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Sambutan Kapuslitbangwas BPKP 
 

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah 

SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, karunia, dan ridha-

Nya, telah terbit edisi perdana tahun 2018 majalah Seputar Litbang. 

Majalah ini merupakan new branding atas Buletin Kampung Sebelas dan 

E-Buletin Puslitbangwas BPKP.  

Majalah Seputar Litbang diharapkan dapat membangkitkan 

motivasi para peneliti maupun auditor-peneliti agar banyak membaca dan 

menulis artikel sehingga lebih terasah kompetensinya. Untuk itu 

diharapkan majalah ini dapat terbit setiap triwulan secara rutin.  

Dengan terbitnya Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2016 

di mana unit-unit kerja BPKP dapat melakukan kegiatan 

penelitian/pengkajian dengan koordinasi dan pembinaan oleh 

Puslitbangwas, maka majalah Seputar Litbang diharapkan dapat berperan 

sebagai salah satu sarana menyebarluaskan hasil penelitian dan 

pengembangan yang telah dihasilkan baik oleh Puslitbangwas maupun 

unit-unit kerja di lingkungan BPKP. 

Semoga terbitnya majalah Seputar Litbang ini dapat menambah 

pengetahuan dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk membuat 

tulisan berbentuk artikel baik di Puslitbangwas maupun unit-unit kerja di 

lingkungan BPKP. 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                    

Sudiro 
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EDITORIAL 
 

 

Pembaca yang budiman… 

 

Pada hakekatnya penelitian 

bertujuan untuk mengetahui dan 

memahami bagaimana suatu hal 

telah terjadi, berlangsung, dan 

berdampak pada kondisi dunia di 

masa mendatang. Singkatnya, 

penelitian menjadi wahana 

introspeksi yang membuka mata kita 

sebagai insan dunia untuk 

membangun kehidupan yang lebih 

maju dan beradab. 

 

Ketersediaan informasi mengenai 

hasil penelitian yang memadai 

menjadi hal utama untuk 

menjembatani rasa keingintahuan 

dengan pengetahuan yang tersedia. 

Tersebarnya pengetahuan kepada 

dunia menjadi kunci agar 

pengetahuan itu sendiri dapat 

memberikan manfaat bagi dunia. 

Kami sebagai punggawa 

Puslitbangwas BPKP menyadari hal 

ini, bahwa berbagi pengetahuan 

merupakan solusinya. Untuk itu, 

dengan penuh kerendahan hati 

perkenankan kami menyapa Anda 

dengan tulisan-tulisan menarik 

berkaitan dengan dunia penelitian 

yang dikemas dalam gaya populer 

melalui media “SEPUTAR 

LITBANG” edisi perdana di bulan 

Maret 2018 ini. 

 

Hasil penelitian kami kemas dalam 

rubrik “Topik Pilihan (TOPI)”, 

berisi hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Puslitbangwas. 

Rubrik ini ditemani rubrik “Berita 

Litbang (BELI)” yang menyajikan 

proses penelitian itu sendiri. Adanya 

gagasan yang menjadikan penelitian 

bisa berkembang perlu dipupuk 

dengan menampungnya dalam 

rubrik “Pengembangan Gagasan 

(BANGGA)”. Tak lengkap rasanya 

bila tidak mengangkat figur yang 

paling berperan dalam penelitian itu 

sendiri, sehingga rubrik “Tokoh dan 

Inovasi (KOIN)” kami sediakan. Hal 

yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian dan hubungan peneliti 

dengan unit lain di BPKP muncul 

dalam rubrik “Ekspresi Peneliti 

(ELIT)”. Berbagai tulisan yang 

bersifat mendukung penelitian 

dan/atau yang berhubungan 

kepakaran diakomodasi dalam 

rubrik “Artikel Bebas (KELAS)”, 

“Resensi Buku (SIBUK)”, “Istilah 

dan Definisi (IDE)”, dan 

“Pembinaan Akhlak dan Etika 

(ETIK)”. Sebuah hiburan yang 

mencerdaskan kami tampilkan 

dalam “Pojok Asah Otak dan Humor 

(PAMOR)”. 

 

TOPI edisi kali ini menampilkan 

tiga hasil penelitian yang sangat 

relevan dibahas dalam pemerintahan 

saat ini. Pertama, Kerja Sama 

Pemerintah dan Badan Usaha, dilirik 

saat pemerintah berencana 

membangun infrastruktur secara 

masif dengan kemampuan 

EDITorial 
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pendanaan pemerintah yang sangat 

terbatas. Kedua, Indeks AP3N 

Sebagai Ukuran Akuntabilitas 

Program Lintas Sektoral diperlukan 

saat ukuran kegiatan lintas sektoral 

belum terumuskan dengan jelas. 

Terakhir, Pelaksanaan Survei 

Kepuasan Pengguna Layanan BPKP 

mengukur kemampuan BPKP 

menjawab keinginan pengguna atas 

nilai produk yang dihasilkan oleh 

BPKP. 

 

BANGGA mengusung tema 

membaca dan menulis sebagai 

kemampuan yang harus dimiliki 

oleh setiap peneliti yang 

ditingkatkan dengan mengasahnya 

dengan membaca dan menulis 

secara terstruktur dan terus-

menerus. Selanjutnya, ELIT 

mengulas Peraturan Kepala BPKP 

Nomor 5 Tahun 2016 yang 

mengatur koordinasi pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan antara 

Puslitbangwas dengan unit kerja lain 

di BPKP. KELAS menampilkan 

topik ICOFR sebagai konsep yang 

belum banyak dipahami, khususnya 

dalam hubungannya dengan PP 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP). Adapun KOIN 

mengungkap profil nakhoda anyar 

di Puslitbangwas BPKP, Sudiro. 

 

Sepenuh hati kami berharap 

SEPUTAR LITBANG dapat hadir 

setiap triwulan untuk memenuhi 

minat pembaca akan pengetahuan. 

Perhatian dan dukungan pembaca 

akan menjadi suplemen bagi kami 

untuk terus berkarya menghadirkan 

informasi mengenai pengetahuan 

dan penelitian yang akan 

menjadikan kita lebih cerdas dan 

bijak. 
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 KPBU  

(Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha) 

Oleh: Dani Wirawan 

LATAR BELAKANG  

Ketersediaan infrastruktur ekonomi 

dan sosial merupakan elemen 

penting dalam upaya meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan  pendapatan nasional. 

Keter sediaan infrastruktur ekonomi 

yang memadai baik kuantitas 

maupun kualitasnya akan 

memudahkan akses masyarakat 

terhadap sumber daya yang 

dibutuhkan untuk kepentingan 

produksi, distribusi, dan konsumsi. 

Adapun ketersediaan infrastruktur 

sosial yang memadai dan berkualitas 

akan memudahkan akses masyarakat 

terhadap fasilitas kesehatan, 

pendidikan dan fasilitas sosial 

lainnya, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat, yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan daya saing 

secara global. Untuk itu, perlu 

dilakukan percepatan peningkatan 

ketersediaan infrastruktur tersebut. 

Akan tetapi, percepatan penyediaan 

infrastruktur tersebut senantiasa 

terkendala oleh keterbatasan 

anggaran pembangunan nasional, 

baik APBN maupun APBD. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut 

kebijakan pemerintah untuk 

pembangunan infrastruktur ekonomi 

dan sosial dilakukan melalui skema 

Kerja Sama Pemerintah Dengan 

Badan Usaha (KPBU). Skema kerja 

sama ini diperkenalkan melalui 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 

67 Tahun 2005 dan terakhir 

diperbarui dengan Peraturan 

Presiden Nomor 38 tahun 2015. 

Sebenarnya KPBU bukanlah barang 

baru. Pada masa lalu KPBU lebih 

dikenal dengan istilah public private 

partnership (PPP) atau kerja sama 

pemerintah dengan swasta (KPS).  

Dalam perkembangannya, pola PPP 

(KPS) kurang mampu mendorong 

minat pihak badan usaha untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan 

infrastruktur. Dari sejumlah rencana 

pembangunan dalam RPJM yang 

dicanangkan melalui kerja sama, 

banyak yang tidak dapat 

direalisasikan, bahkan setelah 

terbitnya Perpres Nomor 67 Tahun 

2005. Berbagai penyempurnaan 

dilakukan dan Perpres Nomor 67 

Tahun 2005 disempurnakan dengan 

Perpres Nomor 38 Tahun 2015. 

Minat badan usaha mulai tumbuh 

lebih baik, terutama di beberapa 

sektor-sektor tertentu, seperti 

transportasi (jalan tol), sumber daya 

air, ketenagalistrikan, meskipun 

belum sesuai dengan harapan. 

Dalam RPJM Nasional Tahun 

2015–2019, yang membutuhkan 

dana sebesar Rp5.452 triliun, 

TOPI 
 (Topik Pilihan) 

 

 



 

 6 

 

pemerintah hanya mampu untuk 

menyediakan dana sebesar Rp1.131 

triliun, dan sisanya sebesar Rp4.321 

triliun harus dipenuhi melalui skema 

KPBU. Untuk itu dukungan dan 

upaya kuat dari berbagai pihak, 

bukan hanya dari 

kementerian/lembaga/pemda 

(K/L/P) yang menjadi penanggung 

jawab utama atas infrastruktur 

sektor tersebut, melainkan juga dari 

instansi yang menangani perijinan 

dan Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP)  terkait.  

GAMBARAN UMUM TENTANG 

KPBU 

Definisi KPBU menurut Perpres 

Nomor 38 Tahun 2015 adalah kerja 

sama antara pemerintah dengan 

badan usaha dalam penyediaan 

infrastruktur untuk kepentingan 

umum dengan mengacu pada 

spesifikasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh Penanggung Jawab 

Proyek Kerja Sama (PJPK), yang 

sebagian atau seluruhnya 

menggunakan sumber daya badan 

usaha dengan memperhatikan 

pembagian risiko di antara para 

pihak (Perpres 38/2015). PJPK 

adalah menteri/kepala lembaga/ 

kepala daerah atau Badan Usaha 

Milik Negara/Badan Usaha Milik 

Daerah sebagai penyedia atau 

penyelenggara infrastruktur 

berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Salah satu perubahan penting dalam 

peraturan yang baru ini adalah 

perluasan jenis proyek yang dapat 

dikerjasamakan. Dalam peraturan 

baru ini, selain proyek infrastruktur 

ekonomi, proyek insfrastruktur 

sosial pun dapat dikerjasamakan. 

Bentuk pengembalian investasi atas 

penyediaan infrastruktur menurut 

Perpres 38/2015 bersumber dari a) 

pembayaran oleh pengguna dalam 

bentuk tarif; b) pembayaran 

ketersediaan layanan (availability 

TOPI 
 (Topik Pilihan) 
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payment) dan/atau c) bentuk lainnya 

sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-

undangan. 

Agar KPBU ini berhasil dengan 

baik, pemerintah memberikan 

dukungan berupa kontribusi fiskal 

dan/atau bentuk lainnya yang 

diberikan oleh menteri/kepala 

lembaga/kepala daerah dan/atau 

menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintah di bidang 

keuangan dan kekayaan negara 

sesuai dengan kewenangan masing-

masing berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dalam rangka 

meningkatkan kelayakan finansial 

dan efektivitas KPBU. Di samping 

dukungan, pemerintah juga 

memberikan fasilitas fiskal yang 

disediakan oleh Menteri Keuangan 

kepada PJPK untuk membantu 

pelaksanaan tahap Penyiapan 

Proyek dan/atau Pelaksanaan 

Transaksi. Adapun dukungan 

pemerintah terdiri dari a) fasilitas 

penyiapan proyek (project 

development facility/PDF); b) 

dukungan kelayakan (viability gap 

fund/VGF); c) penjaminan 

infrastruktur; dan d) pembayaran 

ketersediaan layanan (availability 

payment).  

Proses KPBU meliputi  tahap 

perencanaan, penyiapan, dan 

transaksi KPBU, serta pelaksanaan 

perjanjian KPBU (pengoperasian) 

dan penyerahan aset kepada 

Pemerintah. Tahap Perencanaan 

KPBU terdiri atas dua kegiatan 

utama, yaitu        

1. identifikasi dan penetapan 

penyediaan infrastruktur yang 

akan dikerjasamakan dengan 

badan usaha.  

2. studi pendahuluan.  

Dalam melaksanakan identifikasi 

infrastruktur yang akan 

dikerjasamakan, K/L/P melakukan 

konsultasi publik; 

Studi pendahuluan setidaknya 

memuat rencana bentuk KPBU, 

rencana skema pembiayaan proyek 

dan sumber dananya serta rencana 

penawaran kerjasama.  

Tahap Penyiapan KPBU 

menghasilkan setidaknya  

1. prastudi kelayakan;   

2. rencana dukungan pemerintah 

dan jaminan pemerintah;  

3. penetapan tata cara 

pengembalian investasi Badan 

Usaha Pelaksana; 

4. pengadaan tanah untuk KPBU. 

Tahap Transaksi KPBU terdiri dari 

1. penjajakan minat pasar;  

2. penetapan lokasi KPBU;  

3. pengadaan badan usaha 

pelaksana;  

4. penandatanganan perjanjian 

KPBU; dan 

5. pemenuhan pembiayaan 

(financial closed). 

TOPI 
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Keberhasilan KPBU ditentukan oleh 

kesuksesan melaksanakan setiap 

tahapan, sejak tahap perencanaan 

sampai dengan pengawasan yang 

melibatkan banyak 

pihak/kelembagaan. Stakeholder 

proyek KPBU terdiri dari 

pemerintah, yaitu 

kementerian/lembaga sebagai 

penanggung jawab proyek, 

Kementerian Keuangan, Bappenas, 

PT Penjaminan Infrastruktur 

Indonesia (PT PII), PT Sarana Multi 

Infrastruktur (PT SMI) dan badan 

usaha pelaksana sebagai investor 

serta penyedia layanan, dan 

masyarakat sebagai pengguna 

layanan. Selain itu, terdapat 

organisasi pada level strategis yang 

penting dalam menjalankan fungsi 

koordinasi proyek-proyek KPBU, 

yaitu Komite Percepatan Penyediaan 

Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan 

Kantor Bersama KPBU Republik 

Indonesia. 

PENGAWASAN TERHADAP KPBU 

Proses transaksi yang panjang, 

keterlibatan dana yang besar dengan 

bermacam sumber, sifatnya yang 

strategis, dan adanya berbagai 

model/bentuk kerja sama serta  

keterlibatan banyak pihak, sangat 

membutuhkan peran pengawasan 

yang efektif untuk meyakinkan 

bahwa dalam setiap tahapan terdapat 

pengendalian intern yang memadai 

untuk memitigasi risiko yang 

dihadapi, dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan tata 

kelola yang baik, serta tidak ada 

pihak yang dirugikan, sehingga pada 

akhirnya tujuan KPBU dapat 

tercapai secara efektif dan efisien. 

Sayangnya, peran pengawasan APIP 

terhadap KPBU pada saat ini masih 

sangat kecil. 

BPKP memiliki kapasitas untuk 

melaksanakan pengawasan KPBU, 

yaitu memiliki dasar hukum yang 

kuat di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, Inpres Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional (PSN), dan Peraturan 

Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 

tentang Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan. 

Pengawasan terhadap KPBU perlu 

dilakukan secara terstruktur, dimulai 

dengan Perencanaan Pengawasan 

Strategis KPBU, Penyusunan 

Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT), dan diikuti 

dengan pengawasan terhadap setiap 

tahapan, yaitu 1) Pengawasan Tahap 

Perencanaan KPBU; 2) Pengawasan 

Tahap Penyiapan KPBU; 3) 

Pengawasan Pada Tahap Transaksi 

KPBU; 4) Pengawasan Tahap 

Pelaksanaan KPBU; dan 5) 

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan.Perencanaan  

TOPI 
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Pengawasan Strategis KPBU 

bertujuan merumuskan kebijakan 

dan strategi pengawasan, memilih 

proyek KPBU yang paling strategis 

dan menjadi perhatian stakeholders 

utama BPKP, menghindari tumpang 

tindih pengawasan, sebagai platform 

untuk berkomunikasi, berkoordinasi, 

dan mendapatkan komitmen dan 

partisipasi dari berbagai pihak 

K/L/P. Perencanaan Pengawasan 

Strategis KPBU juga menjadi acuan 

untuk penyusunan Program 

Pengawasan Tahunan. Pada 

kesempatan inilah sinergi 

pengawasan perlu dilakukan, yaitu 

dengan    

1) first lines of defence, PJPK 

sebagai pengelola dan penanggung  

jawab utama KPBU, dibantu oleh 

Simpul KPBU yang memiliki fungsi 

koordinasi, pengawasan, dan 

evaluasi penyiapan dan transaksi 

KPBU;   

2) second lines of defence, APIP 

K/L/P, SPI BUMN/D, dan Itjen 

Kementerian Keuangan, serta 

Direktorat Pengelolaan Dukungan 

Pemerintah dan Pembiayaan 

Infrastruktur, Kementerian 

Keuangan dan atau BUMN yang 

ditugaskan untuk itu, seperti PT 

Sarana Multi Infrastruktur, PT 

Penjaminan Infrastruktur Indonesia, 

yang berfungsi memberikan fasilitas 

dukungan terhadap KPBU, 

sekaligus mengawasi pengelolaan 

risiko terkait fungsi masing-masing.  

Patut diyakini bahwa tanpa sinergi 

dengan berbagai pihak tersebut di 

atas, pengawasan yang dilakukan 

tidak akan efisien dan efektif. 

Terutama untuk kemudahan akses 

dan koordinasi, BPKP sebagai 

aparat pengawasan lintas sektoral 

dan  strategis nasional perlu 

bersinergi dengan KPPIP dan 

Kantor Bersama KPBU Republik 

Indonesia. 

Langkah selanjutnya adalah 

menyusun Perencanaan Penugasan 

Pengawasan KPBU dengan maksud 

untuk untuk menetapkan 

tujuan/sasaran, ruang lingkup, 

metode pengawasan, serta estimasi 

sumber daya, biaya, dan waktu yang 

diperlukan. Yang utama adalah 

menyusun program kerja bersama 

APIP lain untuk melaksanakan 

metodologi pengawasan yang 

bersifat lintas sektor, serta 

pengumpulan informasi umum dari 

berbagai lini pengawasan tersebut di 

atas. 

Perencanaan KPBU bertujuan untuk 

mengidentifikasi, menetapkan, dan 

penyampaikan usulan infrastruktur 

yang akan dikerjasamakan melalui 

skema KPBU kepada Kementerian 

PPN/Bappenas. Penyampaian usulan 

tersebut harus dilengkapi dengan 

suatu Studi Pendahuluan yang layak, 

yang meliputi analisis kebutuhan, 

kriteria kepatuhan, analisis faktor 

penentu value for money dan potensi 

pendapatan serta skema pembiayaan 

TOPI 
 (Topik Pilihan) 
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proyek. Kegagalan dalam memenuhi 

kelayakan tersebut, berisiko 

terhadap tercapainya tujuan KPBU. 

Oleh karena itu, diperlukan 

pengawasan untuk memastikan 

bahwa proses penyusunan Studi 

Pendahuluan sesuai dengan kriteria 

ditetapkan. Adapun metode 

pengawasan dapat berupa 

pendampingan dan review atas 

proses penyusunan Studi 

Pendahuluan. 

Tahap Penyiapan KPBU meliputi 1) 

penyusunan Prastudi Kelayakan;  2) 

Rencana Dukungan Pemerintah dan 

Jaminan Pemerintah; 3) penetapan 

tata cara pengembalian investasi 

Badan Usaha Pelaksana (BUP);  dan 

4) pengadaan tanah untuk KPBU. 

Keempat kegiatan tersebut perlu 

dipersiapkan secara matang dan 

diselesaikan agar proyek siap untuk 

ditawarkan (ready to offer). 

Kegagalan dalam menyelesaikan 

salah satu keluaran dari kegiatan 

tersebut dapat mengakibatkan 

terancamnya pelaksanaan tahap 

berikutnya, bahkan manfaat akhir 

dari KPBU. Oleh karena itu, 

pengawasan harus ditujukan untuk 

memastikan kepatuhan dan 

kelayakan proses pelaksanaan dan 

tatakelola keempat kegiatan 

tersebut, dengan memperhatikan 

efektivitas sistem pengendalian 

intern yang dibangun oleh PJPK dan 

kelembagaan terkait, sebagai lini 

pertama dan kedua dalam 

memitigasi risiko KPBU. Adapun 

metode pengawasan dapat berupa 1) 

review atau pendampingan atas 

proses penyusunan Prastudi 

Kelayakan. Jika ada perubahan 

harga terkait dengan hasil studi 

kelayakan, dapat dilaksanakan audit 

eskalasi; 2) pemantauan dan review 

atas proses pengadaan tanah dan 

pemukiman kembali; 3) audit HKP, 

jika ada permasalahan/hambatan 

dalam penyiapan proyek KPBU; dan 

4) review proses pengajuan dan 

penilaian pengembalian investasi 

BUP, serta kelayakan proses 

pengajuan dan penilaian 

dukungan/jaminan pemerintah. 

Setelah keempat hal di atas siap, 

PJPK dapat melaksanakan transaksi 

KPBU dengan tiga kegiatan utama, 

yaitu pengadaan BUP, 

penandatanganan Perjanjian KPBU 

dan pemenuhan pembiayaan 

(financial close). Tujuan kegiatan 

ini untuk mendapatkan BUP yang 

kapabel baik secara administratif, 

teknis, maupun finansial, Perjanjian 

KPBU yang sesuai dengan peraturan 

dan menguntungkan kedua belah 

pihak, serta dana pembiayaan 

tersedia sesuai dengan kebutuhan. 

Kegagalan mendapatkan ketiga hal 

tersebut dapat berakibat pemerintah 

tidak berhasil memperoleh 

infrastruktur yang diinginkan, 

bahkan menderita kerugian akibat 

perjanjian yang hanya 

menguntungkan pihak swasta. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan 

pengawasan dengan beberapa 
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metode, yaitu: 1) review atau 

probity audit pengadaan BUP;  2) 

review atau pendampingan 

pengadaan BUP dan eskalasi harga 

jika ada perubahan harga terkait 

Perjanjian KPBU; 3) review atas 

pemenuhan pembiayaan proyek; dan 

4) review kontrak dengan BUP. 

Salah satu bagian penting yang 

dimuat dalam Perjanjian KPBU 

adalah Manajemen Pelaksanaan 

KPBU. Setelah Perjanjian KPBU 

ditandatangani dan financial closed, 

maka manajemen pelaksanaan 

KPBU harus  dilaksanakan oleh 

kedua belah pihak. Pada saat 

melakukan review terhadap 

Perjanjian KPBU tersebut di atas, 

auditor menilai dan memastikan 

bahwa pasal-pasal tentang 

Manajemen Pelaksanaan KPBU 

memuat hal tentang penyediaan 

layanan dan pelaksanaan hak dan 

kewajiban PJPK dan BUP yang fair, 

sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Selanjutnya pada 

Pengawasan tahap pelaksanaan, 

auditor melaksanakan pemantauan 

untuk memastikan hal tersebut 

dipenuhi oleh kedua belah pihak, 

sesuai dengan kesepakatan dalam 

perjanjian KPBU. Banyaknya 

metode pengawasan yang diuraikan 

di atas, tentunya tidak untuk 

dilaksanakan semuanya. Dalam 

implementasinya, pemilihan metode 

pangawasan tersebut tergantung 

pada pertimbangan biaya dan 

manfaat mengingat adanya 

keterbatasan sumber daya 

pengawasan dan hasil yang 

diharapkan dari pengawasan yang 

dilakukan. 

 

.
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Survei Kepuasan Pengguna 

Layanan BPKP, Bagaimana Seharusnya? 

Oleh: Hendra Novic 

Sejalan dengan reformasi birokrasi 

yang telah dilaksanakan sejak tahun 

2008 berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 

tentang Pedoman Umum Reformasi 

Birokrasi yang kemudian 

disempurnakan melalui Peraturan 

Presiden RI Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010 – 2025, BPKP telah 

melakukan survei kepuasan 

pengguna layanan BPKP yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh 

sebagian besar unit teknis di 

lingkungan BPKP, baik kedeputian, 

perwakilan, dan pusat-pusat.  

Pelaksanaan survei pada umumnya 

berdasarkan inisiatif masing-masing 

unit kerja   dengan melibatkan 

responden yakni pengguna 

layanan/stakeholder yang berasal 

dari luar BPKP, baik pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, BUMN, 

BUMD maupun perorangan yang 

pernah menerima pelayanan dari 

BPKP baik berupa jasa assurance, 

consulting, dan kegiatan 

pengawasan lainnya seperti 

pendidikan maupun pelatihan 

(diklat) untuk periode layanan tahun 

2015 dan 2016.  

 

Puslitbangwas telah melakukan 

pendataan/inventarisasi hasil 

pelaksanaan survei kepuasan 

pengguna layanan BPKP tersebut 

dengan hasil antara lain sebagai 

berikut: 

1. Survei kepuasan pengguna 

layanan BPKP pernah dilakukan 

pada tahun 2012. Selanjutnya, 

survei dilakukan secara periodik 

pada tahun 2014 dan seterusnya. 

2. Survei yang dilaksanakan 

selama ini masih bervariasi 

berdasarkan inisiatif atau 

kesadaran dari masing-masing 

unit kerja karena pentingnya 

pengakuan nilai kinerja dari 

masyarakat/pelanggan. Selain itu 

survei dilaksanakan sebagai 

pencapaian program Budaya 

Kerja “Perwujudan Organisasi 

yang Responsif dan Antisipatif”. 

Untuk dimasa yang akan datang 

adanya pedoman standar yang 

mengatur secara khusus 

mengenai survei kepuasan 

pengguna layanan BPKP akan 

memberikan hasil yang 

bermanfaat bagi peningkatan 

layanan BPKP. 

3. Kepuasan pelanggan merupakan 
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kunci utama untuk membangun 

hubungan yang bernilai tambah 

dengan pelanggan. Setiap unit 

pelayanan perlu mengukur  

kepuasan pelanggan guna 

melihat umpan balik dan  

masukan  yang  dapat  diambil 

untuk keperluan pengembangan 

dan implementasi strategi 

peningkatan kepuasan 

pelanggan. Unit layanan juga 

perlu melakukan Lost Customer 

Analysis (analisis  pelanggan 

yang beralih) dengan 

menghubungi pelanggan yang  

tidak menggunakan layanan 

BPKP lagi atau telah berpindah 

ke pihak lain agar dapat 

memahami mengapa hal ini 

terjadi dan dapat mengambil 

kebijaksanaan perbaikan atau 

penyempurnaan selanjutnya 

4. Pelaksanaan survei kepuasan 

layanan oleh unit kerja di 

lingkungan BPKP menggunakan 

model kuesioner yang dirancang 

sendiri oleh masing-masing unit 

kerja yang disesuaikan 

kebutuhannya dengan tetap 

mengacu pada ketentuan 

perundang-undanga yang 

berlaku. 

5. Hasil survei kepuasan yang 

dilakukan terhadap semua jenis 

layanan yang diberikan oleh 

BPKP (assurance dan 

consulting) terhadap 1.201 

responden yang berasal dari 

instansi pemerintah 

pusat/daerah, BUMN/BUMD 

telah menyatakan sangat puas 

dengan layanan yang diberikan 

oleh BPKP (disajikan grafik 

berikut di bawah ini). 
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Indeks AP3N:  

Suatu Ukuran Akuntabilitas Program Lintas Sektoral 

Oleh: Mujiyanto 

Gaya kepemimpinan Presiden RI 

Joko Widodo dengan sering 

berkunjung ke lapangan untuk 

melihat langsung hasil-hasil 

pembangunan yang lebih dikenal 

dengan istilah blusukan, tentu saja 

dapat dinilai dari berbagai sisi dan 

tergantung sudut pandang masing-

masing. Salah satunya, aktivitas 

tersebut menunjukkan bahwa ada 

keinginan pemerintah yang cukup 

kuat untuk 

mempertanggungjawabkan amanat 

yang diberikan oleh rakyat dalam 

pengelolaan pembangunan. 

Pemerintah ingin memastikan 

bahwa program pembangunan yang 

dilaksanakan telah memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

rakyat. 

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa 

dalam implementasinya, masih 

banyak masalah terkait dengan 

sinkronisasi dan sinergi dalam 

pengelolaan program yang 

berpengaruh terhadap pencapaian 

hasil (outcome) maupun dampak 

(impact) program pembangunan. 

Sinkronisasi dan sinergi belum 

sepenuhnya terwujud antara lain 

dalam perencanaan dan 

penganggaran program 

pembangunan, sehingga masih 

dijumpai program-program 

pemerintah yang tidak terintegrasi, 

yang pada akhirnya program 

tersebut tidak memberikan manfaat 

yang optimal bagi rakyat. Sudah 

lumrah terjadi, suatu program 

pemerintah di suatu lokasi yang 

dilaksanakan oleh 

kementerian/lembaga (KL) tertentu 

tidak dibarengi dengan program KL 

lain di lokasi yang sama untuk 

mendukung program tersebut.  

Ketidaksinkronan perencanaan dan 

penganggaran program 

pembangunan telah menjadi 

perhatian khusus Presiden Joko 

Widodo dalam periode awal 

pemerintahannya. Dalam berbagai 

kesempatan, Presiden selalu 

menekankan agar Bappenas dan 

Kementerian Keuangan saling 

bersinergi dalam merencanakan dan 

menganggarkan program 

pembangunan. Presiden juga 

menekankan agar penganggaran 

pembangunan berbasis pada 

program (money follow 

program/MFP), bukan lagi 

mendasarkan pada fungsi KL 

(money follow function/MFF). 

Dengan MFP, diharapkan seluruh 

kementerian/lembaga/ pemda dan 

korporasi (KLPK) yang terlibat 
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dalam sebuah program 

pembangunan bersama-sama 

memusatkan perhatian pada upaya 

mencapai tujuan dan kinerja 

program tersebut, tidak hanya pada 

pencapaian tujuan/kinerja 

institusinya masing-masing seperti 

pada MFF.  

“Merupakan kenyataan sampai dengan saat ini 

belum ada suatu tools untuk mengukur keberhasilan 

program lintas sektoral” 

Sebuah langkah maju telah 

dilakukan pemerintah dengan 

menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan 

dan Pengganggaran Program 

Pembangunan Nasional. Produk 

hukum tersebut diharapkan bisa 

menjembatani ketidaksinkronan 

antara perencanaan dan 

penganggaran yang terjadi selama 

ini, melalui pendekatan Tematik, 

Holistik, Integratif, dan Spasial 

(THIS) dalam penyusunan rencana 

dan penganggaran program 

pembangunan nasional. Pendekatan 

THIS mulai diformalkan di dalam 

penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) tahun 2017.    

Implementasi program dengan 

pendekatan THIS pada dasarnya 

merupakan pengelolaan program 

yang sifatnya lintas sektoral, karena 

dalam pelaksanaannya melibatkan 

berbagai KLPK. Merupakan 

kenyataan sampai dengan saat ini 

belum ada suatu tools untuk 

mengukur keberhasilan program 

lintas sektoral tersebut. Ukuran yang 

ada selama ini baru sebatas 

mengukur kinerja sektoral, seperti 

Sistem Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (EKPPD). 

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan 

Program Pembangunan Nasional 

(AP3N) diharapkan bisa menjadi 

jawaban atas ketiadaan tools 

dimaksud. Indeks ini memusatkan 

perhatian untuk mengukur kualitas 

akuntabilitas pengelolaan program 

pembangunan nasional yang 

memiliki sifat program lintas 

sektoral.  

BPKP berinisiatif membangun 

instrumen Indeks AP3N karena 

didorong oleh posisi dan peran 

BPKP sebagai satu-satunya Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) yang kewenangannya lintas 

sektoral, tidak terbatas pada KLPK 

tertentu sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 49 (2) PP 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP). Selain itu, 

peningkatan kualitas akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan 

pembangunan nasional menjadi 
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salah satu dari tiga sasaran strategis 

BPKP di dalam Perencanaan 

Strategik (Renstra) tahun 2015-

2019. Dua sasaran strategis lainnya 

adalah peningkatan maturitas SPIP 

dan Kapabilitas APIP, yang saat ini 

telah tersedia tools untuk 

mengukurnya.  

Instrumen Indeks AP3N mengukur 

kualitas akuntabilitas dengan pusat 

perhatian pada proses pengelolaan 

program, dengan skema 

sebagaimana tercantum pada 

Gambar 1.

 
Gambar 1. Komponen Indeks AP3N 

Dalam skema tersebut, tergambar 

bahwa Indeks AP3N mengukur 

“kualitas akuntabilitas” yang 

direpresentasikan melalui dimensi 

transparency, liability,  

controllability, responsibility, dan 

rensponsiveness terhadap “proses 

pengelolaan program 

pembangunan”, yang meliputi 

variabel kebijakan, perencanaan-

penganggaran, pelaksanaan-

penatausahaan, pelaporan-

pertanggungjawaban, dan 

pengawasan. Selanjutnya, 

“perkawinan” antara dimensi 

akuntabilitas dan variabel proses 

pengelolaan tersebut dijabarkan 

dalam berbagai indikator sebagai 

ukuran untuk menilai kualitas 

akuntabilitas pengelolaan program 

pembangunan. 

Sesuai dengan PP 17 Tahun 2017 

dan implementasinya mulai 

tergambar di dalam RKP 2017, 

perencanaan program pembangunan 

dilakukan secara tematik pada 

program pembangunan tertentu yang 

menjadi prioritas pemerintah. 

Masing-masing prioritas program 

pembangunan dan program/kegiatan 

yang mendukungnya dipetakan 

melalui layer Prioritas Nasional 

(PN), Program Prioritas (PP), 

Kegiatan Prioritas (KP) dan  

program/kegiatan, serta KLPK yang 
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mendukungnya. Contoh peta 

program pembangunan nasional 

untuk tematik Kedaulatan Pangan 

sebagaimana Gambar 2 berikut ini. 

 
Gambar 2. Peta Pembangunan Nasional 

Layer Prioritas Nasional (1), 

Program Prioritas (2), dan Kegiatan 

Prioritas (3) bersifat lintas sektoral 

didukung oleh program/kegiatan 

sektoral pada KLPK (4) yang 

terlibat pada masing-masing 

Kegiatan Prioritas. 

Instrumen Indeks AP3N mengukur 

kualitas akuntabilitas pada layer PN 

serta keseluruhan PP, KP, dan 

program/kegiatan sektoral KLPK 

yang mendukungnya. Pada layer 

PN, PP, dan KP yang bersifat lintas 

ektoral, digunakan tools indikator 

level Koordinator; sedangkan pada 

program/kegiatan sektoral pada 

KLPK digunakan indikator level 

Pelaksana. Hasil pengukuran pada 

level Pelaksana menjadi dukungan 

bagi pengukuran pada level 

Koordinator melalui mekanisme 

agregasi pada variabel Pelaksanaan 

Penatausahaan, seperti cascading 

pengukuran sebagaimana tercantum 

pada Gambar 3.  

Cascading pengukuran tersebut 

menggambarkan adanya tanggung-

bersama antara KLPK pelaksana 

program dengan pihak yang 

berperan sebagai koordinator. 

Artinya, keberhasilan dan kegagalan 

pengelolaan program secara 

keseluruhan merupakan tanggung 

jawab koordinator sekaligus 

pelaksana yang terlibat di dalamnya. 

Sayangnya, sampai dengan saat ini 

belum ada penetapan secara formal, 
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pihak-pihak yang berperan sebagai 

koordinator lintas sektoral pada PN, 

PP, dan KP.  

 
Gambar 3. Cascading Pengukuran Indeks AP3N 

Dalam tahun 2017, instrumen 

Indeks AP3N telah digunakan untuk 

mengukur lima program dan 

kegiatan prioritas, meliputi PP 

Peningkatan Produksi Padi dan 

Pangan Lain, KP Peningkatan 

Produksi Ikan, Garam dan Rumput 

Laut, KP Bantuan Afirmasi 

Penduduk Tidak Mampu/Daerah 

Khusus, KP Bantuan Tunai 

Bersyarat (PKH), serta KP 

Peningkatan Kapasitas Aparat 

Pemda dan Desa dalam Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Pemerintahan 

Desa. Pengukuran tersebut baru 

dapat dilakukan pada beberapa area 

layer PN, sehingga skor Indeks 

AP3N hanya mencerminkan nilai 

pada area yang diukur.  

.  

Di masa mendatang, seharusnya 

pengukuran Indeks AP3N 

direncanakan sejak awal, sehingga 

dapat dialokasikan sumber daya 

yang memadai agar pengukuran 

dapat dilakukan secara optimal dan 

menghasilkan skor, simpulan, 

sekaligus rekomendasi yang lebih 

strategis bagi upaya peningkatan 

kualitas akuntabilitas pengelolaan 

program pembangunan nasional. 

Dalam konteks yang lebih luas, 

sesuai harapan Presiden untuk 

menerapkan money follow program, 

maka peran pengawasan yang 

dilakukan oleh BPKP bisa diperluas 

pada tingkat program yang bersifat 

lintas sektoral.  
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Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, 

Koordinasi, Dan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/Pengkajian        

Di Lingkungan BPKP 

Oleh: Mohamad Riyad 

Latar Belakang 

Berdasarkan pasal 240 dan pasal 

241 SK Kepala BPKP Nomor KEP-

06.00.00-080/K/2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja BPKP, 

Puslitbangwas bertugas 

melaksanakan penyelenggaraan, 

pembinaan, dan koordinasi kegiatan 

penelitian. Dalam melaksanakan 

tugas tersebut, Puslitbangwas 

menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

1. Analisis kebutuhan dan 

penyusunan program penelitian; 

2. Pelaksanaan penelitian; 

3. Pelaksanaan kerja sama 

penelitian; 

4. Evaluasi dan penyusunan 

laporan pelaksanaan dan hasil 

penelitian; dan 

5. Pengelolaan kepegawaian, 

keuangan, dan urusan rumah 

tangga. 

Berdasarkan SK yang sama, dalam 

rangka penyusunan kebijakan 

pengawasan, unit kedeputian 

sebagai unit “Perencanaan dan 

Pengendalian (rendal)” juga 

mempunyai kewajiban melakukan 

penelitian bidang pengawasan untuk 

kepentingan tugas manajemen serta 

pengawasan. Unit kerja lain 

melakukan kegiatan penelitian untuk 

menghasilkan kebijakan yang terkait 

dengan tugas dan fungsi sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing.  

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

Puslitbangwas mendapat amanat 

untuk melakukan pembinaan dan 

koordinasi atas kegiatan 

penelitian/pengkajian bidang 

pengawasan di lingkungan BPKP. 

Pembinaan dimaksudkan agar setiap 

penelitian/pengkajian yang 

dilakukan oleh setiap unit kerja 

BPKP dapat terjamin kualitasnya 

sesuai dengan kaidah ilmiah yang 

berlaku umum. Sedangkan 

koordinasi dimaksudkan agar 

kegiatan penelitian/pengkajian di 

lingkungan BPKP dapat mencapai 

tujuannya secara efektif dan efisien. 

Kemudian sebagai aparat 

pengawasan intern pemerintah 

(APIP) yang melaksanakan 

fungsinya melalui assurance dan 

consulting, Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) harus terus-menerus 

melakukan inovasi di bidang 
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pengawasan keuangan dan 

pembangunan, dalam rangka 

meningkatkan kuantitas dan kualitas 

hasil pengawasan untuk 

meningkatkan good governance. 

Inovasi di bidang pengawasan 

dilakukan dengan penelitian terkait 

dengan topik-topik pengawasan 

masa lalu dan kini, yang selanjutnya 

diteruskan dengan kegiatan 

pengembangan yang diharapkan 

dapat berguna bagi peningkatan 

peran pengawasan BPKP pada masa 

yang akan datang. Inovasi di bidang 

pengawasan pada dasarnya bukan 

semata-mata tugas Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Pengawasan, 

tetapi juga merupakan tanggung 

jawab pimpinan dan seluruh unit 

kerja di lingkungan BPKP. Oleh 

karena itu, unit kerja lain di 

lingkungan BPKP juga perlu 

melakukan pengkajian/penelitian 

dan pengembangan pengawasan. 

Untuk keperluan pelaksanaan 

penelitian/pengkajian dan 

pembinaan penelitian/pengkajian di 

lingkungan BPKP, Puslitbangwas 

BPKP perlu menyusun pedoman 

pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan di lingkungan 

BPKP. Kegiatan pengembangan di 

bidang pengawasan merupakan 

tahapan selanjutnya dari hasil 

penelitian berupa kegiatan 

penyusunan pedoman pengawasan 

dan perangkat kegiatan pengawasan 

lain, seperti pengembangan 

instrumen pengukuran, 

pengembangan aplikasi sistem 

informasi pengawasan, dan 

sebagainya. Mengingat pelaksanaan 

pengembangan produk pengawasan 

sangat berbeda dengan kegiatan 

penelitian/pengkajian, maka 

pedoman ini tidak memuat kegiatan 

pengembangan. 

Dalam pedoman ini juga tidak 

membedakan antara kegiatan 

penelitian dengan pengkajian. Hal 

ini disebabkan karena baik 

penelitian maupun pengkajian 

adalah sama-sama mengandung 

pengertian pembahasan sesuatu 

secara ilmiah dan kegiatan 

penelitian atau pengkajian tersebut 

mengikuti kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis untuk memperoleh 

informasi, data, dan keterangan. 

Pedoman ini digunakan sebagai 

panduan dalam melaksanakan 

kegiatan penelitian/pengkajian serta 

pembinaan kepada unit kerja di 

lingkungan BPKP dalam 

melaksanakan penelitian/ 

pengkajian, sehingga hasil 

penelitian/pengkajian dapat 

memenuhi kaidah ilmiah dan sesuai 

standar kualitas yang diharapkan. 
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Kondisi Yang Melatarbelakangi Terbitnya Perka 5 Tahun 2016 

Ringkasan Perka 5 Tahun 2016 

Isi Perka BPKP Nomor 5 Tahun 

2016 terdiri dari 8 pasal dan 2 

lampiran yaitu lampiran 1 pedoman 

pembinaan dan koordinasi kegiatan 

penelitian/ pengkajian di lingkungan 

BPKP, dan lampiran 2 pedoman 

pelaksanaan penelitian/pengkajian 

di lingkungan BPKP.  

Ruang lingkup untuk pedoman 

pembinaan dan koordinasi berlaku 

atas pelaksanaan kegiatan 

penelitian/pengkajian oleh seluruh 

unit kerja di lingkungan BPKP. 

Sedangkan ruang lingkup pedoman 

pelaksanaan penelitian/pengkajian 

memuat tahapan dan tata cara 

melakukan penelitian/pengkajian 

serta penulisan laporan 

penelitian/pengkajian pengawasan 

yang menjadi panduan bagi 

Puslitbangwas BPKP dan unit kerja 

lain dalam melakukan kegiatan 

penelitian/pengkajian pengawasan 

yang sesuai kaidah ilmiah serta 

Puslitbangwas BPKP dalam 

membina kegiatan penelitian/ 

pengkajian pengawasan yang 

dilaksanakan unit kerja lain di 

lingkungan BPKP. Pedoman ini 

tidak memuat tahapan dan tata cara 

pelaksanaan pengembangan. 

 
Ringkasan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2016 
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Bentuk Pembinaan 

Penelitian/Pengkajian 

Pembinaan oleh Puslitbangwas 

BPKP dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut:  

1. Pemberian pendidikan dan 

pelatihan di bidang penelitian/ 

pengkajian bekerja sama dengan 

Pusdiklatwas BPKP dan 

narasumber yang kompeten dari 

luar BPKP; 

2. Pemberian materi Program 

Pelatihan Mandiri (PPM) terkait 

penelitian/pengkajian; 

3. Pembinaan penyusunan desain 

penelitian/pengkajian melalui 

pemberian quality assurance 

atas desain penelitian/ 

pengkajian; 

4. Pembinaan hasil penelitian/ 

pengkajian melalui peer review 

atas laporan hasil 

penelitian/pengkajian unit kerja 

lainnya. 

Bentuk Koordinasi 

Penelitian/Pengkajian 

Koordinasi oleh Puslitbangwas 

BPKP dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

1. Koordinasi atas topik 

penelitian/pengkajian yang 

dilaksanakan di masing-masing 

unit kerja; 

2. Koordinasi atas penyelenggaraan 

database/basis data dan 

penyebaran hasil 

penelitian/pengkajian. 

Tahapan Penelitian/Pengkajian 

Penelitian/pengkajian yang berlaku 

di BPKP menggunakan beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

1. Penetapan topik penelitian/ 

pengkajian; 

2. Penyusunan TOR; 

3. Penyusunan desain penelitian/ 

pengkajian; 

4. Pengumpulan data; 

5. Pengolahan dan analisis data; 

serta 

6. Penyusunan laporan. 

Penyusunan TOR 

Penelitian/Pengkajian 

Term of Reference (TOR) atau 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) 

penelitian/pengkajian adalah 

dokumen yang memuat uraian 

singkat mengenai:  

1. Latar belakang masalah. 

2. Tujuan dan manfaat 

penelitian/pengkajian. 

3. Ruang lingkup penelitian/ 

pengkajian. 

4. Metode penelitian/pengkajian 

(secara ringkas). 

a. Objek, unit analisis, dan 

lokasi penelitian/pengkajian. 

b. Sumber dan metode 

pengumpulan data. 

c. Metode pengolahan/analisis 

data. 
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Pengolahan data dapat dilakukan 

dengan metode 

kuantitatif/statistik atau dengan 

cara deskriptif. 

5. Waktu. 

6. Sumber daya. 

7. Output. 

Desain Penelitian/Pengkajian 

Desain penelitian/pengkajian adalah 

rencana menyeluruh tentang urutan 

kerja penelitian/ pengkajian untuk 

mencapai tujuan 

penelitian/pengkajian yang telah 

ditetapkan dalam TOR 

penelitian/pengkajian. Oleh karena 

itu, desain penelitian/pengkajian 

disusun berdasarkan TOR 

penelitian/ pengkajian yang telah 

disetujui Kapuslitbangwas BPKP/ 

pimpinan unit kerja di lingkungan 

BPKP. Keberhasilan tugas 

penelitian/pengkajian sesuai dengan 

TOR dan surat penugasan 

penelitian/pengkajian yang telah 

ditetapkan serta kualitas hasil 

penelitian/ pengkajian berupa 

simpulan dan saran 

penelitian/pengkajian bergantung 

pada kualitas desain penelitian/ 

pengkajian yang disusun. 

 

 

 

 

Laporan Penelitian/Pengkajian 

Keluaran dari kegiatan 

penelitian/pengkajian yang 

dilakukan Puslitbangwas BPKP dan 

unit kerja lain di lingkungan BPKP 

adalah laporan hasil 

penelitian/pengkajian atau laporan 

penelitian/pengkajian. Laporan 

penelitian/pengkajian adalah laporan 

berdasarkan penelitian/ pengkajian 

ilmiah terhadap suatu gejala. 

Kegiatan penelitian/pengkajian yang 

berkualitas dan menghasilkan 

pengetahuan atau gagasan/ide baru 

yang berguna bagi instansi perlu 

dilaporkan dalam laporan yang 

disusun secara baik, sesuai dengan 

kaidah ilmiah. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan keyakinan 

memadai bahwa hasil penelitian/ 

pengkajian tersebut akan 

dimanfaatkan secara optimal oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

Kriteria laporan hasil  

penelitian/pengkajian di bidang 

pengawasan yang bermanfaat adalah 

saat hasil penelitian/pengkajian 

dipergunakan sebagai alat 

pengambilan keputusan, penyusunan 

kebijakan, atau membantu 

penyelenggaraan kegiatan 

pengawasan. 
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Membaca Dan Menulis                                           

Sebagai Sasana Berfikir (Batu Safir)                         

Untuk  Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian 
 

Membaca adalah pekerjaan yang 

mudah. bahkan sekarang ini hampir 

setiap waktu orang membaca, paling 

tidak membaca pesan dalam telepon 

genggamnya. Namun, mengapa 

minat baca Indonesia berada di 

nomor buntut dari negara-negara di 

dunia? Berdasarkan studi Most 

Littered Nation In the World 2016, 

minat baca Indonesia menduduki 

peringkat 60 dari 61 negara. Dalam 

konteks penelitian, laporan-laporan 

dan hasil penelitian juga sering 

dikatakan hanya memenuhi 

formalitas tanpa substansi yang 

“menggigit”. Apakah ini ada 

hubungannya dengan membaca? 

Ternyata membaca tidak hanya 

sekadar membaca, apalagi untuk 

kegiatan penelitian. Perlu membaca 

untuk suatu masalah yang sedang 

diteliti. Apakah selama ini hal itu 

tidak dilakukan? Tentu saja telah 

dilakukan tetapi perlu ditingkatkan 

dengan mekanisme yang lebih 

terstruktur dan mendorong sesama 

rekan kerja untuk ikut membaca. 

Bagaimana caranya? 

Menulis juga merupakan salah satu 

keterampilan yang harus dimiliki 

oleh peneliti. Ide dan hasil 

pemikiran yang bagus tidak ada 

gunanya jika tidak dikonkretkan 

dalam bentuk tulisan. Menulis akan 

membuat pekerjaan atau ide 

seseorang dapat dibaca oleh orang 

lain untuk masa yang akan datang. 

Bahkan seorang penyair pernah 

menyatakan bahwa menulis adalah 

bekerja untuk keabadian. Namun, 

tidak semua orang mempunyai 

keterampilan menulis. Apakah ada 

upaya yang dapat dilakukan untuk 

mendorong seseorang menulis? 

Bagaimana hubungannya dengan 

membaca yang disebut sebelumnya? 

Membaca sendiri sebuah buku, 

apalagi buku yang tergolong berat, 

kadang-kadang menjemukan. Ada 

waktu tertentu seseorang rajin 

membaca sebuah textbook kemudian 

menjadi malas karena tebalnya buku 

ataupun ketidakmengertian isi yang 

dibahas. Ketika seseorang berhenti 

membaca, maka akan malas 

memulai kembali karena tidak ada 

dorongan untuk melanjutkan 

membaca. Para peneliti umumnya 

membaca textbook yang terkait 

langsung dengan proses pekerjaan 

penelitian. Akan tetapi proses 

membaca seharusnya menjadi 

kebiasaan bagi peneliti untuk 

menambah pengetahuan dan 

wawasan tidak hanya yang terkait 
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dengan substansi penelitian. Peneliti 

juga harus membaca “buku berat” 

untuk melahirkan karya yang 

berbobot.  

Untuk mewujudkannya perlu 

dirancang kegiatan membaca yang 

lebih terstruktur dan dilaksanakan 

secara bersama dan menjadi 

kegiatan yang dilaksanakan dalam 

kedinasan. Setiap peneliti 

ditugaskan memilih sebuah textbook 

untuk dibaca sebanyak lima lembar 

satu hari. Setelah membaca sepuluh 

lembar, maka hal-hal yang dibaca 

dituangkan dalam formulir hasil 

bacaan (Form HBT). Dalam form 

tersebut dicatat hal-hal penting dan 

dihubungkan dengan sumber lain. 

Kemudian dimintakan pendapat dari 

rekan atau teman sejawat atas 

substansi yang dibaca. Di sini 

sesama peneliti atau pembaca akan 

berbagi pemahaman materi yang 

dibaca. Tidak sekadar diskusi, 

dalam Form HBT disiapkan baris 

bagi teman baca (peer) untuk 

menuliskan komentarnya dalam 

baris peer comment. Selanjutnya 

form HBT diserahkan ke atasan 

langsung untuk diberi arahan dan 

komentar. Atasan langsung 

diharapkan memberi komentar yang 

dapat memotivasi bawahan untuk 

lebih giat membaca. Setiap akhir 

bulan, Form HBT sebagai keluaran 

kegiatan diserahkan ke atasan 

langsung untuk dibandingkan 

dengan target bulanan. 

Selain membaca textbook, peneliti 

didorong untuk membaca berita-

berita dan publikasi aktual. Berita di 

media massa dan internet yang 

sesuai dengan kepakaran akan 

menjadi bahan yang menarik yang 

bermanfaat. Hasil bacaan berita 

aktual ini dicatat dalam Form HBA. 

Diharapkan setiap peneliti membaca 

satu topik aktual setiap hari dan 

mencatat dalam Form HBA. Form 

ini akan menjadi keluaran dari 

kegiatan membaca berita aktual. 

Form ini juga dimaksudkan untuk 

dapat digunakan nanti dalam 

penelitian oleh peneliti sendiri atau 

peneliti lain, sehingga perlu dicatat 

kata kunci dari bacaan untuk 

memudahkan pencarian kelak. 

Bacaan dari media ditulis 

sumbernya dan di-klipping dan 

menjadi lampiran Form HBA. 

Sedangkan bacaan dari internet 

dituliskan alamat situs terkait dan 

link-nya. Form HBA kemudian 

diserahkan kepada atasan langsung 

pada setiap akhir bulan untuk 

dibandingkan dengan target 

bulanan. 

Kegiatan membaca textbook dan 

berita aktual akan memunculkan ide 

dan informasi untuk membuat 

tulisan. Untuk memudahkan menulis 

dibuat template yang dapat 

digunakan sebagai sarana untuk 

menulis. Template ini diberi nama 

Form MMD, singkatan dari 

membaca itu mudah. Dalam satu 

bulan setiap peneliti dapat membuat 
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paling tidak dua Form MMD 

kemudian diserahkan pada atasan 

langsung untuk diberi masukan dan 

arahan. Komunikasi antara peneliti 

dengan atasan langsung atas 

substansi yang dimuat dalam 

template diharapkan dapat 

menghasilkan tulisan yang lebih 

lengkap dan terstruktur dan siap 

untuk dipublikasikan.  

Secara skema, kegiatan tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Setelah menerima semua keluaran 

dari bawahan, setiap akhir bulan 

atasan langsung membandingkan 

dengan target untuk setiap keluaran. 

Dengan menggunakan template 

perhitungan akan dihasilkan skor 

setiap pegawai setiap bulan. Skor 

yang dihasilkan berada pada range 

0 − 100. Jadi, setiap akhir bulan 

diperoleh skor setiap pegawai. 

Untuk memberikan dorongan, 

peneliti yang memperoleh skor yang 

paling tinggi akan diberi reward dan 

dapat dinobatkan menjadi pegawai 

teladan bulan yang bersangkutan.  

Dengan cara pengukuran seperti ini 

dapat dilihat keseriusan setiap 

peneliti, sehingga dapat dijadikan 

ukuran dalam menilai perilaku 

untuk kepentingan penilaian prestasi 

kerja (PPK) pegawai yang 

bersangkutan.  Dari kegiatan ini 

akan dapat dilihat integritas, kerja 

sama, orientasi pelanggan, 

profesionalisme, dan juga 

kepemimpinan. 

 
Serius membaca, Kapus tidak ketinggalan 

Kegiatan membaca dan menulis 

secara rutin dan terstruktur 

sebagaimana diuraikan di atas dapat 

menjadi tempat untuk belajar 

berpikir bagi para peneliti. Oleh 

karena itu, program ini diberi nama 

“BATU SAFIR” yang merupakan 

singkatan dari “membaca dan 

menulis sebagai sasana untuk 

berpikir”. Kata “sasana” dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

selain berarti “tempat” juga 
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“pelajaran”. Dengan program Batu 

Safir, membaca dan menulis 

menjadi pelajaran berpikir yang 

diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas penelitian. 

 
Bukan hanya membaca, melainkan juga berbagi 

bacaan 

Program ini telah mulai 

dilaksanakan pada tanggal 1 

Februari 2018 dengan Nota Dinas 

Kepala Puslitbangwas BPKP Nomor 

ND-85/LB/3/2018. Kegiatan ini 

sedang berlangsung di 

Puslitbangwas BPKP. 

 
Kabid Pemanfaatan dan Evaluasi dan Kapus 

berbagi bacaan 

 

 

 

 

 

Kemampuan membaca dan menulis 

dapat ditingkatkan dan diefektifkan 

dengan menggerakkan peneliti 

membaca dan menulis secara rutin 

dan terstruktur.  

Membaca dilakukan setiap hari dan 

mencatat hasilnya dalam form. 

Menulis juga dilaksanakan secara 

rutin dan tulisan dimasukkan dalam 

template untuk mempermudah 

penulisan. Kegiatan ini diarahkan 

oleh setiap atasan langsung masing-

masing. Form hasil bacaan yang 

telah terisi  lengkap dan template 

tulisan diserahkan kepada atasan 

untuk dilakukan penilaian dan 

pengukuran skor dari seluruh 

peneliti setiap bulan. Pengukuran ini 

dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

memberikan reward dan juga 

punishment. Dengan cara ini 

diharapkan pengetahuan, wawasan, 

dan keterampilan menulis para 

peneliti akan meningkat, yang pada 

gilirannya dapat mendorong 

peningkatan kualitas hasil 

penelitian.(Jamason Sinaga)
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Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) 

dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah       

Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 

Oleh: Jamason Sinaga 

Internal control over financial 

reporting (ICOFR) ramai 

dibicarakan dalam pelaporan 

keuangan pemerintahan di Indonesia 

setelah diangkat menjadi temuan 

dalam laporan BPK. BPK (2016;26) 

dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

Semester II tahun 2015 dalam judul 

“Pengendalian  Intern Pelaporan 

Keuangan Berbasis Akrual” 

menyatakan bahwa salah satu sistem 

pengendalian intern yang dimiliki 

pemerintah adalah   ICOFR. 

Selanjutnya disebutkan BPK 

(2016;27), “Hasil pemeriksaan 

menunjukkan desain dan 

implementasi ICOFR dalam 

pelaporan keuangan pemerintah 

berbasis akrual belum efektif untuk 

menjamin kewajaran Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat 

(LKPP).” Apa sebenarnya ICOFR, 

dari mana sumbernya, dan apa 

bedanya dengan sistem 

pengendalian intern yang diatur 

dalam PP Nomor 60 Tahun 2008? 

Berikut ini akan dicoba ditelusuri 

sejarah ICOFR di Amerika Serikat 

berdasarkan literatur yang tersedia 

dan mencoba melihat pendefinisian, 

penerapan, dan perkembangannya 

dihubungkan dengan sistem 

pengendalian intern pemerintah 

(SPIP) sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 

 “Hasil pemeriksaan menunjukkan desain dan 

implementasi ICOFR dalam pelaporan keuangan 

pemerintah berbasis akrual belum efektif untuk 

menjamin kewajaran LKPP”  

Awal dari ICOFR dapat ditelusuri 

dari dokumen Securities and 

Exchange Commission (SEC)  yang 

berjudul Final Rule: Management's 

Report on Internal Control Over 

Financial Reporting and 

Certification of Disclosure in 

Exchange Act Periodic Reports. 

Pasal 404 Sarbanes-Oxley 

mewajibkan perusahaan khususnya 

perusahaan yang menjual sahamnya 

di pasar modal untuk melakukan 

assessment atas efektivitas 

pengendalian intern dan 

melaporkannya. SEC (2003;1) 

menyatakan bahwa perusahaan yang 

terdaftar di pasar modal kecuali 

perusahaan investasi wajib 
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menyertakan dalam laporan 

tahunannya laporan mengenai 

sistem pengendalian intern atas 

pelaporan keuangan. Laporan 

mengenai pengendalian intern 

tersebut harus mencakup pernyataan 

tanggung jawab  manajemen untuk 

menyelenggarakan sistem 

pengendalian intern atas pelaporan 

keuangan, assessment efektivitas 

pengendalian intern tersebut, 

kerangka yang digunakan 

mengevaluasi efektivitasnya, dan 

akuntan publik telah melakukan 

atestasi atas sistem pengendalian 

intern atas pelaporan keuangan 

tersebut. SEC (2003;1) menyatakan  

“The internal control report must 

include: a statement of 

management's responsibility for 

establishing and maintaining 

adequate internal control over 

financial reporting for the company; 

management's assessment of the 

effectiveness of the company's 

internal control over financial 

reporting as of the end of the 

company's most recent fiscal year; a 

statement identifying the framework 

used by management to evaluate the 

effectiveness of the company's 

internal control over financial 

reporting; and a statement that the 

registered public accounting firm 

that audited the company's financial 

statements included in the annual 

report has issued an attestation 

report on management's assessment 

of the company's internal control 

over financial reporting.”   

Pasal tersebut juga mewajibkan 

eksternal auditor untuk melakukan 

atestasi atas pengendalian intern atas 

pelaporan keuangan (internal 

control over financial reporting). 

SEC membuat proposal atas 

penerapan ketentuan tersebut dan 

menerima komentar atas proposal 

tersebut. Setelah 

mempertimbangkan berbagai 

komentar maka SEC membuat 

keputusan berupa aturan final (final 

rule). 

Dalam hal definisi pengendalian 

intern, proposal SEC menggunakan 

istilah “internal controls and 

procedures for financial reporting" 

yang mempunyai arti “controls that 

pertain to the preparation of 

financial statements for external 

purposes that are fairly presented in 

conformity with generally accepted 

accounting principles”, yaitu 

pengendalian yang berhubungan 

dengan penyajian laporan keuangan 

untuk tujuan pelaporan kepada 

pihak eksternal yang harus disajikan 

sesuai dengan standar akuntansi. 

Definisi ini juga sesuai dengan 

definisi yang ada dalam  

Codification of Statements on 

Auditing Standards §319 yang 

diterbitkan oleh Public Company 

Accounting Oversight Board 

(PCAOB). Pengertian pengendalian 

intern memang senantiasa 
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berkembang. Pada tahun 1977 atas 

rekomendasi SEC, Kongres 

menerbitkan Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA). FCPA 

mewajibkan perusahaan yang 

terdaftar di pasar modal untuk 

merencanakan dan memelihara 

sistem pengendalian intern yang 

cukup memberikan keyakinan 

memadai (reasonable assurance) 

bahwa transaksi dilakukan 

berdasarkan otorisasi, transaksi 

dicatat untuk dapat menghasilkan 

laporan keuangan sesuai dengan 

standar akuntansi, transaksi aset 

harus dengan otorisasi, dan 

seterusnya.  

Pada tahun 1992, The Committee of 

Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) 

menerbitkan Internal Control – 

Integrated Framework (COSO 

Framework). COSO Framework 

mendefinisikan pengendalian intern 

sebagai "a process, effected by an 

entity's board of directors, 

management and other personnel, 

designed to provide reasonable 

assurance regarding the 

achievement of objectives’in three 

categories-effectiveness and 

efficiency of operations; reliability 

of financial reporting; and 

compliance with applicable laws 

and regulations.”  

SEC menerima 25 komentar atas 

definisi yang tercantum dalam 

proposal. Sebelas dari komentar 

mendukung definisi pengendalian 

intern yang diterbitkan PCAOB 

bahkan dua komentator menyatakan 

hal itu telah diadopsi regulator 

perbankan untuk diterapkan di dunia 

perbankan. Empat belas menolak 

definisi pengendalian intern sesuai 

PCAOB dan bahkan ada dua 

diantaranya menyatakan bahwa 

definisi tersebut terlalu kompleks 

dan tidak mengurangi kebingungan. 

Sebagian besar yang menolak ini 

menyatakan bahwa seharusnya yang 

digunakan adalah definisi sesuai 

COSO. Beberapa komentar 

menyatakan bahwa definisi PCAOB 

itu adalah untuk kepentingan 

akuntan dalam merencanakan dan 

melakukan audit. Komentar yang 

umum mengenai definisi PCAOB 

adalah tidak ada ukuran atau standar 

untuk mengukur efektivitas dan 

efisiensi pengendalian intern yang 

diterapkan. Beberapa komentator 

yang menolak definisi PCAOB 

menyarankan nama internal control 

over financial reporting daripada 

istilah internal controls and 

procedures for financial reporting, 

dengan alasan bahwa definisi yang 

lebih awal disebut konsisten dengan 

terminologi yang digunakan dalam 

literatur auditing.  Ada juga 

komentar yang menyatakan bahwa 

SEC seharusnya juga menggunakan 

pengertian pengendalian intern yang 

lebih luas tidak hanya terbatas pada 

pelaporan keuangan tetapi SEC 

berpendapat bahwa posisi mereka 

harus fokus pada pengendalian 
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intern atas pelaporan keuangan. SEC 

juga yakin bahwa pengendalian 

intern yang dimaksud dalam pasal 

404 SOX juga berfokus pada 

pengendalian intern atas pelaporan 

keuangan. Lagipula, secara 

tradisional akuntan tidak melakukan 

audit atau review atau atestasi atas 

pengendalian intern di luar 

pengendalian intern atas pelaporan 

keuangan.  

Setelah mempertimbangkan 

berbagai komentar, akhirnya SEC 

memutuskan bahwa istilah untuk 

pengendalian yang digunakan 

adalah internal control over 

financial reporting. SEC yakin 

bahwa pengertian seperti inilah yang 

dimaksud pasal 404 SOX. SEC 

dalam final rule memberikan 

definisi yang panjang mengenai 

internal control over financial 

reporting sebagai proses yang 

didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai mengenai 

reliabilitas  laporan keuangan dan 

penyajian laporan keuangan untuk 

pihak eksternal sesuai dengan 

standar akuntansi. Internal control 

over financial reporting meliputi 

kebijakan dan prosedur pencatatan 

transaksi yang dapat menghasilkan 

laporan keuangan sesuai standar 

akuntansi, penerimaan dan 

pengeluaran berdasarkan otorisasi, 

dan pencegahan perolehan, 

penggunaan, dan pergeseran aset 

yang tidak sah (unauthorized 

acquisition, use, and disposition of 

assets) yang dapat menyebabkan 

pengaruh material pada laporan 

keuangan.  

Setelah mempertimbangkan berbagai komentar, 

akhirnya SEC memutuskan bahwa istilah untuk 

pengendalian yang digunakan adalah internal control 

over financial reporting 

Secara lengkap SEC (2003) 

memberikan definisi internal 

control over financial reporting 

sebagai   

“A process designed by, or under 

the supervision of, the registrant's 

principal executive and principal 

financial officers, or persons 

performing similar functions, and 

effected by the registrant's board of 

directors, management and other 

personnel, to provide reasonable 

assurance regarding the reliability 

of financial reporting and the 

preparation of financial statements 

for external purposes in accordance 

with generally accepted accounting 

principles and includes those 

policies and procedures that:  

1) Pertain to the maintenance of 

records that in reasonable detail 

accurately and fairly reflect the  
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transactions and dispositions of the 

assets of the registrant;  

2) Provide reasonable assurance 

that transactions are recorded as 

necessary to permit preparation of 

financial statements in accordance 

with generally accepted accounting 

principles, and that receipts and 

expenditures of the registrant are 

being made only in accordance with 

authorizations of management and 

directors of the registrant; and  

3) Provide reasonable assurance 

regarding prevention or timely 

detection of unauthorized 

acquisition, use or disposition of the 

registrant's assets that could have a 

material effect on the financial 

statements.”   

SEC mengakui bahwa definisi 

tersebut merupakan bagian (subset) 

dari pengendalian intern menurut 

COSO Framework 1992. Definisi 

yang digunakan tidak termasuk 

mengenai efisiensi dan efektivitas 

operasi dan juga ketaatan pada 

aturan kecuali aturan yang 

berhubungan dengan penyajian 

laporan keuangan. Pada bagian 

akhir, SEC menambahkan bahwa 

pengamanan aset (safeguarding of 

assets) juga menjadi bagian dari 

definisi. SEC (2003) menyatakan, 

“so, under the final rules, 

safeguarding of assets as provided 

is specifically included in our 

definition of internal control over 

financial reporting.” 

Elder (2008;50) memberikan 

definisi ICOFR dalam badan opini 

akuntan publik dengan menyatakan, 

“A company’s internal control over 

financial reporting is a process 

designated to provide reasonable 

assurance regarding the liability of 

financial reporting and the 

preparation of financial statements 

for external purposes in accordance 

with generally accepted principles.” 

Selanjutnya disampaikan oleh Elder 

(2008;50) bahwa  

“A company internal control over 

financial reporting includes those 

policies and procedures that (1) 

pertain to the maintenance of 

records that, in reasonable detail, 

accurately and fairly reflect the 

transactions and dispositions of the 

assets of the company, (2) provide 

reasonable assurance that 

transactions are recorded as 

neccessary to permit preparation of 

financial statements in accordance 

with generally accepted accounting 

principles, and that receives and 

expenditures of the company are 

being made only in accordance with 

authorizations of management and 

directors of the company; and (3) 

provide reasonable assurance 

regarding the prevention or timely 

detection unauthorized acquisition, 

use, or disposition of the company’s 

assets that could have a material 

effect on the financial statements.” 
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Definisi ini sama dengan definisi 

yang disampaikan oleh SEC di atas 

tetapi tidak memasukkan secara 

khusus mengenai pengamanan aset 

(safeguarding of assets).  

Pada tahun 2013, COSO melakukan 

pemutakhiran (up date) atas COSO 

Framework yang diterbitkan pada 

tahun 1992 dengan judul Internal 

Control-Integrated Framework 

(selanjutnya disebut COSO 2013). 

Sebagai pelengkap Framework, 

COSO juga menerbitkan Internal 

Control Over External Financial 

Reporting: A Compendium of 

Approaches and Examples. 

Landsittel (2013) menyatakan “in 

addition to the Framework, Internal 

Control Over External Financial 

Reporting: A Compendium of 

Approaches and Examples has been 

published concurrently to provide 

practical approaches and examples 

that illustrate how the components 

and principles set forth in the 

Framework can be applied in 

preparing external financial 

statements.”  Tujuan dari sistem 

pengendalian intern menurut COSO 

2013 terdiri dari efisiensi dan 

efektivitas operasi (operating 

objectives), pelaporan keuangan 

intern dan ekstern (reporting 

objectives), dan ketaatan pada 

ketentuan (complience objectives). 

Fokus dari penerbitan Internal 

Control over External Financial 

Reporting: A Compendium of 

Approaches and Examples adalah 

untuk memenuhi sebagian dari 

tujuan pelaporan, yaitu tujuan 

pelaporan keuangan kepada pihak 

eksternal yang meliputi laporan 

keuangan untuk pihak eksternal dan 

bentuk-bentuk pelaporan keuangan 

yang lain yang dihasilkan dari 

proses pembukuan (an entity’s 

financial and accounting books 

record).  Dalam compendium 

digunakan singkatan dari Internal 

Control over External Financial 

Reporting, yaitu ICEFR bukan 

ICOFR. 

Dalam compendium ini diuraikan 

setiap prinsip dari 17 prinsip 

pengendalian intern sesuai COSO 

2013 dilengkapi dengan contoh-

contoh penerapannya tetapi yang 

pusat perhatiannya pada pelaporan 

keuangan. 

Sistem pengendalian intern 

pemerintahan yang ada di Indonesia 

diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008. Sistem 

pengendalian intern tersebut 

sebenarnya juga terkait dengan 

pengelolaan keuangan. Hal ini dapat 

dilihat dari bunyi pasal 2 ayat (1) PP 

60 Tahun 2008 yang berbunyi 

“Untuk mencapai pengelolaan 

keuangan negara yang efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel, 

menteri/pimpinan lembaga, 

gubernur, dan bupati/walikota wajib 

melakukan pengendalian atas 

penyelenggaraan pemerintahan.” 

Selanjutnya dalam ayat (3) pasal 
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yang sama menyebutkan “SPIP 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) bertujuan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bagi 

tercapainya efektivitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan  penyelenggaraan 

pemerintahan negara, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan.” 

Akan tetapi bagaimana memilah 

sistem pengendalian intern tersebut 

menjadi sistem pengendalian intern 

yang mengatur secara khusus 

pelaporan keuangan belum ada 

ketentuannya. Dengan 

membandingkan berbagai definisi di 

atas dengan sistem pengendalian 

intern yang diatur dalam PP 60 

Tahun 2008 dapat diungkapkan 

beberapa perbedaan. 

Dalam SEC disampaikan bahwa 

ICOFR adalah bagian dari sitem 

pengendalian intern yang secara 

khusus terkait dengan penyajian 

laporan keuangan dan keamanan 

aset. Jadi jika dibandingkan dengan 

PP 60 Tahun 2008 maka ICOFR 

merupakan bagian dari sistem 

pengendalian intern sesuai PP 60 

Tahun 2008 yang hanya memenuhi 

dua tujuan sistem pengendalian 

intern, yaitu keandalan laporan 

keuangan dan pengamanan aset. 

Ada ketaatan terhadap peraturan 

perundangan tetapi hanya terkait 

pada peraturan yang terkait dengan 

pelaporan keuangan. 

Dengan menggunakan pengertian 

dari Elder maka ICOFR secara 

khusus berhubungan dengan 

penyajian laporan keuangan tanpa 

memasukkan tujuan pengamanan 

aset. Oleh karena itu hanya 

memenuhi salah satu tujuan sistem 

pengendalian intern sesuai dengan 

PP 60 Tahun 2008, yaitu keandalan 

laporan keuangan. 

Sistem pengendalian intern dalam 

COSO 2013 mempunyai tiga tujuan, 

yaitu operasi, pelaporan, dan 

ketaatan. Salah satu unsur dalam 

pelaporan adalah pelaporan 

keuangan pada pihak ekstern. Hal 

ini dapat diartikan bahwa tujuan 

pengendalian intern adalah agar 

laporan keuangan sesuai dengan 

standar akuntansi sebagai syarat 

yang harus dipenuhi dalam 

penyajian laporan keuangan pada 

pihak ekstern. Dengan demikian, 

jika dihubungkan dengan tujuan dari 

PP 60 Tahun 2008 maka pengertian 

ICOFR hanya terkait dengan tujuan  

keandalan pelaporan keuangan.  

Jadi, ICOFR adalah sistem 

pengendalian intern yang dirancang 

terkait dengan penyajian laporan 

keuangan untuk tujuan ekstern. Dari 

cakupan definisi yang dimuat dalam 

Final Rule SEC, ICOFR merupakan 

pengaturan khusus yang terkait 

dengan pelaporan keuangan dan 

pengamanan aset bagi perusahaan 

yang menjual saham di pasar modal. 

Sistem pengendalian tersebut harus 
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diberi pernyataan oleh manajemen 

(di-assess) dan di-atestasi oleh 

akuntan publik. Berdasarkan COSO 

1992 dan juga COSO 2013, ICOFR 

juga hanya merupakan bagian dari 

framework sistem pengendalian 

intern. Demikian juga bila 

dihubungkan dengan sistem 

pengendalian intern sesuai PP 

Nomor 60 Tahun 2008, ICOFR 

merupakan bagian dan hanya 

memenuhi satu tujuan sistem 

pengendalian intern, yaitu keandalan 

laporan keuan gan. Pertanyaannya 

jika menggunakan ICOFR, apakah 

pemisahan sistem pengendalian 

intern untuk pelaporan keuangan 

seperti ini perlu diatur atau 

ditetapkan tersendiri secara formal 

oleh pimpinan instansi? Bagaimana 

dengan tujuan sistem pengendalian 

intern yang lain, yaitu efisiensi dan 

efektivitas,  pengamanan aset, dan 

ketaatan pada peraturan perundang-

undangan; apakah harus diatur lagi 

tersendiri? 
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PERAN RISK LEADERSHIP dan BUDAYA RISIKO DALAM 

PENINGKATAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO 

SEKTOR PUBLIK 

Oleh: Nurhayati S. Syamsudin 

Risiko dapat muncul dalam berbagai 

dimensi  baik negatif (downside 

risk) dan positif (upside risk).  

Tujuan memahami risiko adalah 

untuk mengelola risiko. Mengelola 

risiko di sektor publik  memiliki 

tantangan tidak hanya di dalam 

internal organisasi tetapi juga faktor 

eksternal organisasi yang 

uncontrolable. Risiko dari luar 

organisasi diakibatkan oleh 

perubahan lingkungan eksternal 

dimana organisasi tersebut memiliki 

sedikit atau bahkan tidak memiliki 

kontrol, dan organisasi tersebut 

mungkin tidak sepenuhnya siap 

untuk bereaksi. Risiko yang timbul 

dari dalam organisasi berada dalam 

pengendalian (controlable) 

organisasi dan pada umumnya dapat 

ditangani. Sementara upaya untuk 

mengatasi risiko eksternal dapat 

bersifat reaktif, namun hendaknya 

diperlukan sikap proaktif 

mengantisipasi kebutuhan dan 

pergerakan stakeholder di 

lingkungan eksternal.  

Kebutuhan akan pengelolaan risiko 

yang efektif di sektor publik 

menjadi suatu keharusan. 

Penggunaan strategi manajemen 

risiko yang efektif dapat 

memperbaiki pengambilan 

keputusan pimpinan karena adanya 

penguatan kuantitas dan kualitas 

informasi yang tersedia untuk 

pengambilan keputusan dan 

menawarkan peluang berdasarkan 

fakta.  Strategi manajemen risiko 

akan bergantung pada ukuran, 

kompleksitas dan sifat organisasi.  

Manajemen risiko yang sukses 

memerlukan komitmen semua 

pihak.  Selain itu diperlukan juga 

komunikasi yang konstruktif dalam 

mengelola risiko. Pada dasarnya, 

inti dari manajemen risiko yang 

efektif sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Stanton (2014)  

tidak terlepas dari adanya 

serangkaian komunikasi yang 

didukung oleh informasi dari 

seluruh bagian dalam organisasi. 

Masih menurut Stanton, dukungan 

informasi tersebut berfokus pada: 

risiko yang dapat menggagalkan 

pencapaian tujuan organisasi dan 

bagaimana organisasi mengatasi 

risiko tersebut.  

Pernyataan Stanton tersebut, 

menyiratkan bahwa organisasi perlu 

mencermati berapa banyak risiko 

yang mampu dikelola sesuai dengan 

tujuan organisasi, dan potensi yang 

dihasilkan dari pengelolaan risiko 

tersebut di mana dimungkinkan 

terjadinya tradeoff antara ancaman 
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dan peluang. Jika organisasi sudah 

menentukan berapa risiko yang akan 

dikelola, organisasi akan 

menentukan pilihan atau alternatif 

penanganan/pengelolaan risiko 

apakah dihindari, dikurangi 

kemungkinan terjadinya atau 

dampak risiko atau memindahkan 

risiko pada pihak lain. 

Namun, Sebagus apapun konsep 

manajemen risiko,  tidak akan 

berhasil jika tidak ada dukungan 

dari pimpinan dan kesadaran seluruh 

lini untuk mengelola risiko.  Hal ini 

terlihat jelas dari inersia (acuh tak 

acuh) dilingkungan sektor publik 

dalam mengelola risiko. Dukungan 

pimpinan dalam pengelolaan risiko 

lebih dikenal sebagai risk 

leadership. 

Menurut Leo. J. Susilo (2017) risk 

leadership pada dasarnya sama 

dengan kepemimpinan lainnya, 

hanya diterapkan secara spesifik 

pada manajemen risiko. Kekhususan 

tersebut menurut Leo dicerminkan 

dalam sikap kepemimpinan yang :   

1. Mampu memberikan visi dan 

arah strategis terkait dengan 

penerapan manajemen risiko 

2. Mampu menetapkan selera 

risiko (risk appetite), 

memberikan panduan umum 

mengenai bagaimana 

menangani risiko, seberapa 

besar risiko dapat diterima, dan 

sampai pada tingkat mana 

paparan risiko dapat ditoleransi 

3. Mampu menjadi panutan dalam 

melakukan pendekatan yang 

matang terhadap risiko dengan 

menunjukkan sikap yang 

fleksibel menghadapi risiko, 

yaitu berani mengambil risiko 

dengan perhitungan yang 

matang atau hanya bersikap 

hati-hati dan bersiap-siap serta 

memperhatikan perkembangan, 

serta antisipasi persiapan 

tindakan bila risiko berubah 

menjadi masalah.  

4. Mampu memotivasi orang lain 

untuk berbuat fleksibel 

menghadapi risiko dengan 

memberikan penghargaan 

terhadap perilaku risiko yang 

benar dan mendorong orang 

untuk mengambil sikap risiko 

yang benar bila menghadapi 

lingkungan yang selalu 

berubah. 

 

Risk Leadership tersebut menjadi 

bagian penting dalam upaya 

meningkatkan implementasi 

manajemen risiko suatu organisasi. 

Kemampuan dan kompetensi yang 

dimiliki dapat menggerakan dan 

memotivasi sumber daya manusia 

dalam organisasi untuk sadar risiko.  

Budaya sadar risiko oleh Hopkin 

(2011)  dianalogikan seperti 

peraturan lalu lintas dalam 

berkendara. Peraturan lalu lintas tadi 

merupakan sistem dan kontrol untuk 

mengurangi kejadian kecelakaan.  

Aturan tentang apa yang harus 

dilakukan pada tanda berhenti dan 
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persimpangan memungkinkan 

pengemudi menyeberang dengan 

aman dari jalur masing-masing; alat 

seperti speedom eter dan alat 

pengukur bahan bakar memfasilitasi 

komparasi dengan peraturan tersebut 

dan mempromosikan pengambilan 

keputusan yang cerdas; dan 

perangkat pengaman termasuk 

sabuk pengaman dan kantung udara 

(airbags)  mengurangi keparahan 

kecelakaan. Namun setiap hari, 

ribuan pengemudi gagal mematuhi 

peraturan ini, seringkali dengan 

mengorbankan nyawa dan nyawa 

orang lain. Struktur dan kebijakan 

tata kelola yang jelas tidak banyak 

berguna jika pengemudi 

mengabaikannya.  Pengemudi harus 

menginternalisasi nilai dan sikap 

yang tepat agar kebijakan ini 

berhasil menumbuhkan budaya 

berkendara yang benar. 

Demikian juga dalam berorganisasi, 

Hopkin menyatakan upaya untuk  

mengoptimalkan manajemen risiko  

membutuhkan sisi soft skill dimana 

semua faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan dan 

perilaku individu membentuk 

budaya risiko organisasi. Sifat 

dinamis dari risiko 

menggarisbawahi pentingnya 

mengembangkan budaya risiko 

yang baik. Budaya risiko yang baik 

akan menjadi produk dari nilai 

individu dan kelompok serta sikap 

dan pola perilaku organisasi . Hal 

ini akan mengarah pada komitmen 

terhadap tujuan manajemen risiko 

organisasi.  

Sejalan dengan pendapat  Stanton, 

Hopkin juga menekankan 

pentingnya komunikasi, saling 

percaya, dan persepsi bersama 

mengenai pentingnya manajemen 

risiko.  

Peran risk leadership dalam 

mendukung pembentukan budaya 

sadar risiko dipertegas juga oleh 

The Institute of Risk Management. 

The Institute of Risk Management 

(2012) menjelaskan beberapa aspek 

yang dapat mempengaruhi 

pembentukan budaya sadar risiko  

yaitu: 

a. Tone at the Top (keteladanan) 

 Risk leadership, khususnya 

kejelasan arah penerapan 

manajemen risiko 

 Sikap terhadap pelaporan 

risiko (disclosure) khususnya 

terhadap laporan risiko 

negatif (downside risk) 

Tingkat kematangan yang tinggi 

dalam kaitannya dengan 

kepemimpinan akan 

mengharuskan pimpinan untuk 

aktif mempromosikan budaya 

sadar risiko mencakup 

penetapan target kinerja 

manajemen risiko dan 

memastikan bahwa komitmen 

pimpinan terhadap budaya sadar 
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risiko sudah jelas. Kondisi ini 

akan membutuhkan komunikasi 

lisan dan tertulis. 

b. Governance (tata kelola) 

 Kejelasan dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan risiko 

 Transparansi dan ketepatan 

waktu penyampaian 

informasi risiko 

Akuntabilitas sangat penting jika 

budaya sadar risiko berhasil. 

Organisasi harus memastikan 

bahwa akuntabilitas bergerak 

dari budaya menyalahkan ke 

budaya yang adil berdasarkan 

pertanggungjawaban. Budaya 

yang sadar risiko memerlukan 

komunikasi informasi risiko 

yang baik. Komunikasi yang 

baik mensyaratkan bahwa 

laporan dari semua pegawai, 

serta laporan dari luar organisasi 

diterima dengan baik.  

c. Competency (kompetensi) 

 Status, sumber daya, dan 

kewenangan serta 

pemberdayaan unit 

manajemen risiko 

 Kompetensi manajemen 

risiko agar berhasil  

 diintegrasikan ke dalam  

proses bisnis 

d. Decision Making (pengambilan 

keputusan) 

 Pengambilan keputusan 

yang didasari kajian risiko  

 Penghargaan atas tindakan 

pengambilan risiko yang 

diperhitungkan dan 

penilaian kinerja 

berdasarkan pengelolaan 

risiko. 

Secara singkat menurut The Institute 

of Risk Management, 

mengembangkan budaya yang 

bertanggung jawab terhadap risiko 

dimulai dengan pemahaman 

kebutuhan akan manajemen risiko. 

Organisasi yang sukses biasanya 

dapat mengaitkan sebagian besar 

keberhasilan mereka dengan budaya 

yang mendukung visi, misi, nilai 

dan proses organisasi.   

============== 
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Sekretaris Utama BPKP:                                             

Pakta Integritas Jangan Sekadar Seremonial Tahunan 

Oleh: Mujiyanto 

Penandatanganan pakta integritas 

merupakan agenda rutin tahunan 

yang dilakukan oleh seluruh 

pegawai BPKP dan menjadi janji 

untuk bersikap dan bertindak sesuai 

dengan ketentuan dan aturan 

perilaku yang telah ditetapkan 

melalui perwujudan nilai-nilai 

integritas dalam keseharian aktivitas 

pegawai BPKP.  

Sebagaimana tahun-tahun 

sebelumnya, mengawali tahun 2018 

ini seluruh pegawai Puslitbangwas 

BPKP juga menandatangani pakta 

integritas, yang kali ini dilaksanakan 

bersama unit kerja Pusinfowas 

BPKP, bertempat di Aula Gandhi 

Kantor BPKP Pusat (16/1). 

 
Penandatanganan Pakta Integritas 

Kegiatan penandatanganan pakta 

integritas dihadiri oleh Sekretaris 

Utama BPKP Dadang Kurnia, 

selaku pembina unit kerja 

Puslitbangwas dan Pusinfowas 

BPKP; Kapuslitbangwas BPKP, 

Sudiro; serta Kapusinfowas BPKP, 

Tri Handoyo. 

Dalam pengarahannya, Sekretaris 

Utama mengingatkan bahwa pakta 

integritas jangan dipandang sekadar 

seremonial belaka, tetapi yang 

utama adalah bagaimana seluruh 

pegawai BPKP membudayakan 

nilai-nilai integritas yang tertuang 

dalam pakta tersebut dalam perilaku 

kehidupan sehari-harinya, terutama 

dalam kaitan dengan pelaksanaan 

peran organisasi BPKP. 

 
Sesma BPKP didampingi Kapuslitbang dan 

Kapusinfo. 

Pada kesempatan tersebut, Dadang 

Kurnia juga menambahkan bahwa 

perilaku pegawai yang dimaksud 

adalah termasuk perilaku pada ranah 

media sosial. Ia mengingatkan agar 

seluruh pegawai BPKP lebih bijak 

dalam memanfaatkan media sosial, 

tidak melibatkan diri dalam hal-hal 

yang berbau politik, karena dalam 

tahun ini dan tahun berikutnya, isu-

isu politik termasuk di media sosial 

akan semakin  panas. 

BELI 
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Sederhana, Tetapi Apik:                                              

Pisah Sambut Pejabat Struktural Puslitbangwas BPKP 

Oleh: Ari Andar Wulan 

Liputan Pisah Sambut Pejabat 

Puslitbangwas BPKP. Menjabat 

selama setahun lebih sedikit sebagai 

Kepala Puslitbangwas BPKP, 

Sumitro mendapat penugasan baru 

sebagai Direktur Pengawasan 

Lembaga Pemerintah Bidang 

Kesejahteraan Rakyat Kedeputian 

Pengawasan Instansi Pemerintah 

Bidang Polhukam dan PMK. Posisi 

Kepala digantikan oleh Sudiro, yang 

sebelumnya menjabat sebagai 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 

Bali. Pisah sambut juga 

diselenggarakan bagi pergantian 

Kepala Subbagian Umum dari 

pejabat sebelumnya, Aries 

Sulastowo, ke Priyo Marwanto. 

Acara pisah sambut digelar oleh 

keluarga besar Puslitbangwas BPKP 

pada hari Kamis tanggal 11 Januari 

2018. Acara dihadiri oleh 

Kapuslitbangwas BPKP, beberapa 

tamu undangan, serta para pejabat 

struktural dan pegawai di 

lingkungan Puslitbangwas. 

Momen tersebut dikemas secara 

sederhana, tetapi apik. Drama 

“kolosal” kisah Kaisar Su Mit Ro 

dalam sendratari yang merupakan 

karya dari dan untuk pegawai 

Puslitbangwas. Tarian “Perahu 

Layar” mampu mengajak Kaisar Su 

Mit Ro mengalunkan tembang Jawa 

membawa suasana gembiranya 

berwisata. Puisi yang ditulis 

Coenraad berkisah tentang 

keteladanan seorang pemimpin 

menyeruak dari gemuruh 

persembahan tari Kecak. 

Drama makin terasa kolosal karena 

peserta turun menari dalam gerak 

lagu Gemu Fa Mi Re yang mengajak 

“putar ke kiri putar ke kanan 

manise.” Pada setiap perpindahan 

acara yang ditampilkan, MC 

mendaulat pegawai menyanyikan 

lagu yang mewakili dari berbagai 

daerah di Indonesia, sehingga 

suasana semakin meriah dengan 

tepuk tangan para pegawai. Acara 

terasa lengkap dengan penayangan 

rekam jejak kepemimpinan Sumitro 

selama bertugas di Puslitbangwas 

BPKP berupa slide foto-foto 

kegiatan kerja. Tayangan tersebut 

menampilkan juga rekaman video 

berisi kesan-kesan pegawai 

Puslitbangwas selama 

kepemimpinan Sumitro. 

Sesi berikutnya berupa penyampaian 

kesan dan pesan dari perwakilan 

karyawan-karyawati Puslitbangwas 

BPKP selama bekerja sama dengan 

Kasubbag Umum Aries Sulastowo 

yang disampaikan oleh Ali Winoto. 

Penyampaian kesan dan pesan 

berikutnya oleh Lilik Kusminarti 
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tentang kesan-kesan bekerja dalam 

pengarahan Sumitro. 

Selanjutnya, Sumitro 

menyampaikan kesan positif beliau 

selama mengarahkan pekerjaan di 

Puslitbangwas BPKP dan harapan 

beliau untuk kemajuan 

Puslitbangwas,  diikuti Aries 

Sulastowo yang menyampaikan hal 

yang kurang lebih sama terkait 

kesan dan harapannya untuk 

Puslitbangwas BPKP. Priyo 

Marwanto menyampaikan ungkapan 

rasa terima kasihnya sudah diterima 

dan bergabung di keluarga besar 

Puslitbangwas.      Ia berharap 

dorongan pimpinan dan dukungan 

rekan-rekan kerja akan 

memaksimalkan upayanya 

mendukung Puslitbangwas tetap 

eksis dan semakin berkembang. 

Terakhir, Sudiro sebagai 

Kapuslitbangwas dalam  

sambutannya berpesan kepada 

seluruh pegawai agar yang baik-baik 

selama kepemimpinan 

Kapuslitbangwas terdahulu terus 

dipertahankan dan beliau berharap 

agar Puslitbangwas menjadi leader 

inovasi bagi BPKP dalam 

melaksanakan tugas demi mencapai 

tujuan organisasi.  

Demikianlah perjalanan waktu 

datang dan pergi menjadi hal biasa 

tetapi goresan makna kehadiran 

dalam suatu masa menjadi kenangan 

berharga seperti puisi pengantar 

Sumitro meninggalkan 

Puslitbangwas…… 

Kini sang pelakon telah berlalu, 

Biarlah menjadi catatan perindu, 

Pembangkit semangat untuk terus 

berpacu, 

Tak usah berharap kisah berulang, 

Setiap zaman menawarkan peluang, 

Slalu siapkan diri untuk berjuang. 

BELI 
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Resensi Buku 

Oleh: Putut Hardiyanto 

Judul:  

Pedoman Analisis Penelitian 

Sosial Ekonomi Kehutanan 

Penulis: Dwiprabowo, H. et.al. 

Penyunting: Raharjo, D.K. et.al.  

Penerbit: PT Kanisius  

Tahun Terbit: 2013 

Tebal Buku: 414 halaman  

 

Sekumpulan penulis dari 

Kementerian Kehutanan, Badan 

Penelitian dan Pengembangan 

Kehutanan (Balitbang Kehutanan), 

Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Perubahan Iklim dan Kebijakan 

(Puspijak) membuat catatan 

pengantar metode analisis yang 

dapat dikelompokkan ke dalam 

empat bidang penelitian, yaitu 

bidang Ekonomi Sumber Daya, 

bidang Industri dan Perdagangan, 

bidang Sosial Budaya Masyarakat 

dan Kelembagaan, dan bidang 

Analisis Kebijakan. Dengan 

pengantar metode analisis ini 

harapan penulis kepada peneliti 

adalah memberikan referensi awal 

sebelum peneliti melakukan 

pendalaman teknik dan prosedur 

pengumpulan data serta interpretasi 

data. 

Buku Pedoman Analisis         

Penelitian Sosial Ekonomi 

Kehutanan merupakan kumpulan 

ringkasan berbagai metode analisis 

yang relevan dengan penelitian di 

lingkungan Puspijak Balitbang 

Kehutanan Kementerian Kehutanan. 

Buku disusun para penulis dari 

berbagai sumber, yaitu buku teks, 

bahan kuliah, tesis, disertasi, dan 

laporan penelitian. Hasilnya 

kemudian dikumpulkan menjadi 

buku pedoman analisis. 

Pada bidang penelitian Ekonomi 

Sumber Daya, para penulis 

menyajikan empat metode analisis, 

yaitu Model Optimization, 

Analytical Hierarchy Process 

(AHP), Analisis SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Oportunities, dan 

Threats), dan Analis 

Investasi/Proyek. Pada bidang 

penelitian industri dan perdagangan, 

para penulis menyajikan empat 

metode analisis, yaitu Analisis 
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Penawaran dan Permintaan, Analisis 

Rantai Nilai (Value Chain Analysis), 

Analisis Daya Saing, dan Analisis 

Input-Output.  

Pada bidang penelitian Sosial 

Budaya Masyarakat dan 

Kelembagaan, para penulis 

menyajikan lima metode analisis, 

yaitu Analisis Kesejahteraan, 

Analisis Pemberdayaan, 

Participatory Rural Appraisal 

(PRA), Multi-Use Landscape, dan 

Politik Ekologi. Pada bidang 

penelitian Analisis Kebijakan, para 

penulis menyajikan tiga metode 

analisis, yaitu Content Analysis, 

Discourse Analysis, dan Impact 

Analysis. 

Sebagai sebuah pengantar metode 

analisis, para penulis cukup lengkap 

menyajikan definisi, teori, dan 

metodologi (uraian tentang metode) 

dari masing-masing analisis. 

Dengan membaca buku ini, 

pembaca dapat langsung 

mendapatkan gambaran tentang 

metode penelitian yang lazim 

dilakukan oleh para peneliti di 

Puspijak Balitbang Kehutanan 

Kementerian Kehutanan. 

Namun, buku ini tidak banyak 

menjelaskan manfaat, keunggulan, 

kelemahan, dan contoh-contoh yang 

dilakukan oleh peneliti di Puspijak 

Balitbang Kehutanan Kementerian 

Kehutanan. Kalaupun ada contoh, 

sebagian besar merupakan kutipan, 

misalnya Analis Investasi/Proyek. 

Analisis finansial pengelolaan hutan 

berdasarkan metode penebangan. 

Ada dua metode yang hendak 

dianalisis, yaitu metode 

konvensional (TPTI-Biasa) dan 

metode TPTI-RIL.  

Kriteria investasi adalah NPV 

(Jutaan Rp), B/C, dan IRR (%). 

Dengan menggunakan analisis baik 

finansial maupun ekonomi diperoleh 

bahwa metode TPTI-RIL lebih baik 

dalam hal NPV, B/C, dan IRR 

(Sumber: Kim, Y. 2002, Pola 

Pengelolaan Hutan Tropika 

Berdasar pada Konsep Nilai 

Ekonomi Total. Yogyakarta: 

Disertasi. Pasca Sarjana Universitas 

Gadjah Mada. Tidak diterbitkan). 

Sebagai sebuah upaya, buku ini 

dapat digunakan para peneliti dalam 

memilih metode analisis data yang 

tepat untuk penelitian di bidang 

sosial ekonomi. Buku ini juga 

memberikan pilihan analisis yang 

beragam yang dapat dimanfaatkan 

oleh peneliti di lingkungan 

Puslitbangwas BPKP. 

Untuk penerapan di Puslitbangwas 

BPKP buku pedoman ini 

menyediakan analisis bidang 

penelitian Sosial Budaya 

Masyarakat dan Kelembagaan, yaitu 

Analisis Kesejahteraan, Analisis 

Pemberdayaan, Participatory Rural 

Appraisal, Multi-Use Landscape, 

dan Politik Ekologi. Untuk bidang 

penelitian Ekonomi Sumber Daya 

dan bidang penelitian Industri dan 
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Perdagangan, sebagian analisis 

bervariasi dari yang sangat jarang, 

jarang, dan sering. Analisis Model 

Optimasi, Analisis Investasi/ 

Proyek, Analisis Penawaran dan 

Permintaan, dan Analisis Daya 

Saing adalah yang tergolong sangat 

jarang digunakan. Analytical 

Hierarchy Process dan Analisis 

Rantai Nilai adalah yang jarang 

digunakan. Sedangkan Analisis 

Rantai Nilai dan Analisis Input-

Output adalah analisis yang sering 

digunakan. 

Hal menarik yang diulas penulis 

adalah Content Analysis (CA) 

terkait dengan Analisis Kebijakan. 

Walaupun peneliti di Puslitbangwas 

BPKP sering menggunakan metode 

ini, ada beberapa langkah yang perlu 

disempurnakan terkait dengan 

membuat simpulan dari teks-teks 

dan berbagai material lainnya yang 

mempunyai makna ke dalam 

konteks penggunaannya. Pendekatan 

CA menganalisis data teks, gambar, 

dan ekspresi yang diciptakan untuk 

dibaca, diintepretasikan, serta 

memiliki makna, teks, gambar, dan  

 

 

ekspresi merupakan realitas penting 

dalam kehidupan masyarakat setelah 

munculnya institusi modern 

semacam birokrasi negara, 

jurnalisme koran, dan industri 

media. CA sebagai metode 

mempelajari dan menganalisis 

komunikasi dengan cara yang 

sistematik, objektif, dan melalui 

pendekatan kuantitatif untuk tujuan 

mengukur variabel. Ada tiga hal 

yang perlu dielaborasi, yaitu CA 

harus sistematik, seleksi sampel 

prosedural, dan kesempatan sama 

untuk dianalisis.  

CA merupakan penelitian bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi 

suatu informasi yang tertulis atau 

tercetak dalam media massa. CA 

menggunakan teknik symbol coding, 

yaitu mencatat lambang atau pesan 

secara sistematis kemudian 

menginterpretasinya. Selain 

kemampuan teknis peneliti untuk 

mengolah bahan terkumpul, syarat 

lain penggunaan CA, adalah data 

terdiri dari bahan terdokumentasi 

dan adanya keterangan pelengkap 

atau kerangka teori tertentu 
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Sudiro, Ak., M.M., CFrA, QIA. 

Tak pernah 

terlintas di 

benak pria 

berperawakan 

tinggi ini 

menjadi 

nakhoda 

sebuah 

institusi 

penelitian. Pengalaman tugas mulai 

dari  ajun akuntan, akuntan, eselon 

empat, eselon tiga sampai eselon 

dua sebelumnya  tak pernah 

bersentuhan dengan litbang kecuali 

menjadi responden. Bahkan 

penugasan lebih banyak di 

ketatausahaan mulai dari Kepala 

Bagian Tata Usaha di Perwakilan 

BPKP Sulawesi Tenggara dan 

Perwakilan DKI Jakarta sampai 

menjadi Kepala Biro Umum. Tetapi 

kenyataan itu benar-benar terjadi 

justru menjelang akhir perjalanan 

sebagai abdi negara. Selagi 

menikmati udara dingin dalam 

penugasan di Jepang di bulan 

Desember 2017 berita itu pun 

diterima, Sudiro, Ak., M.M. 

ditetapkan menjadi Kepala 

Puslitbangwas BPKP. 

Perjalanan  karir penggemar 

karawitan ini diawali ketika lulus 

D3 STAN Tahun 1981 dan menjadi 

ajun akuntan di BPKP Perwakilan 

Jawa Tengah. Pimpinan melihat 

keseriusan bekerja ayah dua orang 

anak ini sehingga mendapat 

kepercayaan membuka perwakilan 

BPKP Kepulauan Riau. Kondisi 

Perwakilan baru berkelas madya 

tentu menghadapi berbagai 

keterbatasan, baik prasarana, tenaga, 

maupun dana dan justru pada saat 

seperti itu pria yang gemar berolah 

raga ini menunjukkan kebolehan 

dan pengalaman sebagai Kepala 

Bagian Tata Usaha untuk mengatasi 

berbagai kekurangan tersebut. 

Gedung megah yang menjadi 

markas perwakilan BPKP 

Kepulauan Riau di Batam saat ini 

tidak lepas dari inisiasi dan kerja 

keras Kepala Perwakilan pertama 

BPKP Kepulauan Riau ini. 

Perjalanan karir berikutnya adalah 

menjadi Kepala Perwakilan BPKP 

Propinsi Bengkulu, selanjutnya 

didapuk menjadi Kepala Biro 

Umum. Dari jabatan pelayan seluruh 

unit BPKP sebagai Kepala Biro 

Umum, bapak yang taat beribadah 

ini ditugaskan kembali menangani 

operasi teritorial menjadi Kepala 

Perwakilan BPKP Propinsi Bali. 

Setelah dua tahun menjabat sebagai 

Kepala Perwakilan di daerah wisata 

itu, Kepala Puslibangwas mungkin 

menjadi pos akhir pengabdiannya. 

Menjalankan tugas sebagai Kepala 

Puslitbangwas tentu berbeda dengan 

Biro dan Perwakilan.  Penugasan di 

Litbang sangat berat dan menantang 

dan Kepala BPKP mempercayakan 

penugasan tersebut kepada pria yang 

KOIN 
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tinggal di Bekasi ini. Gayung pun 

bersambut, tantangan tersebut 

diterima dengan berani dibarengi 

tekad yang kuat membawa 

Puslitbangwas lebih bersinar seperti 

syair dalam Mars BPKP. Pria 

kebapakan ini mengetahui bahwa 

buku merupakan hal krusial bagi 

penelitian maka perhatian pertama 

adalah apakah kita mempunyai 

cukup buku dan mempunyai 

anggaran untuk membeli buku. Tak 

berhenti di situ. Tersedianya buku 

dengan kualitas bagus tidak ada 

artinya tanpa dibaca. Jadi, semangat 

peneliti untuk membaca juga  

didorong.  Persoalan kompetensi 

kemudian menggelayut di pikiran 

pria disiplin ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua permasalahan mulai dikenali 

dan dirumuskan cara penyelesaian 

terbaik. “Waktu saya tidak lama, 

tetapi saya yakin dapat memberikan 

sumbangan terbaik membawa 

Puslitbangwas lebih bersinar”; itulah 

tekad pria penggemar lagu “I will 

always love you”ini. Penugasan 

sebagai Kapuslitbangwas adalah 

penghormatan, yang telah 

ditunjukkan oleh Kepala BPKP 

dengan melantik Sudiro secara 

khusus seorang diri dalam acara 

yang dihadiri seluruh unsur 

pimpinan BPKP dan pejabat 

struktural pada tanggal 11 Desember 

2017. (Jamason Sinaga)

KOIN 
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Istilah dan Definisi 

Oleh: Coenraad R.D. 

Setiap kegiatan memiliki istilah 

yang seringkali digunakan dalam 

kegiatan itu sendiri. Tak terkecuali 

kegiatan penelitian. Banyak istilah 

yang juga dimiliki oleh kegiatan 

penelitian. Pada SEPUTAR 

LITBANG edisi kali ini ditampilkan 

beberapa istilah berikut ini yang 

lazim digunakan dalam penelitian 

dan maknanya secara umum. 

1. Daftar pustaka 

Daftar yang mencantumkan judul 

buku, nama pengarang, penerbit, 

dan sebagainya yang ditempatkan 

pada bagian akhir suatu karangan 

atau buku, dan disusun menurut 

abjad. 

2.  Data kualitatif 

Data yang dinyatakan dalam bentuk 

kalimat/tulisan. Data yang pada 

umumnya sukar 

diukur/menunjukkan kualitas 

tertentu untuk kepentingan 

penyusunan instrumen penelitian 

biasanya data kualitatif disusun 

dalam skala tertentu. 

3. Data kuantitatif 

Data yang bersifat angka. Data 

terukur, biasanya dapat dinyatakan 

dalam satuan tertentu penting buat 

pengelolaan statistik, penyusunan 

tabel, dan sebagainya, persyaratan 

yang harus dipenuhi agar data 

kuantitatif  bernilai untuk 

pengelolaan dapat dipelajari dalam 

ilmu statistik. 

4. Eksplanasi 

Mengkaji hubungan sebab-akibat 

diantara dua fenomena atau lebih. 

5.  Eksplorasi 

Berkaitan dengan upaya untuk 

menentukan apakah suatu fenomena 

ada atau tidak. 

6. Hipotesis 

Penjelasan yang bersifat sementara 

untuk tingkah laku, kejadian, atau 

peristiwa yang sudah atau akan 

terjadi. 

7. Identifikasi Masalah 

Uraian tentang berbagai masalah 

yang ditemukan yang relevan 

dengan topik penelitian.  Masalah 

yang diuraikan dipilah-pilah 

menjadi masalah yang lebih kecil 

dan dipilih yang paling penting 

untuk diteliti. 

8. Instrumen Penelitian 

Suatu alat yang digunakan 

mengukur variabel yang diteliti. 

9. Kerangka Berpikir 

Bagian teori dari  penelitian  yang  

menjelaskan  tentang  alasan  atau  

argumentasi  bagi rumusan 

hipotesis. 
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10. Konsep 

Istilah dan definisi yang 

menggambarkan suatu gejala atau 

menyatakan suatu ide/gagasan 

tertentu. 

11. Kuesioner (Angket) 

Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

12. Landasan Teori 

Satu set teori yang dipilih oleh 

peneliti sebagai tuntunan untuk 

mengerjakan penelitian lebih lanjut 

dan juga termasuk untuk menulis 

hipotesis. 

13. Observasi 

Melakukan pengamatan secara 

langsung ke objek penelitian bersifat 

perilaku dan tindakan manusia, 

fenomena alam, proses kerja dan 

penggunaan responden kecil. 

14. Penelitian 

Aktivitas mencermati suatu objek 

tertentu melalui metodologi ilmiah 

dengan mengumpulkan data dan 

dianalisis untuk menyelesaikan 

suatu masalah. 

15. Penelitian Ilmiah 

Penelitian yang menggunakan 

metode ilmiah. 

16. Penelitian Deskriptif 

Penelitian yang diarahkan untuk 

memberikan gejala-gejala, fakta-

fakta, atau kejadian-kejadian secara 

sistematis dan akurat, mengenai 

sifat-sifat populasi atau daerah 

tertentu. 

17. Penelitian Eksperimen 

 Penelitian yang sistematis, logis, 

dan teliti dalam melakukan kontrol 

terhadap kondisi. 

18. Penelitian Kepustakaan 

 Penelitian yang dilakukan hanya 

berdasarkan atas karya tertulis, 

termasuk hasil penelitian baik yang 

telah maupun yang belum 

dipublikasikan. 

19. Penelitian Korelasional 

Penelitian yang akan melihat 

hubungan antara variabel atau 

beberapa variabel dengan variabel 

lain. 

20. Pendekatan Kualitatif 

Prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis/lisan dari pihak 

yang mempunyai hubungan dengan 

masalah yang diramal. 

21. Pendekatan Kuantitatif 

Prosedur penelitian yang lebih 

menekankan analisisnya pada data 

numerik (angka) yang diolah dengan 

metoda statistika. 

22. Populasi 

Keseluruhan objek penelitian baik 

terdiri dari benda yang nyata, 

peristiwa, atau gejala yang 

merupakan sumber data dan 

memiliki karakter tertentu dan sama. 
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23. Responden 

Orang yang diminta memberikan 

keterangan tentang sesuatu 

fakta/pendapat. Keterangan tersebut 

dapat disampaikan dalam bentuk 

tulisan, yaitu ketika mengisi 

angket/lisan ketika menjawab 

wawancara. 

24. Sampel 

Bagian dari populasi yang meiliki 

sifat-sifat yang sama dari objek yang 

merupakan sumber data. 

25. Statistik Deskriptif 

Statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara 

menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk 

umum. 

26. Statistik Inferensial 

 Teknik statistik untuk menganalisis 

data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi. 

27. Validitas 

Tingkat kemampuan instrumen 

penelitian untuk mengungkapkan 

data sesuai dengan masalah yang 

hendak diungkapkannya. 

 

 

 

 

28. Variabel 

Objek yang berbentuk apa saja yang 

ditentukan oleh peneliti dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi 

agar bisa ditarik suatu kesimpulan. 

29. Variabel bebas 

Variabel (Peubah) yang 

memengaruhi atau yang menjadi 

sebab terjadinya perubahan terhadap 

peubah tak bebas. 

30. Variabel terikat 

Variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. 

31. Wawancara 

Suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya 

dan lebih mendalam pada responden 

yang jumlah sedikit. 

DAFTAR PUSTAKA 
Rumidi, Sukandar. 2004. Metodologi 

Penelitian, Petunjuk  

Praktis untuk Peneliti Pemula. Cetakan 

Kedua. Gadjah Mada University 

Press, Yogyakarta. 

https://www.scribd.com/doc/24624417

2/kamus-istilah-penelitian-docx 
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Asah Otak 

Oleh: Putut Hardiyanto 

Sudoku adalah permainan mengisi 

kotak berukuran 9x9 dengan 

bilangan antara 1 sampai 9. Setiap 

baris dan setiap kolom akan memuat 

bilangan antara 1 sampai 9. Setiap 

kotak berukuran 3x3 juga memuat 

bilangan antara 1 sampai 9. Tugas 

Anda adalah melengkapi.  

2     8   6 

 7 8    4  9 

  6 2   3   

    7  6 9  

9    2 1    

5  7   9    

 9  1 8     

7   3  6    

 8      1 4 

Sumber: Sudoku Master,  Android 

Apps on Google Play (2018) 

Contoh: 

 1 2 6 8   9  

6     4  1  

8  5 2   3 7  

     7 5 2 3 

   4  6    

3 8 1 9      

 5 4   2 8  1 

 7  3     2 

 3   5 9 7 6  

Isi lengkap! 

7 1 2 6 8 3 4 9 5 

6 9 3 5 7 4 2 1 8 

8 4 5 2 9 1 3 7 6 

4 6 9 8 1 7 5 2 3 

5 2 7 4 3 6 1 8 9 

3 8 1 9 2 5 6 4 7 

9 5 4 7 6 2 8 3 1 

1 7 6 3 4 8 9 5 2 

2 3 8 1 5 9 7 6 4 

Humor Peneliti 

Oleh: Putut Hardiyanto 

Pak Kasur berkata kepada rekan 

kerjanya, “Pak Tomo, turun dari 

bandara tidak usah naik bus Damri! 

Pake mobil saya aja. Ada di parkir-

inap bandara. Ini karcisnya dan ini 

kunci mobilnya.” Selanjutnya Pak 

Sur berkata, “Nanti mobilnya 

diparkir di kantor BPKP Pramuka 

saja pak! Kan rumah Pak Tom 

nggak jauh dari kantor.” 

Percakapan itu terjadi di kota 

Semarang sebelum Pak Tomo 

kembali ke Jakarta. Keduanya 

adalah peneliti yang sedang bertugas 

melakukan wawancara dengan 

pejabat pemda setempat. Pak Kasur 

adalah priayi Solo yang berniat 

menunda kepulangan ke Jakarta 

dengan melewatkan waktu sehari 

bersama keluarga. 
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“Halo Pak Sur! Mobilnya sudah 

ketemu, tetapi kok setirnya terkunci! 

Bagaimana ini?” Demikian 

campuran kecemasan dan perasaan 

letih Pak Tomo karena setelah 

mengitari hampir separuh lokasi 

parkir-inap dengan bawaan yang 

cukup banyak, menemukan masalah 

setir yang terkunci. 

“Eh maaf pak! Kunci setirnya masih 

ada di saya, lupa kemarin!” 

Demikian ucapan penyesalan Pak 

Kasur. Dalam hati, “Nyesel gue, 

niatnya mau membantu malah bikin 

repot Pak Tomo.” 

Hari itu menjadi hari yang terasa 

sangat panjang buat Pak Tomo 

dengan tas tenteng, koper, dan oleh-

oleh harus berjalan bolak-balik dari 

terminal bus Damri ke parkir-inap 

dan kembali lagi ke terminal. Dalam 

hati ia menggerutu, “Dasar peneliti, 

yang gede diurusin, yang sepele 

malah lupa!” 

Pesan Moral: Hati-hati dengan 

peneliti, kalau sudah keluar penyakit 

lupanya! 

Ayam Peternak 

Pak Bandot adalah seorang peneliti, 

sedang mengadakan studi lapangan 

dan mewawancarai Pak Jono 

peternak ayam paling sukses di 

seantero tanah Jawa. 

Pak Bandot: "Makanan apa yang 

Bapak berikan untuk ayam-ayam 

Bapak?". 

Pak Jono: "Yang mana pak, ayam 

yang putih atau yang hitam?" 

Pak Bandot: "Yang putih." 

Pak Jono: "Campuran dedak, jagung 

dan beberapa bahan lainnya." 

Pak Bandot: "Kalau yang hitam?" 

Pak Jono: "Yang hitam juga ..." 

Pak Bandot: "Berapa banyak 

makanan mereka per hari, Pak?" 

Pak Jono: "Yang mana, yang putih 

atau yang hitam?" 

Pak Bandot: "Yang putih..." 

Pak Jono: "Kurang lebih 2 ons per 

ekor per hari." 

Pak Bandot: "Kalau yang hitam?" 

Pak Jono: "Yang hitam juga ..." 

Pak Bandot: "Berapa telur yang 

dihasilkan per tahun?" 

Pak Jono: "Yang mana, putih atau 

hitam?" 

Pak Bandot : "Yang putih..." 

Pak Jono: "Rata-rata 240 butir per 

tahun per ekor." 

Pak Bandot: "Kalau yang hitam..??" 

Pak Jono: "Yang hitam juga…." 

Pak Bandot: "Maaf Pak, kenapa sih 

Bapak selalu menanyakan yang 

putih atau hitam, padahal 

jawabannya selalu sama?" 

Pak Jono: "Tentu saya harus 

membedakannya, karena yang putih 

itu milik saya sendiri." 

Pak Bandot: "Ooo..begitu, kalau 

yang hitam?" 

Pak Jono: "Yang hitam juga." 

Pak Bandot : #aaarrrggghhh........... 
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Sukacita 

Oleh: Coenraad R.D. 

 

Seorang guru dan murid-muridnya berada di halaman depan sekolah. Ketika 

mereka tengah bercengkerama, datanglah seorang pengemis. “Tuan, berilah 

hamba uang,” kata pengemis itu. 

Seorang murid segera mengeluarkan sekeping uang dan memberikannya 

kepada si pengemis. Si pengemis tampak bergembira. Ia berlari dan 

bersorak gembira. 

Melihat tingkah laku si pengemis, sang guru berkata, “Lihatlah pengemis 

itu! Ia sangat bergembira meski salah satu dari kalian hanya memberikan 

sekeping uang yang tampaknya tidak berharga, tetapi tidak bagi pengemis 

itu. Ia bahkan menerimanya dengan penuh sukacita. Semoga hari ini kalian 

belajar untuk bersukacita, berapapun besar kecilnya anugerah yang 

telah kalian terima dari Sang Kuasa.” 

Nah, sudahkah kita mensyukuri anugerah yang kita terima hari ini? 

 

(Disadur dari “80 Kisah Dahsyat, Penyegar Otak Kanan”) 
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