) universal dan 
context-dependent.
Peveda dan Lipset (2011) menyebutkan ada 
tiga metode pengukuran, yaitu (1) generik, 
(2) strategis, dan (3) integrasi. Metode 
generik dapat menggunakan pendekatan 
DPSR (Drive Force, Pressure, State, and 
Response). Pendekatan strategis cenderung 
spesifik dalam konteks yang yang diukur, 
antara lain kasus pertambangan, eco-village, 
pengelolaan sampah, dan limbah.
Pengukuran susdev yang saat ini banyak 
digunakan adalah metode integratif, antara 
lain 1) Sustainable Impact Assessment (SIA), 
2) Integrated Sustainability Assessment (ISA), 
3) Triple Bottom Line (TBL), 4) Sustainable 
Appraisal (SA), 5) Strategic Environmental 
Assessment (SEA), dan lain-lain.
Secara umum penilaian susdev dapat 
dikelompokkan ke dalam empat penilaian, 
yaitu 1) Impact Analysis (analisis dampak), 
2) Cost Benefit Analysis (analisis biaya-
manfaat), 3) Economic Valuation (penilaian 
keekonomisan), dan 4) Multicriteria Analysis 
(MCA). 
Teknik analisis keberlanjutan menggunakan 
jenis penilaian keempat, yaitu MCA.

Artefak 
memberikan 
atribut atau 
pencirian pada 
suatu objek tentang 
definisi operasional 
keberlanjutan. 
Goal Orientation 
menggambarkan 

dikenal sebagai 
Triple Bottom Line 
(3P).
Pemikiran 
Elkington banyak 
digunakan pada 
manajemen sains 
dan awalnya 
ditujukan untuk 
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Library Café
Teks Chekat F. RosyadiTeks Chekat F. Rosyadi

Buku adalah sumber ilmu. Sebuah 
kalimat pendek yang berisi pesan 
berharga, bahwa semakin banyak 

membaca buku semakin pintar, semakin 
berwawasan luas. Oleh karena itu, 
sekolah sebagai tempat menimba ilmu 
menyediakan ruangan khusus untuk 
menyimpan buku-buku yang dapat 
membantu murid-muridnya menambah 
pengetahuan, yaitu perpustakaan.
Perpustakaan yang kita kenal adalah 
sebuah ruangan yang berisi lemari atau 
rak-rak tempat bertengger buku-buku. 
Buku-buku tersebut pada umumnya 
diurutkan atau dikelompokkan 
berdasarkan kategori tertentu untuk 
memudahkan pengunjung mencari 
buku yang diinginkan. Biasanya dalam 
perpustakaan disediakan ruangan baca 
dengan suasana hening agar orang yang 
membaca tidak terganggu.
Perpustakaan perlu di kembangkan 
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan. Dalam undang-undang 
tersebut dinyatakan bahwa perpustakaan 
merupakan institusi pengelola koleksi 
karya tulis, karya cetak, dan/atau karya 
rekam secara profesional dengan sistem 
yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, 
informasi, dan rekreasi para pemustaka 
(pengguna perpustakaan).
Perkembangan zaman terus-
menerus menuntut organisasi untuk 
mengelola pengetahuan yang ada 
agar pengetahuan tersebut dapat 
tersimpan dan berkembang. Ada 

tiga aspek yang diperlukan 
dalam mengembangkan sistem 
pengelolaan pengetahuan atau 
yang dikenal dengan Knowledge 
Management System (KMS), yaitu 
people, process, dan technology 

(Wenger, 2001). Pengembangan KMS di 
BPKP sudah masuk ke aspek teknologi, di 
mana KMS menjadi sarana untuk berbagi 
pengetahuan, terutama yang bersifat 
tulisan, agar dapat dinikmati oleh seluruh 
pegawai BPKP di manapun berada.
Dalam perjalanannya, ternyata penerapan 
teknologi dalam budaya berbagi 
pengetahuan belum menunjukkan 
hasil maksimal. Sehingga pengelola 
KMS memikirkan pendekatan baru 
dalam meningkatkan budaya berbagi 
pengetahuan, yaitu melalui people yang 
tergabung dalam komunitas-komunitas 
praktisi atau community of practices (CoP). 
BPKP memiliki banyak CoP, tetapi 
pengetahuan yang ada di CoP ini belum 
tertangkap dalam KMS. Diperlukan 
sebuah media untuk mempertemukan 
antara orang yang ingin berbagi 
pengetahuan dan yang membutuhkan 
pengetahuan tersebut.
Perpustakaan dirasakan menjadi tempat 
yang tepat dalam mewujudkan ide 
tersebut. Ide tersebut muncul dengan 
menggunakan nama Library Café. Inilah 
tempat memadukan antara konsep 
perpustakaan sebagai wadah mencari 
pengetahuan dalam bentuk buku 
sekaligus untuk berbagi pengetahuan 
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dengan suasana yang lebih santai. 
Konsep Library Café diharapkan dapat 
membuat pegawai BPKP tertarik 
untuk berkunjung ke perpustakaan 
mengikuti kegiatan sharing knowledge 
yang selanjutnya membiasakan diri 
hadir di perpustakaan untuk membaca. 
Library Café BPKP diharapkan dapat 
menjadi panggung untuk memperoleh 
dan berbagi pengetahuan di lingkungan 
BPKP. Library Café juga diharapkan 
menjadi basis pengetahuan atau knowledge 
base di BPKP. Harapan lainnya adalah 
Library Café menjadi salah satu inovasi 
untuk menyegarkan kembali makna 
perpustakaan, sebagai tempat berbagi 
pengetahuan.
Di samping ide tentang aktivitas 
yang akan diadakan di Library Café, 
hal yang tidak kalah penting adalah 
mengubah tampilan perpustakaan 
secara fisik. Gagasan awal Library Café 
adalah mengusung desain kafe yang 
menyuguhkan suasana santai dan 
nyaman. Oleh karena itu, diperlukan 
juga renovasi interior perpustakaan yang 
tidak hanya melulu jejeran rak buku yang 
menyesaki ruangan. Pencarian terhadap 
desain mulai dilakukan oleh Tim Library 
Café untuk mencari kesesuaian dengan 
konsep yang digagas. Muncul juga 

ide menggunakan jasa desain interior 
profesional karena konsep Library Café 
BPKP Pusat tidak hanya menjadi tempat 
interaksi pegawai-pegawai BPKP, 
melainkan juga menjadi tempat yang 
tepat dalam menjamu tamu-tamu dari 
luar selain aula yang dimiliki oleh BPKP 
Pusat.
Akhirnya setelah melalui proses yang 
panjang, pada tanggal 18 September 
2018 dimulai pertama kali kegiatan 
sharing session Library Café dengan 
mengangkat tema 'Apa itu Library Café?’ 
Edisi perdana Library Café ini cukup 
menarik minat pegawai-pegawai BPKP. 
Konsep egaliter yang diusung membuat 
suasana begitu cair. Pejabat eselon dan 
staf duduk bercampur di dalamnya. 
Tak ayal kegiatan sharing session yang 
menggunakan format talk show menjadi 
cerita sukses inovasi di BPKP dalam 
mengelola pengetahuan yang ada agar 
menjadi aset bagi organisasi untuk 
dikembangkan demi peningkatan kinerja 
organisasi BPKP.

Sumber:
Booklet Library Café 25 Januari 2019 pada 
grand launching Library Café oleh Kepala 
BPKP didampingi pejabat eselon 1 BPKP.
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KUNJUNGAN DARI KEMENRISTEKDIKTI 
TERKAIT PUI

Dalam UU Nomor 18 tahun 
2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, 
Pengembangan, dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK), disebutkan 
fungsi pemerintah untuk 
menumbuhkembangkan motivasi, 
memberikan stimulasi dan fasilitas, 
serta menciptakan iklim yang 
kondusif bagi perkembangan 
sistem tersebut. Pemerintah wajib 
merumuskan arah, prioritas utama, 
dan kerangka kebijakan pemerintah 
di bidang IPTEK yang dituangkan 
sebagai kebijakan strategis 
pembangunan nasional IPTEK. 
Dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019, peran IPTEK 
diharapkan dapat memberikan 
kontribusi nyata terhadap 
perekonomian nasional. Penguatan 
kelembagaan IPTEK menjadi 
langkah penting dalam penguatan 
sistem inovasi nasional. Lembaga 
iptek dapat berkinerja tinggi untuk 
menghasilkan inovasi teknologi 
yang sesuai dengan kebutuhan 
dan kapasitas adopsi pengguna 

teknologi (masyarakat, industri, dan 
pemerintah). Diharapkan dengan 
tumbuhnya inovasi dan teknologi 
yang disertai dengan pemanfaatan 
oleh pengguna, kontribusi IPTEK 
terhadap pertumbuhan ekonomi 
dapat meningkat. 
Salah satu upaya Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi untuk memperkuat 
kelembagaan IPTEK adalah melalui 
kegiatan pengembangan Pusat 
Unggulan Iptek (PUI). Kegiatan 
Pengembangan PUI diharapkan 
dapat menghasilkan lembaga 
litbang yang unggul baik dari sisi 
penguasaan IPTEK maupun inovasi. 
Kegiatan Pengembangan PUI 
diharapkan dapat menghasilkan 
lembaga litbang berpredikat unggul.
Tujuan dikembangkannya PUI 
adalah untuk meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas lembaga 
litbang menjadi lembaga litbang 
unggul bertaraf internasional. 
Bidang prioritas spesifik yang 
meningkat selanjutnya akan 
menambah pendayagunaan IPTEK 
dalam sektor produksi. Namun 
diharapkan terjadi peningkatan 

Teks Dani Wirawan
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dilakukan dengan menghadirkan 
seorang narasumber (Bapak 
Aswin Firmansyah) dari 
Direktorat Lembaga Penelitian 
dan Pengembangan, Direktorat 
Jenderal Kelembagaan IPTEK dan 
Dikti, Kementerian Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi untuk 
mensosialisasikan terkait PUI. 
Predikat PUI diberikan kepada 
organisasi, baik berdiri sendiri 
maupun berkolaborasi dengan 
organisasi lainnya (konsorsium) 
yang melaksanakan kegiatan-
kegiatan riset spesifik secara 
multi dan interdisiplin dengan 
standar hasil yang sangat tinggi 
serta relevan dengan kebutuhan 
IPTEK. Sampai tahun 2019 dari 
300 jumlah lembaga litbang, 137 
diantaranya sudah masuk ke 
dalam Program PUI baik dari 
sektor Industri, Kementerian, 
Lembaga Non kementerian serta 

Universitas di Indonesia. Dari 
137 tersebut sebanyak 81 lembaga 
litbang telah menjadi PUI, sisanya 
belum ditetapkan sebagai PUI, 
dikarenakan belum memenuhi 
sejumlah kriteria yang telah 
ditentukan. Bagi lembaga yang 
belum ditetapkan sebagai PUI maka 
akan dilakukan pembinaan.

Pembinaan 
kelembagaan 
mencakup 3 fokus 
yang terdiri dari :
1.Sourcing 
Absorptive 
Capacity
Kemampuan 
lembaga dalam 
mengakses 
informasi 

teknologi, mengefisienkan 
penggunaan sumber daya yang 
ada, dan mencegah terjadinya 
tumpang tindih riset. Targetnya 
adalah menguatnya kapasitas 
lembaga litbang dalam aspek tata 
kelola, SDM, sarana prasarana, dan 
akses informasi. Bobot kapasitas ini 
sebesar 30%.
2.Research and Development Capacity
Kemampuan lembaga untuk 
meningkatkan kapasitas IPTEK 
melalui potensi adopsi, adaptasi, 
dan pengembangan teknologi untuk 
peningkatan daya saing barang dan/
atau jasa melalui optimalisasi input 
proses, dan pengelolaan industri. 
Targetnya adalah menguatnya 
kapasitas kapabilitas riset lembaga 
dan produktivitas riset sesuai fokus 
unggulan. Bobot kapasitas ini 
sebesar 30%.

daya saing sektor produksi barang 
dan jasa, pemanfaatan sumberdaya 
alam yang berkelanjutan.
Puslitbangwas berkeinginan 
untuk meningkatkan kapasitas 
dan kapabilitas lembaganya 
menjadi lembaga litbang unggul 
bertaraf internasional, seperti yang 
sering diungkapkan oleh Kepala 
Puslitbangwas 
di berbagai 
kesempatan. 
Penambahan satu 
sub bidang inovasi 
dalam struktur 
organisasi barunya 
merupakan langkah 
awal Puslitbangwas 
menjadi PUI.
Langkah 
berikutnya 
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3.Disseminating Capacity
Kemampuan lembaga untuk 
mendiseminasikan hasil-hasil riset 
yang kemanfaatannya dirasakan oleh 
pengguna teknologi (masyarakat, 
industri, pemerintah). Targetnya 
menguatnya hilirisasi produk 
unggulan lembaga berbasis riset yang 
dikembangkan. Bobot kapasitas ini 
sebesar 35%
Ketiga kapasitas tersebut harus 
dipenuhi dan rincian masing masing 
kapasitas tersebut direpresentasikan 
dalam 27 Indikator kinerja PUI 
dan menjadi dasar penilaian untuk 
penetapan PUI.
Kelembagaan riset yang akan 
ditetapkan menjadi PUI adalah 
organisasi yang melaksanakan 
kegiatan-kegiatan riset spesifik 
secara multi dan interdisiplin dengan 
tema-tema riset 1) Pangan dan 

Pertanian, 2) Energi, Energi Baru 
Terbarukan,  3) Teknologi Kesehatan 
dan Obat 4) Teknologi Informasi 
dan Komunikasi,  5) Teknologi 
Pertahanan dan Keamanan, 6) 
Material Maju, 7) Teknologi 
Transportasi, 8) Kemaritiman, 9) 
Mitigasi Bencana, 10) Kebijakan dan 
11) Sosial Budaya Humaniora. 

Pertahanan dan Keamanan, 6) 

Transportasi, 8) Kemaritiman, 9) 
Mitigasi Bencana, 10) Kebijakan dan 
11) Sosial Budaya Humaniora. 
Langkah awal yang 
harus dilakukan oleh 
lembaga riset adalah 
identifikasi fokus dan 
lingkup unggulan. 
Fokus unggulan ini 
meliputi teknologi 
spesifik atau komunitas 
unggulan, misalnya 
lembaga Pusat 
Penelitian Biofarma 
maka dispesifikkan 
menjadi Pusat Unggulan 
Jamu. Dalam identifikasi 
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fokus unggulan perlu diperhatikan 
lingkup unggulan yaitu uraian 
komponen fokus unggulan antara 
lain rumusan lembaga (branding 
lembaga), komparasi dengan 
keunggulan lembaga lain, menjadi 
penggerak kinerja lembaga, dapat 
diwujudkan melalui business process, 
dan terdistribusi pada lingkup 
input, proses, output, dan terjadinya 
outcome-impact.

Langkah berikutnya adalah 
mengikuti tahapan/alur seleksi 
yang telah ditetapkan oleh 
Kemenristekdikti yaitu penilaian 
apakah suatu lembaga langsung 
ditetapkan sebagai PUI atau 
dilakukan pembinaan terlebih 

dicapai saat seleksi atau masa 
pembinaan selama 3 tahun. Status 
penetapan PUI berlaku selama 3 
tahun ke depan dan setiap tahun 
dilaksanakan evaluasi kinerjanya. 
Evaluasi kinerja tahun ketiga 
menentukan perpanjangan status 
PUI. Setelah masa pembinaan 3 
tahun, jika lembaga belum mencapai 
status penetapan PUI maka lembaga 
tersebut akan dinyatakan non aktif.

Sudah siapkah Puslitbangwas BPKP 
mewujudkan keinginannya untuk 
menghadirkan status menjadi 
PUI? Pertanyaan ini tergantung 
pada seberapa siap mengeksekusi 
rencana aksi dalam menentukan 
fokus unggulan lembaga, 

dahulu, tergantung dari 
hasil seleksi. Penetapan 
PUI didasarkan pada 
nilai kinerja (di atas 
850, skala 0-1000) yang 

menginventarisasi dokumen kinerja 
untuk pengisian borang, menyusun 
proposal, melakukan registrasi 
online dan sekaligus mengirimkan 
dokumen kinerja baik dalam bentuk 
hardcopy maupun softcopy. Berat 
memang, tetapi minimal embrio PUI 
sudah harus dirintis sejak sekarang 
untuk mendapatkan tujuan yang 
besar.
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Kali ini kita akan mengungkap 
beberapa jenis variabel yang 
dikenal dalam dunia penelitian. 
Menurut Soewadji (2012), kata 
“variabel” berasal dari bahasa 
Inggris, “vary”, yang berarti 
“berubah-ubah” dan “able” 
yang berarti “dapat”. Variabel 
berarti sesuatu yang dapat 
berubah-ubah atau sesuatu yang 
sifatnya dapat berubah-ubah. 
Ia merupakan konsep yang 
diturunkan tingkat abstraksinya 
menjadi lebih konkret sehingga 
dapat diamati dan dapat diukur. 
Variabel dapat disebut sebagai 
“konstruk” yang sifat-sifatnya 
sudah diberi nilai berupa 
bilangan.

Beberapa jenis variabel tersebut 
sebagai berikut:
1. Variabel Kuantitatif: variabel 

yang dapat dinilai dengan 
angka.

2. Variabel (Kuantitatif) 
Diskret: variabel yang utuh, 
tidak mempunyai pecahan.

3. Variabel (Kuantitatif) 
Kontinu: variabel yang dapat 
dibagi dalam bagian-bagian 
(pecahan) secara tak terbatas.

4. Variabel Kualitatif/
Kategorikal: variabel yang 
menyatakan kualitas tertentu 
dari suatu data yang diamati.

5. Variabel (Kategorikal) 
Dikotomi: variabel 
(Kategorikal) yang 
mempunyai atau terdiri dari 
dua kategori.

6. Variabel (Kategorikal) 
Politomi: variabel 
(Kategorikal) yang 
mempunyai atau terdiri 
dari banyak (lebih dari dua) 
kategori.

7. Variabel Nominal: variabel 
yang ditetapkan berdasarkan 
proses penggolongan.

8. Variabel Ordinal: variabel 
yang ditetapkan berdasarkan 
dasar jenjang menurut atribut 
tertentu.

9. Variabel Interval: variabel 
yang dihasilkan dari 
pengukuran di dalamnya.

10. Variabel Rasio: variabel 
yang dalam kuantifikasinya 
memiliki angka “0 mutlak”.

11. Variabel Bebas/Pengaruh/
Moderator/Kendali/
Rambang/Independen: 

ISTILAH & DEFINISI
Oleh: Coenraad Rezky D
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variabel yang menentukan 
atau memengaruhi adanya 
variabel yang lain.

12. Variabel Tidak Bebas/
Dependen/Terikat/
Tergantung/Terpengaruh: 
variabel yang diduga 
sebagai akibat atau yang 
dipengaruhi oleh variabel 
yang mendahuluinya, yakni 
Variabel Bebas.

13. Variabel Kontrol/Penekan/
Pengganggu/Distorter: 
variabel yang berfungsi 
untuk mengontrol dan 
mengendalikan agar variabel 
bebas tidak terpengaruh atau 
tidak mengalami perubahan 
karena adanya intervensi dari 
variabel yang lain.

14. Variabel Antara/Intervening: 
variabel yang menjadi 
prasyarat agar dapat terjadi 
hubungan antara variabel 
bebas dengan variabel 
tergantung.

15. Variabel Anteseden: variabel 
yang memiliki sifat sama 
dengan Variabel Antara, 
tetapi keberadaannya 
mendahului Variabel Bebas 
dan Variabel Tidak Bebas.

16. Variabel Random/Chance/
Stockhastic: variabel yang 
mempunyai pengaruh 

terhadap Variabel Dependen, 
tetapi pengaruhnya dapat 
dilihat berdasarkan error 
yang timbul/muncul pada 
waktu melakukan estimasi.

17. Variabel Ekstrane/Ekstra: 
variabel non eksperimental 
yang direncanakan tidak 
berpengaruh terhadap 
percobaan yang ternyata 
lepas dari kontrol peneliti 
sehingga tidak dapat dikuasai 
dan ikut berpengaruh.

18. Variabel Tunggal: variabel 
yang kuat pengaruhnya 
untuk dapat berdiri sendiri.

19. Variabel Ganda: variabel 
yang membutuhkan 
pasangan untuk dapat 
memperkuat asumsinya.

20. Variabel Kelompok: variabel 
di mana antara satu variabel 
dengan variabel yang lainnya 
berfungsi untuk saling 
melengkapi.

21. Variabel Aktif: variabel yang 
dapat kita manipulasikan.

22. Variabel Atribut: variabel 
yang sudah jadi dan tidak 
dapat kita kendalikan.

Sumber: Soewadji, Jusuf. 2012. 
Pengantar Metodologi Penelitian. 
Jakarta: Ghalia Mitra Wacana 
Media.
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Dr. Bambang Utoyo, Ak., M.Si., CA., CFrA., QIA., CIPSAS.
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Teks: Jamason, Putut & Nugroho
Foto: Dara
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Saya mempunyai tekad untuk 
menyelesaikan apa yang sudah 
saya mulai,” demikian Dr. 

Bambang Utoyo (59) mengawali 
perbincangan pada suatu pagi di 
ruang kerjanya yang apik. 
Menjawab pertanyaan apa yang 
menjadi dorongan menyelesaikan 
kuliah S3 meskipun sibuk dalam 
pekerjaan sebagai eselon 2 di 
BPKP, ayah dari dua orang putri 
dan seorang putra ini menyatakan 
bahwa ia telah memulai menimba 
pengetahuan dengan bantuan 
berbagai pihak, maka ia harus 
merampungkannya. Menyelesaikan 
segala sesuatu yang telah dimulai 
sebenarnya juga merupakan bentuk 
akuntabilitas pada berbagai pihak 
yang mengharapkan suatu kegiatan 
atau pekerjaan selesai. 
Memperoleh gelar Doktor dari IPB 
dengan judul disertasi “Kebijakan 
dan Strategi Peningkatan Kinerja 
BUMN ABC Holding”, lulusan 
STAN ini menyatakan bahwa 
menulis disertasi itu tidak mudah. 
“Diperlukan ketelatenan dan saya 
lalui dengan setiap hari menyentuh 
tulisan saya meskipun hanya sekadar 
menuliskan titik,” tambahnya. 
Hal ini dilakukan untuk tetap 
memelihara pikiran tetap fokus pada 
penyelesaian disertasi.  
Mantan Kepala Perwakilan BPKP 
DKI Jakarta ini menjalani kariernya 
dengan tetap optimis. Optimisme ini 
telah ditunjukan sejak wawancara 
masuk BPKP. Ketika ditanyakan oleh 
pewawancara mengenai cita-cita, 
pria kelahiran Tegal ini menyebutkan 
tanpa ragu, menyatakan bercita-
cita akan menjadi Pimpinan BPKP. 
“Walaupun saya tidak menjadi 
pimpinan tertinggi BPKP, tetapi 
semangat optimisme itulah yang 
mendorong saya untuk mencapai 
eselon 2 di BPKP,” ujar Direktur 
Pengawasan Bidang Pengembangan 
Iptek dan Reformasi Birokrasi Deputi 

Polhukam PMK ini.  
Tentang kepemimpinan, mantan Kepala 
Perwakilan BPKP Sulawesi Utara ini 
memiliki resep tersendiri. Pemimpin 
harus dapat memotivasi anak buah 
dengan memberikan penugasan 
yang menarik. Hal ini juga berarti 
bahwa pimpinan harus memberikan 
kesempatan kepada anak buah untuk 
maju. Untuk dapat memberikan 
penugasan yang menarik, maka 
pemimpin juga harus berani. Seraya 
menceritakan pengalamannya, ajun 
akuntan pada Deputi BUMN yang 
melakukan audit pada PT Astek dan 
BUMN bidang Jasa lainnya. 
Ia melanjutkan ketika bertugas ke 
Gorontalo semasa dirinya menjadi 
ketua tim di BPKP Sulawesi Utara, 
memperoleh penugasan investigasi 
yang sangat sulit tetapi dapat 
dilakukan. Melakukan investigasi atas 
tokoh yang berpengaruh merupakan 
sesuatu yang sulit dan menantang. 
Akan tetapi menurutnya hal seperti itu 
sesuatu yang sulit dan menantang. 
Akan tetapi menurutnya hal seperti itu 
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menarik, maka dengan bimbingan 
pimpinan yang menugaskannya, 
penugasan tersebut dapat terlaksana 
dan berhasil dengan baik. Ketua 
DPRD dan sepuluh orang lainnya 
dari tiga institusi yang berbeda dapat 
dibuktikan bersalah dan dijatuhi 
hukuman sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Saat itu hal demikian 
sangat jarang terjadi. Sampai sekarang 
penugasan itu sangat berkesan dan 
selalu menginspirasi. 
Di samping tantangan tugas dan 
kepercayaan pimpinan untuk 
memberikan tugas, kunci keberhasilan 
membongkar kasus besar dalam 
penugasan investigasi yang saya 
praktikkan saat itu adalah kemampuan 
berkomunikasi dengan baik, yang 
membuat terperiksa akhirnya 
mengakui perbuatannya. 
Mengomentari kepemimpinan di 
BPKP, mantan Kabid Akuntan Negara 
pada Perwakilan BPKP Provinsi 
Sumatera Utara ini menambahkan 
bahwa Eselon 1 itu memberi 
arahan, eselon 2 menerjemahkan 
arah, sedangkan eselon 3 adalah 
menjalankan gerbong organisasi untuk 
memindahkan muatan hingga sampai 
ke tujuan dengan selamat. 
Ketelitian juga mendapat perhatian 
mantan Direktur Investigasi ini. 
Akuntan tidak boleh salah dalam 
menyajikan angka. Ketelitian ini juga 
ditunjukkan ketika menyusun disertasi 
dengan melihat dan melihat kembali 
draft yang dibuat sehingga tidak 
mengandung kesalahan, khususnya 
dalam penyajian angka. Hal seperti 
itu ditekankannya pada anak 
buahnya hingga saat ini. Kekeliruan 
kecil apalagi menyangkut angka 
akan mengurangi nilai pekerjaan.
Sebagai inisiator budaya kerja di 
BPKP, Kepala Bagian Tata Laksana 
semasa pengembangan budaya kerja 
ini bercerita bahwa ide budaya kerja 
itu timbul untuk membangkitkan 

semangat ketika 
organisasi mengalami 
goncangan. Pasca 
reformasi, BPKP 
tidak leluasa lagi 
melakukan audit, 
karena audit, 
khususnya atas 
laporan keuangan 
seluruh instansi 
pemerintah, 
dilakukan oleh BPK. 
Untuk mencegah 
turunnya semangat 
insan BPKP, maka 
seluruh pegawai 
mulai dari level 
tertinggi sampai 
terendah diajak 
untuk meleburkan 
diri bersama dalam 
satu permainan 
dan tantangan di alam terbuka. 
Ide tersebut disambut pimpinan 
dan pimpinan juga ikut serta di 
dalamnya, bermain di alam terbuka 
yang bersifat dinamis. Peserta bukan 
hanya sekadar bermain, melainkan 



6 7V O L .  I I  /  N O .  7  /  T A H U N  2 0 1 9

KOIN
Tokoh Inovator

6 7V O L .  I I  /  N O .  7  /  T A H U N  2 0 1 9

KOIN
Tokoh Inovator

juga diajak untuk 
aktif terlibat dalam 
pemecahan masalah. 
Hal ini telah berhasil 
menjaga semangat 
BPKP melewati 
masa yang boleh 
dikatakan sulit. 
Berbicara 
mengenai keluarga, 
penggemar lagu-
lagu Ebiet G. Ade 
ini mengatakan 
bahwa mendorong 
anak-anak untuk 
berani bercita-cita 
dan keinginan untuk 
mewujudkannya 
merupakan salah 
satu cara yang 
digunakan. Berbekal 
buku Harry Potter, 

menjadi host di acara sebuah TV 
swasta yang mengeksplorasi kuliner 
nusantara. 
Putri keduanya bercita-cita keliling 
dunia, dengan ketekunannya 
cita-cita itu mulai tercapai ketika 
bekerja di Google. Pekerjaannya 
sebagai pengelola strategi Youtube 
membawanya untuk berkeliling 
dunia. Anak ketiganya, laki-laki, 
mempunyai cita-cita yang sederhana 
dan terobsesi menjadi barista dan 
setelah perjalanan panjang tercapai 
juga cita-citanya sebagai ahli kopi, 
walaupun belum dimanfaatkan untuk 
bisnisnya. 
“Saya kira itu bukan kebetulan 
tetapi benar kata ahli ketika kita 
mempunyai cita-cita, maka kita 
akan mempunyai tekad yang kuat 
untuk mewujudkannya,” imbuh 
mantan Kabid Akuntan Negara pada 
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 
Selatan ini dengan semangat.
Ketika ditanya mengenai dunia 
penelitian dan pengembangan, 
mantan Kepala Puslitbangwas BPKP 
ini menyatakan bahwa inovasi sangat 
penting. Puslitbangwas BPKP perlu 
memasukkan inovasi dan imajinasi 
dalam proses berpikir organisasi, 
sehingga dapat mengoptimalkan 
seluruh potensi yang ada. 
Kemampuan otak kiri dan otak kanan 
harus digunakan sebagai bagian dari 
proses berpikir untuk menghasilkan 
inovasi. “Semua itu dapat dilakukan 
oleh Puslitbangwas untuk 
memberikan sumbangan terbaiknya 
bagi BPKP serta bagi bangsa dan 
negara pada umumnya,” ujar ketua 
RW ini mengakhiri pembicaraan. 
Meskipun akan memasuki masa 
purna tugas masih ada hal-hal yang 
sudah dimulai dan menunggu untuk 
diselesaikan. Namun, percayalah 
bahwa seorang Bambang Utoyo akan 
menyelesaikan sesuatu yang telah 
dimulai.  

saya mendorong anak-anak 
untuk berani bercita-cita. Putri 
pertamanya, misalnya bercita-cita 
ingin mengelilingi Indonesia, dan 
ternyata cita-cita itu mulai tercapai 
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LOGICAL FALLACY – 
FALLACIES OF AMBIGUITY

Teks Octavia Hernawa

Fallacies of ambiguity adalah 
sesat logika yang berasal dari 

penggunaan kata atau frasa yang 
mempunyai makna ganda sehingga bisa 
menimbulkan perbedaan kesimpulan. 
Fallacies of ambiguity merupakan jenis 
keempat dari jenis-jenis fallacy dari 
Copi, et al (2014). Ketiga jenis fallacy 
lainnya yaitu fallacies of relevance, 
fallacies of defective induction, dan 
fallacies of presumption ketiganya 
sudah disajikan dalam edisi-edisi 
Seputar Litbang sebelumnya.
Jenis yang keempat, yang dibahas 
dalam edisi kali ini, adalah fallacy of 
ambiguity. Fallacy jenis ini terjadi 

karena adanya penggunaan frasa atau 
kata yang memiliki makna ganda yang 
dapat menghasilkan simpulan yang 
berbeda. Kata-kata bermakna ganda 
tersebut dapat diartikan sebagai kata 
yang memiliki struktur sama tetapi 
tidak memiliki pengertian yang dapat 
dimengerti secara universal. Ada lima 
kategori pada fallacies tipe ini, yaitu
1. equivocation adalah fallacy yang 

argumentasinya secara sengaja 
menggunakan suatu kata atau 
frasa yang memiliki dua atau lebih 
pemaknaan. Contoh: “Ada orang 
kuat yang selalu membuatnya 
menang.” (Dalam contoh ini, yang 
dimaksud dengan orang kuat 
menjadi ambigu, apakah kuat badan 
(fisik) atau kuat jiwa corsa-nya?)

2. amphiboly adalah 
fallacy yang 
argumentasinya 
didasarkan 
pada premis 
yang memiliki 
beberapa makna 
atau interpretasi, 
sehingga konklusi 
juga akan 
memiliki beragam 
interpretasi. Contoh: 
“Mira, anak Bu 
Broto yang cantik itu 
sudah berangkat ke 
Amerika.” (Dalam 
contoh ini, yang 
diinterpretasikan 
cantik menjadi 
ambigu, anak atau 
ibunya?)

d e . 1 2 3 r f . c o m
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3. accent adalah fallacy yang 
argumentasinya mengandung 
premis-premis yang berdasar pada 
penekanan atau aksen dari satu 
atau beberapa kata, sehingga bisa 
menghasilkan pemahaman yang 
berbeda. Contoh: “Kalau tidak tahu, 
pilihlah yang lain.” (Dalam contoh 
ini, penekanan pada kata “tahu” 
bisa menghasilkan makna yang 
berbeda: tahu sebagai makanan 
[diucapkan dengan aksen ‘hu’ 
yang kuat – tahu] atau tahu tentang 
sesuatu [diucapkan dengan aksen 
‘hu’ yang lemah, huruf ‘h’ seolah 
tidak ada – tau).

4. composition adalah fallacy 

kulihat sering berkeliaran. Jadi 
kucingmu itu sebenarnya kucing 
liar.” (Dalam contoh ini, fakta 
banyaknya kucing liar yang 
berkeliaran dijadikan dasar untuk 

justifikasi ku i  i a aa  
yang notabene tidak termasuk liar).

Itulah jenis-jenis sesat logika menurut 
Irving M. Cohen. Sesat logika yang 
a a asa a su  a i 

a a asi iki a  aka  
mengakibatkan runtuhnya suatu 
tatanan. Teori dan norma yang sudah 

a a  isa u tu  ka a s sat 
logika ini. Penalaran yang benar akan 
menggiring manusia untuk menjadi 

a usia ijak a  a u ti ak 
arif, sebagaimana yang dinyatakan oleh 

a  i  a  ist   
dalam serial Star Trek (1990): “Logic is 
the beginning of wisdom, not the end.”  the beginning of wisdom, not the end.”  the beginning of wisdom, not the end

ka a  k i u  a a  
kegiatan kelitbangan, sudah selayaknya 

asi ka  a a a a  asi  
litbang yang netral dan bebas dari sesat 
logika. Dengan demikian, evolusi ilmu 

ta ua  aka  ja a  s suai a  
i a a ka  i k a su a  i u  

manusia yang bermartabat. 

Referensi:
Creswell, J. W. 2009. Research design: Qualitative, 
Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Quantitative, and Mixed Methods Approaches
California, USA: Sage Publications, Inc.

i       a    
Introduction to Logic. Essex: Pearson Education 
Limited.
Dwi Aulia Syifayantie <http://syifayantie.blogspot.
co.id/2014/10/filsafat-fallacies.html  iaks s a a  
November 2018.
Fidel, R. 2008. Are we there yet?: Mixed methods 
research in library and information science. Library 

 ati  i  s a   
Mutiara Pikiran <http://mutiarapikiran.blogspot.
com/2017/08/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.
html  iaks s a a  u i html  iaks s a a  u i html
Robertus Nugroho Perwiro Atmojo <https://sis.binus.
ac.id/2014/10/11/fallacies-bagian-3/> Published at : 11 

t  
u iasu a t i     Filsafat Ilmu Sebuah 

Pengantar Populer  aka ta  ustaka i a  a a aPengantar Populer  aka ta  ustaka i a  a a aPengantar Populer

yang argumentasinya berdasar 
pada penggunaan fakta pada 
sebagian, yang digunakan untuk 
menginterpretasi fakta secara 
keseluruhan. Contoh: “Anak 
sekarang susah sekali diajak bicara 
serius.” (Dalam contoh ini, “anak 
sekarang” mempunyai makna 
ambigu, anak yang mana yang 
dimaksud?).

5. division adalah tipe fallacy yang 
menggunakan fakta keseluruhan 
untuk menginterpretasi fakta 
sebagian; merupakan kebalikan 
daripada fallacy komposisi. 
Contoh: “Kucing liar sering 
berkeliaran di jalan. Kucingmu 
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Humor
Dikisahkan kembali oleh

Putut Hardiyanto

BEDA KONTEKS

Fandi pemilik bengkel di Jalan Pramuka sedang menggarap mobil milik seorang 
dokter bedah terkenal. Pemilik mobil itu begitu sayang pada mobilnya sehingga 
sengaja meninggalkan ruang praktiknya khusus menemani ke bengkel. Mobil itu 
agak penyok sedikit di bagian kap mesin sehingga harus dilakukan body repair dan 
body paint. Selagi membuat work order,  terjadilah percakapan di antara keduanya.

Dokter : Halo Mas Fandi! Siapa yang tidak kenal dengan pemilik bengkel mobil 
terbaik se-Jakarta!

Fandi : Ah, dokter tidak perlu menyanjung. Saya juga tahu Anda adalah dokter 
bedah terkenal itu. Wajah dokter sering muncul di koran, majalah, atau Televisi.

Dokter : Wah, rupanya Anda pengagum saya juga ya (sambil tertawa lebar).

Fandi : Coba dokter lihat, pekerjaanku hampir sama dengan yang dokter                              
kerjakan. Mencopot kap mesin, mengganti bagian yang penyok dengan besi plat, 
melakukan repairing and painting, dan “sembuhlah” si mobil. Yang saya tidak habis 
pikir kenapa mereka membayar profesi dokter bedah begitu tinggi dibandingkan 
pekerjaan bengkel?

Dokter : Wah, kita beda metode Mas Fandi. Kami para dokter bedah selalu                 
mengerjakan “mobil” (orang) saat “mesin” hidup.

Fandi : (Sambil mengangkat alis) O, begitu ya?

Sumber: Rudiyant Syndicate (2010)
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SATU PERMINTAAN

Dr. Rifat seorang arkeolog dan krunya dari Universitas Beranijaya sedang                
menggali peradaban lama di sekitar situs danau Ranu Pani di lembah Gunung                       
Semeru Jawa Timur. Ketika menemukan kendi, langsung dia gosok-gosok dan 
wuss... muncul jin penunggu kendi.

Jin Kendi : Salam wahai manusia. Kamu sudah membebaskan saya dari kendi.             
Sebagai ucapan terima kasih saya, kamu boleh mengajukan satu permintaan.

Dr. Rifat   : Lho, kok hanya satu? Ke mana yang dua lagi?

Jin Kendi : Ah, dasar manusia, sukanya nonton Disney Movie. Saya cuma mengabulkan 
satu permintaan saja. Titik!

Dr. Rifat   :  (Dalam hati) Wah, galak juga nih Jin Kendi.
                     Ya deh ... Sepertinya saya cukup puas dengan satu permintaan saja!

Jin Kendi  : Sekarang, katakan permintaanmu wahai manusia!

Dr. Rifat : Saya minta dibuatkan eskalator yang bisa membawa saya dan kru 
langsung menuju Mahameru. Sejak dahulu saya selalu memimpikan bisa melakukan  
penelitian hingga batas tertinggi Gunung Semeru. Kalau mendaki terus terang saya 
tidak sanggup. 

Jin Kendi   :  APAAA??!! Kira-kira dong manusia. Itu kan mahal sekali! Saya harus 
mendatangkan tenaga yang banyak, belum lagi membangun konstruksi baja 
sepanjang 2 km dan pembelian tangga berjalan. Bisa diganti dengan permintaan 
lain yang lebih mudah?

Si arkeolog sangat kecewa karena Jin Kendi tidak bisa mengabulkan permintaannya. 
Lalu dia merenung sejenak. Akhirnya dia berkata “Baiklah kalau demikian, aku 
mau yang sederhana saja. Aku sangat ingin MENGERTI perasaan wanita, membuat 
BAHAGIA, dan terutama membuat wanita SETIA padaku.”

Kini giliran Jin Kendi yang tepekur sejenak dan dengan pandangan memelas dia 
berkata, “Kamu mau pegangan eskalator tadi yang berwarna merah atau biru ...?”

Sumber: Rudiyant Syndicate (2010)
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MENDATAR
3. Proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan 
penjabaran informasi.
5. Proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan 
bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, 
standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Asah Otak
Teka Teki Pengawasan

A�fa Zuhria

MENURUN
1. Proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan 
simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan umpan balik.
2. Orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses 
komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami 
atau memecahkan masalah bersama-sama, yang bertugas memberikan 
pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat, dan menjadi narasumber 
yang baik untuk berbagai permasalahan terkait dengan bimbingan 
teknis peningkatan kapabilitas APIP.
4. Data yang telah diolah yang dan dapat digunakan untuk 
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah.
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langsung untuk mendapatkan umpan balik.
2. Orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses 
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pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat, dan menjadi narasumber 
yang baik untuk berbagai permasalahan terkait dengan bimbingan 
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pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah.
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Asah Otak
Sudoku

Silvia Herera

Sudoku adalah permainan mengisi kotak-kotak 
pada ruang berukuran 9 × 9 dengan bilangan 

antara 1 sampai 9. Setiap baris dan setiap kolom 
akan memuat bilangan antara 1 sampai 9 tanpa ada 
angka yang berulang. Demikian pula halnya setiap 

kotak pada ruang berukuran 3 × 3. Pada Sudoku 
berikut ini sudah sebagian kotak terisi. Tugas Anda 

adalah mengisi kotak-kotak yang belum terisi.
Selamat mencoba!

Sudoku Edisi Triwulan III
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Asah Otak

Jawaban Sudoku 
Edisi Triwulan II 








