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Penghujung tahun 2019 
adalah saat yang tepat 
untuk melihat sejenak apa 

yang telah dilaksanakan dalam 
tahun 2019 dan apa yang akan 
dikerjakan pada tahun 2020. Dalam 
kondisi inilah kami tertantang 
agar senantiasa menjadi yang 
terdepan dalam inovasi di bidang 
pengawasan. Kami berketetapan 
hati untuk menjawab tantangan ini 
dengan mencanangkan diri sebagai 
Pusat Unggulan Inovasi (PUI). 
Artinya, kami akan meningkatkan 
seluruh aspek yang diukur dalam 
skor PUI, karena skor PUI ini telah 
ditetapkan menjadi ukuran kinerja 
Puslitbangwas BPKP. 
Untuk itu Puslitbangwas harus 
berbenah diri. Saya senantiasa 
memacu seluruh komponen di 
Puslitbangwas BPKP untuk dapat 
meningkatkan kinerjanya. Laporan 
hasil penelitian harus diselesaikan 
segera dan itulah yang menjadi 
fokus seluruh peneliti pada akhir 
tahun ini. Saya melihat seluruhnya 
bahu-membahu mengupayakan 
penyelesaian laporan untuk dapat 
disajikan pada berbagai pihak yang 
berkepentingan.
Hal lainnya yang menjadi perhatian 
kami di kuartal terakhir tahun 
2019 ini adalah pengembangan 
Knowledge Management System 

(KMS). Kami menginginkan 
berbagi pengetahuan itu 
menjadi kebutuhan, sehingga 
kami mendorong kegiatan 
berbagi pengetahuan baik secara 
formal maupun informal. Kami 
mengucapkan terima kasih kepada 
unit kerja di BPKP yang telah 
melaksanakan Library Cafe (LC) 
dan kami berharap timbul manfaat 
positif dari pelaksanaan LC ini. 
Seluruh kegiatan tersebut tentu 
dimaksudkan untuk menambah 
value organisasi. Auditor internal 
sebagaimana didefinisikan dalam 
International Professional Practices 
Framework (IPPF) harus dapat 
memberikan nilai tambah pada 
peningkatan governance, risk, dan 
control (GRC). Kami berharap hasil 
penelitian kami dapat membantu 
BPKP dalam perannya menjadi 
auditor internal yang menambah 
nilai GRC untuk seluruh unit 
pemerintahan di Indonesia.
Selamat tahun baru 2020 dan mari 
berinovasi.

Bonardo Hutauruk
Kepala Puslitbangwas BPKP

Kata Sambutan
 Kapuslitbangwas
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Seputar Litbang kembali hadir 
ke hadapan Anda dengan sajian 
bertema “Nilai Tambah yang 

Diberikan Internal Auditor bagi 
Manajemen”. Bukan tanpa alasan 
kami mengangkat tema ini menjadi 
garapan kami di akhir tahun ini. Peran 
internal auditing selalu dipertanyakan, 
khususnya ketika terjadi sesuatu yang 
menimpa organisasi. Auditor internal 
memberikan jawaban yang tidak 
pasti ketika ditanya peran tersebut, 
padahal secara nyata sudah disebutkan 
dalam International Professional Practice 
Framework (IPPF) bahwa internal 
auditing memberikan nilai tambah pada 
organisasi.
Hampir seluruh hasil penelitian 
yang diangkat dalam edisi ini dapat 
dihubungkan dengan pencapaian 
nilai tambah ini. Topik “Pengawasan 
Cepat” sebagai topik pilihan kali ini 
dimaksudkan untuk dapat memberikan 
informasi hasil pengawasan yang 
lebih cepat kepada pihak yang 
membutuhkan, sehingga meningkatkan 
nilai informasi yang disajikan dalam 
laporan hasil pengawasan. Tentu saja 
kecepatan penyampaian informasi 
seperti ini dapat menambah nilai 
tambah bagi auditor internal. Kemudian 
penelitian mengenai pengendalian 
atas pimpinan, dimaksudkan untuk 
menciptakan lingkungan yang kondusif 
bagi organisasi termasuk pimpinan 
yang mencerminkan terciptanya tata 
kelola yang baik di dalam organisasi. 
Satu topik lagi berjudul “Kematangan 
Manajemen Risiko sebagai Fondasi 
Penetapan Fokus Pengawasan Intern 
dalam Mengawal Pencapaian Tujuan 
Organisasi” yang secara eksplisit 
menggambarkan penambahan nilai 
manajemen risiko sebagaimana 
disebutkan dalam IPPF.
Inovasi juga merupakan hal 
penting dalam konteks nilai tambah 

organisasi. Dalam tantangan mengejar 
nilai tambah, inovasi memberikan 
jawaban. Dengan inovasi, organisasi 
akan dapat mengidentifikasi hal 
yang dapat dikembangkan untuk 
meningkatkan kinerja organisasi dan 
nilai tambah organisasi. Oleh karena 
itu, kami mengangkat tulisan dengan 
judul “Inovasi di Segala Lini” yang 
berhubungan dengan buku Anti 
Mainstream Marketing.
Disadari bahwa auditor internal 
memberikan nilai tambah bagi 
organisasi. Survei yang dilakukan oleh 
IIA pada tahun 2011 membuktikan 
bahwa auditor internal memberikan 
nilai tambah bagi organisasi. Literatur 
juga mengungkapkan aktivitas auditor 
internal yang memberikan nilai tambah. 
Tantangan di sini adalah pengukuran 
nilai tambah itu sendiri yang 
diidentifikasi dalam artikel “Arti Penting 
Pengukuran Nilai Tambah Pekerjaan 
Internal Auditor”. 
Liputan aktivitas kelitbangan juga 
disajikan seperti seminar hasil litbang 
dan forum kelitbangan. Gagasan 
bagaimana mengembangkan diri 
disajikan lewat tulisan “Menjadi Lebih 
Baik dalam 10 Langkah”. Tokoh inovator 
kali ini juga menghayati tema memberi 
nilai tambah pada organisasi yang 
dinyatakan dalam artikel “Selalu Ada 
yang Dapat Ditingkatkan dalam Setiap 
Penugasan”.
Keseriusan bahasan topik ditimpali 
dengan artikel humor dan asah otak 
ringan untuk menunjukkan bahwa 
litbang tidak hanya terpaku pada hal 
berpikir yang beku dan kaku, melainkan 
juga ada canda yang membawa tawa. 
Selamat menikmati Seputar Litbang.

Editorial

Teks 
Jamason Sinaga
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BAHAN PEDOMAN 
PENGAWASAN CEPAT

Pengawasan cepat adalah pengawasan 
yang dilakukan dalam waktu 
yang singkat, antara 3-7 hari 

karena adanya kebutuhan stakeholder 
yang harus segera dipenuhi. Waspat 
atau pengawasan cepat merupakan 
metodologi pengawasan alternatif. 
Waspat menekankan pada kecepatan 
proses pengawasan. Kecepatan proses itu 
ditentukan oleh sembilan prinsip yang 
merupakan hasil penelitian Metodologi 
Pengawasan Quick Was yang diperkaya 
dengan hasil analisis atas literatur. Tanpa 
ada konsep atau prinsip seperti tersebut di 
atas pada pelaksanaan pengawasan maka 
pelaksanaan pengawasan itu tidak dapat 
berjalan dengan cepat1. Sembilan prinsip 
tersebut adalah (1) memroses dengan cepat                                                                
(2) membangun kerja sama yang 
baik dengan semua pihak, (3) 
melakukan komunikasi secara intens,                             
(4) menggunakan personel yang sudah 
berpengalaman, (5) menggunakan aplikasi 
atau sarana teknologi informasi, (6) fokus 
memenuhi kebutuhan atau permintaan 
pemangku kepentingan, (7) menggunakan 
dana secara fleksibel, (8) melakukan review 
secara on going, serta (9) mengadakan 
proses secara dinamis.

Proses secara cepat merupakan 
prinsip utama. Prinsip kecepatan ini 
perlu ditanamkan pada semua pihak 
yang terlibat dalam semua tahapan 
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 
serta pemantauan atau evaluasi. Sehingga 
dalam waspat, tahapan itu tidak berjalan 

secara berurutan seperti perencanaan 
selesai terlebih dahulu baru memulai 
pelaksanaan dan seterusnya tetapi kegiatan 
pelaksanaan dapat dilakukan sementara 
kegiatan perencanaan sedang berlangsung 
demikian juga dengan tahapan pelaporan 
dan evaluasi. Keempat tahapan tersebut 
dapat saja berjalan bersamaan dengan 
adanya penggunaan teknologi informasi. 
Demikian pula penggunaan metode, 
pendekatan, teknik, prosedur yang dipilih 
dan sarana/prasarana yang digunakan 
harus dipertimbangkan dapat mendukung 
kecepatan proses. Oleh karena itu, proses 
waspat bukan berurutan (water fall) tetapi 
simultan (cyclic).

Kerja sama semua pihak merupakan 
prinsip kunci untuk kecepatan proses 
pengumpulan data, terutama kerja sama 
dengan mitra kerja (auditi). Mitra kerja 
merupakan unsur di luar kendali auditor. 
Ketika mitra kerja sudah dapat diajak kerja 
sama maka proses pengumpulan data 
dapat dipastikan berjalan dengan lancar. 
Semua tahapan berikutnya berada dalam 
kendali auditor itu sendiri. Oleh karena 
itu, auditor perlu dapat meyakinkan mitra 
kerja untuk dapat bekerja sama dengan 
baik. Untuk meyakinkan mitra kerja, perlu 
ada hubungan baik yang sudah terjalin 
dengan mitra kerja2. Biasanya hubungan 
itu sudah terjalin antara mitra kerja dengan 
auditor dalam peran consulting yang 
dilakukan oleh auditor intern. Melalui 
auditor tersebut, pimpinan di BPKP dapat 
menugaskan untuk melakukan komunikasi 

Oleh: Purwantoro

1 Seperti disampaikan oleh para narasumber.
2 Informasi tersebut diperoleh dari narasumber wawancara berdasarkan pengalaman yang didapatnya.
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melaksanakan waspat. Pengalaman 
sebelumnya membawa mereka untuk 
melaksanakan pekerjaan dengan cepat; 
pengumpulan data, pengidentifikasian, 
pengujian, serta penyusunan simpulan. 
Auditor yang sudah pengalaman 
tidak perlu lagi banyak belajar, dapat 
langsung terhubung dengan pekerjaan 
pengawasan yang dihadapi sehingga 
tidak membutuhkan waktu relatif lama 
untuk beradaptasi. Dengan demikian 
memberikan kontribusi besar dalam 
kecepatan proses waspat. Oleh karena 
itu, memilih auditor yang berpengalaman 
merupakan prinsip dalam penugasan 
waspat. Dibandingkan dengan auditor 
yang baru, auditor berpengalaman jauh 
lebih cepat dalam bekerja dan mengambil 
keputusan.

Penggunaan aplikasi atau teknologi 
informasi merupakan keniscayaan 
dalam pelaksanaan waspat. Teknologi 
informasi itu dapat berupa aplikasi 
yang dibangun atau dikembangkan 
khusus untuk melaksanakan waspat, 
memanfaatkan aplikasi yang sudah ada, 
atau menggunakan alat komunikasi 
(smartphone). Dalam hal mengembangkan 
aplikasi yang baru maka aplikasi yang 
dikembangkan haruslah yang mudah 
dioperasikan oleh semua orang dalam 
tingkatan pendidikan yang berbeda 
dan mudah untuk disesuaikan dengan 
kebutuhan (user friendly).
Tidak mengembangkan aplikasi yang 

informal terlebih dahulu dengan mitra 
kerja untuk kesediaannya mengumpulkan 
data dengan cepat. Hubungan yang 
sudah ada ini merupakan jembatan bagi 
auditor untuk dapat mendorong mitra 
kerja mau bekerja sama dalam proses 
pengumpulan data. Bagi mitra kerja 
hubungan yang sudah terjalin merupakan 
modal kepercayaan pada auditor untuk 
menyerahkan data yang diperlukan.

Komunikasi secara intens merupakan 
kemauan mitra kerja untuk bekerja sama 
dengan tim auditor yang tidak terlepas 
dari adanya komunikasi yang baik di 
antara keduanya. Komunikasi secara intens 
tersebut merupakan prinsip terjadinya 
proses secara cepat. Selain komunikasi 
dengan mitra kerja sebagaimana diuraikan 
tersebut di atas, komunikasi intens 
diantara tim auditor (auditor, pengendali 
teknis, koordinator pengawasan, kepala 
perwakilan, serta rendal) juga diperlukan. 
Komunikasi terjadi dapat saja secara 
tatap muka atau melalui aplikasi WA di 
smartphone. Komunikasi melalui group 
WA dan sejenisnya sangat memberikan 
kontribusi mempercepat proses 
pengawasan. Melalui group WA ini semua 
anggota group dapat berkomunikasi 
secara transparan diketahui oleh semua 
anggota group lainnya. Sifat komunikasi 
ini tentunya tidak hirarki sesuai jenjang 
penugasan melainkan secara langsung 
seperti kepala perwakilan ke anggota tim. 
Personel berpengalaman lebih tepat 
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justru menghambat 
pelaksanaan waspat. 
Proses waspat menjadi 
lebih cepat jika semua data 
sudah ada dalam sistem 
atau aplikasi sehingga 
auditor dapat langsung 
memanfaatkan aplikasi 
yang ada untuk memroses 
datanya. Sedangkan 
alat komunikasi yang 
digunakan adalah 
smartphone (WA 
atau sejenisnya). 
Digunakannya smartphone 
karena aplikasi yang 
ada didalamnya sendiri 
sudah digunakan oleh 

semua orang sehingga tidak perlu belajar 
terlebih dahulu. Selain itu penggunaan 
smartphone ini dimaksudkan untuk dapat 
ditelusuri jejak digitalnya untuk dapat 
dijadikan kertas kerja pengawasan. 
Penggunaan berbagai aplikasi tersebut di 
atas, memberikan kontribusi besar dalam 
kecepatan proses waspat. Melalui aplikasi 
itu tim dapat melakukan komunikasi, 
identifikasi, validasi (pengujian), 
pembahasan, review, atau penyusunan draf 
simpulan.

Pemanfaatan aplikasi yang sudah ada 
memungkinkan auditor mengumpulkan 
data secara daring selain dengan 
memanfaatkan data yang tersedia di 
internet. Data tersebut dapat digunakan 
sebagai bahan penyusunan perencanaan 
atau pelaksanaan waspat.  

Permintaan pemangku kepentingan 
merupakan fokus utama pelaksanaan 
waspat. Metode waspat digunakan 
ketika waktu yang disediakan untuk 
melaksanakan penugasan itu pendek. 
Waktu yang disediakan itu tergantung 
pada pemangku kepentingan sehingga 
apabila menggunakan metode yang 
standar dengan jangka waktu yang 

standar tidak akan dapat 
memenuhi permintaan 
pemangku kepentingan. 
Oleh karena itu, pada 
penugasan waspat, 
fokus utama tim adalah 
memenuhi permintaan 
pemangku kepentingan. 
Dalam upaya fokus pada 
pemenuhan permintaan 
tersebut maka 
penugasan waspat perlu 
dibatasi ruang lingkup. 
Penetapan ruang lingkup 
itu merujuk pada data 
atau informasi yang 
dibutuhkan pemangku 
kepentingan. Pembatasan 

itu mencakup periode waktu kejadian, jenis 
data/informasi/hasil pengawasan yang 
diperlukan, instansi yang menjadi objek 
waspat, serta sampel yang dibutuhkan 
untuk itu. Dengan fokus pada pemenuhan 
kebutuhan pemangku kepentingan itu, 
waktu yang dibutuhkan lebih singkat yang 
pada gilirannya pelaksanaan pekerjaan 
lebih cepat.

Penggunaan dana secara fleksibel 
merupakan unsur penting dalam 
mendukung kecepatan proses waspat. 
Fleksibel yang dimaksud di sini adalah 
dana itu ada dan dapat digunakan ketika 
dibutuhkan tanpa prosedur yang panjang. 
Proses pencairannya sudah disiapkan 
dengan baik sehingga tidak memerlukan 
waktu lama untuk dapat digunakan. 
Maka mata anggaran untuk kegiatan yang 
mungkin timbul dari kegiatan pengawasan 
cepat sudah harus ditentukan agar 
tidak lama prosesnya seperti perjalanan 
dinas, transport lokal, hotel, uang saku. 
Tanpa ketersediaan biaya yang dapat 
digunakan dengan cepat, kecepatan proses 
pengawasan akan terganggu. Ketersediaan 
biaya yang dapat digunakan setiap saat ini 
sangat berkontribusi dalam kecepatan
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Gambar Proses Waspat

Sembilan prinsip waspat tersebut di atas 
dituangkan dalam bahan pedoman waspat 
untuk menjadi rujukan dalam menyusun 
pedoman waspat di masing-masing unit 
kerja. Pelaksanaan waspat didorong oleh 
kebutuhan stakeholder atas informasi yang 
segera dan bersifat strategis. Diharapkan, 
BPKP mampu menyampaikan informasi 
itu secara tepat waktu, andal, tepercaya, 
dan akurat. Oleh karena itu, BPKP 
perlu terus menerus melakukan inovasi 
di bidang pengawasan, khususnya 
kecepatan dalam proses pengawasan 
agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh 
pemangku kepentingan. Pemanfaatan 
hasil pengawasan dapat mendorong 
peningkatan akuntabilitas, tata kelola yang 
baik, dan kinerja organisasi sektor publik.

Sembilan prinsip tersebut di atas 
merupakan pengkayaan hasil penelitian 
Metodologi Pengawasan Quick Was 
dengan hasil analisis atas beberapa 
literatur seperti agile auditing dan quick 
audit dan konsep pengawasan di BPKP 
serta konsep quick count yang dilakukan 
litbang Kompas yang menunjukkan 
bagaimana proses dapat dilakukan 
dengan cepat. Konsep yang menunjukkan 
kecepatan tersebut kemudian digabungkan 
atau dilakukan sinstesis sehingga 
diperoleh sembilan konsep atau prinsip 
bagaimana melakukan waspat.

3 Penjelasan yang diberikan narasumber.
4 Para narasumber menjelaskan komunikasi melalui whatsApp sudah digunakan secara informal dalam pelaksa-
naan penugasan.

proses pengawasan karena tim di lapangan 
dapat segera mengambil keputusan3.

Review secara on going merupakan prinsip 
lainnya dalam waspat. Prinsip on going 
dalam review maksudnya review tidak 
dilakukan secara hirarki melainkan secara 
simultan dan saat proses pengawasan 
sedang berlangsung. Review ini berbeda 
dengan secara hirarki yang biasanya 
menunggu proses pengawasan di 
lapangan selesai. Review secara on going 
ini dimungkinkan mengingat proses 
waspat menggunakan aplikasi atau alat 
komunikasi4  yang secara transparan 
dapat memberikan fasilitas bagi pihak 
yang terlibat dalam pengawasan cepat 
itu mengikuti proses secara transparan. 
Proses review tersebut dapat dicermati 
pada gambar 1. Pada gambar itu rendal, 
kaper, korwas, pengendali teknis dapat 
melakukan review secara simultan atau 
bersama sementara tim sedang melakukan 
proses pengawasan melalui teknologi 
informasi sehingga hasil review langsung 
ditindaklanjuti tim di lapangan. 

Proses yang dinamis merupakan proses 
yang dapat segera menyesuaikan dengan 
perubahan yang terjadi mengingat fokus 
pelaksanaan waspat adalah memenuhi 
permintaan pemangku kepentingan.
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Struktur pedoman waspat tersebut 
disusun dengan urutan perencanaan, 
pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi. 
Dalam praktiknya, pelaksanaan pedoman 
itu tidak berjalan secara hirarki (water 
fall) tetapi berjalan secara simultan 
(cyclic) sesuai prinsip kecepatan. Pada 
pedoman waspat ini setiap kedeputian 
dapat berperan sebagai perencanaan dan 
pengendalian (rendal) sesuai tugas pokok 
dan fungsinya sedangkan pelaksana 
waspat di lapangan adalah perwakilan 
BPKP. Sebagai rendal, kedeputian 
mempunyai tugas, salah satunya adalah 
menyusun pedoman pengawasan cepat 
menurut jenis kegiatannya.

Kolaborasi yang perlu dibangun dalam 
model penugasan ini adalah : 1) Rendal 
perlu melakukan brainstorming untuk 
kecepatan proses penyusunan dengan 
pihak yang berpengalaman di bidangnya 
masing-masing seperti dengan kedeputian 
lain, 2) Pusinfowas, terkait dengan aplikasi 
(teknologi informasi), 3) Puslitbangwas 
terkait metodologi pengawasan 4) Ekspert 
di bidangnya untuk keahlian spesifik 
diluar audit.

Pedoman waspat hendaknya 
mencantumkan hal-hal berikut :

1) perencanaan menentukan metode 
(pendekatan) yang digunakan, sarana/
prasarana, sumber daya manusia, biaya 
yang tersedia, bidang yang menjadi objek 
waspat, metode pengumpulan data, 
terutama terkait aplikasi yang digunakan, 
serta formulir-formulir yang dipelukan.

2) Biaya pelaksanaan waspat tersebut di 
atas dapat berjalan cepat jika didukung 
dengan biaya yang cukup. Penyediaan 
biaya ini hendaknya fleksibel dan dinamis 
sehingga dapat mengikuti perkembangan 
dan perubahan penugasan. 

3) Pelaksanaan, rendal mengelompokkan 
pelaksanaan dalam tiga tahap: pelaksanaan 
di rendal sendiri, pelaksanaan di 
perwakilan, dan pelaksanaan di lapangan. 
Dalam pedoman itu rendal perlu mengulas 
secara detail bagaimana pelaksanaan 
pengawasan cepat di tiap tahapan 
yang harus dilakukan dalam tahapan 
pelaksanaan oleh Rendal adalah : 
a) Pengujian atas aplikasi dan formulir 
yang telah dibuatnya. Grup sendiri untuk 
seluruh perwakilan terkait penugasan 
ini. Grup yang dibentuk tersebut menjadi 
sarana formal untuk komunikasi semua 
individu yang terlibat termasuk menerima 
dan mengirimkan data. b) pemantauan 
perkembangan penugasan, c) penerimaan 
dan pengiriman data,  d) penghubungan 
perwakilan dan unit kerja terkait, e) 
pengujian kebenaran (validasi) data 
atau simpulan, f) kompilasi laporan dan 
menerbitkannya.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan di 
perwakilan kegiatan tersebut antara lain       
a) menyusun tim, b) menentukan jangka 
waktu yang diperlukan, c) penerapan 
sampel, d) penentuan objek pengawasan 
terkait, e) serta pendekatan pengumpulan 
data. Kegiatan koordinasi dengan tim 
perlu segera dilakukan f) menghubungi 
mitra kerja dengan menyampaikan rencana 
penugasan, jangka waktu penugasan, 
data yang diperlukan, rencana bertemu 
dengan personel yang bertanggung jawab. 
Pada pertemuan pertama tim sudah harus 
dapat meyakinkan mitra kerja untuk dapat 
bekerja sama dengan tim. Keyakinan 
itu dapat bertambah dengan adanya 
dukungan dari pimpinan instansi mitra 
kerja secara langsung.
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Itu sebabnya, tim auditor berusaha untuk 
bertemu dengan pimpinan instansi mitra 
kerja5.  

4) Pelaporan yang merupakan outputnya 
secara manual dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi. Jika proses 
pengawasan cepat menggunakan aplikasi 
maka laporan pengawasan cepat sudah 
ada dalam aplikasi tersebut.
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Kajian Pengendalian - Pengendalian atas 
Pemimpin Puncak (Top Level Leaders) agar 
Terhindar dari Praktik-Praktik atau Tindak 
Pidana Korupsi di Organisasi Sektor Publik

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengendalian yang dapat 
diterapkan atas pemimpin suatu 
organisasi sektor publik yang dapat 
semakin mendorong mereka untuk 
tidak terlibat dalam praktik atau 
tindak pidana korupsi. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif, 
yaitu sebuah proses memahami 
berdasarkan tradisi metodologi 
penyelidikan yang mengeksplorasi 
masalah sosial atau manusia. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa pengendalian atas pemimpin 
puncak agar mereka tidak melakukan 
praktik atau tindak pidana  dapat 
dilakukan dengan enam hal, yaitu (a) 
sistem dan aturan, (b) kompetensi,  (c) 
keberanian, (d) program pengenalan, (d) 
pengendalian klan, dan (f) perlindungan 
pemimpin. Penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan masukan dalam 
pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci:
Pengendalian Pemimpin, Pengendalian Korupsi 
Pemimpin Sektor Publik, Korupsi Pemimpin.

1. Pendahuluan
Latar Belakang Masalah
Kasus korupsi inkracht yang ditangani 
KPK dalam kurun waktu tahun 2013 
sampai dengan tahun 2017, mengalami 
peningkatan yang signifikan dari 40 
kasus (tahun 2013) menjadi 84 kasus 
(tahun 2017). Praktik korupsi tersebut 
melibatkan banyak pemimpin puncak 
atau pejabat organisasi publik, seperti 

Oleh: Ida Siti Farida

kepala lembaga/kementerian, gubernur, 
walikota/bupati, dan pejabat eselon di 
organisasi publik.
Secara teoretis, para akademisi 
seperti Eze (2002) dan Okpokwu 
(2016) menyatakan bahwa korupsi 
yang dilakukan pemimpin sering 
terjadi. Mismanagement kekuasaan, 
penyalahgunaan administrasi melalui 
prosedur birokrasi, dan mismanagement 
mereka atas sumber daya organisasi 
menjadi praktik-praktik atau tindak 
pidana korupsi di pemerintahan. 
Literatur menyarankan bahwa 
pengendalian atas pemimpin puncak 
suatu organisasi dapat dilakukan 
dengan pendekatan moral dan etika 
(Satava, Caldwell, & Richards, 2006). 
Jelasnya, moral dan etika dapat 
mendorong para pemimpin organisasi 

lainnya. Sayangnya, 
kebanyakan penelitian 
terkait SPIP atau 
secara umum disebut 
‘sistem pengendalian 
internal’ masih 
berfokus pada    
pengendalian                                                 

sektor publik memberikan 
makna pada setiap kegiatan, 
menerapkan standar perilaku, dan 
menetapkan harapan bagaimana 
memperlakukan satu dengan 

Sumber: www.mymanagementguide.com
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atas pegawai pada level bawah dan 
bagaimana atasan (superiors) atau 
manajer (managers) mengendalikan 
bawahannya (subordinates). Penelitian 
yang mendalami bagaimana 
mengendalikan pemimpin puncak 
organisasi sektor publik agar mereka 
berintegritas, beretika, dan tidak terlibat 
dalam praktik atau tindak pidana 
korupsi masih sangat terbatas. Karena 
itu, penelitian ini akan fokus melihat 
pengendalian yang dapat diterapkan 
atas para pemimpin sehingga mereka 
dapat lebih bersih dari korupsi dan 
mendukung program pemberantasan 
korupsi nasional.

Pokok Permasalahan
Rumusan masalah dalam kajian ini 
adalah bagaimana mengendalikan 
pemimpin organisasi sektor publik agar 
mereka terhindar dari praktik tindak 
korupsi?

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pengendalian yang dapat diterapkan 
atas pemimpin suatu organisasi 
sektor publik yang dapat semakin 
mendorong mereka tidak terlibat 
dalam praktik atau tindak pidana                                   
korupsi.

 2. Tinjauan Pustaka

Chua et al. (1989), misalnya, 
mengartikulasikan tiga arti 
pengendalian, yaitu sebagai sarana 
mengarahkan atau regulasi, sarana 
dominasi satu atau lebih orang atau 
kelompok orang dengan orang 
atau kelompok lain, serta proses 
pengendalian dan kekuasaan 
manajemen.
Pengendalian pada intinya merupakan 
suatu proses yang memastikan tujuan 
yang diinginkan akan tercapai dan 
semua kegiatan direncanakan untuk 
mencapai tujuan. Pengendalian ini 
tidak dapat dilakukan tanpa tujuan 
dan rencana karena dengan rencana ini 
telah ditentukan sebelumnya perilaku 
yang diinginkan dan prosedur yang 
harus diikuti oleh anggota organisasi 
untuk memastikan bahwa suatu 
organisasi dioperasikan dengan 
cara yang diinginkan (Drury, 2000). 
Terdapat dua jenis pengendalian, yaitu 
pengendalian formal (formal controls) 
dan pengendalian informal (informal 
controls).

Jensen & Meckling (1976) menyatakan 
bahwa pengendalian formal secara 
keseluruhan atau sebagian dirancang 
untuk memonitor hubungan keagenan 
dalam organisasi. Hubungan keagenan 
ini melibatkan kontrak di mana satu 
atau lebih orang (prinsipal) melibatkan 
orang lain (agen) untuk melakukan 
beberapa layanan atas nama mereka. 
Asumsi hubungan keagenanan 
ini adalah bahwa jika kedua belah 
pihak memaksimalkan utilitas, besar 
kemungkinan bahwa agen tidak akan 
selalu bertindak demi kepentingan 
terbaik prinsipal. Oleh karena itu, 
pengendalian formal diperlukan 
untuk mengarahkan perilaku agen 
agar bertindak sesuai dengan 
tujuan prinsipal. Eisenhardt (1985) 
mengategorikan pengendalian formal 
ini menjadi tiga kelompok sebagai 
berikut:
a. Pengendalian perilaku, juga dikenal 

sebagai pengendalian struktural 
atau birokrasi, yang biasanya 
didasarkan pada penggunaan 
aturan dan prosedur untuk 

Pengendalian
Dalam literatur banyak ditemukan 

definisi pengendalian dengan 
perspektif teori yang berbeda, 

karena banyak akademisi 
menerima bahwa 

pengendalian dapat 
berarti hal yang 

berbeda untuk orang                   
yang berbeda.          
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memantau perilaku karyawan;
b. Pengendalian input yang mengacu 

pada pemantauan sumber 
daya yang dimaksudkan untuk 
memengaruhi kinerja organisasi; 

c. Pengendalian output yang 
menjelaskan regulasi dari hasil 
kegiatan dalam upaya mencapai 
tujuan yang diinginkan.

Berbeda dengan pengendalian formal 
yang biasanya meliputi aturan, standar 
operasi, prosedur, dan sistem yang 
dibangun secara sadar; pengendalian 
informal biasanya dibangun secara tidak 
sadar dan dalam kenyataannya tidak 
dapat didesain secara eksplisit. Alvesson 
& Kärreman (2004) mengemukakan 
bahwa pengendalian informal adalah 
pengendalian sosial-ideologis, yaitu 
upaya untuk membujuk orang agar 
beradaptasi dengan nilai, norma, dan 
gagasan tertentu mengenai apa yang 
baik, penting, dan terpuji dalam hal 
pekerjaan dan kehidupan organisasi. 
Kedua akademisi ini menggambarkan 
pengendalian sosial-ideologis sebagai 
praktik pengendalian manajemen yang 
berniat memengaruhi perilaku secara 
tidak langsung. 
Ouchi (1979) mengaitkan pengendalian 
informal dengan budaya dan sistem 
informal yang memengaruhi anggota 
organisasi. Mekanisme ini didasarkan 
pada keyakinan bahwa solidaritas dan 
komitmen terhadap tujuan organisasi 
dapat memengaruhi perilaku individu 
untuk mengatasi kepentingan mereka 
sendiri. Ia juga mengemukakan bahwa 
klan (clan) dapat berfungsi sebagai 
bentuk pengendalian organisasi 
ketika tingkat ketidakpastian terlalu 
besar untuk mekanisme pengendalian 
lainnya. Klan ini melekat pada 
kesepakatan sosial mengenai nilai 
dan kepercayaan, mengandalkan 
pengendalian atas kesepakatan 
antara anggota mengenai perilaku 
yang tepat, dan dapat memunculkan 
komitmen yang tinggi pada masing-
masing individu. Pengendalian klan 
dengan karakteristiknya dapat lebih 
mengarahkan daripada pengendalian 

formal, sebab persyaratan sosial dapat 
mengarah pada tingkat disiplin dan 
orientasi tujuan yang tinggi. Menurut 
Ouchi (1979), pengendalian klan paling 
sesuai untuk organisasi sektor publik.

Kepemimpinan
Fiedler seperti dikutip oleh Setiawati 
(2000) mengemukakan bahwa 
“Pemimpin adalah seseorang 
yang bertugas mengarahkan dan 
mengoordinasikan aktivitas-aktivitas 
yang ada dalam tugas-tugas kelompok. 
Seorang pemimpin ini adalah seseorang 
yang (dengan atau tanpa pengangkatan 
formal) karena kecakapan pribadinya 
dapat memengaruhi kelompok yang 
dipimpinnya untuk mengarahkan usaha 
kerja sama ke arah pencapaian sasaran 
tertentu”. 

Korupsi
Korupsi menurut literatur adalah 
penyalahgunaan kekuasaan yang 
dipercayakan untuk keuntungan pribadi 
yang melibatkan sektor publik dan 
swasta dalam suatu kegiatan, yang 
dalam banyak kasus didasarkan pada 
keserakahan dan bukan pada kebutuhan 
(KPK, 2018). 

3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif, yaitu sebuah proses 
memahami berdasarkan tradisi 
metodologi penyelidikan yang 
mengeksplorasi masalah sosial atau 
manusia (Creswell, 1998).
Objek studi penelitian ini adalah 
pengendalian pada pemimpin. Sumber 
data penelitian adalah pejabat eselon 
I di Kementerian A dan Kementerian 
K. Sumber data sekunder berasal dari 
website, literatur, jurnal, artikel, dan 
lain-lain.
Metode pengumpulan data penelitian 
ini adalah wawancara dan analisis 
dokumen (Cresswell, 1998). Pemilihan 
dua partisipan yang diwawancara 
adalah purposive, karena kedua 
kementerian tersebut merupakan 
organisasi sektor publik besar yang 
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pemimpin puncaknya belum pernah 
terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) 
oleh KPK. 
4. Hasil dan Pembahasan
Hasil wawancara dan review dokumen 
yang telah dilakukan menghasilkan 
paling tidak enam hal penting dalam 
mengendalikan pemimpin sebagai 
berikut:
a. Sistem dan Aturan
Pemberantasan korupsi yang efektif 
dapat dilakukan, antara lain melakukan 
perbaikan sistem, sebab banyak sistem 
yang diterapkan di Indonesia masih 
lemah dan dapat membuka peluang 
praktik atau tindak pidana korupsi. 
Sementara itu, sistem yang baik akan 
meminimalkan terjadinya praktik atau 
tindak pidana korupsi. 
Penggunaan sistem berbasis teknologi 
informasi akan mengurangi pertemuan 
tatap muka (face-to-face). Dengan  
berbasis sistem, transaksi bisa dicatat 
dalam database dan proses penyelesaian 
pelayanan tidak tergantung hanya 
pada satu orang. Sistem ini juga 
akan memperjelas pembagian tugas, 
kewenangan, dan tanggung jawab para 
pihak. Dengan sistem ini, setiap pihak 
akan terdorong untuk menjalankan hal-
hal yang menjadi tugas, wewenang, dan 
tanggung jawabnya. Sistem lain yang 
dibangun adalah sistem manajemen 
risiko sektor publik, sistem pengaduan 
internal (whistle blower system), 
sistem pelaporan aspirasi, dan sistem 
pengaduan masyarakat.
Perbaikan aturan dilakukan terkait 

kunjungan lapangan ke unit kerja di 
daerah, di mana seluruh anggaran 
untuk keperluan dinas mereka telah 
diantisipasi, dibuat rencana kerja yang 
tepat, dituangkan dalam program 
kerja, dirumuskan rencana hasilnya, 
diperhitungkan dengan matang, dan 
dianggarkan dalam dokumen anggaran. 
Hal tersebut dapat mengurangi peluang 
pimpinan puncak terlibat dalam praktik 
atau tidak pidana korupsi dengan alasan 
anggota organisasi tidak memiliki 
anggaran untuk menopang kegiatan 
kunjungan pimpinan. Di samping itu, 
dilakukan perbaikan aturan mengenai 
penghargaan kepada mereka yang 
berkinerja. 
b. Kompetensi
Kompetensi yang dimiliki seseorang 
merupakan karakteristik yang 
mendasarinya dalam memahami situasi, 
berpikir, dan bertindak. Dalam teori 
agensi, konflik kepentingan antara 
prinsipal dan agen dapat menimbulkan 
masalah keagenan ketika kepentingan 
prinsipal dan agen tidak selaras 
dan prinsipal kekurangan informasi 
(asimetri informasi) untuk secara akurat 
menilai perilaku agen. 
Masalah keagenan tersebut dapat 
berupa moral hazard atau adverse 
selection. Moral hazard mengacu pada 
situasi di mana agen kurang berupaya 
dalam lingkup hubungan pekerjaan, 
misalnya perilaku oportunistik agen. 
Adverse selection mengacu pada 
situasi di mana agen tidak memiliki 
kemampuan dan keterampilan untuk 
berperilaku kompeten dalam lingkup 
hubungan kerja. 
Kompetensi yang dimiliki bawahan 
dapat menghindari masalah adverse 
selection sehingga prinsipal dapat 
mempercayai agen dan menerima 

masukan agen. 

c. Keberanian
Perbuatan korupsi pemimpin 
puncak yang didorong faktor 
individu dan/atau sosial 
dapat diperburuk dengan 
adanya kultur bersifat hierarki 
organisasi. Hal ini tercermin 

Ilustrasi Whitsle Blower
Sumber: Binus University

dengan kegiatan kunjungan 
pimpinan puncak, yaitu 
dengan memastikan 
ketersediaan anggaran ketika 
mereka akan melakukan 
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dari sikap bawahan yang melakukan 
pembiaran atau penerimaan atas 
perbuatan pemimpin yang melakukan 
praktik atau tindak pidana korupsi 
karena ketidakberanian mengingatkan. 
Oleh karena itu, keberanian anggota 
organisasi untuk menyampaikan ‘aturan 
main’ di organisasi kepada pimpinan 
puncak penting sekali untuk menjaga 
agar mereka tidak terlibat dalam praktik 
atau tindak pidana korupsi. 

d. Program Pengenalan Pemimpin
Seseorang yang berhasil mengendalikan 
pemimpin puncak agar tidak terlibat 
dalam praktik atau tindak pidana 
korupsi adalah mereka yang memiliki 
program pengenalan (orientasi) atas 
pemimpin yang baru menjabat. Para 
pemimpin baru ini perlu dijelaskan 
mengenai aturan main organisasi, baik 
hak-hak maupun kewajiban mereka, 
termasuk anggaran yang tersedia untuk 
kegiatan mereka selaku pemimpin 
puncak.
Di badan usaha milik negara (BUMN), 
ada aturan Good Corporate Governance 
(GCG) tahun 2002, yaitu BUMN mesti 
memberikan program orientasi kepada 
anggota dewan komisaris/dewan 
pengawas dan anggota direksi yang 
baru diangkat untuk pertama kalinya. 
Program ini, antara lain meliputi 
pemberian keterangan mengenai tugas 
dan tanggung jawab mereka, serta hal-
hal yang tidak diperbolehkan. 
Di negara lain, seperti Selandia Baru, 
program ini dikenal sebagai pemberian 
informasi ke menteri yang baru diangkat 
atau briefing to incoming ministers 
(BIM). Dokumen BIM disiapkan 
oleh masing-masing kementerian. 
Dalam BIM yang disampaikan 
kepada seorang menteri diungkapkan 
proses akuntabilitas (accountability 
process) yang mesti dijalankannya, 
seperti kewajibannya memberikan 
tanggapan atas rancangan laporan 
tahunan, terlibat dalam evaluasi, dan 
memberikan tanggapan secara tertulis 
atas pertanyaan-pertanyaan dari komisi 
di parlemen. Pada dokumen BIM ini 
juga diungkapkan hal-hal apa yang 

dapat diberikan oleh anggota 
organisasi untuk membantu 
menteri yang baru diangkat 
tersebut.

e. Pengendalian Klan
Pengendalian klan melalui 
kekuatan kelompok 
dapat dimanfaatkan untuk 
menguatkan pengendalian 
atas pemimpin agar mereka 
tidak terlibat dalam praktik atau 
tindak pidana korupsi. Ini disebabkan 
kelompok dapat melakukan 
‘pemberontakan’ atau menyampaikan 
keluhan jika seorang pemimpin 
melakukan praktik atau 
tindak pidana korupsi. 
Pemimpin semacam ini 
akan berpikir beberapa 
kali untuk melakukan 
praktik atau tindak pidana 
korupsi, karena mereka 
akan berhadapan dengan 
anggota kelompok. 
Mekanisme pengendalian 
klan didasarkan pada 
keyakinan bahwa solidaritas dan 
komitmen terhadap tujuan organisasi 
dapat memengaruhi perilaku individu 
untuk mengatasi kepentingan mereka 
sendiri (self-interest). Klan dapat 
berfungsi sebagai bentuk 
pengendalian organisasi di 
mana tingkat ketidakpastian 
terlalu besar untuk fungsi 
pengendalian lainnya. Ia 
melekat pada kesepakatan 
sosial mengenai nilai 
dan kepercayaan, 
mengandalkan 
pengendalian atas 
kesepakatan antara anggota 
mengenai perilaku yang tepat, 
dan dapat memunculkan komitmen 
yang tinggi pada masing-masing 
individu (Ouchi, 1979).
f. Perlindungan Pemimpin
Seringkali kasus operasi tangkap 
tangan (OTT) aparat penegak hukum 
terjadi karena pemimpin puncak tidak 
‘dijaga’ atau ‘dilindungi’ integritasnya 
oleh anggota organisasi. Oleh karena 
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itu, bisa terjadi seorang 
pemimpin puncak terlibat 
dalam praktik atau tindak 
pidana korupsi karena 
ketidaktahuan (unaware) 
atau kesalahmengertian 
(misundertood) mereka. 
Rasa sungkan untuk selalu 

mengingatkan pemimin 
saat melakukan hal yang 

melanggar aturan terkadang 
berakibat pemimpin malah ‘terjerembab’ 
ke dalam praktik atau tindak pidana 
korupsi. Jadi, peran anggota organisasi 
dalam ‘melindungi’ pemimpin 

puncaknya merupakan hal yang 
sangat penting.

Kebiasaan menjaga 
pemimpin agar mengikuti 
ketentuan dan kode 
etik sesuai dengan 
teori stewardship yang 
menekankan pada kerja 
sama dan kolaborasi 

(Sundaramuthy and 
Lewis 2003). Pada teori ini, 

pemimpin diasumsikan akan 
bertindak sebagai steward dan tidak akan 
mengutamakan kepentingan pribadi 
mereka sendiri. Mereka akan bersedia 
untuk bertindak demi kepentingan 
terbaik organisasi dan akan bertindak 

dengan cara yang mengarah 
pada utilitas kolektif 

(collective interests) 
daripada mementingkan 
diri sendiri (self-interest). 
Oleh karena itu, anggota 
organisasi mestinya 
dapat melindungi 
pimpinan puncaknya dari 

terperangkap dalam praktik 
atau tindak pidana korupsi, 

seperti mencegah pihak luar 
memberikan gratifikasi kepada pimpinan 
puncak yang akan menempatkan 
pimpinan puncak dalam posisi yang 
sulit. Perlindungan ini juga dapat 
diberikan dengan memberitahukan tamu 
dari pihak internal atau eksternal yang 
akan berkunjung ke pimpinan puncak 
terkait protokol integritas dan etika yang 
mesti ditegakkan oleh pimpinan puncak. 
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PEMAHAMAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO 
SEBAGAI FONDASI PENETAPAN FOKUS 

PENGAWASAN INTERN DALAM MENGAWAL 
PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI

Oleh : Tri Wahyono

ABSTRAK

Penerapan manajemen risiko 
di Indonesia perlu segera 
direalisasikan sebagai salah 
satu langkah strategis dalam 

mengawal pencapaian tujuan organisasi 
sektor publik, yang tidak hanya sekadar 
terlaksananya program atau ‘sent’, 
melainkan juga sampai pada tujuan 
akhirnya atau ‘delivery’. Sehubungan 
dengan kondisi di Indonesia, di mana 
sebagian besar organisasi sektor publik 
belum menerapkan manajemen risiko 
secara formal, maka kontribusi Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 
diharapkan dapat ikut aktif mendorong 
implementasi manajemen risiko melalui 
peran fasilitasi penerapan manajemen 
risiko. Fondasi dalam membangun 
manajemen risiko, sudah diawali melalui 
pengembangan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP), yaitu unsur pertama, 
lingkungan pengendalian, unsur kedua, 
risk assessment atau penilaian risiko, unsur 
ketiga aktivitas pengendalian yang fokus 
untuk memitigasi risiko kunci, unsur 
keempat dan kelima terkait informasi, 
komunikasi, serta monitoring dan 
evaluasi penerapan pengendalian intern. 
Selain melihat maturitas SPIP, sebagai 
alternatif untuk memahami sejauh mana 
kualitas implementasi manajemen risiko, 
diperlukan prosedur penilaian kematangan 
manajemen risiko yang akan dibahas lebih 
lanjut dalam artikel ini. Simpulan akhir 
tulisan ini menekankan bahwa peran APIP 
akan semakin optimal ketika telah mampu 
mengaitkan secara langsung antara strategi 
pengawasan intern dengan kualitas 
manajemen risiko organisasi.
Keyword: Peran APIP, fasilitasi manajemen 
risiko, kematangan manajemen risiko.
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RENCANA STRATEGIS PENGAWASAN 
INTERN
Dalam pemenuhan Kapabilitas APIP 
Level 4, khususnya elemen praktik 
profesional, salah satu kemampuan yang 
perlu diinternalisasi oleh APIP adalah 
untuk dapat mengaitkan secara langsung 
antara pengawasan intern dengan 
manajemen risiko (MR) organisasi. Dalam 
upaya membangun keterhubungan 
antara pengawasan intern dengan MR, 
IIA memberikan kajian bagaimana 
membangun pengawasan intern berbasis 
risiko atau risk based internal auditing. 
Secara umum tahapan pengawasan 
tersebut sebagaimana gambar berikut:

Sumber: Diolah dari IIA, RBIA (2014)

Pada gambar di atas, overall audit strategy 
atau rencana strategis pengawasan, 
disusun berdasarkan kematangan MR 
organisasi. Artinya, APIP perlu memahami 
kematangan MR organisasi terlebih 
dahulu, sebagai dasar pertimbangan 
dalam menyusun strategi pengawasan 
baik assurance maupun consulting. Jika 
penerapan MR belum dilaksanakan secara 
formal atau masih banyak kelemahan, 
peran APIP diarahkan untuk mendorong 
penerapan MR terlebih dahulu, yaitu 
peran fasilitasi penerapan MR. Jika telah 
ditetapkan bahwa strateginya adalah 
fasilitasi, selanjutnya baru ditetapkan 
kapan fasilitasi dilaksanakan, oleh siapa, 
dan masuk dalam perencanaan strategis 
seperti apa.

Rencana strategis pengawasan intern ini 
dirasakan semakin penting untuk menjadi 
pedoman dan road map bagi APIP dalam 
menyusun prioritas pengawasan dalam 
pengawalan pencapaian tujuan organisasi. 
Rencana strategis pengawasan intern 
termasuk di dalamnya menjawab kapan 
fasilitasi MR harus dilaksanakan, sampai 
berapa lama, dan kapan pengawasan 
intern berbasis risiko dapat sepenuhnya 
diterapkan. Menurut IIA, berdasarkan 
hasil penilaian kematangan MR, beberapa 
alternatif strategi pengawasan intern yang 
dapat diterapkan oleh APIP diilustrasikan 
dalam gambar berikut:

Sumber: Diolah dari IIA

Saat maturitas masih berada pada Level 
1, maka strategi pengawasan intern 
yang dapat diterapkan antara lain 
melaporkan kepada pimpinan bahwa 
proses MR belum dilaksanakan secara 
formal dalam organisasi. Melalui laporan 
ini, diharapkan pimpinan mulai sadar 
untuk mengimplementasikan MR dan 
segera menyusun kebijakan sebagai dasar 
penerapan MR. 
Strategi berikutnya, APIP perlu 
melaksanakan penugasan Consulting 
yang ditujukan agar unit kerja dapat 
segera menerapkan MR. Namun, 
perlu dicatat bahwa penerapan MR 
perlu diawali dengan perumusan 
kebijakan MR di tingkat entitas 
kementerian/lembaga/pemda, terutama 
sebagai panduan penerapan MR di 
tingkat unit kerja. Berkaitan dengan 
perencanaan pengawasan tahunan, 
masih dimungkinkan menggunakan 
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pertimbangan pimpinan atau sering 
disebut sebagai faktor risiko karena 
register risiko yang dimiliki oleh 
unit kerja secara umum belum dapat 
diandalkan.

PEMAHAMAN KEMATANGAN MR
Penilaian kematangan MR merupakan 
bagian penting untuk memahami 
kondisi implementasi MR. Pengukuran 
kualitas implementasi MR dapat 
dilaksanakan dengan pendekatan 
maturity level, capability level dan 
maturity objectives. Ketiga pendekatan 
tersebut memberikan gambaran 
kualitas implementasi MR yang 
dilaksanakan oleh suatu organisasi. 
Pengukuran kualitas implementasi MR 
dirasakan semakin penting, terutama 
karena tiga hal, yaitu pertama, sebagai 
alat evaluasi yang komprehensif 
melalui pembandingan kinerja 
penerapan MR dengan kriteria yang 
menjadi best practices; kedua, untuk 
mengidentifikasi area of improvement 
untuk pengembangan MR lebih lanjut, 
dan ketiga, untuk merencanakan serta 
memulai langkah-langkah perbaikan 
yang diperlukan. 

Pengukuran kematangan MR 
mengacu pada prinsip dasar Capability 
Maturity Model yang dikembangkan 
oleh Software Engineering Institute di 
Carnegie Melon University tahun 1993. 
Capability maturity model tersebut, 
dalam artikel ini selanjutnya disebut 
sebagai pendekatan capability level. 
Pendekatan capability level lebih fokus 
pada peningkatan kualitas manajemen 
risiko secara individu melalui 
peningkatan kapabilitas setiap dimensi 
atau subdimensi. Penetapan level 
pada umumnya menggunakan sistem 
building block, di mana penyimpulan 
terhadap suatu level harus memenuhi 
seluruh karakteristik yang telah 
ditetapkan untuk setiap dimensi.

Selanjutnya, pendekatan maturity level 
diawali dengan kajian yang dilakukan 
oleh Hillson (1997), yaitu pendekatan 
capability level, yang mengembangkan 
pengukuran dengan membagi 
maturitas MR dalam empat level 
mulai dari naïve, kemudian novice, lalu 
normalized, dan terakhir natural. Selain 
itu, tahun 2006, The Institute of Internal 
Auditor (IIA) juga mengembangkan 
pengukuran maturitas MR yang dibagi 
dalam lima level, yaitu risk naïve, 
aware, defined, managed, dan enabled. 
Pendekatan maturity level lebih fokus 
pada peningkatan kualitas MR secara 
menyeluruh tahap demi tahap. Dalam 
praktiknya, dimensi yang diukur sangat 
beragam dan umumnya pendekatan 
maturity level menerapkan sistem 
pembobotan masing-masing dimensi 
dalam menetapkan simpulan akhir level 
maturitas MR secara keseluruhan.

Selanjutnya, pengukuran dengan 
pendekatan maturity objectives 
dikembangkan oleh Norjal & Kjorstad 
(2017) yang menawarkan suatu 
pendekatan baru yang menitikberatkan 
pada pencapaian sasaran dari 
penerapan MR, tidak hanya sekadar 
leveling biasa. Mereka mengklaim 
bahwa metode ini lebih simpel dan 
sederhana dibandingkan metode 
maturity level. Model maturity objective 
terdiri dari lima parameter, yaitu (1) risk 
management, strategy, and decision making 
process; (2) communication, information, 
and reporting; (3) organization, authority, 
and interaction; (4) IT - tools and analysis; 
(5) framework and process. 
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Mempertimbangkan bahwa area of 
improvement menjadi fokus utama 
dalam pendekatan pengukuran 
kematangan MR, maka artikel ini 
mengusulkan bahwa pendekatan 
capability level lebih tepat untuk 
diterapkan di Indonesia karena fokus 
pada identifikasi area of improvement 
untuk dikembangkan dan ditingkatkan 
lebih lanjut. Pendekatan capability 
level dikembangkan untuk mengukur 
setiap dimensi secara individu. 
Level kapabilitas ini memungkinkan 
setiap dimensi atau parameter dapat 
ditingkatkan kemampuannya tanpa 
harus menunggu atribut lain dan dapat 
dinyatakan sesuai keadaan sebenarnya 
tanpa harus disamarkan dengan cara 
dibobot atau dirata-ratakan. 

Kelebihan dari pendekatan capability 
level terlihat dari hasil analisis literatur, 
ternyata pendekatan level maturitas 
dengan sistem pembobotan sudah 
mulai banyak ditinggalkan, seperti IIA 
UK (2006), Hopkison (2011), Nordal 
(2017), dan Australian Government 
Departemen of Finance (2018) yang lebih 
memilih menggunakan pendekatan 
capability level. Mereka kembali pada 
rujukan awal model maturitas yang 
dikembangkan oleh Software Engineering 
Institute (SEI, 1990’s) dengan Capability 
Maturity Model (CMM). Melengkapi 
“milestones” itu, tahun 2019 ini model 
pengukuran kualitas implementasi MR 
pada kementerian/lembaga/pemda 
sebaiknya menggunakan pendekatan 
capability level. Lebih lanjut, instrumen 
pengukuran kematangan MR dapat 
disajikan sebagai berikut:

Sumber: Kajian Pengukuran Kualitas Implementasi 
Manajemen Risiko Sektor Publik, Puslitbangwas, 2019

Penjelasan lebih rinci mengenai 
pengukuran kualitas implementasi 
MR dengan pendekatan capability 
level terdapat dalam Laporan Kajian 
Pengukuran Implementasi Manajemen 
Risiko yang diterbitkan oleh 
Puslitbangwas BPKP Nomor: LP-46/
LB/2019 tanggal 27 Desember 2019.

FOKUS PENGAWASAN INTERN 
MENGAWAL PENCAPAIAN TUJUAN 
ORGANISASI
Setelah memahami kematangan 
MR organisasi dan menyusun 
rencana strategis pengawasan 
intern, selanjutnya perlu dipahami 
bersama bahwa ujung dari semua 
kegiatan itu adalah untuk menata 
ulang fokus pengawasan intern agar 
mampu mengawal pencapaian tujuan 
organisasi. Pengawalan pencapaian 
tujuan organisasi tersebut dapat 
difasilitasi menggunakan metode 
pengawasan intern berbasis risiko. 
Artinya, pengawasan intern yang 
difokuskan untuk area-area berisiko 
tinggi yang dapat menghambat 
pencapaian tujuan organisasi. Logika 
yang mendasarinya sangat sederhana, 
bahwa setiap organisasi memiliki 
tujuan yang hendak dicapai dan tujuan 
itu dapat dicapai melalui serangkaian 
kegiatan atau proses bisnis tertentu.
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Setiap proses bisnis, memiliki titik-titik 
kritis yang berpotensi menggagalkan 
pencapaian tujuan. Inilah yang disebut 
risiko. Terhadap setiap risiko perlu 
dilakukan pengendalian agar tidak 
terjadi. Inilah yang menjadi tanggung 
jawab manajemen sebagai first line dan 
second line of defense. Peran APIP sebagai 
third line of defense adalah memberikan 
keyakinan bahwa risiko-risiko kunci 
yang menghambat pencapaian 
tujuan telah ditangani secara tepat 
oleh manajemen. Oleh karena itu, 
pengawasan intern perlu difokuskan 
pada area berisiko tinggi, yang 
berpotensi menghambat pencapaian 
tujuan.

Ketika sistem ini berjalan dengan 
baik, secara umum dapat dikatakan 
bahwa strategi pengawasan intern 
telah terhubung secara langsung 
dengan MR organisasi, sehingga nilai 
tambah pengawasan intern dalam 
pencapaian tujuan organisasi semakin 

nyata. Namun perlu diingat, langkah 
pertama yang perlu dilakukan adalah 
pemahaman kematangan MR sebagai 
dasar perumusan strategi pengawasan 
intern berikutnya. 

Referensi:
Risk Based Internal Auditing, IIA, 2014.
Kajian Pengukuran Implementasi 
Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh 
Puslitbangwas BPKP, 2019.
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There is an old saying that 
America and Britain are 

“two nations divided by a 
common language.”

British English and American 
English have significantly different 
vocabulary and usage. There 
are different words for the same 
concept, or the same word has 
different meanings. More than a 
thousand words have different 
meanings or usages in British 
and American English. But are 
American and British English really 
so different? Let’s check the history 
and the differences.

History
The British actually introduced 

the language to the Americas 
when they reached these lands 
by sea between the 16th and 17th 
centuries. At that time, spelling had 
not yet been standardised. It took 
the writing of the first dictionaries 
to set in stone how these words 
appeared. In the UK, the dictionary 
was compiled by London-based 
scholars. Meanwhile, in the United 
States, the lexicographer was a man 

British English vs American English
Teks Yulia P. Rahman
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named Noah Webster. Allegedly, 
he changed how the words were 
spelled to make the American 
version different from the British 
as a way of showing cultural 
independence from its mother 
country.

In terms of speech, the 
differences between American and 
British English actually took place 
after the first settlers arrived in 
America. These groups of people 
spoke using what was called rhotic 
speech, where the ‘r’ sounds of 
words are pronounced. Meanwhile, 
the higher classes in the UK wanted 
to distinguish the way they spoke 
from the common masses by 
softening their pronunciation of the 
‘r’ sounds. Since the elite even back 
then were considered the standard 
for being fashionable, other people 
began to copy their speech, until it 
eventually became the common way 
of speaking in the south of England.  

Spelling Differences
British and American English 

have some spelling differences. The 
common ones are presented in the 
table below.
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Vocabulary Differences
The most noticeable difference 

between American and British 
English is vocabulary. There are 
hundreds of everyday words that 
are different. For example, British 
call the front of a car the bonnet, 
while Americans call it the hood. 
Americans go on vacation, while 
Brits go on holidays, or hols.New 

Yorkers live in apartments; Londoners 
live in flats.

There are far more examples than 
we can talk about here. Fortunately, 
most Americans and Brits can usually 
guess the meaning through the context 
of a sentence. The table below lists 
some of the everyday objects that have 
different names, depending on what 
form of English you are using.
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While there may be certain 
differences between British 
and American English, the key 
takeaway is that the two have 
more similarities. Accidentally 
using one instead of the other 
will not automatically lead to 
miscommunication. Americans and 
British can usually communicate 
with each other without too much 
difficulty, so don’t be too hard 
on yourself if you are unable to 
memorise the nuances of both 
languages.

References:
http://www.studyenglishtoday.net/british-
american-english.html
https://learningenglish.voanews.com/a/six-
difference-between-britsh-and-american-
english/3063743.html
https://learnenglish.britishcouncil.
org/grammar/intermediate-to-upper-
intermediate/british-english-and-american-
english
https://www.britishcouncilfoundation.id/
en/english/articles/british-and-american-
english
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PENCANANGAN 
PUSAT UNGGULAN INOVASI

Salah satu kegiatan yang termasuk 
dalam agenda rutin tahunan 
Puslitbangwas BPKP di tahun 
2019 adalah pelaksanaan 

seminar hasil kelitbangan. Seminar ini 
merupakan sarana agar hasil penelitian 
dan kajian bisa bermanfaat bagi 
stakeholder, unit kerja, dan pengguna 
lainnya di lingkungan internal 
dan eksternal BPKP. Seminar yang 
diselenggarakan pada bulan Oktober 
2019 lalu agak berbeda dari biasanya. 
Mengapa demikian? Karena dalam 
seminar kali ini terdapat peristiwa 
khusus, yakni dicanangkannya 
Puslitbangwas BPKP sebagai pusat 
unggulan inovasi (PUI). 

Pencanangan Puslitbangwas BPKP 
menjadi PUI dilakukan saat pembukaan 
seminar oleh Kepala Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Pengawasan 
BPKP. Di awal sambutannya, Kepala 
Puslitbangwas mengucapkan selamat 
datang dan terima kasih kepada 
undangan dan peserta yang dapat 
hadir dan berharap bahwa kita semua 
mempunyai semangat yang satu, yaitu 
inovasi yang berkelanjutan untuk 
kemajuan BPKP. Disampaikan juga 
bahwa tema seminar kali ini adalah 
meningkatkan kinerja auditor internal 
melalui semangat inovatif dan budaya 
berbagi pengetahuan. Di samping itu 
diuraikan bahwa semangat dari seminar 

ini adalah menjadikan BPKP sebagai 
organisasi pembelajar yang inovatif.
Kata “inovasi” yang disampaikan 
berulang-ulang menandakan betapa 
besar semangat dan keinginan 
Puslitbangwas BPKP untuk menjadi 
pusat inovasi. Jadi, sangat tepat jika 
seminar kali ini dijadikan sebagai saat 
pencanangan Puslitbangwas BPKP 
sebagai pusat unggulan inovasi.

Pencanangan PUI yang divisualisasikan 
dalam bentuk video berdurasi 3 
menit 16 detik diawali dengan 
dinyalakanannya api roket oleh 
Kapuslitbangwas BPKP sebagai 
tanda resminya Puslitbangwas BPKP 
dicanangkan menjadi PUI. Gambar 
berikut menggambarkan prosesi saat 
pencanangan PUI.

Bukan tanpa sebab bila Puslitbangwas 
BPKP mencanangkan dirinya sebagai 
PUI. Mengapa? Hal ini disebabkan 
serangkaian transformasi telah 
dilakukan di Puslitbangwas berupa: 
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1. Perubahan struktur organisasi 
Puslitbangwas BPKP, yaitu 
nomenklatur Bidang Evaluasi dan 
Pemanfaatan dalam struktur organisasi 
lama menjadi Bidang Pengembangan 
dan Inovasi Pengawasan, serta 
penambahan subbid pengembangan, 
inovasi, dan manajemen pengetahuan. 

Tujuannya adalah memperkuat 
kapasitas dan kapabilitas lembaga 
litbang, serta mendorong kemampuan 
lembaga litbang untuk menghasilkan 
inovasi teknologi yang berbasis adanya 
dorongan permintaan (demand driven);

2. Benchmarking ke berbagai lembaga 
penelitian yang concern terhadap 
inovasi, antara lain Kemenristekdikti, 
Lembaga Administrasi Negara, dan 
Pusat Penelitian Kelapa Sawit;

3. Launching jurnal pengawasan BPKP 
dan publikasi jurnal pengawasan 
volume satu (ISSN) telah dilakukan 
pada bulan September 2019;

4. Knowledge Management System (KMS) 
yang telah berlangsung beberapa lama. 
Sharing knowledge (termasuk tacit 
knowledge) berbagai hasil lomba inovasi 
dan Library Cafe yang telah dilakukan, 
hasilnya dikelola dalam KMS dan 
bisa saling berdiskusi terkait topik 
yang dikelola dalam KMS.  KMS akan 
terus di-update dan sedang dilakukan 
perubahan tampilan baik isi maupun 
web based-nya.

5. Display inovasi sebagai kegiatan 
pengumpulan inovasi dan difusi 
inovasi dilakukan tiap tahun bersamaan 
dengan Forum Duta KMS yang diikuti 
seluruh unit di perwakilan BPKP dan 
BPKP pusat;

6. “Yours” (Young Researchers), sebagai 
wadah peneliti muda yang akan selalu 
menerjemahkan seluruh kegiatan 
dengan sentuhan aspek inovasi yang 
beraroma kekinian.     
 
Di masa depan, pemenuhan indikator 
dan proses yang akan dilakukan dalam 
rangka penguatan menuju PUI sebagai 
berikut: 

1. Sourcing Absorption Capacity, yakni 
peningkatan dalam pengelolaan 

litbang, pengembangan kompetensi 
SDM, peningkatan dukungan sarana 
dan prasarana, penguatan dalam 
pengelolaan anggaran, perolehan 
jaminan mutu lembaga (akreditasi, 
standardisasi, dan sertifikasi), 
pengembangan jaringan informasi 
(sinergi kerjasama dengan lembaga 
lain) dan akses informasi, serta 
pengembangan jejaring lembaga 
(pembicara utama dan pemakalah forum 
internasional, serta kunjungan lembaga 
internasional). Targetnya adalah 
menguatnya kapasitas lembaga litbang; 

2. Research and Development Capacity, 
yakni penguatan fokus riset (rumusan 
strategi dan roadmap riset), keberlanjutan 
pemanfaatan produk riset (paten, rezim 
HKI dan kerjasama pemanfaatan), dan 
penguatan produktivitas riset (jurnal 
ilmiah nasional dan internasional, 
serta lulusan S3). Targetnya adalah 
menguatnya kapasitas, kapabilitas, dan 
produktivitas riset sesuai dengan fokus 
unggulan;

3. Disseminating Capacity, yakni 
penguatan kerangka diseminasi (basis 
data dan informasi), keberlanjutan 
dan perluasan diseminasi produk 
unggulan (kerjasama riset nasional dan 
internasional, kerjasama nonriset, serta 
kontrak bisnis), termasuk produktivitas 
diseminasi (apresiasi nasional dan 
internasional, serta social impact). Dalam 
hal ini targetnya adalah menguatnya 
hilirisasi produk unggulan lembaga 
berbasis riset yang dikembangkan. 

Upaya ke arah penguatan tersebut telah 
dilakukan dengan melakukan diagnostic 
assessment guna memetakan indikator-
indikator yang sudah dan belum 
dimiliki oleh Puslitbangwas BPKP. 
Di samping itu berkonsultasi dengan 
Kemenristekdikti dilakukan terkait 
langkah-langkah yang diperlukan dalam 
rangka percepatan menuju PUI.  

Diakui masih banyak rencana aksi yang 
harus dikejar dalam proses penguatan 
PUI ini, tetapi setidaknya langkah 
awal telah dimulai demi mengejar 
sebuah cita-cita yang besar. Tak lupa, 
dukungan dari seluruh unit kerja BPKP 
akan menjadi pendorong semangat 
bagi Puslitbangwas BPKP untuk segera 
mewujudkannya.    
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“Citra gelisah pagi itu. Disebabkan 
membantu atasan untuk 

menyelesaikan tugas yang pagi-pagi diminta 
atasan, membuat dia harus terlambat 
berangkat ke kantor. Sesampainya di 
kantor, waktu menunjukkan pukul 08.09. 
Dia terlambat 9 menit dari batas waktu 
absensi yang diperbolehkan. Akibatnya dia 
harus menerima konsekuensi tunjangannya 
dipotong dan masuk dalam catatan disiplin 
kepegawaian. Sementara itu temannya, 
Cindy, karena kantornya sudah menerapkan 
flexi-time, meskipun dia terlambat 10 menit, 
dia tidak harus terkena pemotongan 
tunjangan dan masuk catatan disiplin 
kepegawaian. Namun, dia harus mengganti 
waktu kepulangan dengan mundur 30 
menit dari jam pulang kantor.”

Ilustrasi di atas merupakan gambaran yang 
sering kita lihat dalam kejadian sehari-hari, 
terutama bagi pekerja atau pegawai yang 
tinggal di kota-kota besar di Indonesia. Jarak 
rumah dengan kantor yang tidak dekat, 
padatnya kendaraan di jalan raya, serta 
moda transportasi yang belum cukup baik, 
terutama masalah lama waktu perjalanan, 
membuat sebagian besar pegawai 
mengakalinya dengan berangkat pagi hari. 
Namun, tidak sedikit pegawai yang terpaksa 
harus datang terlambat ke kantor karena ada 
kendala di jalan, misalnya karena kendaraan 
mogok, ban mengalami bocor, banjir; atau 
bahkan seperti Citra, demi menyelesaikan 
tugas yang mendadak diberikan oleh 
atasan, dia terpaksa terlambat berangkat ke 

kantornya. Lantas, muncul sebuah kebijakan 
terkait jam kantor yang disebut flexi-time. 
Apa itu flexi-time? Bagaimana penerapan 
flexi-time? Apakah flexi-time menjadi 
terobosan atau sebuah kemunduran?

Penelitian dari Timewise menemukan 
bahwa 87% pekerja penuh waktu di United 
Kingdom (UK) memilih untuk bekerja lebih 
fleksibel. Dan dari 3.000 orang dewasa yang 
disurvei tersebut, 73% pekerja berumur 
di kisaran 18-34 tahun. Alasan pekerja 
memilih kerja lebih fleksibel adalah terkait 
gaya hidup work-life balance, penghematan 
energi untuk bepergian, lebih banyak 
waktu untuk santai dan belajar, serta lebih 
banyak kesempatan mengasuh anak dan 
sebagainya. Banyak cara dapat dilakukan 
oleh organisasi untuk mempertahankan 
karyawannya, salah satunya adalah dengan 
menerapkan kebijakan flexi-time.

Flexible working time atau yang dikenal 
dengan flexi-time, menurut University 
of Bath merupakan kebijakan yang 
membolehkan karyawan untuk memulai 
dan mengakhiri waktu pekerjaan secara 
fleksibel sepanjang masih mengikuti jam 
kerja. Dapat diartikan sebagai sistem kerja 
yang memberikan kelonggaran kepada 
karyawan untuk mengatur jam kerjanya 
dengan tetap memperhatikan minimal jam 
kerja sehari. Kebijakan flexi-time berbeda-
beda di antara institusi atau organisasi yang 
menerapkannya. Beberapa model atau 
skema flexi-time yang dikenal, antara lain 
sebagai berikut:

FLEXI TIME
Teks Chekat F. Rosyadi
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1. Fixed Working Hours
Skema ini memberikan kesempatan 
kepada pekerja atau pegawai untuk 
memilih jam kerja di antara pilihan yang 
ada dengan tetap mempertimbangkan 
jumlah jam kerja selama sehari serta 
persentase di tiap pilihan jam kerja yang 
disediakan oleh organisasi. Misalnya, 20% 
pegawai boleh memilih jam kerja 07.00-
15.30, 60% pegawai boleh memilih jam 
kerja 08.00-16.30, dan 20% pegawai boleh 
memilih jam kerja 09.00-17.30.

2. Flexible Working Hours
Skema ini memberikan kesempatan 
kepada pegawai untuk memilih berapa 
jam tiap harinya, tetapi tetap memenuhi 
jumlah jam kerja minimal dalam 
seminggu. Misalnya, dalam seminggu 
harus bekerja 40 jam, pegawai dapat 
memilih 10 jam per hari, tetapi hanya 
empat hari kerja.

3. Variable Working Hours
Skema ini memberikan kesempatan 
kepada karyawan memilih untuk 
memulai jam kerja kapanpun, asalkan 
pada jam tertentu semua karyawan harus 
hadir di kantor. Misalnya, karyawan 
dapat memulai bekerja pukul berapapun 
asalkan pada pukul 10.00-14.00 semua 
karyawan hadir di kantor.

Sebuah penelitian dari CIPD (2019) 
menemukan bahwa tantangan terberat yang 
dihadapi organisasi dalam menerapkan 
kebijakan flexi-time adalah
a. tekanan operasional;
b. permintaan pelanggan;
c. kemampuan atasan langsung untuk 

mengelola pegawai yang menerapkan 
flexi-time secara efektif;

d. sikap atau perilaku manajemen atau 
atasan langsung;

e. budaya organisasi yang sudah ada; dan
f. kurangnya dukungan pegawai senior.

Namun, ada prasyarat dalam menerapkan 
flexi-time di sebuah organisasi agar bisa 
efektif, antara lain sebagai berikut:
• Membangun proses yang jelas tentang 

jam kerja fleksibel akan diterapkan dalam 
organisasi;

• Menetapkan peran dan tanggung jawab 
dari pegawai, atasan langsung, dan bagian 
SDM bahwa  dapat menjadi sebuah 
kesuksesan;

• Meninjau dukungan yang ada dari atasan 
langsung;

• Komunikasi menjadi kunci;
• Memastikan bahwa operasi bisnis dapat 

mendukung flexi-time;
• Menilai bahwa flexi-time akan berdampak 

pada budaya organisasi dan diperlukan 
penanganan yang tepat;

• Menguji coba penerapannya agar dapat 
diketahui kekurangannya sebelum benar-
benar diterapkan;

• Mengevaluasi tujuan dan membangun 
proses agar mampu melacak dan menilai 
kelanjutan penerapannya;

• Mempromosikan flexi-time sebagai 
keunggulan dari organisasi.

Kebijakan flexi-time pada awalnya 
diterapkan di organisasi privat, terutama 
yang memiliki kantor kecil, sehingga 
pegawai bisa datang bergantian. Namun, 
saat ini kebijakan flexi-time sudah banyak 
diterapkan di organisasi, tidak hanya privat, 
melainkan juga publik atau pemerintah. Di 
Indonesia, kebijakan flexi-time diharapkan 
dapat mengurangi kemacetan, terutama 
bagi kantor pemerintah yang berada di 
daerah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). 
Beberapa kantor kementerian yang sudah 
menerapkannya, antara lain Kementerian 
Keuangan, KemenPAN, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), dan Bappenas. Mungkin 
beberapa kantor pemerintah pusat lainnya 
akan menyusul penerapannya, tetapi 
dengan penyesuaian.

Source: 
https://www.bath.ac.uk/guides/flexi-time-
and-how-to-use-it/
https://www.breathehr.com/blog/how-to-
implement-and-manage-flexible-working
https://aboutleaders.com/flexible-working-
policy/#gs.t2i1av
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Teks Putut Hardiyanto

Cara Menjadi Menarik dalam 10 Langkah Sederhana

Sebagai saran bagi pembaca untuk 
pembelajaran aktif (active reader for 
active learner), Hagy memberikan 

sepuluh langkah agar proses membaca 
menjadi menarik dan menyenangkan. 
Setelah mengerjakan sesuatu apa saja 
saat kita sedang membaca, langkah 
selanjutnya adalah memanfaatkan 
keunikan Anda sebagai  pembaca untuk 
pembelajaran aktif.

“Manfaatkan keunikan Anda” 
merupakan kumpulan kegiatan yang 
bertujuan untuk menemukan keunikan 
Anda sebagai pembaca yang memiliki 
motivasi, orisinalitas, dinamis, serta terus 
memperkuat ketidaksamaan tersebut 
sebagai suatu anugerah. Dengan kata 
lain, berbagai kumpulan kegiatan yang 
dapat mengungkap jati diri Anda sebagai 
seorang pembaca yang memiliki ciri yang 
tidak dimiliki orang lain.

Kegiatan yang dapat membuat Anda 
menjadi unik adalah 1) ubah gaya Anda, 
2) jadilah diri sendiri di depan umum, 3) 
jangan memalsukannya, 4) tidak perlu 
merasa bersalah, 5) tersenyumlah kepada 
yang mencemooh, 6) tetap bangga, 7) 
uji motif-motif Anda, 8) miliki kegiatan 
sampingan, 9) teruslah bergerak, 10) 
pupuk perbedaan-perbedaan, 11) 
manfaatkan ketidaksamaan Anda, 
dan 12) temukan “tempat bermain” 
Anda. Agar tetap menarik, dijelaskan 
ke-12 kegiatan tersebut secara terbalik 
urutannya.
Temukan “Tempat Bermain” Anda
.Tempat bermain adalah arena di mana 
Anda berada dalam realitas yang jauh 
dari “ketakutan” namun dekat dengan 
“harapan.” Secara natural, Anda lebih 
memilih pada hal-hal yang harus Anda 
datangi (harapan) dan cenderung 
menjauhi yang harus dihindari 

(ketakutan). Namun, faktanya kegiatan 
seperti “membaca” bisa juga dipahami 
sebagai “sesuatu yang menakutkan” 
dan layak untuk dihindari. Tempat 
bermain Anda adalah lingkungan yang 
dapat memberi sesuatu untuk Anda 
nikmati dan bukan yang menghabiskan 
tenaga Anda dengan sia-sia. Anda dapat 
mengurangi rasa takut Anda dengan 
bergabung dengan kumpulan orang 
yang berniat menyelesaikan pekerjaan 
mereka dengan mengatasi rasa takut dan 
memperluas arena bermainnya.

Manfaatkan Perbedaan Anda
Anda, orang lain, dan pekerjaan berada 
pada kontinum di mana pilihannya 
adalah mengikuti “Anda” atau mengikuti 
“orang lain.” Dengan “cara” Anda, 
biayanya “tinggi” dan ketersediaan 
alat bantu adalah “rendah.” Sebaliknya 
dengan mengikuti “orang lain” biayanya 
“murah” dan alat bantu tersedia 
“melimpah.” Masalahnya, tidak ada 
jaminan bahwa kedua cara tersebut serta 
merta dapat mengubah bahan mentah 
“masalah” menjadi produk “solusi.” 

Manapun pilihan yang diambil tidak 
otomatis akan menjadikan suatu 
pekerjaan terselesaikan. Jika waktu 
ada di pihak Anda, maka sesuatu yang 
membuat Anda menarik juga membuat 
Anda berharga, yaitu bagi pekerjaan 
atau tugas. Hanya Anda yang dapat 
mengekspresikan yang Anda ketahui, 
menyelesaikan yang Anda mampu, dan 
mengenali yang Anda tahu. Di sinilah 
posisi Anda! Memanfaatkan perbedaan 
Anda adalah memanfaatkan potensi yang 
Anda miliki, meskipun wilayah Anda 
hanya cukup untuk menancapkan sebuah 
tiang bendera, yaitu Anda. 

Pupuk Perbedaan-Perbedaan
Perbedaaan adalah anugerah. Jadi, setiap 
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orang pada fitrahnya adalah unik. 
Dunia menjadi menarik karena terdiri 
dari hal-hal yang mencengangkan, 
langka, serta memiliki kekuatan 
dahsyat. Ibarat halilintar, begitu pula 
dengan bakat. “Halilintar” perlu 
dihadirkan dan diperlihatkan sebagai 
bakat nyata. Alam sudah mengajarkan 
bahwa perbedaan diperlukan agar 
dapat diwujudkan suatu “harmoni.” 
Karya ‘masterpiece” menuntut 
adanya harmoni dalam kompleksitas 
perbedaan. Penyelesaian tugas yang 
menarik, mencengangkan, langka, 
tetapi memiliki kualitas tinggi hadir 
dari upaya memadukan berbagai unsur 
yang tidak lazim, aneh, asing, atau hal-
hal yang belum pernah ada ke dalam 
paduan yang harmonis. Memupuk 
perbedaan adalah mendorong 
keunikan pada orang lain sebagaimana 
juga memupuk pada diri sendiri, 
mendukung hal-hal baru, bersedia 
menginvestasikan waktu dan tenaga 
Anda untuk melakukan hal-hal asing 
dan tak lazim.

Teruslah Bergerak
Lakukan satu langkah setiap hari 
menuju petualangan-petualangan yang 
membahagiakan Anda. Rintangan 
tidak bisa dihindari, Anda hanya 
perlu bergerak satu langkah untuk 
berada pada posisi “satu jengkal” di 
atas rintangan lama. Upayakan saat 
Anda menghadapi rintangan “baru” 
posisi Anda berada satu tingkat di atas 
rintangan “lama.” Jadi, secara mental 
Anda selalu merasa “lebih tinggi” 
dari rintangan Anda dan dengan 
perjalanan waktu jejak yang Anda buat 
adalah “trajektori” yang tidak “datar”, 
melainkan cenderung monoton “naik” 
secara kontinyu.

Dengan bergerak maka Anda 
mendedikasikan waktu, tenaga, dan 
pikiran Anda melampaui tiga kondisi 
yang pasti Anda tinggalkan, yaitu 
“berhenti tumbuh, kebencian, dan 

ketagihan”. Berhenti tumbuh adalah 
efek dari adanya kelemahan yang 
tidak terlepaskan (kelemahan-pasif); 
kebencian adalah efek dari kekuatan 
yang tidak tergunakan (kekuatan-pasif); 
dan ketagihan merupakan kelemahan 
yang menuntut pengulangan 
(kelemahan-aktif).

Miliki Kegiatan Sampingan
Jumlah segi permata menentukan 
tingkat kecemerlangan sekaligus 
menentukan kualitas. Jika menjadi 
menarik diibaratkan tingkat 
kecemerlangan permata, Anda 
juga bisa menjadikan banyaknya 
ketertarikan Anda pada sesuatu 
sebagai padanannya. Hal menarik 
berkorelasi kuat dengan banyaknya 
ketertarikan Anda pada sesuatu. Inilah 
inti semangat untuk memiliki kegiatan 
sampingan yang menjadikan apa yang 
Anda lakukan tambah menarik. Ibarat 
ilmuwan terkenal yang di samping 
memiliki ketertarikan pada hukum 
gravitasi, tetapi juga tertarik pada suara 
merdu biola, mengukir boneka kayu 
di puncak mercu suar, sambil sesekali 
membuat puisi sembari menyaksikan 
kerlap-kerlip kapal di kejauhan. 
Menjadikan apa yang kerjakan menjadi 
menarik adalah mengikuti dorongan 
Anda meskipun aneh untuk memiliki 
kegiatan sampingan yang merupakan 
wujud dari ketertarikan Anda pada 
hal-hal baru di sekitar Anda yang 
tanpa disadari menguatkan Anda 
untuk menjadikan pekerjaan utama 
yang Anda lakukan memiliki tingkat 
kecemerlangan seperti “permata” 
mahal.

Uji Motif-Motif Anda
Anda adalah motivasi Anda. Seberapa 
besar usaha Anda menjadikan membaca 
aktif sebagai tugas yang menarik sangat 
tergantung pada motif Anda. Ada 
dua variabel yang dapat menjelaskan 
motivasi, yaitu kemanfaatan dan 
kemudahan. Jika Anda mengejar 
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mental muncul dari penerimaaan 
bahwa keunikan Anda adalah sesuatu 
yang berharga sebagai sebuah “medali” 
kehormatan yang pantas dipamerkan. 
Rasa bangga sebagai pribadi yang unik 
membantu Anda menemukan teori 
baru, definisi baru, tokoh baru yang 
segera akrab dengan perbendaharaan 
pengetahuan Anda, serta tokoh yang 
sudah setiap saat menemani Anda dan 
pengetahuan Anda.

Tersenyumlah Kepada yang 
Mencemooh
Anda tidak selalu berada di lingkungan 
orang-orang yang bergembira 
menyambut Anda. Integritas Anda 
dapat dirumuskan sebagai hubungan 
berbanding terbalik dengan persentase 
populasi yang gembira karena Anda. 
Tantangan terhadap integritas terjadi 
bila terjadi penurunan persentase 
populasi. Hal ini terjadi karena tidak 
setiap orang memahami Anda, memuji 
Anda, dan mau merangkul Anda. 
Tetaplah meningkatkan integritas 
Anda, walaupun hal itu berisiko 
berkurangnya simpati lingkungan 
sosial terhadap Anda. Pada akhirnya 
tujuan utama menjadi alasan untuk 
menjaga integritas. Tersenyumlah 
kepada mereka yang tidak bersetuju 
dengan Anda, mereka yang mencemooh 
Anda, serta yang berpendapat bahwa 
apa yang Anda lakukan adalah sia-sia. 
Jangan berubah karena mereka, cukup 
tersenyum kepada mereka, dan majulah 
terus.

Tidak Perlu Merasa Bersalah
Menjadi unik dan bangga dengan 
anugerah tersebut adalah salah satu 
langkah untuk menjadi menarik. Tidak 
perlu malu dan merasa bersalah dengan 
ketidaklaziman yang Anda lakukan 
sebagai pembelajar aktif. Anda tidak 
perlu malu minta maaf karena Anda 
aneh dan berbeda, karena bisa saja 
di balik itu semua tersimpan sesuatu 

manfaat yang “tinggi”, Anda harus 
membayar dengan kemudahan yang 
“rendah.” Biasanya respon bila Anda 
dapat mencapai keadaan ini adalah 
kelegaan dengan berucap “Syukurlah 
Aku berhasil.” Kelegaan ini muncul 
karena ada sesuatu yang tidak dapat 
dijelaskan dan biasanya disebut 
keberuntungan. Sebaliknya jika Anda 
mengejar kemudahan yang “tinggi”, 
biasanya hal tersebut adalah hal-hal 
yang “sedikit” berguna. Respon Anda 
bila mencapai kemudahan “tinggi” 
ini adalah “Mengapa Aku mau 
melakukan hal ini?” Kedua respon 
menghadapi variabel yang bernilai 
“tinggi” adalah kondisi yang membuat 
Anda tidak nyaman untuk mengulangi 
kembali. Menjadikan tugas menjadi 
lebih menarik berada pada wilayah 
yang “terduga” dan “terukur” bukan 
sesuatu yang melampaui harapan 
seperti pada kasus pertama, juga bukan 
mempertanyakan motivasi seperti pada 
kasus kedua. Menjadikan membaca 
aktif sebagai kegiatan yang menarik 
adalah mengerjakan yang perlu 
dikerjakan supaya tetap menarik untuk 
dikerjakan.

Tetap Bangga
Menjadi bangga sebagai jurus 
menjadikan aktivitas membaca aktif 
tetap menarik merupakan langkah 
penyelamatan terhadap dua hambatan, 
yaitu rasa “frustasi” dan “kecemasan, 
karena banyak hal yang tidak Anda 
ketahui.” Kegiatan membaca aktif 
adalah proses input-output di mana 
“input-nya” merupakan apa yang Anda 
tidak ketahui (apa yang mendatangi 
Anda), sedangkan “output-nya” adalah 
apa yang Anda ketahui (apa yang Anda 
kuasai). Transformasi dari apa yang 
Anda tidak ketahui menjadi apa yang 
Anda kuasai berlangsung dinamis. Bisa 
lebih cepat dari yang Anda perkirakan, 
tetapi juga bisa berlangsung sangat 
lambat. Rasa bangga sebagai sikap 
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yang menarik. Anda boleh meminta 
maaf jika Anda melakukan kesalahan. 
Namun, jika kesalahan itu disebabkan 
karena Anda melakukan sesuatu yang 
biasa dengan cara yang tidak biasa, 
maka jenis kesalahan seperti ini tidak 
termasuk kesalahan yang Anda boleh 
meminta maaf. Sebaliknya jika Anda 
melakukan sesuatu yang tidak lazim 
dilakukan dan ternyata itu berakibat 
fatal terhadap hasil akhirnya, maka 
untuk kejadian ini Anda perlu minta 
maaf.

Jangan Memalsukannya
Untuk menjadi menarik yang 
perlu dilakukan adalah melepas 
topeng penutup wajah. Anda 
tidak perlu merasa sesak nafas 
atau merasa terbebani oleh beban 
yang menggantung di wajah Anda. 
Singkirkan rasa terperangkap karena 
mempertahankan topeng atau kostum 
penghalang. Anda adalah pikiran, sikap 
tubuh, gaya bicara, cara membaca, dan 
apapun tindakan sebagai Anda. 

Anda perlu jujur kepada pembaca 
Anda bahwa pikiran, cara bertutur, 
serta susunan kalimat keseluruhannya 
adalah milik Anda. Tidak perlu merasa 
terbebani karena khawatir orang lain 
tidak menyukai “wajah” Anda. Anda 
tidak harus membebani diri dengan 
“topeng” yang Anda kira orang lain 
menyukainya. Yang jelas topeng 
yang Anda gunakan sudah membuat 
nafas tertahan dan membebani diri 
Anda. Lepaskan semua topeng dan 
bernafaslah dengan leluasa. Yakinlah 
bahwa dengan tampil “apa adanya” 
Anda lebih memiliki kebebasan 
menyampaikan pendapat Anda yang 
tersembunyi, unik, dan sesungguhnya 
menarik.

Jadilah Diri Sendiri di Depan Umum
Di dunia yang berisi hampir 7,7 
miliar orang (sumber: https://www.
worldometers.info/world-population/) 

yakinlah bahwa tidak ada satu 
orang pun yang menyerupai Anda. 
Dengan demikian melakukan hal-
hal yang seragam dan yang itu-itu 
saja dengan cepat akan membuat 
diri Anda lenyap di antara populasi. 
Supaya tidak tenggelam, Anda perlu 
“pelampung” bernama identitas 
yang perlu Anda gunakan sebagai 
penyelamat sejak pergi dari rumah 
menuju tempat kerja kemudian menjadi 
pembelajar aktif yang menghasilkan 
catatan lapangan yang memuat ide 
dan informasi penting. Tidak perlu 
membatasi keterampilan Anda atau 
menyembunyikan ciri khas Anda, 
sebab itu semua adalah wahana yang 
menyebabkan orang ingin mengenal 
Anda dan belajar dari Anda. Dengan 
memperlihatkan identitas Anda di 
muka umum berarti Anda mudah 
diingat karena keaslian dan kejujuran 
Anda.

Ubah Gaya Anda
Anda membutuhkan perhatian dari 
orang-orang di sekitar Anda dan 
sejauh ini ada dua jenis perhatian, 
yaitu 1) “apa” yang diberikan kepada 
Anda dan 2) “apa” yang diterima oleh 
Anda. Terlalu banyak perhatian yang 
melampaui ekspektasi Anda dapat 
berakibat kekacauan dan membuat 
Anda menjadi tidak fokus lagi. Namun, 
jika apa yang diberikan memang sesuai 
dengan yang Anda harapkan, jenis 
pemberian perhatian seperti ini menjadi 
sesuatu yang mengagumkan. Jika 
orang mulai menyadari dan memuji 
kontribusi Anda pada suatu proyek 
atau kegiatan dan besarnya perhatian 
itu memang sesuai keinginan Anda, 
maka pemberian itu menjadi sesuatu 
yang menakjubkan bagi Anda.

Sumber : 
Hagy, J. (2014). Cara Menjadi Menarik 
Dalam 10 Langkah Sederhana. Jakarta: 
Gramedia.
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INOVASI DI SEGALA LINI
Pembelajaran dari Sebuah Perjalanan

Teks Rury Hanasri

Banyuwangi, mendengar nama 
itu yang terbayang adalah 
inovasi. Ketika pesawat mendarat 

pun, tidak biasanya pramugara 
berpantun banyak dan lucu, menyentil 
penumpang sehingga membuat 
kami tertawa dan tidak satupun 
yang mengeluarkan handphone begitu 
pesawat mendarat. Pandangan kami 
langsung tertuju pada bandara dengan 
desain minimalis yang beratapkan 
roofgarden dari rumput.

Dengan memesan kendaraan online,  
kami menuju ke Sekda Pemda 
Banyuwangi yang diterima oleh Kabid 
Litbang Bappeda di lounge Pelayanan 
Publik. Di sini pun kami menjumpai 
inovasi, yaitu sebuah lounge tempat 
menerima tamu Pemda, yang terdiri 
dari beberapa set sofa, sebuah ruangan 
VIP di pojok tempat menerima tamu 
oleh Bupati, dan meja panjang di tengah 
ruangan. Pak Kabid mempersilakan 
kami menikmati kudapan yang 
disuguhkan, beberapa makanan dan 
minuman tradisional tersedia gratis 
untuk tamu, tidak ada roti maupun 
bakery. Menarik, dan menurut beliau, 
lounge ini adalah salah satu inovasi di 
Pemda Banyuwangi. Ruangan ini terisi 
penuh, hampir di setiap sofa ada tamu 
dan pegawai Pemda yang menerima. 
Beliau menambahkan, semua dinas jika 

menerima tamu di ruangan tersebut, 
sehingga pegawai tidak terganggu 
pekerjaannya dan sesama dinas bisa 
saling menyapa.
Kabid Bappeda memberikan penjelasan 
terkait proses inovasi. Bappeda 
melakukan perencanaan sembilan 
program prioritas mengambil tematik 
pariwisata, dengan sistem perencanaan 
yang terintegrasi. Target setiap SKPD 
minimal satu inovasi dituangkan dalam 
RPJM. Balitbang Bappeda memberi 
masukan inovasi apa yang layak 
untuk dikembangkan. Tugas masing-
masing SKPD mulai dari merancang 
inovasi, mem-branding, menyiapkan 
proposal dan melakukan pemaparan, 
serta mengusulkan inovasi yang akan 
mengikuti lomba.

Bagian Organisasi Setda merupakan 
admin inovasi di tingkat lokal 
(kabupaten). Tim Inovasi, leading-
nya adalah bagian organisasi, 
beranggotakan Bappeda, Humas, dan 
Kepala Puskesmas Blambangan (expert). 
Tugasnya melakukan koordinasi, 
mengarahkan, serta menumbuhkan 
semangat dan kolaborasi antar elemen 
dalam organisasi.

Setelah itu kami melanjutkan ke 
Inspektorat untuk mendengarkan 
penjelasan inovasi tentang e-audit 
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dan penilaian maturitas risiko Pemda. 
Pegawai Pemda yang mendampingi 
kami, menyampaikan undangan untuk 
menghadiri acara Banyuwangi Award.

Malam itu langit agak kelabu, kami menunggu 
jemputan untuk menghadiri acara Banyuwangi 
Award 2019, sebuah penutup dari rangkaian 
99 acara Banyuwangi Festival (B’Fest) sebelum 
tutup tahun. Secara kebetulan, karena kami 
yang sedang bertugas untuk wawancara ke 
Pemda Banyuwangi malam itu mendapat 
undangan untuk ikut bersama rombongan 
Bupati. Menurut rencana, kami akan mengikuti 
acara protokoler di Pendopo Kabupaten 
sebelum acara di alun-alun Blambangan. 
Namun karena terlambat, kami yang tidak jadi 
menikmati jamuan di halaman rumah dinas 
Bupati langsung merapat untuk mengikuti 
konvoi rombongan Bupati dan tamunya 
ke alun-alun. Tidak terlalu jauh jaraknya, 
tetapi antrian masyarakat pengunjung sudah 
meluber di jalanan sehingga konvoi merambat. 
Menurut pegawai pemda, masyarakat di luar 
Banyuwangi pun sedang menuju di acara 
tahunan yang mengundang seorang artis yang 
sedang tenar saat ini. 

Sampailah kami bersama rombongan ke 
alun-alun Blambangan. Konvoi Bupati saat 
keluar dari mobil disambut oleh marawis, 
sebuah musik khas untuk menyambut 
tokoh masyarakat atau tokoh agama. Begitu 
memasuki alun-alun, rombongan disambut 
oleh marching band hingga Bupati menempati 
tempat di panggung tamu paling depan. Dan 
kami pun mengikuti duduk di belakangnya 
bersama anggota DPRD, kepala dinas, dan 
wakil OPD lainnya. Tamu-tamu VVIP yang 
terdiri dari para investor, provinsi, dan tamu 
pemda lainnya duduk di kursi pada deretan 
paling depan. 

Banyuwangi Award adalah acara 
penganugerahan suatu penghargaan kepada 
semua pihak yang berkontribusi terhadap 
pemerintahan Banyuwangi, sekaligus penutup 
dari serangkaian acara Banyuwangi Festival 
99 Event di tahun 2019. Banyuwangi festival 
bukan hanya agenda wisata, melainkan juga 
konsolidasi di bidang budaya, infrastruktur, 

dan ekonomi yang dikerjakan bersama-sama 
oleh birokrat, masyarakat, pihak swasta, TNI 
Polri, dan merupakan ajang transfer knowledge 
kepada masyarakat dalam membuat event-event 
yang kreatif. Banyuwangi Award 2019 dibuka 
dengan penampilan sendratari dari para 
penyandang disabilitas. Sendratari dengan 
kostum yang bagus dan tata panggung yang 
menarik dan inovatif menunjukkan bahwa 
Banyuwangi sangat trampil dalam mengelola 
acara besar, sehingga acara menjadi menarik, 
mengalir, dan tidak membosankan. 

Selanjutnya, para tamu undangan maupun 
masyarakat yang hadir menyaksikan MC 
membacakan berbagai penghargaan yang telah 
diperoleh Pemkab Banyuwangi baik di tingkat 
nasional maupun internasional. Banyuwangi 
sepanjang tahun 2018-2019 mendapatkan 
banyak penghargaan seperti Pembangunan 
Daerah Terbaik, Parasamya Purnakarya 
Nugraha untuk evaluasi kinerja pemda, dan 
Kabupaten Terinovatif dengan 341 inovasi. Di 
tingkat internasional yaitu The Clean Tourisme 
City di ASEAN, United Nation World Tourisme 
Organization (UNWTO) untuk The Innovation 
in Public Policy Governance di Madrid, dan Asean 
Smart Cities Network. Hal ini mencerminkan 
apa yang ditulis oleh Bupati dalam bukunya, 
merupakan realisasi dari kebijakan Bupati 
untuk membentuk the winning mentality bagi 
ASN dengan meraih beberapa penghargaan.

Acara selanjutnya adalah penandatanganan 
kerja sama Pemkab Banyuwangi dengan 
pihak di luar pemda dari dalam dan luar 
negeri. Dalam acara tersebut dilakukan 
penandatanganan MoU dengan investor 
dari Singapura untuk pembangunan pantai 
Taluban, MoU dana CSR dari salah satu bank 
pemerintah untuk membangun Lorong 
Bambu sebagai salah satu tempat event di 
Banyuwangi, dan penandatanganan beberapa 
MoU lainnya. Dari pesan yang disampaikan 
oleh Bupati, terlihat kreativitas dan upaya 
Bupati yang ulet dalam menawarkan investasi 
di Banyuwangi.

Dalam acara tersebut disampaikan juga 
laporan pertanggungjawaban Bupati kepada 
Gubernur yang diwakili oleh Sekretaris 
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dengan 124 event yang melibatkan seluruh 
dinas di pemerintah daerah Banyuwangi. 
Keseluruhan kegiatan malam itu dikemas 
dalam rangkaian acara dengan tata panggung 
yang spektakuler yang menjadi magnet bagi 
masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya.
Menyaksikan pagelaran tersebut, seolah 
menyadari bahwa pencapaian indeks 
inovasi daerah tertinggi memang tercermin 
dari nafas pemerintah daerah dalam 
melayani masyarakat. Energi yang dimiliki 
oleh Bupati bersinergi dengan seluruh 
elemen masyarakat. Inisiatif Bupati untuk 
menargetkan dan menekankan SKPD bahwa 
setiap tahun satu SKPD harus menghasilkan 
minimal satu inovasi dan berdampak pada 
peningkatan kesejahteraan merupakan pemicu 
dihasilkannya 341 inovasi dalam setahun.

Beberapa inovasi dalam melakukan pelayanan 
publik, di antaranya adalah Bupati mempunyai 
SOP bahwa semua laporan pengaduan tidak 
lebih dari empat jam, dipantau melalui grup 
SKPD, dan ada timnya. Jika ada Camat yang 
pelayanan pengaduannya lebih dari empat jam 
langsung diganti. Selain itu, ada inovasi gancang 
aron, berupa pengiriman obat kepada pasien 
lewat jasa ojek online, sehingga pasien tidak 
perlu menunggu di rumah sakit. Demikian 
juga rantang kasih, mal pelayanan publik, dan 
smart kampung. 

Kami mencoba menelusuri lebih dalam hingga 
mendapatkan informasi terkait pengelolaan/
manajemen inovasi di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:
1) Bappeda melakukan perencanaan 

terbaik dari sembilan program prioritas 
mengambil tematik pariwisata dengan 
sistem perencanaan yang terintegrasi. 
Target setiap SKPD minimal satu inovasi 
dituangkan dalam RPJM. Balitbang Bappeda 
memberi masukan inovasi yang layak untuk 
dikembangkan;

2) Inovasi yang dihasilkan diserahkan kepada 
masing-masing SKPD sesuai tupoksinya. 
Tidak ada anggaran khusus untuk inovasi, 
tetapi menyatu dalam program dan 
kegiatan. Tugas masing-masing SKPD mulai 
dari merancang inovasi, mem-branding, 
menyiapkan proposal dan melakukan 

Daerah Provinsi Jawa Timur, berupa paparan 
tentang keberhasilan yang dicapai dari 
beberapa program/inovasi pemerintah daerah 
yang berdampak terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah 
penurunan angka kemiskinan dari sekitar 
15% menjadi 7,52%, pendapatan per kapita 
melonjak menjadi 48,48 juta rupiah melalui 
penataan pasar tradisional dan pembatasan 
pasar modern dan mal, kontribusi pendapatan 
Banyuwangi untuk ekonomi Jatim sebesar 
3,51%, dan peraih indeks inovasi daerah 
tertinggi dari Kementerian Dalam Negeri.

Acara inti malam itu adalah pemberian 
penghargaan kepada inovator-inovator 
Banyuwangi dari berbagai bidang dan 
beragam usia. Hebatnya pak Anas sebagai 
Bupati mampu menginpirasi berbagai lapisan 
masyarakat Banyuwangi  berinovasi. Beberapa 
penerima penghargaan di antaranya seorang 
nenek berusia 84 tahun sebagai motivator 
penggerak masyarakat yang naik panggung 
dituntun putranya. Juga terdapat seorang 
tunanetra, penggerak komunitas musik khas 
daerah, pembuat sekolah musik gratis, dan 
merupakan pengajar piano. 

Di antara penerima penghargaan tersebut, 
terdapat seorang ibu yang berprofesi sebagai 
pengusaha menyumbangkan tanahnya seluas 
8000 m2 untuk dijadikan lapangan dan tempat 
gedung olahraga. Kemudian ada dokter 
dan anak muda wiraswasta membuat bisnis 
yg ramah lingkungan. Juga kiprah seorang 
dokter kepala Puskesmas yang membuat 
program inovasi ”Jemput Bola Orang Miskin 
yang Sakit” sudah berjalan sejak 2017, diberi 
nama Calon Harapan Insan Penghuni Surga 
(CHIPS). Program CHIPS terdiri dari seorang 
pengendara motor beserta dokter dengan 
peralatan dan obat-obatnya yang berkeliling 
menyusuri pedalaman Banyuwangi termasuk 
di lereng Gunung Raung, sejauh 15 km dari 
Puskesmas. Malam itu merupakan malam 
pengakuan secara emosional seorang Bupati 
kepada masyarakatnya yang bersedia 
berkontribusi dalam pembangunan.

Sebagai penutup sebelum hiburan adalah 
launching kalender Majestic Banyuwangi 2020 
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pemaparan, serta mengusulkan inovasi yang 
akan mengikuti lomba; 

3) Bagian Organisasi Setda sebagai 
administrator inovasi di tingkat lokal 
(kabupaten) membentuk tim inovasi 
leading-nya adalah bagian organisasi yang 
beranggotakan Bappeda, Humas, dan 
Kepala RSUD Blambangan (expert). Tugasnya 
melakukan koordinasi, mengarahkan, serta 
menumbuhkan semangat dan kolaborasi 
antar elemen dalam organisasi.

Yang juga menarik untuk diketahui adalah 
terkait dengan banyaknya yang menang 
dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 
(KIPP) yang diselenggarakan oleh Kemenpan 
RB. Dalam persiapan teknisnya, Tim Inovasi 
melakukan konsultasi dengan Kemenpan 
terkait tema, kemudian melakukan sosialisasi 
kepada seluruh SKPD. Masing-masing 
SKPD memilih inovasi yang akan dimajukan, 
membuat branding, dan melakukan 
pemaparan, yang selanjutnya dilakukan 
seleksi oleh Bagian Organisasi. Berdasarkan 
inovasi yang terpilih, Tim Inovasi melakukan 
finishing dan mengemas kontennya dengan 
mengundang pihak luar yang terdiri dari 
akademisi dan praktisi. Inovasi yang terpilih 
dipoles terlebih dahulu sebelum dimasukkan 
ke dalam sistem oleh Bagian Organisasi. 
Cara mengemas inovasi adalah mampu 
menunjukkan keunikan inovasi tersebut, 
dampak dan kemanfaatan yang positif, ada 
testimoni kemanfaatan tersebut oleh publik, 
serta merekam before dan after nya.

Contoh inovasi di Inspektorat adalah 
aplikasi e-audit. Singkatan dari elektronic 
audit, merupakan sistem informasi yang 
mendukung penyelenggaraan Manajemen 
Risiko, penyusunan PKPT, TAO, PKA, KKA, 
Formulir Kendali Mutu, Perumusan Temuan, 
dan Pemantauan Tindak Lanjut. Aplikasi yang 
sudah berjalan dan dikembangkan selama 
dua tahunan ini sangat membantu pekerjaan 
auditor, sehingga menjadi benchmarking  bagi 
APIP di kabupaten lainnya. Sampai dengan 
saat ini Kabupaten Banyuwangi telah menjalin 
kerja sama dan aplikasi tersebut telah diadopsi 
oleh beberapa Inspektorat Kabupaten/Kota di 
Indonesia. 

Refleksi 
Banyuwangi telah berhasil membangkitkan 
semangat  inovasi dan motivasi berbuat yang 
terbaik serta bermanfaat bagi sesama, tidak 
hanya di lingkungan birokrasi, melainkan juga 
semua elemen dan lapisan masyarakat. 
Seperti layaknya sebuah orkestra, keterlibatan 
society networking antara tokoh masyarakat, 
pemuka agama, budayawan, dan masyarakat 
Banyuwangi sendiri berkolaborasi di 
bawah konduktor Bupati; bergerak untuk 
“Satu Banyuwangi”. Hal ini seperti yang 
dinyatakan oleh Rhenald Kasali bahwa untuk 
memenangkan pertarungan dalam era disrupsi 
teknologi adalah society networking dan adanya 
konduktor yang membuat irama tersebut 
menjadi indah.

Success story Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi dalam pencapaiannya sebagai 
Kabupaten Terinovatif Tahun 2019 dapat 
dipetik hikmahnya untuk diterapkan dalam 
pengelolaan inovasi di Puslitbangwas dan 
BPKP pada umumnya. Kuncinya adalah 
pada komitmen pimpinan, visi dan misi 
yang jelas, tidak ada ego unit kerja sehingga 
yang ada hanya satu BPKP, membuat target 
dan penekanan inovasi, serta fokus dalam 
melaksanakannya. Selain itu koordinasi dan 
kolaborasi antar elemen dalam organisasi 
sangat penting dalam mewujudkan lahirnya 
inovasi yang monumental dan memberi 
dampak yang lebih besar tidak hanya untuk 
BPKP, melainkan juga APIP lainnya. 

Lesson learned yg diperoleh dari perjalanan ini 
adalah
1. Mengubah kelemahan menjadi peluang;
2. Menyelesaikan masalah dengan inovasi, 

melalui hal-hal kecil;
3. Pemimpin yang mampu membangun 

kolaborasi di antara eksekutif, legislatif, 
yudikatif, tokoh agama, budayawan, dan 
semua masyarakat;

4. Membuat inovasi yang memberikan dampak 
dan manfaat pada masyarakat luas;

5. Birokrasi yang tidak rumit; 
6. Semua pihak merupakan agen perubahan.

Siapapun kita, jika mau, akan dapat 
memberikan manfaat bagi organisasi.
.
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IDE
Istilah dan Definisi

Teks Coenraad Rezky D.

Observasi dikenal sebagai salah 
satu teknik pengumpulan 
data dalam penelitian yang 

bersifat kualitatif. Rubrik IDE dalam 
Seputar Litbang edisi kali ini akan 
mengetengahkan beberapa istilah 
terkait dengan cara mengumpulkan 
data dengan  menggunakan teknik 
tersebut. Istilah-istilah tersebut dan 
pengertiannya sebagai berikut:
1. Observasi Partisipatif
Observasi yang dilakukan saat peneliti 
terlibat dengan kegiatan sehari-hari 
pihak yang sedang diamati atau 
yang digunakan sebagai sumber data 
penelitian. Di sini peneliti mengamati 
yang dikerjakan dan diucapkan orang, 
serta berpartisipasi dalam aktivitas 
orang tersebut. Dengan demikian, 
sambil melakukan pengamatan, peneliti 
ikut melakukan yang dikerjakan oleh 
sumber data dan ikut merasakan suka 
dukanya.
2. Observasi Terus Terang atau 
Tersamar
Obervasi yang dilakukan saat peneliti 
berterus terang kepada sumber data 
sedang melakukan penelitian sehingga 
pihak yang diteliti mengetahui sejak 
awal hingga akhir aktivitas peneliti. 
Namun, suatu saat peneliti tidak 
berterus terang untuk menghindari 
tidak diperolehnya izin untuk 
melakukan observasi, terutama bila 
data yang dibutuhkan merupakan data 
yang masih dirahasiakan.
3. Observasi Tak Berstruktur
Observasi yang dilakukan saat fokus 
penelitian belum jelas dan akan 
berkembang selama kegiatan observasi 
berlangsung. Hal yang akan diobservasi 
tidak dipersiapkan secara sistematis 
pada jenis observasi ini, karena peneliti 
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tidak mengetahuinya dengan pasti.
4. Observasi yang Pasif
Jenis observasi ini disebut juga sebagai 
Partisipasi Aktif (Passive Participation) 
Observasi yang dilakukan saat peneliti 
datang di tempat kegiatan pihak yang 
diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam 
kegiatan tersebut.
5. Observasi yang Moderat
Disebut juga sebagai Partisipasi 
Moderat (Moderate Participation). 
Dalam hal ini ada keseimbangan 
antara peneliti sebagai orang-
dalam dan peneliti sebagai orang-
luar di lingkungan tempat peneliti 
melakukan kegiatan penelitian. 
Peneliti melaksanakan observasi secara 
partisipatif saat mengumpulkan data 
dalam beberapa kegiatan di tempatnya 
melakukan penelitian, tetapi tidak pada  
semua kegiatan.
6. Observasi yang Aktif
Partisipasi Aktif (Active Participation) 
merupakan sebutan lain dari jenis 
observasi ini. Di sini peneliti ikut 
melakukan kegiatan yang dilakukan 
oleh narasumber, tetapi belum 
sepenuhnya lengkap.
7. Observasi yang Lengkap
Sebutan lain dari observasi ini 
adalah Partisipasi Lengkap (Complete 
Participation). Pada observasi jenis ini 
peneliti terlibat sepenuhnya terhadap 
kegiatan yang dilakukan oleh pihak 
yang diteliti (sumber data), sehingga 
suasana yang terbentuk bersifat alami 
dan peneliti tidak terlihat melakukan 
penelitian. 

Sumber:
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian 
Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta. 
Cetakan Kesatu.

IDE
Istilah dan Definisi
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SATU PERSEN 
MENJADI LEBIH BAIK SETIAP HARI

Teks Putut Hardiyanto

Atom (kata benda) yang bermakna 
unsur kimia yang terkecil (setelah 
nuklir) yang dapat berdiri sendiri 

dan dapat bersenyawa dengan yang lain. 
Contoh dua atau hidrogen dengan satu atau 
oksigen menjadi molekul air.

Kebiasaan (kata benda) yang bermakna 
sesuatu yang biasa dikerjakan dan 
sebagainya

Kisahku
Wajahku terkena besi pemukul baseball. 
Aku kehilangan kontrol atas diriku. 
Saat sadar aku kehilangan kemampuan 
mencium bau. Pandanganku menjadi 
kabur selama beberapa minggu, saya tidak 
mampu melihat lurus. Saya mulai melatih 
kemampuan motorik dasar seperti berjalan 
lurus. Kehadiran kembali diriku menjadi 
pemain baseball tidak mulus. Setelah 
setahun ragu, saya mulai belajar tentang 
habit (kebiasaan). Saya mulai membangun 
habit tidur nyenyak dan menuju tempat 
tidur lebih awal setiap malam. Saya juga 
mulai membuat kamar selalu rapih dan 
bersih. Enam tahun setelah kejadian 
wajahku terhantam pemukul baseball yang 
membuatku harus dirawat di rumah sakit 
dan sempat koma, saya terpilih sebagai 
atlet baseball terbaik di universitas.

Apa arti 1% perubahan?
1% perubahan buruk adalah (1 - 1%) = 
0,99. Dalam setahun perubahan tersebut 
akan menjadi 0,99365 = 3%. Sebaliknya 1% 
perubahan baik adalah (1 + 1%) = 1,01.

 

Dalam setahun perubahan baik tersebut 
menjadi 1,01365 = 3700%. 

Habit adalah bunga majemuk perubahan 
baik yang bekerja seperti nilai uang 
yang terus bertumbuh setiap hari. Satu 
nilai kebaikan akan tumbuh 37 kali lipat 
dalam setahun. Namun sebaliknya, 1 nilai 
keburukan akan tumbuh menjadi 33 kali 
lipat bila dilakukan setiap hari sepanjang 
tahun.

Anda cukup melakukan 1% produktif, 
1 % pengetahuan, dan 1% pertemanan 
untuk mewujudukan diri yang betul-betul 
berbeda setahun berikutnya. Sebaliknya 
1% kecemasan, 1% prasangka buruk, atau 
1% kemarahan yang anda lakukan setiap 
hari, maka pada setahun berikutnya tanpa 
Anda sadari terjadi perbedaan besar pada 
diri Anda.
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Contoh, untuk memiliki kebiasaan berjalan 
10 menit setiap hari memiliki garis habit 
30-60 hari. Pada hari pertama sampai hari 
ke-30 terlihat adanya delta otomatis yang 
besar. Mulai hari ke-30 sampai hari ke-
60 delta otomatis mulai mengecil. Mulai 
hari ke-60 habit mulai ajeg (otomatis). 
Mengapa perlu mengenal garis habit? 
Karena Anda perlu mengetahui berapa 
waktu yang diperlukan agar pilihan yang 
Anda lakukan adalah yang paling sedikit 
mengeluarkan tenaga. Manusia tunduk 
pada hukum upaya terkecil (The Law 
of Least Effort). Anda terdorong secara 
alamiah untuk melakukan pilihan kegiatan 
yang paling sedikit membutuhkan upaya.

Makna 1%
Dalam membuat habit, pilihlah kegiatan 
yang dapat diselesaikan dalam dua 
menit atau kurang. Aturan ini dikenal 
sebagai The Two-Minute Rule. Kalaupun 
ada kegiatan yang perlu waktu lama 
untuk melakukannya, namun makna 
1%  menanam kebiasaan baru adalah 
memodifikasi kegiatan agar menjadi dapat 
tuntas dalam dua menit. Habit “Membaca 
buku menjelang tidur setiap malam” 
dapat dimodifikasi menjadi “Membaca 
satu halaman buku sebelum tidur.” Habit 
“Berlari setiap pagi” dapat dimodifikasi 
menjadi “Mengikat tali sepatu lari setiap 
hari.” Habit “Merapikan taman setiap 
minggu” dapat dimodifikasi menjadi 
“Mengeluarkan pemotong rumput setiap 
minggu.” Makna 1% adalah membaca 1 
halaman buku setiap malam, mengikat tali 
sepatu lari setiap pagi, atau mengeluarkan 
gunting pemotong rumput setiap minggu.
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Dua menit pertama adalah menentukan 
perjalanan Anda mendapatkan habit 
yang sangat sulit seperti berlari maraton, 
menulis buku, atau menjadi terpelajar. 
Sekali Anda menguasai level “sangat 
mudah” perjalanan berikutnya adalah 
pengulangan untuk mendapatkan 
kedudukan “mudah.” Anda cukup 
menyediakan waktu 30 hari saja untuk 
setiap level. Maka dalam 150 hari, apabila 
Anda melakukannya setiap hari, Anda 
akan menjadi pelari maraton yang rajin 
menulis buku dan terpelajar seperti 
Doktor.

Hukum Empat Langkah Perubahan 
Perilaku (Four Laws of Behavior Change)
Habit akan menjadi identitas baru Anda. 
Untuk mengubah habit menjadi diri 
Anda terdapat empat tahapan yang harus 
dilalui yang dikenal sebagai The Four Law 
of Behaviour Change. Keempat langkah 
tersebut disingkat sebagai CCRR (Cue, 
Craving, Response, Reward), yaitu 1) Cue 
(Penanda) menjadikan nyata, 2) Craving 
(Tergiur) menjadikan menarik, 3) Response 
(Tindakan) menjadikan mudah dikerjakan, 
dan 4) Reward (Hadiah) menjadikan puas. 

Jadi setiap kali Anda ingin mengubah 
diri Anda (dengan menghadirkan habit 

baru), mulai bertanyalah kepada diri Anda 
sendiri 1) Bagaimana saya menjadikan 
habit ini nyata?; 2) Bagaimana saya 
membuatnya menarik?; 3) Bagaimana saya 
menjadikannya mudah?; (4) Bagaimana 
saya menjadikan habit ini sebagai sesuatu 
yang memuaskan?

Selamat mempunyai habit baru.

Sumber:
Clear, J. 2018. Atomic Habit. New York: 
Penguin Random House.
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ARTI PENTING PENGUKURAN NILAI TAMBAH 
PEKERJAAN INTERNAL AUDITOR

Teks Jamason Sinaga

Internal auditor sebagai bagian dari 
organisasi sering menjadi sorotan 
terkait dengan kinerja dan peran yang 

dimainkan. Organisasi dapat berjalan 
tanpa adanya sentuhan internal auditor 
bahkan sebagian unit organisasi enggan 
atau bahkan menolak dilakukan audit oleh 
internal auditor dan unit tersebut sama saja 
dengan unit lain yang dilakukan audit oleh 
internal auditor. Lantas apa beda sebuah 
unit organisasi yang dilayani oleh internal 
auditor dengan yang tidak dilakukan apa-
apa oleh internal auditor?

Menurut IPPF 2012, Internal auditing 
is an independen, objective assurance and 
consulting activity designed to add value and 
improve an organisation’s operations. It helps 
an organisation accomplish its objectives by 
bringing a systematic, disciplined approach to 
evaluate and improve the effectiveness of risk 
management, control and governance process.
Di sini ditekankan disain kegiatan internal 
auditor adalah memberikan nilai tambah 
dan meningkatkan operasi organisasi. 

Hasil survey yang dilakukan oleh 
IIA tahun 2011 menunjukkan bahwa 
aktivitas internal auditor menambah nilai 
organisasi. Chen dan Lin (2011) dalam 
studi yang dilakukan IIA menyatakan 
“internal audit activities are adding value 
to their organisation” (hal. 49). Simpulan 
tersebut diperoleh berdasarkan survey 
persepsi dengan mengambil responden 
dari berbagai negara. Namun demikian 
mengapa masih timbul pertanyaan atas 
peran atau nilai tambah yang diberikan 
oleh internal auditor? Apakah memang 
pertanyaannya yang tidak relevan? 

Setiap unit yang ada dalam organisasi 
dibentuk untuk menghasilkan output yang 
berguna untuk mendukung pencapaian 
tujuan organisasi. Dalam organisasi yang 
meproduksi barang misalnya, bagian 
produksi menghasilkan barang yang 
akan dikirim ke bagian penjualan. Bagian 
penjualan melakukan penawaran dan 
menghasilkan order, bagian pengiriman 
menyampaikan barang kepada para 
pelanggan berdasarkan order dari bagian 
penjualan, Bagian penagihan mengirimkan 
faktur dan bukti terima uang kepada 
pelanggan dan akhirnya uang masuk ke 
organisasi untuk digunakan kembali. 
Demikian keterlibatan setiap unit 
menghasilkan output sebagai sebuah siklus 
yang berkesinambungan berlangsung terus 
menerus.

Dari contoh siklus tersebut dapat 
dilihat bahwa setiap unit yang terlibat 
menghasilkan nilai tambah yang 
bermanfaat bagi organisasi berbentuk 
perusahaan. Bagi perusahaan, 
berlangsungnya produksi, penjualan, 
dan penagihan memberikan nilai 
tambah produk yang dihasilkan sampai 
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pada barang tersebut sampai ke tangan 
pelanggan dan pelanggan membayar 
harga barang kepada perusahaan. Nilai 
tambah yang diberikan bagian produksi  
jelas tercermin dalam harga produk jadi, 
lalu apa nilai tambah yang diberikan 
bagian penjualan, pengiriman, dan 
penagihan? Dengan pencarian order oleh 
bagian penjualan akan memungkinkan 
pelanggan mengenal dan dapat 
memperoleh informasi produk kemudian 
menimbulkan pesanan. Nilai tambah yang 
diberikan berupa pemberian informasi 
produk. Bagian pengiriman memberikan 
nilai tambah dalam memindahkan 
barang dari perusahaan penjual kepada 
pembeli. Bagian penagihan memberikan 
nilai tambah bagi perusahaan dengan 
memastikan sumber daya berupa uang 
dari pelanggan diterima oleh perusahaan. 
Itulah salah satu bentuk nilai tambah. 

Unit-unit dalam organisasi yang ada 
dalam perusahaan bukan hanya unit-unit 
yang disebutkan di atas. Bagi perusahaan 
yang relatif besar akan memunculkan 
unit-unit baru di samping unit-unit yang 
disebut di atas misalnya unit akuntansi, 
unit yang menangani masalah hukum, 
unit yang menangani keluhan, dan unit 
yang melakukan pengawasan intern. 
Pertanyaannya, apakah unit-unit tersebut 
memberikan nilai tambah bagi organisasi? 
Pembentukan unit-unit tersebut dalam 
organisasi perusahaan menunjukkan 
adanya nilai tambah atau manfaat yang 
akan diberikan, apa bentuk nilai tambah 
yang diberikan oleh unit-unit tersebut? 
Secara khusus, apa nilai tambah yang 
diberikan unit pengawasan intern atau 
yang disebut dengan internal auditor bagi 
organisasi?

Pertanyaan mengenai nilai tambah yang 
diberikan internal auditor selalu relevan 
ketika organisasi menghadapi berbagai 
persoalan. Jika terjadi persoalan yang 
mengharuskan perusahaan melakukan 

perampingan struktur, internal auditor 
menduduki  posisi keberapa untuk 
dihapuskan? Internal auditor sebagai 
subyek yang melakukan audit menyatakan 
bahwa mereka memberikan nilai tambah 
bagi organisasi, bagaimana dengan 
manajemen sebagai obyek yang diaudit? 
Apakah internal auditor memberikan nilai 
tambah bagi mereka? Jika pertanyaan 
dipersempit, apakah intenal auditor 
memberikan nilai tambah bagi unit 
produksi, unit penjualan, unit pengiriman, 
unit penagihan atau internal auditor hanya 
memberikan nilai tambah bagi manajemen 
secara keseluruhan tanpa dapat 
mengidentifikasi unitnya? Kegiatan yang 
dilakukan oleh unit-unit seperti ini dapat 
diartikan sebagai kegiatan operasional. 
Dari definisi internal auditing bahwa 
internal auditor harus dapat merencanakan 
kegiatan untuk dapat meningkatkan 
operasi organisasi (improve an organisation’s 
operations).

Beberapa ahli memberikan pendapatnya 
mengenai nilai tambah yang bisa diberikan 
oleh internal auditor. Eric Lundin dalam 
majalah Internal Auditor menyatakan bahwa 
internal auditor telah memberikan nilai tambah 
ketika internal auditor melakukan pekerjaannya 
dengan efisien dan efektif. Eric menyatakan 
“internal auditors add value simply by performing 
their functions effectively and efficiently.” Hal ini 
tidak dapat dipungkiri, ketika internal auditor 
dapat menghemat biaya yang dikeluarkan 
untuk pelaksanaan audit tentu saja itu telah 
memberikan nilai tambah berupa pengurangan 
biaya yang harus ditanggung organisasi. Akan 
tetapi apakah itu yang dimaksud dengan nilai 
tambah yang diberikan oleh internal auditor? 
Dalam perannya untuk menjamin efektivitas 
dan efisiensi  Eric Ludin menyatakan internal 
auditors make value-added contributions throughout 
the entire audit process and in almost every aspect of 
their work. Artinya internal auditor sebenarnya 
memberikan nilai tambah pada seluruh 
kegiatan yang dilakukan.
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7.  Attack problems area, such as health-care cost; 
8.  Share technology with business unit;
9.  Align with costumers;
10.  Issue audit-advisories company wide;
11.  Conduct preventive auditing;
12.  Reduce external auditor costs; 
13.  Place auditors in special assignment;
14.  Get the audit report out fast;
15.  Go back to basics.

Satu contoh atas nilai tambah yang dapat 
diberikan oleh internal auditor 
adalah menjadi katalis. Peran 
sebagai katalis adalah peran 
internal auditor yang dapat 
membuat perubahan yang dapat 
meningkatkan laba (profitability) 
dan pengembalian atas aset 
(return on asset). 

Menurut IPPF (2012:42) arti add 
value: The internal audit activity 
adds value to the organisation (and 

its stakeholders) when it provides objectives and 
relevant assurance, and contribute to the effectiveness 
and efficiency of governance, risk management, and 
control processes. Memperhatikan definisi ini 
bahwa add value hanya dapat diberikan ketika 
dilakukan assurance. IPPF (2012:42) menjelaskan 
assurance sebagai an objective examination of 
evidence for the purpose of providing an independen 
assessment on governance, risk management, and 
control processes for organisation. Examples may 
include financial, performance, complience system 
security, and due diligent engagements. Apakah 
kegiatan consulting tidak menambah nilai? IPPF 
(2012:42) memberikan pengertian mengenai 
consulting services adalah advisory and related 
client services activities, the nature and scope of 
which are agreed with the client, are intended to add 
value and improve an organisation’s governance, 
risk management, and control processes without 
the internal auditor assuming management 
responsibility. Examples include counsel, advice, 
facilitation, and training. Dari sisi definisi, hanya 
consulting yang menyebut secara eksplisit 
kegiatan yang menambah nilai. Kata-kata 
to add value dan to improve mengandung 
pengertian adanya perubahan suatu kondisi ke 
kondisi yang lain yang lebih besar, lebih baik 

Sawyer (2005:854) menyatakan bahwa dalam 
Standar yang berlaku sejak 1 Januari 2002, 
internal auditor sudah harus memperhatikan 
karakteristik efisiensi dan efektivitas. Pengertian 
ini hampir sama dengan yang dikemukakan 
Lundin bahwa ketika internal auditor 
menekankan pekerjaannya pada efisiensi dan 
efektivitas itu sudah menambah nilai. Hal ini 
disebabkan karena karakteristik efisiensi dan 
efektivitas mempunyai dampak langsung pada 
nilai tambah operasi organisasi. Selanjutnya 
Sawyer mengemukakan 
bahwa praktik partisipatif audit 
yang melibatkan auditi dalam 
suatu kolaborasi yang akan 
meningkatkan operasi organisasi 
pun sudah merupakan nilai 
tambah. Sawyer (2005:854) 
menyatakan Also, the practice of 
participative auditing that entails 
working directly with the client infer 
that this collaborative effort will 
enhance the client operation and thus 
“add value” to it.

Satu nilai tambah lain yang dikemukakan 
oleh Sawyer adalah masuknya personil 
operasional ke dalam organisasi audit 
yang dapat memberikan nilai tambah juga. 
Sawyer (2005:855) menyatakan bahwa nilai 
tambah internal audit lainnya ketika personil 
operasional terlatih masuk ke organisasi audit 
dapat memberikan pemahaman yang lebih  
bagaimana melakukan lebih baik “how to do it 
better”. Ini lebih merupakan proses bagaimana 
organisasi internal audit untuk lebih baik 
dengan memanfaatkan pengalaman personil 
operasional melakukan kegiatan audit.
 
Ahli lainnya yang menaruh perhatian pada nilai 
tambah ini adalah Gary M. Stern. Stern, dalam 
Sawyer (2005) menyatakan ada 15 nilai tambah 
yang dapat diberikan oleh internal auditing 
meliputi:
1.  Become a catalyst for change;
2.  Make auditing more collaborative;
3.  Use self-assessment to buy in;
4.  Bring business staff into auditing; 
5.  Concentrate on business risk;
6.  Aim to increase profits;
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dari kondisi sebelumnya. Konkritnya add 
value harus bisa menggambarkan kondisi 
sebelum dan sesudah, apakah bisa diukur 
hasil pekerjaan auditor sebelum dan sesudah 
dilakukan audit?

Nilai tambah yang diberikan internal 
auditor mungkin tidak dapat dihitung atas 
satu penugasan secara kuantitatif. Akan 
tetapi nilai tambah yang diberikan dari 
setiap penugasan akan membentuk nilai 
tambah kumulatif untuk menyumbang 
pada efisiensi dan efektivitas organisasi. 
Internal auditor memberikan jaminan 
bahwa pengendalian kunci telah didisain, 
terselenggara dengan efektif dan efisien, dan 
berfungsi untuk melindungi kepentingan 
para stakeholders yang sudah memberikan 
nilai tambah pada organisasi. Hasil dari 
kegiatan ini memang tidak secara konkrit 
terlihat dan dapat diukur dengan uang 
tetapi telah menambah nilai pada organisasi. 
Lundin menyatakan this type of assurance may 
be impossible for auditors to quantify monetarily, 
but it definitely constitutes value-added service. 

Pengukuran nampaknya menjadi masalah 
yang relevan ketika mendiskusikan 
nilai tambah ataupun peningkatan yang 
dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan 
oleh internal auditor. Para ahli sependapat 
bahwa internal auditor itu memberikan 
nilai tambah dan dapat meningkatkan 
operasional organisasi. Survey yang 

dilakukan juga mengungkapkan bahwa 
internal auditor itu memang masih 
memberikan nilai tambah. Akan tetapi 
kegagalan mengukur kondisi sebelum dan 
sesudah dilakukan audit apalagi secara 
kuantitatif menyebabkan berbagai pihak 
mempersoalkan peran yang diberikan oleh 
internal auditor.

Internal auditor dapat memperlihatkan nilai 
tambah pada proses yang dilakukan dan 
output yang dihasilkan dengan mengukur 
penambahan nilai dari kehadiran internal 
auditor. Dalam perspektif ekonomi, 
Brandendurger (1997) menyatakan "Added 
value equals total value created with you in the 
game, minus total value created without you in 
the game." Dalam konteks internal auidtor, 
apakah nilai organisasi dengan kehadiran 
internal auditor lebih besar daripada tanpa 
auditor? Jika jawabannya ya, maka internal 
auditor telah memberi nilai tambah pada 
organisasi.

Tidak dipungkiri bahwa internal auditor 
memberi nilai tambah bagi organisasi. 
Internal auditor harus dapat membuktikan 
bahwa setiap penugasan memberi niai 
tambah dan menyumbang pada penciptaan 
nilai organisasi secara keseluruhan dan jika 
memungkinkan dilakukan pengukuran 
secara kuantitatif maupun kualitatif.
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Buku berjudul “Anti Mainstream 
Marketing” yang ditulis oleh Bupati 
Abdullah Azwar Anas dengan 

maksud moment untuk flashback, meninjau 
kembali pembelajaran-pembelajaran 
(lesson learned) selama sembilan tahun 
membangun Banyuwangi. Harapannya, 
bisa dipakai oleh pemimpin, masyarakat 
Banyuwangi, dan pemda lain untuk 
memajukan daerahnya. Bupati 
menjadikan keterbatasan dan image 
negatif sebagai peluang, yaitu kelebihan 
potensi daerahnya dengan konsep 
ekoturisme. Banyuwangi dulunya adalah 
daerah hitam. Untuk memutihkannya, 
beliau memiliki strategi melalui 
pariwisata, sehingga dalam setiap 
pidatonya beliau selalu menekankan hal 
tersebut dan memantau pelaksanaannya.
Sebelumnya Bupati telah mencari 
kesempatan dan peluang, membaca 
situasi, kelemahan dan kelebihan 
terkait sumber daya alam, selanjutnya 
sumber daya manusia, baru kemudian 
ketersediaan anggarannya. Semua 
difokuskan pada pariwisata, karena 
mempunyai efek multiplier ke 
perekonomian. Strategi visi dan misi 
beliau sederhana, yaitu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui 
pariwisata. Jadi ketika ada event, 
Dinas Pariwisata yang bertanggung 
jawab terhadap acaranya, dinas PU 
mempersipakan infrastrukturnya, dan 
Dinas Sosial menangani masyarakatnya. 
Tidak ada ego SKPD, tetapi berpikir 
satu Banyuwangi. Semua SKPD 
diarahkan kepada program yang 
mendukung pariwisata. Kluster-kluster 
yang ditangani sesuai tupoksi masing-
masing, tetapi tolak ukurnya jelas, yaitu 
mengentaskan kemiskinan. Intinya 
fokus.
Strateginya adalah setiap SKPD 
merupakan dinas pariwisata, harus 
bisa menjelaskan pariwisata dalam 
setiap event. Tahun pertama dan 
kedua masa jabatannya, beliau gencar 
memublikasikan dan bertindak sebagai 
tenaga sales/marketing di berbagai 
kesempatan termasuk melalui media.
Dalam buku tersebut, dijelaskan tentang 
dua puluh jurus anti mainstream 
marketing yang terdiri dari tiga poin 
besar, yaitu
1. 7 Jurus Strategi (marketing strategy);
2. 6 Jurus inovasi (innovation strategy);
3. 7 Jurus Kepemimpinan Pemasaran 
(marketing leadership).
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Penulis: 
Abdullah Azwar Anas

Penerbit: 
PT Gramedia Pustaka Utama

Tahun Terbit: 
2019
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SIBUK
Resensi Buku

SIBUK
Resensi Buku

SIBUK
Resensi Buku

46 S E P U T A R  L I T B A N G



47V O L .  I I  /  N O .  4  /  T A H U N  2 0 1 9

SIBUK
Resensi Buku

Disebut anti mainstream karena out of 
the box dan jurus tersebut mengandung 
unsur yang saling bertentangan 
(paradoks).

Strategi
1. Setiap Dinas adalah Dinas 

Pariwisata
Nama dinas seperti pemda lainnya. 
Seperti Dinas pemuda dan olahraga, 
di daerah lain kewajibannya 
membina berbagai cabang olahraga 
dan menciptakan prestasi. Tapi di 
banyuwangi, dituntut lebih, yaitu 
menjadikan event olahraga sebagai 
atraksi pariwisata, seperti Tour de 
Ijen, event internasional tahunan 
untuk olahraga bersepeda yang 
mendatangkan peserta dari luar 
negeri. Dinas pertanian mengadakan 
Agro Expo, Dinas Perindag dengan 
Museum Kereta Api, dan lain-lain.

2. Setiap Lokasi adalah Destinasi dan 
Setiap Program adalah Atraksi
Dinas mempunyai program dan 
kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsinya, tetapi 
dikemas sebagai sebuah event. 
Setiap Program yang dieksekusi oleh 
dinas menjadi atraksi yang menarik 
minat wisatawan, “Festival of Thing”. 
Program pembersihan sungai dan 
toilet menjadi Festival Toilet dan 
Kali Bersih. Menyulap mal yang 
mangkrak menjadi Mal Pelayanan 
Publik, yang mengintegrasikan 203 
layanan di satu tempat, mencontoh 
di Azerbaijan, dan menjadi tempat 
orang datang untuk studi banding. 

3. Setiap yang Datang adalah Endorser, 
Cerita adalah Segalanya
Konsep yang digunakan adalah 
Public Relation (PR). Setiap yang 
datang adalah PR (customer as 
endorser) yang dilayani dengan 
optimal, sehingga menyebarkan 
pengalaman itu kepada yang lain. 
Satisfied customer is the best source 
of advertisement. Kekuatan cerita 
getok tular melalui brand story, yaitu 

problem, solution, dan success.
4. Kesan Pertama Begitu Menggoda 

Kesan Terakhir adalah Kenangan untuk 
Selamanya seperti yang telah disampaikan 
di awal cerita ini.

5. Merawat dan Meruwat
Merawat kearifan lokal dalam suku, 
tradisi, dan budaya dalam atraksi.

6. Dari Kota Santet Menjadi Kota Internet 
Reposisi Banyuwangi yang mistis, 
menjadi Banyuwangi canggih melalui 
Smart Kampung, Banyuwangi Digital 
Society, dan e-Village Budgeting.

7. Setiap Nama harus Bermakna
Setiap program dibuat menarik, inspiratif, 
emosional, empatik, menggerakkan, dan 
bermakna. Misalnya, Laskar Sakina yang 
bertujuan menghapuskan kematian ibu 
dan bayi.

Inovasi
1.Dari PAD ke PDRB

Bukan semata bertujuan untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, 
tetapi yang menjadi tujuan adalah 
Produk Domestik Regional Bruto, dengan 
meningkatkan tourist, trader, investor (TTI) 
melalui iklim usaha yang sehat, pelayanan 
yang baik, dan perizinan yang mudah.

2. Kelemahan adalah Daya Saing.
Inovator selalu memutar otak utk 
membalikkan keadaan, menjadikan 
kelemahan sebagai kekuatan. Always 
turn a negative situation into a positive 
situation (Michael Jordan). Punya mimpi 
membangun bandara yang berbeda dan 
unik tetapi anggaran terbatas, sehingga 
menciptakan keunikan melalui ramah 
lingkungan dan unik dengan bangunan 
suku Osing.

3. Menciptakan bukan Mengikuti Pasar.
Tidak mudah, hasil yang yang luar biasa 
hanya bisa terwujud melalui cara baru 
yang tidak biasa. Membangun Kota 
Arsitektur dalam waktu cepat melalui 
network, friendship, dan relationship dengan 
arsitektur yang terkenal dan membuat 
Festival Arsitektur Nusantara. Sikap 
yang ditanamkan kepada ASN untuk 
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berfikir inovatif, anti mainstream, 
tidak biasa, dan tidak rutin 
dilakukan. Kota Digital dilakukan 
dengan membentuk semua sarana 
berbasis IT tms Hackathon pintar: 
Musrenbang Milenial. Kota Kopi : 
memperkenalkan kopi Banyuwangi.

4. ATM, Festival Tour de Ijen, meniru 
Tour de Singkarak, Tour de France, 
serta menggabungkan dengan 
kearifan lokal, misalnya peserta 
internasional Tour de Ijen memakai 
sarung dan peci, serta berangkat dari 
pesantren.

5. Rakyat adalah raja.
Semakin ke bawah semakin 
diprioritaskan; lanjut usia, UMKM, 
buta huruf. Misalnya, rantang kasih, 
program pemberian makanan gratis 
untuk 3.000 lansia, kolaborasi APBD, 
alokasi dana desa, dan Baznas. 
Warung pintar adalah UMKM yang 
diubah menjadi warung modern 
dengan sarana wifi, televisi, dispenser, 
charging station, dengan manajemen 
keuangan dan stok barang dikelola 
secara digital.

6. Jemput bola bukan tunggu warung 
(Proaktif).
Strategi menyerang (ofensif) 
dalam sepak bola. Contohnya, 
program gempita perpus: gerakan 
masyarakat pemberantasan Tributa 
dan pengangkatan murid putus 
sekolah. Pemerintah bekerja 
sama dengan membentuk laskar 
pemburu, Masyarakat proaktif yang 
menginformasikan atau menjadi 
pemburu buta huruf. Pemburu bumil 
RISTI: Pemburu ibu Hamil Risiko 
Tinggi. Garda Ampuh (gerakan 
daerah angkat anak asuh) dan Siswa 
Asuh Sebaya adalah proaktif untuk 
para anak muda. Stephen Covey, 7 
Habbits of High Effective People, orang 
proaktif selalu berfokus pada energi 
positif, bukan reaktif yang fokus pada 
energi negatif. Inilah yang membuat 
ASN bersemangat dan penuh energi 
positif memberikan pelayanan publik.

Kepemimpinan
1. Modal Sosial: Merangkul agar Energi 

Mengumpul.
Modal sosial adalah modal terbesar 
berjalannya kepemimpinan yang 
efektif. Forum-forum dibentuk untuk 
mendapatkan dukungan dari ASN, 
parpol, LSM, industri media, dan 
tokoh masyarakat. Semua harus 
dirangkul, agar mau berkontribusi 
dan berpartisipasi. Social capital 
is a capability that arises from the 
prevalence of trust in society (Francis 
Fukuyama). Setelah dengan ASN, 
upaya untuk menjaga kepercayaan 
adalah tidak memasukkan tim sukses 
kepala daerah dalam manajemen 
pemerintahan. Yang kedua adalah 
mewujudkan modal sosial dengan 
masyarakat, yaitu dengan menyapa 
mereka, yang tim rasakan saat 
berkunjung dan bertemu dengan 
bupati secara kebetulan. 

2. Inspirasi.
Bupati menginspirasi dengan 
lompatan besar, meraih penghargaan 
dan memenangkan lomba. Pada 
Tahun 2018 ada 341 inovasi, karena 
bupati mewajibkan setiap dinas, 
instansi vertikal, perguruan tinggi, 
PKK, desa, kelompok masyarakat dan 
semua elemen untuk berinovasi dan 
meraih prestasi. Ajang Banyuwangi 
award adalah sarana untuk 
menghargai kontribusi dan inovasi 
semua lapisan masyarakat. Pemimpin 
terus menginspirasi, menjaga stamina, 
dan semangat untuk kesuksesan. Visi-
misi-program yang diterjemahkan 
dengan inovasi.

3. Mempercepat eksekusi.
Tantangan klasik instansi pemerintah 
adalah kecepatan. Penyebabnya 
adalah sistem dan culture melalui 
attention to detail dan continuous 
evaluation. Yang penting melangkah, 
penyempurnaan belakangan. 
Budaya kerja cepat dilakukan 
dengan menciptakan a) Inovasi, 
memungkinkan program normal 
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Governance di Madrid, dan Asean 
Smart Cities Network. Menurut Bupati, 
penghargaan sangat penting dalam 
membentuk the winning mentality 
bagi ASN. Penghargaan bukan 
tujuan, melainkan menjadi indikator 
kesuksesan dan tiap tahun indikator 
tersebut dinaikkan sehingga terus 
memotivasi ASN. Indikator tersebut 
menjadi quick win sebagai jeda untuk 
mewujudkan capaian yang lebih 
tinggi. Setiap kemenangan diberi 
apresiasi, tidak harus berwujud 
material, tetapi yang powerful adalah 
yang emosional dan personal, seperti 
Banyuwangi Award 2019. 

7. Memanusiakan ASN.
Merangkul dan mengayomi, 
positive thinking sehingga tidak 
ada prasangka dan curiga. 
Pertama dilakukan membersihkan 
lingkungan kerja, lalu saling 
menyapa, senyum, dan melayani, 
yang dimulai dari pemimpin. 
Memilih orang yang bersemangat 
tinggi sehingga kemampuan yang 
tinggi bisa dipelajari, bukan yang 
berkemampuan tinggi, tetapi tidak 
mempunyai semangat. Siklus 
semangat yang dikobarkan di 
ASN adalah Challenge, Success, dan 
Appreciation.

Model Pemasaran Banyuwangi dapat 
dirangkum dalam sebuah diagram yang 
menggambarkan hal-hal berikut:
1. Tetapkan Target Market.

Lingkaran dasar, yaitu resident (orang 
yang ingin berkarya dan tinggal di 
Banyuwangi), investor, event organizer, 
manufacturer, exporter, dan traveler.

2. Tawarkan Value Proposition.
Berupa segi empat dalam lingkaran 
yang terdiri dari talent, governance, 
trade, investment, dan tourisme sebagai 
tourisme centered economy. 

3. Jalankan Strategi.
Berupa segitiga dalam segi empat 
yang terdiri dari 7 jurus strategi, 6 
jurus inovasi, dan 7 jurus leadership.

dalam waktu tiga bulan bisa selesai 
dalam tiga minggu, b) Momentum, 
jika kesempatan datang dan tidak 
cepat ditangkap, lewatlah kesuksesan. 
Perlu kerja keras untuk menangkap 
momentum. Siklus kecepatan: 
ciptakan Momentum-temukan Ide 
perubahan-Eksekusi cepat.

4. Eksekusi adalah tentang detail, 
tujuannya: doing the right thing 
dan improve all the time. Pemimpin 
seperti burung elang terbang tiggi 
yang memunculkan ide visioner 
dan strategi, serta terbang rendah 
untuk kontrol dan evaluasi eksekusi. 
Kebiasaan tersebut menumbuhkan 
self check and control di semua ASN. 
Pertimbangan dalam control and 
evaluation adalah akurat dengan 
standar, tuntas, dan konsistensi 
yang merupakan faktor kunci 
pembentukan budaya kerja.  

5. Memberantas sekat birokrasi dengan 
kolaborasi.
Inovasi dan kolaborasi adalah 
kunci sukses dalam membangun 
Banyuwangi. Kolaborasi internal dan 
eksternal memungkinkan berbagi 
sumber daya sehingga mencapai 
kekuatan bersama. Melalui event dan 
festival selain tujuan utama sebagai 
pariwisata, adalah menghapus 
ego sektoral antar kepala dinas, 
memunculkan trust yang menjadi 
dasar modal sosial dan solidaritas 
tim dalam mengeksekusi program. 
Collaboration speeds things up.

6. Setiap insan harus menjadi 
pemenang.
Banyuwangi mendapatkan banyak 
penghargaan nasional di tahun 
2018, seperti pembangunan daerah 
terbaik, Parasamya Purnakarya 
Nugraha untuk evaluasi kinerja 
pemda, Kabupaten Terinovatif 
dengan 341 inovasi. Di tingkat 
internasional, yaitu The Clean Tourisme 
City di ASEAN, United Nation World 
Tourisme Organization (UNWTO) 
untuk The Innovation in Public Policy 
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Penyelenggaraan seminar 
hasil litbang diawali dengan 
penampilan tarian sambutan 

Lenggak Lenggok Jakarta. Tarian 
yang penuh dengan dinamika ini 
melambangkan bagaimana perubahan 
yang begitu cepat terjadi di era 
sekarang ini sehingga diperlukan 
semangat untuk selalu berinovasi. 
Hal ini sesuai dengan tema seminar 
kali ini, yaitu “Meningkatkan Kinerja 
Auditor Internal Melalui Semangat 
Inovatif dan Budaya Berbagi 
Pengetahuan”. 

Dalam pembukaan seminar, Kepala 
Puslitbangwas BPKP menyampaikan 
bahwa seminar dilatarbelakangi 
semangat untuk menjadikan BPKP 
sebagai organisasi pembelajar yang 
inovatif. Upaya tersebut perlu 
didukung oleh seluruh pegawai dan 
unit kerja baik di pusat maupun 
di perwakilan BPKP. Beliau 
mengungkapkan bahwa upaya-upaya 

tersebut selama ini sudah berjalan, 
tetapi harus terus ditingkatkan dan 
diinovasikan. Seminar kelitbangan 
sendiri dapat menjadi ajang untuk 
menyampaikan hasil kajian dari 
Puslitbangwas bagi perbaikan 
kualitas dan proses bisnis di BPKP. 
Acara kemudian dilanjutkan dengan 
arahan dari Plt Kepala BPKP yang 
menyampaikan bahwa Puslitbang 
BPKP harus berupaya optimal dalam 
menjawab tantangan bagaimana 
menjadikan BPKP menjadi suatu 
organisasi yang unik. 

Dalam hal kelitbangan beliau 
menyampaikan secara umum ada dua 
titik action yang harus dilakukan, yaitu 
merealisasikan sesuatu menjadi faktual 
serta men-delivery imajinasi-imajinasi 
atau sesuatu yang kita upayakan bisa 
dicapai. Beliau juga menyarankan agar 
litbang selalu berkoordinasi dengan 
unit kerja operasional dan pusdiklat.
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Seminar yang dihadiri oleh 250 
orang peserta ini mendiskusikan tiga 
topik kajian, yaitu Kajian Panduan 
Implementasi Struktur Manajemen 
Risiko Sektor Publik, Kajian Agile 
Auditing, dan Kajian Panduan 
Pengawasan Cepat. Pemapar pertama, 
Tri Wahyono, mengenai Kajian 
Panduan Implementasi Struktur 
Manajemen Risiko Sektor Publik, 
menyampaikan bahwa 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 pertahanan lini kedua ini 
semakin penting karena perkembangan 
proses bisnis dan keterbatasan sumber 
daya yang dimiliki oleh APIP sebagai 
pertahanan lini ketiga untuk dapat 
melakukan pemantauan implementasi 
manajemen risiko pada setiap unit 
kerja. Kajian ini mengusulkan struktur 
manajemen risiko yang terdiri dari 

pertahanan lini pertama, kedua, dan 
ketiga bagi kementerian/lembaga 
dan pemerintah daerah dengan 
menggunakan framework three lines of 
defense dan integrasi antara manajemen 
risiko dan manajemen kinerja 
organisasi.

Kemudian, pemaparan dilanjutkan oleh 
Gun Gun Gunanjar dengan topik Kajian 
Agile Auditing, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui konsep Agile Audit 
Intern, potensi BPKP untuk menerapkan 
konsep tersebut, dan langkah-langkah 
penerapannya. Kajian ini menggunakan 
Audit dengan Tujuan Tertentu atas 
Program Dana Jaminan Sosial BPJS 
sebagai konteks penelitian.  Penelitian 
ini menyimpulkan potensi BPKP 
untuk menerapkan konsep tersebut 
dan langkah-langkah penerapannya 
secara umum. Implikasi penelitian ini 
mengusulkan pengembangan langkah-
langkah tersebut secara lebih rinci 
untuk dapat diimplementasikan.
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cepat harus tetap menjaga kualitas hasil 
pengawasan, serta penggunaan IT yang 
harus berhati-hati dengan masalah security.

Pembahas berikutnya, Meita dari PwC 
Indonesia menyampaikan bahwa PwC 
sendiri sudah menerapkan konsep 
agile yang terlihat dari ruangan kantor 
yang sudah menerapkan “Agile Office 
Concept” untuk efisiensi ruangan serta 
memungkinkan pegawai untuk lebih 
banyak berkolaborasi dan berkomunikasi. 
Beliau juga menyampaikan bahwa tidak 
semua organisasi dapat menerapkan agile, 
yang kriteria organisasinya adalah adanya 
ketidakpasian, risk tinggi, belum ada 
kontrolnya, atau kontrolnya belum berjalan. 
Adapun kunci keberhasilan dari agile adalah 
kolaborasi, penggunaan IT, dan face to face 
bertemu dengan orang. Kemudian sebelum 
acara ditutup dilakukan tanya jawab yang 
disambut antusias oleh peserta seminar dan 
ditanggapi oleh para pemberi paparan.

Acara seminar dipandu moderator Jamason 
Sinaga, Kepada Bidang Pengembangan dan 
Inovasi Pengawasan, Puslitbangwas BPKP.

Pemaparan terakhir, yaitu Kajian Panduan 
Pengawasan Cepat yang dipaparkan oleh 
Purwantoro, mengungkapkan bahwa 
kajian ini merupakan hasil pencermatan, 
penganalisisan, serta proses sintesis 
atas hasil penelitian metodologi quick 
was, hasil pengumpulan data, quick 
count, serta agile audit. Adapun beberapa 
prinsip yang harus dicermati dalam 
melaksanakan pengawasan cepat adalah 
kecepatan waktu, penggunaan TI, 
personel berpengalaman, fokus memenuhi 
permintaan pemangku kepentingan, 
penyediaan dana secara fleksibel, kerja 
sama yang baik, komunikasi yang 
intens, on going review, dan proses yang 
dinamis. Konsep tersebut dituangkan 
dalam struktur pedoman menurut 
unsur manajemen, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

Setelah ketiga pemaparan dari 
Puslitbangwas, acara dilanjutkan dengan 
pembahasan dari narasumber internal dan 
eksternal, yaitu Animaharsi dan Meita dari 
PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia. 
Animaharsi mengapresiasi ketiga topik 
hasil litbang yang mengangkat masalah 
kekinian, tetapi beliau juga mewanti-
wanti terkait masalah pengawasan yang 

Teks Yulia P Rahman
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Berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya, pelaksanaan Forum 

Kelitbangan tahun ini menjadi 
satu rangkaian dengan kegiatan 
Seminar Hasil Litbang, dengan 
tema Meningkatkan Kinerja Auditor 
Internal melalui Semangat Inovatif dan 
Budaya Berbagi Pengetahuan. Forum 
Kelitbangan sebagai kelanjutan Forum 
Duta KMS tahun lalu, mengundang 
para duta KMS dari kedeputian, 
pusat-pusat, biro-biro dan perwakilan 
BPKP untuk mendeklarasikan 
komitmen bersama dan menyaksikan 
Display Inovasi. Kegiatan tersebut 
dilaksanakan selama tiga hari yaitu 
hari Selasa sampai dengan hari 
Kamis, tanggal 15-17 Oktober 2019 
bertempat di Aula Gandhi BPKP 
Pusat, menghadirkan narasumber dari 
LIPI, LAN, MenPANRB, Konsultan 
KMS, dan Puslitbangwas BPKP untuk 
meningkatkan capacity building para 
duta KMS.  

Dengan berakhirnya rangkaian 
acara seminar menjadi penanda 
dibukanya Forum Kelitbangan Tahun 
2019. Workshop materi kelitbangan 
di hari pertama menghadirkan 
narasumber Siti Zuhro, Peneliti LIPI 
membawakan materi Peran Litbang 
dalam mendukung kinerja organisasi: 
upaya untuk membangun evidence based 
policy, dilanjutkan dengan pemaparan 
Inovasi Sektor Publik oleh Tri Widodo 
selaku Deputi Kajian Kebijakan dan 
Inovasi Administrasi Negara (KKIAN) 
Lembaga Administrasi Negara RI. 
Sesi acara dibuka dengan pemaparan 
dari masing-masing narasumber dan 
diakhiri dengan tanya jawab.

Menurut Siti, yang perlu ditonjolkan 
dalam suatu penelitian  adalah 
curiousity atau watak dasar penelitian, 
yaitu rasa keingintahuan kenapa 
fenomena itu muncul. Selain itu 
kita boleh salah menganalisis tetapi 

FORUM KELITBANGAN 
TAHUN 2019

Teks Dewi Nur Aini
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tidak boleh bohong terhadap semua 
temuan yang kita sampaikan. 
Penelitian dilakukan secara 
berproses, bertahap, transparan, 
bisa dipertanggungjawabkan serta 
diargumentasikan dengan layak dan 
kredibel serta tidak boleh diintervensi 
oleh keakuan kita.

Siti menyampaikan bahwa penelitian 
dan pengembangan diharapkan dapat 
mengubah dari knowledge to policy. 
Tantangan Puslitbangwas dalam 
merespon Revolusi Industry 4.0 adalah 
bagaimana memberikan nuansa 
kebaruan pada sistem audit bahwa 
pengawasan itu harus melekat, tidak 
perlu diawasi. Bagaimana membuat 
inovasi dengan formula atau sistem 
audit yang integrated mentransfer nilai-
nilai dimana semua ASN dan non ASN/
swasta merasakan auadit tiap hari, ada 
sensor pada diri masing-masing.

Pemaparan selanjutnya oleh 
narasumber kedua, Tri menjelaskan 
positioning Indonesia di dunia 
Internasional dalam berbagai indikator 
agak lemah sehingga ketertinggalan 
tersebut harus dikejar dengan sebuah 
lompatan di sektor publik baik dari 
sisi kelembagaan, SDM Aparatur, 
tata laksana, pelayanan public sampai 
pola hubungan antar lembaga, harus 

diperbaiki melalui inovasi sektor 
publik.

Menurut Tri, inovasi itu melakukan 
sesuatu rutinitas sebagai bagian dari 
tanggung jawab dan tugas dan fungsi 
kita sehari-hari dengan cara-cara 
yang tidak biasa, cara yang berbeda 
serta berdampak positif. Adapun 
kriteria inovasi antara lain kebaruan, 
kemanfaatan, memberikan solusi, 
berkesinambungan dan kompatibel 
dengan sesuatu diluar dirinya.  Disisi 
lain tiga hal yang membuat inovasi 
tidak bisa berjalan dengan massif 
adalah rutinitas, budaya paternalistic 
dan rezim administrasi yang kaku. 
Terakhir Tri memberikan cara 
untuk mendorong inovasi yang baik 
bahwa inovasi harus mendukung 
visi, membangun ekosistem inovasi 
sehingga menjadi habit, inovasi harus 
berkorelasi, berkolaborasi dengan 
unit yang lain menghasilkan output 
dan impact yang lebih sistemik, terus 
mengasah kreatifttas, serta membangun  
budaya inovasi yang berlandaskan 
cinta.

Hari kedua pelaksanaan forum 
kelitbangan didesain untuk capacity 
building para duta KMS, diawali dengan 
pemaparan Capture Knowledge From LC 
and How to Design Newsletter oleh Eri 
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Prasetyawan. Banyak hal menarik yang 
dibahas dalam sesi ini yaitu bagaimana 
mengoptimalkan otak kanan dan kiri, cara 
meraih kesuksesan, knowledge is power, 
teknik meng-capture knowledge dan cara 
pembuatan konten newsletter yang menarik. 

Eri menekankan agar kita mengurangi 
kebiasaan-kebiasaan below the line seperti 
rasa malas dan gemar menunda-nunda 
yang penyebabnya lain blame (sering 
menyalahkan situasi atau keadaan), excuses 
(sering membuang-buang waktu untuk 
mencari alasan) dan sikap denial atau 
ngeyel, serta pentingnya sifat ownership, 
accountable dan responsible agar sukses 
dalam karier. Bagaimana kita selalu 
berprogress ke arah yang lebih baik atau 
kemajuan, serta kemampuan untuk 
merespon dengan baik dan bijak serta 
memiliki knowledge power.

Kesulitan dalam meng-capture knowledge 
biasanya karena adanya kesulitan 
meringkas, kurang fokus dan sulit 
konsentrasi dapat dihilangkan dengan 
teknik-teknik mengcapture knowledge antara 
lain: chronological note, bullet points, self 
re-phrase note, recording, 5w + 1h serta mind 
mapping. Dijelaskan pula prinsip-prinsip 
membuat konten newsletter yang menarik, 
teknik menulis newsletter konten serta tipe 
jenis judul newsletter yang harus diketahui.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi, 
pengenalan dan internalisasi Pedoman 

Pengelolaan Pelaksanaan Manajemen 
Pengetahuan (KMS) oleh Rury Hanasri. 
Harapannya agar para duta KMS 
mendapat nilai yang dapat ditularkan 
di unit kerjanya masing-masing, dengan 
menyusun rencana aksi dan melaksanakan 
kegiatan manajemen pengetahuan seperti 
Library Café sebagai alternatif yang paling 
mudah. Duta KMS harus berperan 
mengefektifkan KMS sebagai knowledge 
broker, berperan sebagai agent of chance dan 
memberikan kontribusi kepada organisasi. 

Selanjutnya sharing penerapan KMS oleh 
Puslitbangwas BPKP maupun para duta 
KMS. Tri Wahyono dan Chekat Rosyadi 
dari Puslitbangwas BPKP mengemukakan 
tantangan dalam menumbuhkan budaya 
berbagi pengetahuan di lingkungan 
BPKP serta perkembangan LC sebagai 
sarana berbagi pengetahuan. Banyak 
tacit knowledge yang belum digali  seiring 
dengan semakin banyaknya apresiasi 
kepada BPKP dari dalam dan luar 
negeri. Nur Ana Sejati menampilkan 
model pengembangan LC di Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Sri 
Hartono memberikan tips bagaimana 
Perwakilan BPKP Provinsi NTB bisa 
menyelenggarakan LC terbanyak, 
sedangkan Yulissa Ananda dari Perwakilan 
BPKP Provinsi Riau merupakan contoh 
bagaimana mengembangkan LC dengan 
pendekatan yang perfeksionis tetapi tidak 
dibayar. Tri menutup sesi ini dengan 
menekankan bahwa LC sejatinya adalah 
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budaya berbagi yang bisa dimulai dari 
hal-hal kecil yang nantinya menjadi 
semakin besar dan bermanfaat. LC 
bukan lah akhir tetapi ujungnya adalah 
diunggah di KMS agar bisa dinikmati 
oleh semua pegawai BPKP. 

Setelah rehat siang untuk ishoma, 
peserta berpindah ke ruang Library Café 
untuk mengikuti sharing session bersama 
Kapuslitbangwas dan Sestama dengan 
topik Peran Library Café dan Duta KMS. 
Sestama Dadang Kurnia menekankan 
inti utama dari KMS adalah bagaimana 
cara mengelola knowledge dengan baik 
dan benar, bagaimana meng-capture 
tacid knowledge agar menjadi aset yang 
sangat bernilai bagi organisasi. Budaya 
berbagi pengetahuan akan terus 
didorong melalui KMS dengan LC 
sebagai  jembatan yang efektif. Dadang 
menyampaikan bahwa sumberdaya 
manusia, proses dan teknologi menjadi 
komponen yang paling penting 
dalam knowledge management serta 
kunci membangun organisasi yang 
penuh pengetahuan dan pembelajaran 
melalui knowledge champion. Sestama 
juga mengingatkan untuk membentuk 
community of practice Government 
Internal Auditor serta bagaimana duta 
KMS dapat menjadi agent of knowledge 
champion melalui LC.

Kapuslitbangwas menginformasikan 
bahwa konsultan telah melakukan 
perubahan KMS dari sisi tampilan dan 

proses serta sudah webbase sehingga 
memudahkan gerakan  sharing 
knowledge dan inovasi akan semakin 
besar dan bergulir terus semoga akan 
berjalan dengan baik. Selain itu sudah 
ada Jurnal Pengawasan ber-ISSN untuk 
mewadahi hasil penelitian, proper-
proper, tesis dan disertasi pegawai 
tugas belajar yang ingin diangkat dalam 
bentuk jurnal. Jurnal Pengawasan based 
on research sedangkan KMS bukan based 
on research.

Kapuslitbangwas menekankan 
pentingnya dukungan pimpinan dalam 
pengembangan KMS selain akumulasi 
pengetahuan tacid individu menjadi 
pengetahuan organisasi, koordinasi 
pengelolaannya dan efektivitas KMS.  
Dijelaskan pula bagaimana upaya 
memelihara KMS, kedudukan KMS 
dalam GIA Corpu dan hubungannya 
dengan LMS,  kelebihan LC serta tujuan 
dan manfaatnya dan hubungan antara 
LC dengan KMS. Sesi diakhiri dengan 
tanya jawab para duta KMS mengenai 
perkembangan LC dan KMS di unitnya 
masing-masing serta kendala yang 
dihadapi.

Sebagai penutup acara hari ini adalah 
pemaparan Inspiring KMS oleh 
Konsultan KMS Paul Lumban Tobing. 
Paul membuka sesi dengan pertanyaan 
“What is knowledge?” Berdasarkan 
beberapa definisi yang ditampilkan, 
kata kuncinya adalah action. 
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Actionable membuat data, informasi 
dan pengetahuan menjadi knowledge. 
Selanjutnya pengelolaan knowledge perlu 
dipertajam lagi karena dalam suatu 
organisasi, pengetahuan tidak terbatas 
pada dokumen dan repository tetapi 
juga ada dalam rutinitas, praktek dan 
melekat dalam organisasi, yang dikenal 
dengan tacid knowledge dan explicit 
knowledge. Memasuki Revolusi Industri 
4.0 knowledge juga tersimpan dalam 
Artificial Inteligence, Robotic, Network dan 
berbagai aplikasi sebagai the power of big 
data.

Paul menekankan bahwa tidak ada the 
end of a knowledge management, namun 
roadmap knowledge saat ini masih sampai 
terciptanya smart and agile organization 
(smart organization, smart professional and 
smart knowledge), dengan mencontohkan 
Kantor PT Telkom yang berlokasi di 
Jalan Gatot Subroto sebagai smart office.  
Dijelaskan bahwa smart knowledge 
memiliki kriteria know the context, 
know the complexity and know the focus.  
Sedangkan untuk melakukan knowledge 
sharing membutuhkan fasilitator, 
partisipan, media, sistem dalam suatu 
organisasi dan trust, eksekusi segera 
serta jangan malu bertanya, karena 
bertanya membantu mereka mendeliver 
pengetahuan yang kita butuhkan.

Hari ketiga menjadi hari terakhir 
rangkaian kegiatan Seminar dan Forum 
Kelitbangan Tahun 2019. Diawali 
dengan pemaparan koordinasi dan 
pembinaan kelitbangan oleh Putut 
Hardiyanto menyampaikan Peraturan 
Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2016 
sebagai  pedoman dalam melakukan 
pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan 
kegiatan penelitian/ pengkajian di 
lingkungan BPKP agar memiliki standar 
yang sama dalam melakukan kegiatan 
penelitian dan pengkajian termasuk 
dalam penyusunan TOR. Penelitian dan 
pengembangan sebagai senjata yang 
diharapkan mempunyai pengetahuan 

terbaru termasuk tacit knowledge, 
impulsive knowledge yang sumbernya 
dari produk-produk kelitbangan. 

Display Inovasi menampilkan empat 
innovator dalam bidang pengawasan 
yang terpilih diantara 22 inovasi 
yang masuk Puslitbangwas, yaitu: (1) 
Siswakeudes - Ditwas Akuntabilitas 
Keuangan Pembangunan dan Tata 
Kelola Pemerintahan Desa, (2) SIAP 
2019 online - Pusbin JFA, (3) SIPANTJA 
(Sistem Informasi Pemantauan Kinerja) 
di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku 
Utara dan (4) Aplikasi Layak-Piawai-
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 
Utara, dengan narasumber Sri Hartini 
dari KemenPANRB untuk memberi 
komentar dan saran atas penampilan 
inovator terpilih sekaligus paparan 
tentang inovasi pelayanan publik dalam 
rangka percepatan peningkatan kualitas 
pelayanan publik, melalui gerakan 
one agency one innovation, kompetisi, 
jaringan dan replikasi inovasi pelayanan 
publik.

Sri memberi penjelasan mengenai 
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 
(KIPP) meliputi kriteria, tema-tema 
yang dilombakan, persyaratan, 
mekanisme dan tahapan seleksi serta 
hasil KIPP sejak 2014 -2019. Apresiasi 
bagi pemenang akan mendapatkan 
sertifikat penghargaan Top Inovasi, 
kesempatan mengikuti forum 
peningkatan kapasitas pelayanan publik 
baik nasional maupun internasional 
serta sebagai salah satu indikator 
pengalokasian DID khusus bagi inovasi 
dari Pemda.

Sejak tahun 2014 Indonesia turut 
berpartisipasi dalam United Nation 
Public Service Award (UNPSA) yang 
diprakarsai oleh PBB. Hasilnya sangat 
membanggakan yaitu pada tahun 
2018 Inovasi Kabupaten Teluk Bintuni 
berhasil meraih juara 1 kategori 1 – 
Reaching the Poorest and Most Vulnerable 



58 S E P U T A R  L I T B A N G

BELI
Berita Litbang

through Inclusive Services and Partnerships 
dan tahun 2019 Peta Bencana.id dari 
BNPB berhasil menjuarai kategori 2 
– Ensuring Integrated Approaches in the 
Public Sector Institutions SDG’s Category: 
Climate Change.
 
Terakhir Sri menekankan bahwa 
pelembagaan inovasi pelayanan 
publik dapat dilakukan dengan 
memasukkan dalam program dan 
anggaran instansi, menjadi bagian 
tugas dan fungsi instansi, mempunyai 
dasar hukum serta menjadikan inovasi 
sebagai budaya organisasi.  Adapun 
kunci sukses inovasi pelayanan publik 
adalah komitmen pimpinan, motivasi 
penyelenggara pelayanan publik dan 
sumberdaya manusia yang andal.

Tibalah di akhir acara yaitu deklarasi 
komitmen bersama para duta KMS 
sekaligus penutupan oleh Sekretaris 
Utama. Sestama mengucapkan terima 
kasih kepada para peserta forum yaitu 
para duta KMS yang sangat antusias 
dalam rangka mengimplementasikan 
maupun merencanakan untuk 
mengimplementasikan, banyak action 

plan, termasuk knowledge day akan 
ditagih jika berkunjung ke Perwakilan. 

Sestama mengingatkan bagi Perwakilan 
yang belum melaksanakan LC 
agar disegerakan, bagi yang sudah 
melaksanakan jangan lupa menjadikan 
tacit knowledge, buat newsletter update 
di KMS dan upload materi yang 
dibahas serta lakukan update setiap 
bulan. Sestama berpesan kepada 
para duta KMS agar menjaga dan 
mengimplementasikan value nilai 
pionir BPKP dan meneruskan kepada 
adik-adik generasi berikutnya, menjadi 
leader untuk menumbuhkan budaya 
sharing hal-hal yang bermanfaat baik 
melalui LC maupun forum diskusi-
diskusi nasional yang dapat dilakukan 
secara online tidak terbatas waktu dan 
tempat, serta menjadi leader untuk 
men-drive inovasi yang akan menjadi 
bekal kita ke depan. Inovasi yang 
sudah implemented yang bisa dirasakan 
stakeholder didorong untuk mengikuti 
lomba-lomba inovasi, yang secara 
substansi betul-betul merupakan 
inovasi dalam rangka meningkatkan 
kapasitas BPKP.
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DIKLAT METODOLOGI PENELITIAN 
KUALITATIF

Dalam rangka 
pengembangan 
kompetensi khususnya 
dalam hal penelitian, 

seluruh pegawai Puslitbangwas 
BPKP berkesempatan untuk 
mengikuti Pelatihan Metodologi 
Penelitian Kualitatif yang 
diselenggarakan oleh Pusdiklatwas 
BPKP pada tanggal 4-8 November 
2019. Acara tersebut dihadiri oleh 
Kepala Pusdiklat Pengawasan 
yang dalam hal ini diwakili oleh 
Kepala Bidang Penyelenggaran 
Diklat SPIP, Dadang R. Iskandar, 
serta Kepala Puslitbangwas Dr. 
Bonardo Hutauruk yang membuka 
diklat tersebut. Selain diikuti oleh 
pejabat fungsional auditor di 
Puslitbangwas, terdapat peserta 
diklat dari beberapa pegawai di 
Kedeputian Bidang Perekonomian 
dan Kemaritiman, Kedeputian 
Polhukam PMK, Pusinfowas serta 
Biro SDM.

Dalam sambutan sekaligus 
secara resmi membuka Diklat 
teknis substantif tersebut, 
Kepala Puslitbangwas, Bonardo 
Hutauruk menyampaikan bahwa 
penyelenggaraan Diklat sejalan 
dengan keinginan Puslitbangwas 
untuk menjadi Pusat Unggulan 
Inovasi pengawasan, di mana 
salah satu input yang diperlukan 
ialah adanya rasio SDM riset yang 
memadai.
Pusat Unggulan Inovasi (PUI) dalam 
bidang pengawasan, merupakan 
sebuah program yang dicanangkan 
oleh Puslitbangwas dalam upaya 
untuk meningkatkan kualitas hasil 
litbang agar outcomenya dapat 
memberi manfaat untuk stakeholders. 
Salah satu persyaratan PUI adalah 
adanya Jabatan Fungsional Peneliti 
dan jumlah lulusan S3 (Doktor) 
setidaknya 3 orang dalam setahun. 
Namun hal ini adalah uncontrollable 
factor dan belum dapat dipenuhi 

Teks Nugroho DP
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Puslitbangwas dalam waktu dekat. 
Dengan keterbatasan sumber 
daya ini, maka diharapkan Diklat 
Kualitatif ini mampu meningkatkan 
kualitas hasil litbang. 
Materi Diklat disusun dengan 
menyesuaikan kondisi yang 
berkembang saat ini, dimana 
penelitian kualitatif berkembang 
pesat dan menarik minat banyak 
peneliti. Termasuk penggunaan 
software yang biasanya hanya 
ada dalam penelitian kuantitatif. 
Sehingga diharapkan para peserta 
setelah mengikuti kegiatan ini, 
dapat mengaplikasikan ilmu yang 
diperoleh. 
Selama 5 (lima) hari peserta diklat 
diajarkan overview tentang metode 
kualitatif, metode analisis semiotika, 
studi kasus metode analisis 
semiotika, studi kasus penelitian 
kualitatif, dan praktek menggunakan 
perangkat lunak Nvivo. Diklat 
yang diselenggarakan Pusdiklatwas 
atas inisiatif Puslitbangwas ini, 
menghadirkan tenaga pengajar atau 
narasumber yang berkompeten yang 
berasal dari Lembaga Administrasi 
Negara (LAN).
Untuk mengetahui pemahaman 
peserta terhadap diklat ini, sebelum 

diklat dimulai terdapat pre test dan 
setelah berakhir dilakukan post test 
dengan menjawab pertanyaan essay. 
Dari hasil test tersebut dipilih tiga 
peserta terbaik yaitu Rury Hanasri, 
Mohammad Riyad, dan Jamason 
Sinaga yang ketiganya adalah 
pegawai Puslitbangwas. 
Satu hal yang menarik, meskipun 
materi diklat kali ini cukup ‘berat’, 
para peserta tetap semangat 
dan antusias mengikuti hingga 
hari terakhir. Kolaborasi antara 
pemberian materi dengan diskusi/
studi kasus yang dilakukan, cukup 
berhasil mengajak peserta untuk 
selalu berpartisipasi aktif dalam 
setiap sesi.
Sebagai penutup, Kapuslitbangwas 
mengingatkan bahwa keahlian 
seseorang bukan sekedar yang 
ada di dalam sertifikat. Namun 
keahlian itu adalah kemampuan 
dan pembuktian sertifikat 
tersebut dalam meningkatkan 
kualitas laporan penelitian.  
Mendapatkan sertifikasi bukan 
berarti selesai, peserta diklat harus 
terus meningkatkan kompetensi, 
mendalami bidang ilmu yang 
selaras dengan pencapaian tujuan 
organisasi.
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“Selalu Ada yang Dapat Ditingkatkan 
Dalam Setiap Penugasan”

Teks: Jamason
Foto: Dara

Dr. Arief  Tri Hardiyanto, Ak, MBA, CMA, CA, CCSA, CSEP, QIA, 

Pengembang 
INDEKS EPK
Efektifitas Pencegahan Korupsi
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Arief Tri Hardiyanto (53 tahun) 
saat memulai kariernya sebagai 
auditor justru bukan pada tugas 

pemeriksaan. Setelah menamatkan 
pendidikan program D-III Sekolah 
Tinggi Akuntansi Negara (STAN), 
kala teman-temannya ditugaskan 
melakukan kegiatan pemeriksaan, 
PNS BPKP ini diangkat sebagai 
asisten dosen pada STAN. Setelah 
menamatkan program D-IV STAN 
pada tahun 1994, ayah tiga orang putri 
ini baru masuk ke dunia pengawasan 
dengan ditempatkan dalam Tim 
Gabungan BPKP-Kementerian 
Keuangan-Bank Indonesia dan Tim 
Gabungan Bapeksta, serta kemudian 
pada tahun 1996 ditempatkan di 
Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. 
Keinginan belajar yang menggelora 
membawa lelaki berkacamata ini pada 
tahun 1997 mendapatkan beasiswa 
ASTAS untuk melanjutkan pendidikan 
S-2 di Australia. 
Setelah lebih kurang dua tahun 
menekuni ilmu manajemen keuangan 
di Monash University, pemegang 
sertifikat CFE ini kembali ke 
BPKP dan ditempatkan di Deputi 
Pengawasan Khusus untuk melakukan 
pemeriksaan Bantuan Likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI). Tak lama di 
Deputi Pengawasan Khusus, pada 
tahun 2001, pemegang penghargaan 
Satyalencana Karya Satya  10 Tahun ini 
dipindahkan ke Perwakilan BPKP luar 
negeri di Bonn (Jerman). Sekembalinya 
dari Jerman pada tahun 2004, pria 
berambut lurus ini diangkat menjadi 
Kasubbid Penyelenggaraan Diklat 
Pembentukan JFA pada Pusdiklatwas 
BPKP.
Hal spesifik yang dilakukan oleh pria 
yang menduduki jabatan Kasubbid di 
Pusdiklatwas selama enam tahun ini  
adalah berinovasi dengan berusaha 
memperbaiki situasi kerja yang ada 
dengan mencoba hal baru yang 
dapat meningkatkan kinerja diri 

sekaligus organisasi. Mempermudah 
pendaftaran peserta diklat salah satu 
diantaranya. Pusdiklatwas tidak lagi 
mewajibkan pendaftar melampirkan 
sertifikat jenjang sebelumnya 
yang dikeluarkan Pusdiklatwas. 
Pusdiklatwas yang mengeluarkan 
sertifikat tersebut dan seharusnya 
Pusdiklatwas dapat melakukan 
pengecekan sendiri. Hasilnya, dalam 
pendaftaran berikutnya pendaftar 
tidak dipersyaratkan lagi melampirkan 
fotokopi sertifikat yang diperoleh dari 
jenjang sebelumnya. Ini contoh kecil 
yang dapat mengurangi beban calon 
pendaftar, imbuh lulusan DIII STAN 
Tahun 1988 ini bersemangat.
Meskipun hanya relatif singkat 
di Puslitbangwas BPKP, Kasubid 
Pemanfaatan pada Puslitbangwas 
BPKP Tahun 2011 ini lagi-lagi 
berusaha memberikan sesuatu untuk 
meningkatkan kinerja organisasi. 
Kode Etik Peneliti yang telah 
disusun, diperbaiki dan diusulkan 
untuk kemudian disahkan oleh 
Kapuslitbangwas dan digunakan 
secara resmi di Puslitbangwas BPKP.
Perjalanan berikutnya adalah promosi 
menjadi Kepala Subdirektorat Wilayah 
2.1 pada Deputi Pengawasan Bidang 
Penyelenggaran Keuangan Daerah. 
Pada penugasan ini pun, Kasubdit 
yang memegang jabatan selama lima 
tahun di Kedeputian PKD ini giat 
melakukan berbagai inovasi yang 
berguna. “Saya berusaha menyenangi 
setiap penugasan yang diberikan pada 
saya. Kita akuntan bisa berhitung, 
sebagian besar waktu kita habiskan 
di kantor; maka kita akan rugi kalau 
tidak bisa merasa senang dan bahagia 
dengan pekerjaan kita. Karena senang 
dan bahagia, maka kita bisa berpikir 
lepas. Di dalam diri seseorang ada 
suatu kekuatan, ada power, maka 
kita harus bisa membangunkan 
kekuatan tersebut, awakening the 
giant within. Kalau kita fresh kita bisa 

KOIN
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optimal dan enjoy di masing-masing 
posisi, sehingga mudah bagi kita 
untuk melakukan perbaikan dalam 
melaksanakan pekerjaan”, lanjut 
pemain basket semasa SLTA ini. 
Perubahan-demi perubahan yang 
dilakukan dalam penugasan 
bukannya tanpa masalah. “Saya 
pernah mengalami kesulitan pada 
awal-awal saat mengubah mindset 
dari seorang auditor yang melakukan 
pemeriksaan menjadi auditor 
yang memberikan pelayanan di 
Pusdiklatwas, tetapi itu bisa saya 
lalui dengan menyenangi pekerjaan 
pelayanan. Bagi saya, inovasi dapat 
dilakukan dengan melakukan sesuatu 
perubahan-perubahan kecil, tetapi 
membawa dampak perbaikan, “small 
changes that make different” aku 
pemegang penghargaan Satyalencana 
Karya Satya 20 Tahun ini.  
Sewaktu di Deputi PKD berbagai 
inovasi dilakukan bahkan ada 
yang di-create dari awal. Penugasan 
verifikasi DAK Reimbursement, 
misalnya, merupakan penugasan 
baru dan belum ada referensinya. 
Pedoman yang dibuat harus 
berdasarkan loan agreement  antara 
Bank Dunia dan Pemerintah 
Indonesia, sehingga diperlukan  
banyak diskusi dengan berbagai 
narasumber. Verifikasi DAK 
Reimbursement semula direncanakan 
hanya mengambil lokasi di lima 
provinsi, tetapi karena dinilai 
berhasil, maka proyek tersebut 
ditingkatkan  ke seluruh Indonesia. 
Program pinjaman berbasis output 
(output based disbursement) seperti 
ini awalnya diterapkan oleh Bank 
Dunia di Brasil dan kemudian di 
Indonesia. Keberhasilan penerapan 
di Indonesia mendorong Bank Dunia 
mengkapitalisasikan model ini untuk 
proyek yang sama di Asia Tenggara 
dan Asia Selatan, dan membawa 
BPKP untuk memberikan sharing 

knowledge bagi negara-negara Asia 
di India. Bukan hanya penugasan 
verifikasi DAK Reimbursement, 
selama lima tahun di Deputi PKD, 
penginisiasi dan penyusun Strategi 
Optimalisasi PAD (OPAD) ini juga 
ikut membangun pedoman penilaian 
maturitas SPIP. Penyusunan 
pedoman penilaian maturitas level 
SPIP ini mempunyai tantangan 
tersendiri saat menentukan model 
yang akan digunakan karena 
memang belum ada model yang 
spesifik untuk penilaian maturitas 
sistem pengendalian intern.  
Akhirnya setelah berdiskusi panjang, 
kami mengadaptasi model dari 
COBIT, tetapi kontennya tetap PP 60 
Tahun 2008, selanjutnya dilakukan 
pilotting dan ternyata kami pandang 
cocok, ujar pria yang juga mendapat 
penghargaan Satyalencana Karya 
Satya 30 Tahun ini.Perjalanan selama 
menjadi Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Banten mempunyai cerita 
tersendiri. Perwakilan BPKP Provinsi 
Banten telah mengerjakan banyak 
hal tetapi untuk pencapaian IKU 
yang mana tidak diketahui oleh 
seluruh komponen Perwakilan. 
Maka pria yang juga penggemar 
olah raga jogging ini menciptakan 
motto “bekerja untuk berkinerja” 
supaya semua pegawai tidak hanya 
sekadar bekerja, tetapi ada hasil 
(kinerja) yang dikejar dan dicapai. 
Untuk mendorong efektivitas SPIP di 
Pemda, kaper BPKP Banten semasa 
Rano Karno menjadi Gubernur ini  
melakukan pembinaan SPIP dengan 
turun langsung menemui kepala 
daerah dan pimpinan APIP. Hal ini 
dilakukan untuk dapat memahami 
kondisi permasalahan di masing-
masing daerah dan komitmen kepala 
daerah sehingga dapat dibuat suatu 
peta untuk lebih mengefektifkan 
kegiatan pembinaan yang dilakukan. 
Kembali ke Deputi Investigasi 
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daerah dan pimpinan APIP. Hal ini 
dilakukan untuk dapat memahami 
kondisi permasalahan di masing-
masing daerah dan komitmen 
kepala daerah sehingga dapat 
dibuat suatu peta untuk lebih 
mengefektifkan kegiatan pembinaan 
yang dilakukan. 
Kembali ke Deputi Investigasi 
pada tahun 2017 membuat pejabat 
yang menduduki jabatan kepala 
Biro Perencanaan tersingkat ini 
harus mengubah style. Investigasi 
merupakan tempat menarik untuk 
belajar karena banyak jumlah 
dan jenis kasus yang ditangani. 
Investigasi itu menarik dan banyak 
pelajaran yang dapat diambil, 
dengan kegiatan investigasi pula 
tingkat sensitivitas seorang auditor 
semakin diasah, imbuh pria yang 
tinggal di Bekasi ini. 

Di Kedeputian Investigasi, Direktur 
Investigasi Instansi Pemerintah 

ini kembali tertantang untuk 
meningkatkan kinerja diri dan 

organisasinya. Alhasil, sang 
Direktur mengembangkan 

indikator pencegahan korupsi yang 
diberi nama Indeks Efektivitas 

Pencegahan Korupsi (IEPK). Kita 
sudah mempunyai indikator IPK 
yang mengukur tingkat korupsi 

dari sisi pelayanan publik dan 
dari sisi masyarakat yang dilayani. 

BPS juga mengembangkan 
indeks korupsi yang mengukur                                               

korupsi dengan responden 
masyarakat. Indeks EPK 

dimaksudkan untuk mengukur 
bagaimana instansi pemerintah 

mengembangkan fraud risk 
management untuk mencegah 

korupsi. Banyak tantangan terhadap 
formulasi metodologi dalam 
penyusunan Indeks tersebut, 

sehingga dimintakan masukan 
dari berbagai kalangan baik dari 

akademisi maupun dari birokrasi 
pemerintah dan dilakukan pilotting 

di tiga tempat.
Perhatian pada dunia keuangan 

membuatnya mendalami manajemen 
keuangan di tingkat S2 dan S3. 

Disertasinya pada tingkat doktoral 
berjudul  “Analisis Determinan 

dan Teori Trade-Off Struktur 
Modal Perusahaan Masuk Bursa di 
Indonesia”.  Disertasi mengungkap 
adanya trade-off penggunaan utang 
dalam struktur modal perusahaan. 

Penggunaan utang dapat 
meningkatkan nilai perusahaan 

sampai pada suatu titik optimal. 
Hal ini disebabkan cost of debt 
lebih rendah dari cost of equity 

karena biaya bunga yang dibayar 
perusahaan dapat menjadi biaya 
yang diakui oleh fiskus (bersifat 

deductible) dalam perhitungan pajak 
penghasilan. Dan dalam penelitian 
ini juga dapat ditentukan seberapa 
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cepat perusahaan melakukan 
penyesuaian (speed of adjustment) 
menuju kondisi struktur modal 
yang optimal. Ilmu yang digeluti 
memang tidak secara langsung terkait 
pengawasan di sektor pemerintahan, 
namun sangat mendukung pada 
saat mendapatkan penugasan terkait 
keuangan dan perbankan pada badan 
usaha, imbuh  lulusan program S3 
Institut Pertanian Bogor ini dengan 
antusias.
Berbicara mengenai dukungan 
keluarga, lulusan DIV STAN ini 
menyatakan bahwa isteri sangat 
mengetahui dan memahami pola 
kerja suami, karena isteri juga 
seorang akuntan yang bekerja. Isteri 
juga sering menjadi teman diskusi. 
Lulusan Diklat PIM I  ini juga 
berupaya menjaga keseimbangan 
hidup antara keluarga dan kantor, 
menjaga keseimbangan pola makan, 
serta tetap berolahraga secara teratur.  
“Kita perlu menjaga keseimbangan 
hidup” dengan memahami dan 
mengatur trade off dalam setiap 
keputusan, kata lelaki yang juga lulus 

Diklat PIM II dan PIM III ini.  
Semangat untuk meluaskan 
wawasan pengetahuan dan 
berinovasi tetap dipelihara pria yang 
pernah menjadi narasumber dalam 
Workshop on Government internal 
Auditing, di Bhutan.  Berbagai 
sertifikat profesi diraih untuk 
menambah kompetensi. Membaca 
buku juga tidak ketinggalan. 
Buku berjudul “Digital Leaders”, 
yang bercerita tentang bagaimana 
seorang pemimpin harus memiliki 
pemahaman untuk dapat bersikap 
dan bertindak di zaman yang serba 
digital, saat ini menjadi bacaannya. 
Sepertinya pemegang enam sertifikat 
profesi ini sedang berupaya untuk 
menyiapkan diri beradaptasi dengan 
perubahan lingkungan yang sangat 
dinamis. Itulah cerminan seorang 
Arief Tri Hardiyanto yang konsisten 
menjunjung prinsip: 

“Selalu ada yang dapat ditingkatkan 
dalam setiap penugasan”. 
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ETIKA PENELITI
Sebuah Upaya Meningkatkan Nilai Tambah Personal 

yang Elit Membanggakan
Teks Rury Hanasri

Ketika orang membicarakan 
etika, maka yang muncul dalam 
benak kita adalah benar dan 

salah. Etika ada di setiap kegiatan 
manusia dan kadang-kadang menjadi 
common sense, namun pertanyaannya 
kenapa masih terjadi banyak  isu 
etika di sekitar kita? Resnik, 2015 
menyatakan bahwa penjelasan dari hal 
tersebut adalah bahwa semua orang 
mengakui beberapa norma etika umum 
tetapi menafsirkan, menerapkan, dan 
menyeimbangkannya dengan cara 
yang berbeda mengingat nilai dan 
pengalaman hidup mereka sendiri. 
Selain itu, sebagian besar masyarakat 
juga memiliki aturan hukum yang 
mengatur perilaku, tetapi norma etika 
cenderung lebih luas dan lebih informal 
daripada hukum.
Semua pekerjaan  tidak bisa dipisahkan 
dari etika, termasuk penelitian. Etika 
merupakan sebuah  aturan yang 
menjaga hubungan berada dalam 
keharmonisan, melindungi pihak-
pihak yang terlibat. Etika dalam 
melakukan pekerjaan juga memberikan 
jaminan bahwa pekerjaan seharusnya 
dikerjakan dengan profesional. 
Etika  berakar dalam bahasa Yunani 
kuno yang mengacu pada sistem 

prinsip yang dapat secara kritis 
mengubah pertimbangan sebelumnya 
tentang pilihan dan tindakan. Etika 
juga merupakan cabang filsafat 
yang berurusan dengan dinamika 
pengambilan keputusan tentang apa 
yang benar dan salah (Rahardjo, 2013)

Etika Penelitian
Walaupun etika sudah ada sejak jaman 
Yunani, namun etika penelitian baru 
dikembangkan di Amerika tahun 1960 
dan di Jerman tahun 1990. Eksperimen 
Nazi mengarah ke Nuremberg Kode 
(1947) yang merupakan kode utama 
untuk semua kode selanjutnya dibuat 
untuk melindungi hak manusia dalam 
penelitian. Kode ini berfokus pada 
persetujuan berdasarkan informasi 
sukarela, kebebasan penyimpulan dari 
penelitian, perlindungan dari kerusakan 
fisik dan mental, atau penderitaan 
dan kematian. Ini juga menekankan 
manfaat risiko. Baru pada tahun 1964 
dengan deklarasi Helsinki bahwa 
etika dibutuhkan untuk penelitian non 
terapi selain terapi yang menekankan 
perlindungan subyek dalam jenis 
penelitian keperawatan lebih penting 
daripada kepentingan ilmiah dan sosial.
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Dalam hal ini dapat dinyatakan 
bahwa etika penelitian baru muncul 
belakangan setelah sebelumnya telah 
lama ditemukannya metodologi 
penelitian. Akhirnya disadari bahwa 
dalam penelitian pun, terdapat pihak-
pihak yang berada dalam kondisi 
lemah dan perlu dilindungi haknya. 
Informan atau partisipan adalah 
orang yang secara lemah posisinya 
dalam penelitian, mereka sangat 
membantu penelitian karena informasi 
yang diberikan, namun bagaimana 
informasi tersebut dituangkan menjadi 
kewenangan bagi peneliti. Termasuk 
juga jika informasi penelitian tersenbut 
sangat berguna dalam mengungkap 
kasus sehingga dapat mengancam 
nyawa responden. Maka disadari 
bahwa etika penelitian menjadi sebuah 
kebutuhan (Fouka dan Mantzorou, 
2011).
Penelitian yang merupakan pekerjaan 
ilmiah, seperti halnya semua aktivitas 
manusia, diatur oleh individu, nilai-
nilai masyarakat dan sosial. Etika 
penelitian melibatkan persyaratan 
pekerjaan sehari-hari, perlu adanya 
perlindungan martabat subyek dan 
publikasi informasi dalam penelitian. 
(Foukau dan Mantzorou, 2011). 
Menurut Hopf (dalam Flick et al, 2004: 
334-337)  berjudul “Research Ethics and 
Qualitative Research”  yang dikutip 
oleh Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, etika 
penelitian adalah seperangkat aturan 
dan prinsip-prinsip etik yang disepakati 
bersama menyangkut hubungan 
antara peneliti di satu sisi dan semua 
yang terlibat dalam penelitian atau 
partisipan penelitian di sisi yang lain. 

Biasanya, pertanyaan umum tentang 
etika penelitian menyangkut tiga hal: a)
seberapa tulus atau ikhlas orang terlibat 
dalam proyek penelitian, baik sebagai 
subjek, informan, responden maupun 
pembantu peneliti, b). seberapa jauh 
kerahasiaan informasi dan keselamatan 
partisipan dapat dijamin oleh peneliti, 
dan c) menyangkut boleh tidaknya 
informasi yang diperoleh dari observasi 
dipublikasikan.

Mengapa Etika Penelitian Penting
Terdapat beberapa alasan mengapa 
etika dalam penelitian dibutuhkan 
menurut Resnik, 2015.
1. Etika mempromosikan tujuan 

penelitian, seperti pengetahuan, 
kebenaran, dan penghindaran 
kesalahan. Misalnya, larangan 
membuat, memalsukan, atau 
salah mengartikan data penelitian 
mempromosikan kebenaran dan 
meminimalkan kesalahan.

2. Penelitian sering melibatkan banyak 
kerja sama dan koordinasi di antara 
banyak orang yang berbeda dalam 
berbagai disiplin ilmu dan lembaga, 
standar etika mempromosikan 
nilai-nilai yang penting untuk kerja 
kolaboratif, seperti kepercayaan, 
akuntabilitas, saling menghormati, 
dan keadilan. 

3. Etika membantu memastikan 
bahwa para peneliti dapat dimintai 
pertanggungjawaban kepada publik. 
Misalnya, konflik kepentingan, 
perlindungan subyek manusia, dan 
perawatan dan penggunaan hewan 
diperlukan untuk memastikan 
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bahwa peneliti yang didanai 
oleh uang publik dapat dimintai 
pertanggungjawaban kepada publik.

4. Etika dalam penelitian juga 
membantu membangun dukungan 
publik untuk penelitian. Orang 
lebih cenderung mendanai proyek 
penelitian jika mereka dapat 
mempercayai kualitas dan integritas 
penelitian.

Maka tidak mengherankan jika kode 
etik mengatur bagaimana penelitian 
mampu memberikan value yang 
tinggi kepada pengguna, melalui 
beberapa etika yang harus dimiliki. 
Resnik, 2015 menyatakan kode etik 
penelitian meliputi: Kejujuran, 
berjuang untuk kejujuran dalam 
semua komunikasi ilmiah. Jujur 
melaporkan data, hasil, metode 
dan prosedur, dan status publikasi. 
Jangan mengarang, memalsukan, 
atau salah menggambarkan data. 
Jangan menipu kolega, sponsor 
penelitian, atau publik. Objektivitas, 
berusaha untuk menghindari bias 
dalam desain eksperimental, analisis 
data, interpretasi data, peer review, 
keputusan personel, penulisan hibah, 
kesaksian ahli, dan aspek penelitian 
lainnya di mana objektivitas diharapkan 
atau diperlukan. Harus hati-hati 
dengan kepentingan pribadi atau 
keuangan yang dapat memengaruhi 
penelitian. Integritas, menepati janji; 
bertindak dengan tulus; berjuang 
untuk konsistensi pemikiran dan 
tindakan. Kehati-hatian, menghindari 
kesalahan dan kelalaian yang ceroboh; 
hati-hati dan kritis memeriksa 
pekerjaan menyimpan catatan kegiatan 
pengumpulan data, desain penelitian, 
dan korespondensi dengan lembaga 
atau jurnal. Keterbukaan, membagikan 
data, hasil, ide, alat, sumber daya juga 
bersikap terbuka terhadap kritik dan 
ide-ide baru. Penghargaan untuk 
Kekayaan Intelektual, menghormati 

paten, hak cipta, dan bentuk kekayaan 
intelektual lainnya dan menghindari 
plagiarisme. Kerahasiaan, melindungi 
komunikasi rahasia, seperti kertas 
atau hibah yang dikirimkan untuk 
publikasi, catatan personel, rahasia 
dagang atau militer, dan catatan pasien. 
Publikasi yang Bertanggung Jawab, 
untuk  memajukan penelitian bukan 
hanya untuk memajukan karier, hindari 
duplikasi publikasi. Pendampingan 
yang Bertanggung Jawab, membantu 
mendidik, membimbing, dan 
menasihati tim, Menghormati kolega 
dan memperlakukan mereka dengan 
adil. Tanggung jawab sosial, berusaha 
keras untuk mempromosikan kebaikan 
sosial dan mencegah atau mengurangi 
bahaya sosial melalui penelitian, 
pendidikan publik, dan advokasi. 
Tanpa diskriminasi, menghindari 
diskriminasi terhadap kolega atau 
siswa berdasarkan jenis kelamin, ras, 
suku, atau faktor lain yang tidak terkait 
dengan kompetensi dan integritas 
ilmiah. Kompetensi, mempertahankan 
dan meningkatkan kompetensi 
profesional dan keahlian melalui 
pendidikan dan pembelajaran seumur 
hidup; mengambil langkah-langkah 
untuk meningkatkan kompetensi 
dalam sains secara keseluruhan. 
Legalitas, mengetahui dan mematuhi 
hukum yang relevan serta kebijakan 
kelembagaan dan pemerintah. 
Perawatan Hewan, menunjukkan 
rasa hormat dan perhatian yang benar 
terhadap hewan saat menggunakannya 
dalam penelitian. Perlindungan Subjek 
Manusia, meminimalkan bahaya dan 
risiko dan memaksimalkan manfaat; 
menghormati martabat manusia, 
privasi, dan otonomi; mengambil 
tindakan pencegahan khusus dengan 
populasi yang rentan; dan berusaha 
untuk mendistribusikan manfaat dan 
beban penelitian secara adil. 
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Etika Peneliti Puslitbangwas
Puslitbangwas sebagai lembaga peneliti di 
BPKP, juga telah memiliki etika penelitian 
yang dituangkan dalam aturan perilaku 
peneliti (Puslitbangwas, 2010). Aturan 
tersebut merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Aturan Perilaku Pegawai 
BPKP yang terdapat dalam Keputusan 
Kepala BPKP Nomor KEP-1446/K/SU/2008 
tanggal 23 Desember 2008. Aturan peneliti 
ini bertujuan agar peneliti Puslitbangwas 
BPKP dalam bekerja dan berperilaku 
senantiasa mengacu pada aturan yang 
berlaku, sehingga dapat meningkatkan 
kinerja dan kualitas hasil litbang serta 
menumbuhkan dan memelihara citra 
Puslitbangwas. 
Nilai dasar peneliti Puslitbangwas 
terdiri dari integritas yang meliputi adil, 
jujur, disiplin, dan obyektif; profesional; 
independen; orientasi pengguna; dan 
kerjasama. Selain itu peneliti Puslitbangwas 
harus memiliki prinsip dasar yaitu tidak 
melakukan hal-hal yang bertentangan 
seperti fabrication (pemalsuan hasil 
penelitian) yaitu mengarang, mencatat, 
dan atau merumuskan hasil penelitian 
tanpa pembuktian telah melakukan proses 
penelitian. Falsification (pemalsuan data 
penelitian) yaitu memanipulasi hasil 
penelitian, peralatan, proses, mengubah, 
atau tidak mencantumkan data atau hasil 
sedemikian rupa sehingga penelitian tidak 
disajikan secara akurat dalam catatan 
penelitian. Plagiarisme (pencurian dan/
atau hasil), yaitu pencarian proses dan 
hasil dalam mengajukan usul penelitian, 
melaksanakannya, menilainya dan dalam 
melaporkan hasil penelitian seperti 
pencurian gagasan, pemikiran, proses 
dan hasil penelitian, baik dalam data atau 
kalimat termasuk bahan yang diperoleh 
dalam penelitian terbatas (bersifat rahasia), 
usulan rencana penelitian, naskah orang 
lain tanpa menyebutkannya.
Nilai dasar tersebut dijabarkan dalam 
aturan perilaku yaitu:

A) Integritas, terkait 1) adil, setiap peneliti  
harus bersikap dan berperilaku baik kepada 
seluruh pemangku kepentingan dengan 
memberikan perhatian dan pelayanan, tidak 
membedakan suku, keturunan, agama, 
dan asal instansi, 2) disiplin, setiap peneliti 
wajib menaati peraturan dan tata tertib, 
menyelesaikan masalah berdasar aturan, 
dan mendorong ditaatinya peraturan itu, 
3) Jujur, setiap peneliti harus akuntabel, 
wajib menghindari KKN, tidak berperilaku 
yang menimbulkan ketidakpercayaan 
stakeholder dan masyakat, bersikap 
terbuka, jujur, akurat, menyelesaikan 
pekerjaan tepat waktu agar hasilnya 
bermanfaat optimal, 4) obyektif, setiap 
peneliti harus obyektif dalam bersikap 
maupun menyimpulkan hasil penelitian, 
dan tidak memihak dalam penelitian. 
B) Profesional, terdiri dari 1) responsif 
terhadap perubahan lingkungan 
strategik stakeholder dan shareholder, serta 
membuka dan menerima wawasan demi 
kepentingan BPKP, 2) Antisipatif, sikap 
tanggap terhadap perubahan jaman, 
3) Inovatif, harus mengembangkan 
litbang yang inovatif dan memberikan 
manfaat bagi stakeholder dan shareholder 4) 
Kompeten, harus menghasilkan output 
yang berkualitas dengan meningkatkan 
kompetensi secara berkelanjutan, 
mendorong semua peneliti meningkatkan 
kompetensi masing-masing, membangun 
lingkungan ber-knowledge management, 
memerlukan kerjasama dengan pihak lain 
yang berkompeten khusus di luar yang 
dimiliki peneliti. 5) Respek, harus menjadi 
anggota asosiasi peneliti dan menyadur 
atau mengutip hasil litbang pihak lain 
untuk memperkaya penelitian dengan cara 
yang benar.
C) Fokus pada Pengguna, wajib 
memperhatikan kepentingan untuk 
memberi nilai tambah bagi Puslitbangwas 
dan unit pengguna
D) Kerjasama, dengan 1) internal untuk 
berkontribusi dalam tugas tim, mendorong 
kerjasama kelompok, menghargai 
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hasil kelompok, sharing knowledge 
dengan sesama peneliti, menghargai 
masukan dan keahlian sesama peneliti, 
dilarang mempermalukan sesama 
peneliti di internal maupun eksternal 
Puslitbangwas, 2) eksternal,  menjaga 
nama baik Puslitbangwas, persuasif 
dalam berkomunikasi dengan pihak 
lain, menghargai pendapat pihak 
lain, memanfaatkan pihak lain untuk 
memenuhi kepentingan pribadi, dan 
menjamin keselamatan pihak lain yang 
terkait penelitian.
E) Independen, yaitu dilarang memihak 
kepada siapapun yang memiliki 
kepentingan atas hasil penelitian, 
menyajikan fakta tanpa dipengaruhi 
pribadi atau pihak lain, menjauhkan 
diri dari hal-hal yang membuat 
independensinya diragukan.
Dalam aspek integritas, hal yang 
menarik adalah berusaha untuk 
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 
Artinya keterlambatan laporan 
menunjukkan bahwa kita tidak 
berintegritas. Apakah kita memahami 
hal ini? Untuk aspek profesionalitas, 
sangat dibutuhkan dalam meningkatkan 
kualitas hasil litbang.

Responsif terhadap perubahan adalah 
upaya untuk meningkatkan manfaat 
hasil litbang, disamping berusaha untuk 
imewujudkan inovasi dalam setiap 
penugasan. Inovasi muncul untuk 
menjawab permasalahan, dari adanya 
lingkungan yang membudayakan 
sharing knowledge, serta memanfaatkan 
pengelolaan pengetahuan dalam KMS 
yang ada. Dan tentunya hal ini akan 
terwujud jika semua anggota tim 
mempunyai etika kerjasama, yaitu selalu 
berusaha memberikan kontribusi dan 
menghargai pendapat serta masukan 
pihak lain. 
Aturan perilaku ini sangat baik untuk 
diimplementasikan dalam rangka 
mewujudkan hasil litbang yang 
berkualitas. Implementasi aturan 
perilaku akan meningkatkan nilai 
tambah personil penelitian di hasil 
penelitian.
Banyak hal yang perlu untuk 
diwujudkan, diingatkan, dengan 
cara dibacakan di momen tertentu 
misalnya setiap Senin, dicamkan, dan 
diimplementasikan melalui arahan 
pimpinan. Dengan pemahaman yang 
menjadi landasan perilaku sehari-hari 
maka akan terbentuk budaya organisasi 
untuk benar-benar dapat mewujudkan 
jargonnya “elit membanggakan”.
Salam litbang......
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Humor
Dikisahkan kembali oleh

Putut Hardiyanto

BErapa usianya

Dr. Rendi dengan penuh takjub memandangi fosil ikan purba di sebuah toko 
barang antik.

Dr. Rendi            :   Berapa harga barang ini?
                        
Penjaga Toko :   Sepuluh juta Oom, murah kok!

Dr. Rendi :   Kok mahal sekali, emang usianya berapa?

Penjaga Toko :   Satu juta tahun empat bulan, Oom!

Dr. Rendi :   (Dalam hati dia merasa takjub dengan si penjaga toko) 
      Bagaimana bisa begitu? 

Penjaga Toko :   Iya, waktu saya pertama bekerja disini pemilik toko bilang
      usia fosil ikan ini satu juta tahun.

Dr. Rendi :   Oh ... kirain ...!

Referensi:
Rudiyant Syndicate (2010)
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Sudoku  adalah  permainan mengisi kisi-kisi 
berukuran 9 × 9 dengan bilangan antara 1

 sampai 9. Setiap baris dan setiap kolom akan 
memuat bilangan antara 1 sampai 9. Sudah ada 
sebagian kotak yang terisi. Tugas Anda adalah 

melengkapi sisanya. 
Selamat mencoba!

Asah Otak
Sudoku

Putut Hardiyanto

Sudoku Edisi Triwulan IV

Jawaban Sudoku Edisi Triwulan III
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