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SAPA

Dengan gembira saya menyambut baik terbitnya majalah triwulanan Seputar 
Litbang untuk Triwulan I Tahun 2019 ini. Persoalan transparansi dan publikasi 
memang sudah seharusnya dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah saat ini 
termasuk Puslitbangwas BPKP. Hasil yang dicapai oleh organisasi dan proses 
pelaksanaan kegiatan tidak boleh ditutupi. Publik harus dapat melihat mengetahui 
hal-hal yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Untuk Seputar Litbang ini 
diterbitkan. Pembaca dan publik akan dapat melihat hasil dan aktivitas yang 
sedang berlangsung di Puslitbangwas setidaknya sebatas informasi yang disajikan 
dalam majalah ini.

Saya senantiasa berupaya agar seluruh awak Puslitbangwas meningkatkan 
pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat memperbaiki kualitas hasil 
penelitian. Saya juga menstimulasi para peneliti muda yang masuk Puslitbangwas 
tidak takut mengemukakan pendapat, gagasan, dan pemikiran. Saya mengajak 
para peneliti muda ini untuk berpikir bebas atau bahkan “liar” untuk menemukan 
yang belum pernah terpikirkan. Gayung pun bersambut, para peneliti muda 
merespon dengan membentuk grup Young Researchers (YOURS). Pemikiran dan 
gagasan kaum milenial ini perlu diberi tempat dan di Puslitbangwas saya beri 
kesempatan untuk berpikir dan berkreasi. 

Satu hal lagi bahwa majalah ini diharapkan menjadi media yang dapat 
dimanfaatkan oleh seluruh insan Puslitbangwas untuk menyalurkan gagasan dan 
pemikiran kreatif. Silakan berkarya dan memanfaatkan media ini sebagai sarana 
untuk mendukung pemikiran baru yang dapat mencerahkan dan menginspirasi, 
bukan hanya bagi insan Puslitbangwas, melainkan semua pihak yang tertarik 
dengan penelitian pengawasan.
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Selamat bertemu kembali pembaca 
yang budiman.

Waktu terus berlalu, tanpa terasa 
kita telah tiba di awal tahun 2019, 
sebuah tahun yang akan penuh dengan 
hiruk pikuk dan riuh rendah dunia 
politik. Tak heran memang karena 
tahun 2019 akan menjadi sejarah baru 
bagi bangsa Indonesia yang akan 
melakukan pemilihan presiden dan 
wakil presiden secara serentak dengan 
pemilihan anggota legislatif. Bahkan 
ada yang menyatakan bahwa Pemilu di 
Indonesia adalah pemilu terbesar yang 
pernah ada di muka bumi. Namun, 
tentunya siapapun yang terpilih dan 
menjadi penguasa dan pemimpin, tata 
kelola pemerintahan yang baik, risiko, 
dan pengendalian tidak akan pernah 
ditinggalkan. Ketiga hal tersebut tak 
dapat diabaikan para pemimpin dalam 
menetapkan dan menggapai cita-cita 
dan tujuan yang didambakan. Malahan 
dari janji-janji politik sudah tergambar 
bahwa para pemimpin berniat 
mencapai tujuan yang dirancang 
dengan tetap memperhatikan hal-hal 
tersebut.

Itulah sebabnya kali ini 
kami mengangkat topik pilihan 
hasil penelitian mengenai sistem 
pengendalian intern pemerintah 
(SPIP). BPKP sebagai pembina SPIP 
berkewajiban melakukan berbagai hal 
yang dibutuhkan agar semua intansi 
pemerintah dapat menerapkan sisem 
pengendalian intern dengan baik. SPIP 
yang baik ini ditunjukkan dengan 
capaian maturitas SPIP yang tinggi. 
Berbagai upaya yang telah dilakukan 
oleh BPKP dan hasilnya diuraikan 

dalam topik penelitian yang pertama.

Dalam rangka mendorong 
efektivitas sistem pengendalian 
intern, peran aparat pengawasan 
internal pemerintah (APIP) tidak 
dapat diabaikan. APIP juga harus 
dapat mengoptimalkan perannya 
dalam pencapaian tujuan dan 
penyelenggaraan sistem pemerintahan 
yang baik. BPKP juga mempunyai 
kewajiban menggiatkan APIP agar 
dapat meningkatkan kapabilitasnya. 
Oleh karena itu, topik pilihan yang 
kedua bercerita mengenai peran 
BPKP memacu kementerian/lembaga/
pemda dalam meningkatkan level 
kapabilitasnya.

Di samping topik pilihan di atas, 
kami juga menampilkan resensi 
buku mengenai kolaborasi, berita 
seputar litbang, dan etika peneliti. 
Kali ini kami menyajikan artikel 
mengenai peran consulting internal 
auditor dan pengguna laporan hasil 
pengawasan intern. Dalam hubungan 
dengan pengawasan lintas sektor, 
kami menyajikan tulisan gagasan 
pengawasan program pembangunan 
nasional yang holistik, komprehensif, 
dan terintegrasi. Tak lupa kami sajikan 
lanjutan logical fallacy, istilah dan 
definisi, sajian ringan sudoku, serta 
selingan humor. Semuanya kami 
kemas dalam satu uraian yang kami 
harapkan menjadi pengetahuan yang 
bermanfaat bagi para pembaca yang 
budiman. Selamat menikmati tahun 
penyataan kedaulatan Anda sebagai 
rakyat di tahun demokrasi.

Editorial
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EFEKTIVITAS PEMBINAAN 
BPKP DALAM PENINGKATAN 

KAPABILITAS APIP

ABSTRAK
Substansi penelitian ini adalah ditujukan 
untuk mengetahui bagaimana pembinaan 
BPKP terhadap peningkatan kapabilitas 
APIP, bagaimana gambaran upaya 
pembinaan tersebut, dan bagaimana peran 
pembinaan yang perlu dilakukan untuk 
peningkatan kapabilitas APIP. Pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan 
deskriptif-kualitatif dan kuantitatif. 
Pendekatan kuantitatif dimaksudkan 
untuk mengukur efektivitas pembinaan 
terhadap kapabilitas APIP. Pendekatan 
deskriptif-kualitatif digunakan untuk 
mendeskripsikan hasil analisis dan kriteria 

tata kelola pemerintahan yang baik 
dalam hal pencegahan korupsi serta 
dapat memberikan penilaian terhadap 
efisiensi, efektivitas, keekonomisan, 
dan akuntabilitas dalam pemerintahan, 
baik kementerian, lembaga, maupun 
pemerintah daerah. Untuk itu Presiden 
Republik Indonesia menginstruksikan 
kepada Kepala BPKP agar 85% APIP 
berada di level 3 pada tahun 2019. Harapan 
presiden tersebut dituangkan dalam 
RPJMN 2015-2019 dan ditetapkan menjadi 
sasaran yang harus dicapai dalam kurun 
Renstra BPKP.

Kajian ini ingin melihat bagaimana 
peran pembinaan peningkatan kapabilitas 
APIP, upaya pembinaan yang telah 
dilakukan, dan peran pembinaan yang 
perlu lebih ditingkatkan.

TINJAUAN PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANGAN DAN 
KETENTUAN LAINNYA

Kegiatan pembinaan APIP oleh 
BPKP didasarkan pada ketentuan dan 
peraturan yang berlaku, yaitu PP 60/2008, 
Perpres 192/2014, dan Perka BPKP 6/2015, 
pembinaan peningkatan kapabilitas APIP 
(Perka BPKP PER-1633/K/JF/2011 dan 
Permenpan PER/220/M.PAN/2008), serta 
kapabilitas APIP (Perka BPKP 16/2015). 

LATAR BELAKANG  

Peran Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) semakin lama 
semakin strategis dan bergerak 
mengikuti kebutuhan zaman. APIP 

diharapkan menjadi agen perubahan yang 
dapat menciptakan nilai tambah pada 
produk atau layanan instansi pemerintah. 
APIP sebagai pengawas intern pemerintah 
merupakan salah satu unsur manajemen 
pemerintah yang penting dalam rangka 
mewujudkan kepemerintahan yang baik 
(good governance) yang mengarah pada 
pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean 
government). Kondisi APIP di Indonesia 
sesuai gambaran indikator pelaksanaan 
sektor pemerintahan di Indonesia, antara 
lain Indeks Persepsi Korupsi (IPK), kualitas 
pelayanan publik, dan capaian opini 
WTP pada seluruh LKPD menunjukkan 
government effectiveness Indonesia 
yang masih rendah. Presiden Republik 
Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi 
Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 
tanggal 13 Mei 2015 mengarahkan agar 
dalam lima tahun ke depan (tahun 
2019) APIP dapat memberikan jaminan 

dari faktor-faktor untuk menentukan 
efektivitas pembinaan kapabilitas APIP 
tersebut. Secara umum, diperoleh hasil 
bahwa kegiatan pembinaan oleh BPKP 
cukup efektif. Namun, bila dikaitkan 
dengan perekrutan SDM APIP, aplikasi 
untuk self assessment kapabilitas APIP, 
sarana prasarana, dan anggaran kegiatan 
peningkatan kapabilitas APIP diharapakan 
masih terbuka untuk ditingkatkan. Ada 
pengaruh positif pelaksanaan kegiatan 
pembinaan terhadap kapabilitas APIP
Kata kunci:
Efektivitas pembinaan BPKP APIP; 
Kapabilitas APIP; Hasil penelitian.

Oleh: Ida Siti Farida
(Anggota Tim Peneliti)

Kajian ini ingin melihat 
bagaimana peran pembinaan 

peningkatan kapabilitas APIP, 
upaya pembinaan yang telah 

dilakukan, dan peran pembinaan 
yang perlu lebih ditingkatkan
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Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Pembinaan yang dilakukan BPKP 
pada prinsipnya merupakan 

implementasi fungsi consulting

Faktor yang perlu diperhatikan untuk 
kegiatan pembinaan yang efektif adalah 
materi, fasilitator, kegiatan bimbingan 
teknis, tindak lanjut bimbingan teknis, 

waktu, biaya, kebutuhan APIP, serta 
sarana-prasarana.

Berdasarkan teori, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan 
pembinaan sebagai usaha, tindakan, dan 
kegiatan yang dilakukan secara efisien 
dan efektif untuk memperoleh hasil yang 
lebih baik. Pengertian lebih luas diberikan 
Mangunhardjana (1996), pembinaan 
adalah proses belajar melepas hal-hal yang 
sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal 
baru yang belum dimiliki dengan tujuan 
membantu orang yang menjalaninya 
untuk memperbaiki dan mengembangkan 
pengetahuan dan kecakapan yang 
sudah ada serta mendapat pengetahuan 
baru untuk mencapai tujuan. Secara 
rinci Y. Suparlan (1990) mendefinisikan 
pembinaan sebagai segala usaha dan 
kegiatan mengenai perencanaan, program 
pembiayaan, penyusunan, koordinasi 
pelaksanaan dan pengawasan suatu 
pekerjaan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan dengan hasil semaksimal 
mungkin.

Pembinaan oleh BPKP pada prinsipnya 
merupakan implementasi fungsi consulting. 
Consulting  sendiri merupakan, “any 
form of providing help on the content, 
process, or structure of  a task or series of 
tasks, where the consultant is not actually 
responsible for doing the task itself but is 
helping those who are (Milan Kurb:2002). 
Secara lebih sederhana proses konsultasi 
melibatkan dua pihak, yaitu konsultan dan 
klien.

Definisi efektivitas menurut KBBI 
(2008) adalah keberhasilan (usaha, 
tindakan), yaitu keseimbangan antara hasil 

produksi yang diinginkan dan kemampuan 
memproduksi, esensinya adalah mencapai 
hasil yang diinginkan dengan cara yang 
memungkinkan untuk mencapai hasil 
tersebut (Covey, 2008). Lebih rincinya 
efektivitas merupakan hubungan antara 
output dengan tujuan. Semakin besar 
kontribusi (sumbangan) output terhadap 
pencapaian tujuan, maka semakin efektif 
organisasi, program, atau kegiatan. 
Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) 
suatu organisasi, program, atau kegiatan. 
Suatu program atau kegiatan dinilai efektif 
apabila output yang dihasilkan dapat 
memenuhi tujuan yang diharapkan atau 
dikatakan spending wisely (Mahmudi, 
2005). Secara umum efektivitas berkenaan 
dengan apakah suatu alternatif mencapai 
hasil (akibat) yang diharapkan, atau 
berkenaan dengan mencapai tujuan dari 
diadakannya tindakan (Dunn, 2000).

Berdasarkan penjelasan beberapa 
ahli tersebut  dapat disintesiskan bahwa 
efektivitas berhubungan dengan output 
dan outcome. Efektivitas merupakan 
keberhasilan suatu organisasi dalam 
menghasilkan output sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan (outcome). Dalam 
hal ini output kegiatan pembinaan BPKP 
terhadap peningkatan kapabilitas APIP 
adalah meningkatnya pemahaman APIP 
yang telah dibina. Dengan bertambahnya 
pemahaman APIP, mereka dapat 
merasakan manfaat dan nilai tambah 
kegiatan pembinaan, sehingga dapat 
menjadikan kegiatan pembinaan tersebut 
sebagai kebutuhan.

Pengukuran efektivitas mencakup 
hubungan antara output dengan outcome 
(output  yang sesuai dengan yang 
diharapkan atau diinginkan) yang menurut 
Kasim (1993) metode sistem rasional yang 
menekankan produktivitas (output). Untuk 
menghasilkan output tersebut diperlukan 
input dan proses. Jadi, pengukuran 
efektivitas melibatkan karateristik input, 
proses, output, dan outcome dengan 
kriteria tertentu.

Kriteria yang memengaruhi 
keberhasilan pembinaan (consulting) 
yaitu bila output yang dihasilkan sesuai 
dengan yang diharapkan (outcome). 
Menurut Linda dan Homer (2006), kriteria 
keberhasilan kegiatan pembinaan adalah 
remember the basics, establish solid 
relationship, focus on helping the client, 
always play it straight, dan enjoy the work.

Patti dan Philips mengutip Kintler 
(1998) memberikan sepuluh hal yang 
harus dimiliki konsultan untuk dapat 
melakukan kegiatan konsultasinya dengan 
berhasil, yaitu be persistent, focus on the 
client’s needs, develop your unique selling 
proposition, project a professional image, 
have financial reserves available, develop 
and expand your contacts, never miss an 
opportunity to spread the word, focus on 
results, get testimonials, dan provide more 
value than expected.

Kaye (2004) menyatakan pembinaan 
mempunyai peran penting dalam 
mewujudkan perubahan. Ada beberapa 
bidang utama untuk diperhatikan 
terkait kegiatan pembinaan, yaitu 
mengidentifikasi kesiapan organisasi 
untuk melakukan proses pembinaan, 
mengidentifikasi pembina potensial berupa 
membagikan kearifan dan tuntunan, 
peran pembina membantu mewujudkan 
tujuan yang dibina, mengembangkan 
sikap dan perilaku yang tepat, melengkapi 
para pembina dengan pengetahuan dan 
keterampilan yang tepat, pembinaan 
dilakukan untuk mendukung proses 
perubahan, dan belajar dari pengalaman, 
berbagi kearifan.

Menurut Rae (2005), faktor yang perlu 
diperhatikan untuk kegiatan pembinaan 
yang efektif adalah materi, fasilitator, 
kegiatan bimbingan teknis, tindak lanjut 
bimbingan teknis, waktu, biaya, kebutuhan 
APIP, serta sarana-prasarana. Kriteria-
kriteria tersebut disintesiskan menjadi 
variabel-variabel keberhasilan pembinaan.

PENGERTIAN INTERNAL AUDIT 
CAPABILTY MODEL (IACM)

Untuk mengukur peningkatan 
kapabilitas APIP digunakan IACM. 
Menurut Elizabeth (2014), IACM is a 
recognized international framework that 
identifies the fundamentals needed for effective 
internal auditing in the public sector. It is 

a universal model with comparability 
around principles, practices, and processes 
that can be applied globally. The model 
can be used for self-assessment, capacity 
building, and advocacy. It can also be used 
as a benchmark to assess the capability 
level of a particular internal audit activity.’’

Masih menurut Elizabeth, model 
kapabilitas (IACM) terdiri atas lima 
tingkatan kapabilitas (capability levels), 
yaitu level 1) initial, APIP belum dapat 
memberikan jaminan atas proses tata 
kelola sesuai peraturan dan mencegah 
korupsi; 2) infrastructure, APIP mampu 
menjamin proses sesuai dengan peraturan, 
mampu mendeteksi terjadinya korupsi; 3) 
integrated, APIP mampu menilai efisiensi, 
efektivitas, dan keekonomisan suatu 
kegiatan, dan serta mampu memberikan 
konsultasi pada tata kelola, manajemen 
risiko, dan pengendalian intern; 4) 
managed, APIP mampu memberikan 
assurance secara keseluruhan atas 
tata kelola, manajemen risiko, dan 
pengendalian intern; 5) optimizing, APIP 
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Hasil penelitian menunjukan 
kegiatan pembinaan Kapabilitas 

APIP berjalan efektif. Namun 
disisi lain, terdapat hal-hal yeng 
memerlukan peningkatan yaitu 
ketersediaan biaya dan jumlah 

SDM pembina.

menjadi agen perubahan.
Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan 
deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif. Pendekatan 
kuantitatif dimaksudkan 
untuk mengukur 
efektivitas pembinaan 
terhadap kapabilitas APIP. 
Pendekatan deskriptif-
kualitatif digunakan 
untuk mendeskripsikan 
hasil analisis dan kriteria dari faktor-
faktor untuk menentukan efektivitas 
pembinaan kapabilitas APIP tersebut. 
Adapun pendekatan deskriptif-kualitatif 
digunakan dalam mendeskripsikan hasil 
analisis dan kriteria dari faktor-faktor yang 
menentukan efektivitas pembinaan BPKP 
terhadap kapabilitas APIP, yaitu kriteria 
input dalam pembinaan, kriteria proses 
dalam pembinaan, kriteria output (dampak 
jangka pendek), dan kriteria outcome 
(dampak jangka panjang) dari pembinaan 
yang telah dilakukan oleh BPKP. Ini 
dimaksudkan untuk memperoleh 
gambaran pembinaan yang telah dilakukan 
dan menentukan langkah pembinaan 
selanjutnya yang perlu dilakukan terkait 
dengan rekomendasi yang diberikan untuk 
perbaikan.

Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian adalah data kuantitatif dan 
kualitatif. Data kuantitatif berupa data 
frekuensi pembinaan yang telah dilakukan 
oleh perwakilan BPKP. Data kualitatif 
berupa keterangan atau penjelasan 
dari responden yang dikuantifikasi. 
Data tersebut umumnya merupakan 
pendalaman lebih lanjut dari persepsi yang 
disampaikan oleh responden dan maupun 
informasi yang diambil dari berbagai 
dokumen.

Responden dalam penelitian ini adalah 
para pihak atau personil yang menangani 
pembinaan APIP dilingkup internal 
maupun eksternal BPKP. Para responden 
ini dipilih untuk mengisi kuesioner dan 

diwawancarai, atau kelompok diskusi 
terfokus.

Dalam penelitian ini digunakan 
tiga metode pengumpulan data, yaitu 
pendokumentasian, pengisian kuesioner 
(angket), dan wawancara atau focus group 
discussion. Penetapan sampel dilakukan 
dengan menggunakan metode purposive 
judgement sampling, yaitu sampel dipilih 
atas kesesuaian karakteristik sampel yang 
telah ditentukan dengan pertimbangan 
tertentu. 

Hasil penelitian menunjukan kegiatan 
pembinaan Kapabilitas APIP berjalan 
efektif. Namun disisi lain, terdapat hal-
hal yang memerlukan peningkatan yaitu 
ketersediaan biaya dan jumlah SDM 
pembina. Terlebih lagi dengan adanya 
kegiatan permintaan pendampingan dalam 
pengimplementasian hasil pembinaan. 
Hal ini dikuatkan dengan permintaan dari 
APIP untuk pendampingan oleh BPKP 
mereka dalam mengimplementasikan hasil 
pembinaan.

Berdasarkan hasil analisis Importance 
Performance Analysis (IPA), terdapat 
indikator yang memerlukan prioritas 
perhatian atau penanganan yaitu 
perekrutan SDM APIP yang terencana dan 
sesuai kompetensi, penerapan aplikasi 
yang memudahkan APIP melakukan self 
assessment, dan ketersediaan anggaran 
dalam APBN/APBD. Ketiga hal tersebut 
memerlukan komunikasi intensif dengan 
pimpinan APIP.

Hal lain yang memerlukan perhatian 

khusus, yaitu pembekalan petugas 
pembina, kompetensi petugas pembina, 
dan evaluasi.

Berdasarkan hasil analisis perbedaan 
(gap), menurut responden ada beberapa 
indikator yang memiliki gap di atas 
rata-rata antara kenyataan dan harapan, 
yaitu dukungan sarana prasarana dan 
kebijakan dari K/L/D, rencana kegiatan 
tercantum dalam RKT, perekrutan, jumlah 
dan kompetensi SDM APIP, anggaran 
kegiatan tersedia dalam APBN/APBD dan 
direalisasikan sesuai alokasi, anggaran 
tersebut sinkron dengan kegiatan, jadwal 
pembinaan sinkron 
antara BPKP dan 
APIP, pembina 
mempunyai rencana 
kegiatan serta 
APIP menyediakan 
waktu untuk 
berinteraksi dengan 
pembina, materi 
mudah dipahami, 
help desk dan 
aplikasi membantu 
APIP, serta APIP 
melaksanakan hasil 
pembinaan dengan 
menyusun pedoman 
dan SOP.

Berdasarkan hasil analisis perbedaan, 
terdapat enam indikator yang mempunyai 
nilai gap di atas rata-rata,  yaitu alokasi 
biaya, jumlah petugas pembina, kegiatan 
evaluasi, pembekalan petugas pembina, 
kompetensi petugas pembina, serta 
kegiatan monitoring.

Hasil analisis pengaruh kegiatan 
pembinaan terhadap kapabilitas APIP 
menunjukkan ada hubungan positif 
diantaranya. Analisis ini didasarkan pada 
pelaksanaan kegiatan pembinaan yang 
dibagi menjadi dua variabel, yaitu transfer 
of knowledge (merupakan penjumlahan 
kegiatan sosialisasi, diklat, dan workshop) 
dan variabel assessment (merupakan 
penjumlahan kegiatan validasi/

pendampingan self assessment  kapabilitas 
APIP dan quality assurance) dihadapkan 
dengan kapabilitas APIP. Nilai tersebut 
dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh 
pembinaan terhadap kapabilitas APIP 
masuk ke dalam kategori sedang. Untuk 
memaksimalkan pengaruh tersebut perlu 
ditingkatkan frekuensi pembinaannya.

Dari hasil penelitian dijumpai 
adanya kendala lain dalam pelaksanaan 
pembinaan kapabilitas APIP, seperti
1. sumber daya manusia APIP yang 

masih terbatas baik dari sisi jumlah 
maupun 
kompetensi. 
Oleh karena itu,  
masih dibutuhkan 
kegiatan 
pembinaan yang 
lebih intensif 
dan lebih sering. 
Kemudahan 
untuk 
memanfaatkan 
semua 
sarana untuk 
meningkatkan 
kompetensi 
sangat diharapkan 
misalnya dalam 
bentuk workshop, 

joint audit, audit berbasis risiko, dan 
lainnya. Diperlukan juga kemudahan 
berkomunikasi dengan pembinan APIP 
melalui diskusi online dan forum;

2. APIP  masih memerlukan 
pendampingan dalam menyusun 
perencanaan  pengawasan, menyusun 
penugasan, menyusun pedoman, serta  
meningkatkan pengetahuan SDM non 
auditor juga pemantauan dan evaluasi 
atas kegiatan pengawasannya; 

3. perlunya komitmen untuk mendorong 
kebijakan yang lebih transparan;

4. perlunya dukungan anggaran untuk 
mendorong peningkatan kapabilitas 
APIP. Hal itu memengaruhi frekuensi 
kegiatan pembinaan kepada APIP.



12 S E P U T A R  L I T B A N G 13V O L .  I I  /  N O .  5  /  T A H U N  2 0 1 9

TOPI
Topik Pilihan

TOPI
Topik Pilihan

Tim Peneliti: 
Sumitro
Jamason Sinaga
Mohamad Riyad
Sri Waningsih
Ida Siti Farida
Purwantoro

Cover 
Eko Prasojo

Hasil analisis regresi 
menunjukkan adanya 

hubungan positif antara 
kegiatan pembinaan 

terhadap kapabilitas APIP. 

PENDAHULUAN

Kajian yang dilakukan oleh 
Puslitbangwas BPKP pada 
tahun 2016 ini ditujukan 
untuk melihat bagaimana 

pembinaan BPKP terhadap maturitas 
SPIP khususnya pada pemerintah 
daerah. Hasil penelitian diharapkan 
menjadi bahan masukan bagi 
pimpinan BPKP dalam pengambilan 
kebijakan pembinaan penyelenggaraan 
SPIP Pemerintah Daerah (Pemda).

Kajian mengenai pembinaan 
SPIP di lingkungan pemda penting 
dilakukan mengingat pada tahun 2019 
Pemda diharapkan dapat mencapai 
maturitas SPIP sampai ke level 3. Di 
tahun 2015, rata-rata maturitas SPIP di 
berbagai pemda masih di kisaran level 
1, seperti di wilayah Jawa, rata-rata 
maturitas SPIP Pemda sebesar 1,98; 
di Indonesia Barat (Sumatera) sebesar 
1,85; di Indonesia Tengah (meliputi 

Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, dan 
NTT) sebesar 1,87; dan Indonesia Timur 
(meliputi Maluku dan Papua) sebesar 
1,14. Sesuai prediksi, angka maturitas 
SPIP wilayah Jawa menempati 
peringkat tertinggi, sementara  wilayah 
Indonesia Timur memperoleh angka 
terendah. 

Angka ini menjadi menarik ketika 
wilayah Indonesia Tengah rata-rata 
maturitas SPIP-nya melebihi wilayah 
Indonesia Barat. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan kajian untuk melihat 
bagaimana pembinaan maturitas 
SPIP tersebut di lingkungan pemda, 
khususnya pada pemda-pemda 
yang sudah dilakukan penilaian 
maturitasnya sampai akhir tahun 2015. 
Adapun penyelenggaraan SPIP pada 
kementerian/lembaga pemerintah non 
kementerian (K/LPNK) tidak masuk 
dalam lingkup penelitian. 

EFEKTIVITAS PEMBINAAN BPKP TERHADAP 
MATURITAS SPIP PEMERINTAH DAERAH

Oleh: Mohamad Riyad

Simpulan 
Dalam rangka peningkatan kapabilitas 
APIP masih diperlukan  perbaikan baik 
dari sisi pembina maupun dari sisi yang 
dibina. Di sisi pembina, diperlukan 
perbaikan dalam hal biaya pembinaan, 
kualitas/kuantitas petugas pembina, dan 
evaluasi pembinaan. Di sisi APIP sebagai 
pihak yang dibina, yang perlu menjadi 
prioritas perhatian adalah perencanaan 
dalam perekrutan SDM dengan 
kompetensi yang sesuai, penerapan 
aplikasi yang memudahkan APIP 
melakukan self assessment, dan ketersediaan 
anggaran dalam APBN/APBD. Di samping 
itu, diperlukan juga didukung oleh sarana 
prasarana dan kebijakan dari K/L/D, 
rencana kegiatan tercantum dalam RKT, 
jadwal pembinaan yang sinkron antara 
pembina dengan APIP, materi pembinaan 
yang mudah dipahami, serta pelaksanaan 
hasil pembinaan dengan menyusun 
pedoman dan Standard Operating Procedure 
(SOP) peningkatan kapabilitas APIP.
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buku Coaching for change (2004) 
menyatakan pembinaan mempunyai 
peran penting dalam mewujudkan 
perubahan. Ada beberapa bidang utama 
untuk diperhatikan terkait kegiatan 
pembinaan, yaitu

• mengidentifikasi kesiapan 
organisasi untuk melakukan 
proses pembinaan;

• mengidentifikasi pembina 
potensial;

• peran pembina;
• mengembangkan sikap dan 

perilaku yang tepat;
• melengkapi para pembina 

dengan pengetahuan dan 
keterampilan yang tepat;

• pembinaan dilakukan untuk 
mendukung proses perubahan;

• belajar dari pengalaman dan 
berbagi kearifan.

Untuk mengembangkan efektivitas 
sebagai pembina, diperlukan 

Faktor pendukung 
efektivitas 

pembinaan adalah 
Indikator Input, 
Indikator Proses, 

dan Indikator 
Output.

Bila dilihat lebih jauh, pada 
dasarnya pembinaan dapat dikaitkan 
dengan efektivitas. 

Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia versi online, yang disebut 
sebagai efektivitas/keefektifan adalah 
keadaan berpengaruh, hal berkesan, 
keberhasilan; pembinaan adalah proses, 
cara, usaha, tindakan, dan kegiatan 
yang dilakukan secara efisien dan 
efektif untuk memperoleh hasil yang 
lebih baik; maturitas/kematangan   
adalah   keadaan   individu   dalam   
perkembangan sepenuhnya yang 
ditandai oleh kemampuan aktual dalam 
membuat pertimbangan secara dewasa.

Steers (1985) menyebutkan adanya 
lima faktor yang memengaruhi 
efektivitas, yaitu

• karakteristik organisasi, yaitu 
hubungan yang sifatnya relatif 
tetap seperti susunan sumber 
daya manusia yang terdapat 
dalam organisasi;

• karakteristik pekerja, apabila 
suatu organisasi menginginkan 
keberhasilan, organisasi tersebut 
harus dapat mengintegrasikan 
tujuan individu dengan tujuan 
organisasi;

• prestasi kerja, terdiri dari 
motivasi, kemampuan dan 
kejelasan peran.

• karakteristik lingkungan, 
terdiri dari lingkungan di 
luar organisasi dan sangat 
berpengaruh terhadap organisasi, 
serta lingkungan dalam 
organisasi;

• kebijakan dan praktik 
manajemen, yang terdiri dari 
penyusunan tujuan strategis, 
pencarian dan pemanfaatan atas 
sumber daya manusia, serta 
penciptaan lingkungan prestasi.

Selanjutnya, Kaye Thorne dalam 

pengetahuan lebih jauh tentang 
bagaimana orang belajar, bagaimana 
orang menanggapi dan menyesuaikan 
dengan perubahan serta motivasi orang 
untuk bersedia mengerjakan sesuatu 
secara berbeda.

Faktor pendukung efektivitas 
pembinaan adalah faktor-faktor 
pendukung berhasil atau tidaknya 
suatu pembinaan. Adapun faktor 
pendukung tersebut sebagai berikut:

a.    Indikator Input
Indikator input terdiri dari dana, 

sumber daya manusia dan sarana/
prasarana yang dipergunakan dalam 
menjalankan kegiatan. Evaluasi/
penilaian atas capaian kinerja input 
dilakukan dengan melihat realisasi 
dana yang terserap, ketersediaan 
sumber daya manusia yang terlibat dan 
ketersediaan sarana/prasarana.

Pada pelaksanaan ini, dengan 
adanya sumber dana yang memadai, 
adanya SDM dengan kualifikasi yang 
sesuai ditunjang dengan sarana dan 
prasarana yang tersedia, diharapkan 
suatu kegiatan dapat dilaksanakan 
sesuai dengan jadwal yang 
diperkirakan.

b.    Indikator Proses
Indikator ini terdiri dari metode, 

waktu pelaksanaan, keterpaduan, dan 
kalender harian. Pelaksanan  kegiatan  
akan  dapat  dilaksanakan dengan 
baik apabila metode penyampaian 
yang digunakan adalah benar, dan 
memiliki keterpaduan dengan rencana 
kerja, sehingga waktu pelaksanaan 
akan sesuai dengan jadwal yang 
direncanakan, serta kegiatan yang 
dilakukan dan data yang diperoleh 
tercatat di dalam kalender harian.

c.    Indikator Output
Evaluasi/Penilaian atas capaian 

kinerja output dilakukan dengan 
melihat output dari kegiatan yang 
tercantum dalam Indikator Kinerja. 
Indikator output ini terdiri dari 
terselenggaranya setiap kegiatan yang 
sudah direncanakan dan laporan 
keberhasilan oleh setiap pendamping.

Indikator output ini dapat tercapai, 
dengan asumsi bahwa kegiatan 
telah dilaksanakan dengan baik 
menggunakan metode kegiatan yang 
benar, berdasarkan   rencana   kerja   
yang   tepat,   sesuai   dengan   jadwal   
yang direncanakan, dan tercatat 
di dalam kalender harian. Dengan 
demikian pada tahap ini potensi output 
dapat terlihat dari proses yang berjalan 
dengan baik.

METODE PENELITIAN
Kajian mengenai efektivitas 

pembinaan terhadap maturitas SPIP 
Pemda ini bersifat deskriptif-kuantitatif. 
Data diolah dari data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh 
langsung dari pemilik data, yakni para 
responden yang mengisi kuesioner dan 
menjawab wawancara dari tim peneliti. 
Data sekunder merupakan laporan hasil 
olahan BPKP dan olahan dari sumber-

Rata-rata tingkat 
maturitas SPIP 
Pemda masih 

rendah yaitu hanya 
sampai pada level 1
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sumber di internet. Para responden 
adalah anggota satgas atau pegawai 
yang terlibat dalam Penyelenggaraan 
SPIP pada masing-masing pemda yang 
telah dinilai tingkat maturitasnya.

Jenis data yang untuk penelitian 
terbagi menjadi data kuantitatif dan 
data kualitatif.  Data kuantitatif berupa 
hasil kuesioner, yang digunakan untuk 
pembuktian atas permasalahan yang 
telah dirumuskan. Data kualitatif 

antara lain berupa wawancara dengan 
pengambil kebijakan terkait dengan 
peran/fungsi yang harus dilaksanakan 
Pembina SPIP dan hambatan/ tantangan 
dalam menjalankan peran tersebut. 
Pengambilan sampel untuk wawancara 
mendalam dengan pemda di wilayah 
Jawa, Indonesia Barat, Indonesia 
Tengah, dan Indonesia Timur dilakukan 
terhadap pemda yang telah diukur 
tingkat maturitas SPIP-nya. Sebagai 
variabel kontrol dilakukan juga 
wawancara kepada pemda yang belum 

Efektivitas pembinaan 
di wilayah Jawa 

sudah efektif, wilayah 
Indonesia Barat dan 
Tengah relatif kurang 

efektif, wilayah  
Indonesia  Timur tidak 

efektif

mendapatkan penilaian maturitas SPIP 
di wilayah tersebut. Penarikan sampel 
dalam kajian ini menggunakan metode 
purposive sampling. 

Lebih jauh, efektivitas pembinaan 
terhadap maturitas SPIP Pemda dapat 
dilihat dari dua aspek, yaitu aspek 
pembina (Satgas Pembinaan SPIP 
BPKP) dan aspek yang dibina (Satgas 
Penyelenggaraan SPIP Pemda). Dari 
aspek pembina, dapat dilihat variabel-
variabel jenis pembinaan dan kepuasan 
terhadap pembinaan; sedangkan dari 
aspek yang dibina, variabel-variabel 
yang dinilai adalah penyelenggaraan 
SPIP di lingkungan pemda, peran 
Satgas Penyelenggaraan SPIP Pemda, 
dan peran inspektorat.

Data yang masuk dianalisis dengan 
menggunakan metode pengolahan data 
kuantitatif dan metode pengolahan 
data deskriptif. Pengolahan data 
kuantitatif dilakukan untuk melihat 
efektivitas pembinaan SPIP tersebut per 
wilayah pembinaan. Data kuantitatif 
ini diperoleh melalui kuesioner 
yang diisi oleh dari responden 
terpilih.  Pengukuran efektivitas 
dilakukan dengan menghitung 
persentase jawaban setuju terhadap 
lima hal, yaitu   pembinaan   SPIP   
oleh   Pembina, kepuasan   terhadap   
pembinaan penyelenggaraan SPIP, 
penyelenggaraan SPIP oleh pemda, 
peran Satgas SPIP Pemda, dan peran 
inspektorat pemda.  Persentase 
dari masing-masing unsur tersebut 
dijumlahkan dan dibagi lima menjadi 
persentase rata-rata efektivitas. Nilai 
efektivitas dibagi ke dalam empat 
kelompok, yaitu sangat efektif (>85% 
s.d. 100%), efektif (>70% s.d. 85%), 
kurang efektif (>55% s.d. 70%), dan 
tidak efektif (0% s.d. 55%).

Selanjutnya, pengolahan data 
dalam penelitian deskriptif dilakukan 
untuk melihat keterhubungan 

antar variabel. Data kualitatif hasil 
wawancara/FGD dari variabel yang 
diteliti dibandingkan dengan teorinya. 
Kesenjangan yang teridentifikasi akan 
menjadi simpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa efektivitas pembinaan maturitas 
SPIP di lingkungan Pemda bervariasi 
di antara keempat wilayah pembinaan. 

Untuk wilayah Jawa, efektivitas 
pembinaan mendapat nilai rata-
rata 82,44%. Dengan nilai tersebut, 
pembinaan di wilayah Jawa sudah 
efektif. Sedangkan untuk wilayah 
Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, 
efektivitas pembinaan mendapat 
nilai 61,34% dan 61,95%. Hal ini 
menunjukkan bahwa pembinaan di 
wilayah Indonesia Barat dan Indonesia 
Tengah perlu peningkatan pembinaan. 
Dan untuk  wilayah  Indonesia  Timur,  
efektivitas  pembinaan  mendapat  
nilai 24,65%, yang artinya, diperlukan 
perhatian besar dari kedua belah 
pihak (Pembina dan yang dibina) 
terkait penyelenggaraan SPIP. 
Perhatian tersebut antara lain terhadap 
materi, fasilitator, metode, waktu 

pembinaan, peningkatan peran satgas 
penyelenggaraan SPIP Pemda dan 
tindak lanjut penyelenggaraan SPIP 
Pemda. 

Dari hasil kajian, diketahui pula 
adanya faktor-faktor utama yang 
dapat mendukung penyelenggaraan 
SPIP, antara lain komitmen pimpinan, 
kompetensi, serta SDM dan anggaran. 
Kurang memadainya faktor-faktor 
tersebut berpengaruh terhadap 

efektivitas pembinaan penyelenggaraan 
SPIP. 

Terkait dengan satgas 
penyelenggaraan SPIP tingkat 
pemda, terdapat beberapa hal yang 
memerlukan perhatian, seperti adanya 
mutasi anggota Satgas SPIP yang 
telah memahami SPIP ke tempat lain; 
penguasaan materi SPIP yang belum 
optimal; adanya pemda yang belum 
membentuk satgas SPIP Pemda dan 
satgas SPIP SKPD;  adanya kesibukan 
anggota satgas SPIP yang menyebabkan 
penyelenggaraan SPIP tumpang tindih 
dengan tupoksi anggota; serta belum 
dilakukannya monitoring berkala dari 
satgas terhadap penyelenggaraan SPIP. 

Hal lain yang terungkap dari 
hasil kajian adalah pembinaan 

No Kegiatan 
Wilayah (% Pemda) 

Jawa Indonesia 
Barat 

Indonesia 
Tengah 

Indonesia 
Timur 

A. Aspek Pembina         
1. Pembinaan SPIP oleh BPKP 83,13 68,18 60,00 26,00 
2. Kepuasan terhadap Pembinaan 

Penyelenggaraan SPIP 
67,97 52,27 50,19 16,50 

B. Aspek Yang Dibina 
    

3. Penyelenggaraan SPIP oleh Pe
mda 

85,71 57,14 54,95 11,43 

4. Peran Satgas SPIP Pemda 83,75 56,36 60,00 16,00 
5. Peran Inspektorat Pemda 91,67 72,73 84,62 53,33 
Rata-Rata 82,44 61,34 61,95 24,65 

 Sumber: Data diolah Peneliti
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oleh Pembina, misalnya dalam hal 
sosialisasi, pendampingan, dan 
pelatihan yang berkesinambungan, 
masih belum optimal;  selain itu, 
kuesioner maturitas SPIP dan 
dokumen terkait penyelenggaraan 
SPIP masih sulit dipahami. Sosialisasi 
pedoman-pedoman implementasi SPIP 
serta kemampuan fasilitator dalam 
memahami substansi juga masih belum 
memadai.  

Terkait hasil kajian tersebut, perlu 
dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

• pembinaan SPIP secara 
intensif dan berkelanjutan 
pada wilayah pembinaan di 
luar Jawa, terutama wilayah 
Indonesia Timur;

• peningkatan kompetensi 
fasilitator SPIP;

• pemberian contoh-contoh 
konkret pelaksanaan SPIP baik 
dalam bentuk infrastruktur 
maupun pelaksanaannya serta 
daftar ujinya;

• penyampaian/pencantuman 
hasil maturitas SPIP seperti 
pemeringkatan dalam laporan 
kinerja instansi pemerintah; 

• adanya dorongan lebih 
keras di lingkungan pemda 
untuk menyusun grand 
design SPIP dan optimalisasi 
penyelenggaraan SPIP.
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Peran Peneliti Puslitbangwas dalam 
Memperkuat  Kompetensi Pengawasan Intern

di Era of Disruption

Oleh: Gun Gun Gunanjar

R evolusi Industri 4.0 yang 
dipicu oleh kehadiran internet 
(internet of things) dan berbagai 
inovasi ICT, seperti cloud 

computing, cyber physical system, otomasi, 
big data, hingga ke inteligensi artifisial 
telah menimbulkan dampak di segala 
bidang, baik di dunia bisnis maupun 
pemerintahan. Dalam seminar The 
Future of Government: Preparing The Cities 
and Citizen For Connected Future yang 
diselenggarakan oleh Alcatel Lucent 
Enterprise tanggal 21 Maret 2019, para 
peserta seminar menyuguhkan berbagai 
inovasi ICT yang menggambarkan rupa 
pemerintahan ke depan (The future of 
Government). 

Seorang pakar teknologi elektro 
dari ITB, Prof Dr Ir Suhono Harso 
Supangkat, M.Eng., menyampaikan 
konsep smart city, yaitu suatu teknologi 
dan sistem jaringan informasi di suatu 
kawasan/kota untuk mengontrol 
sumber daya yang ada secara real 
time dan langsung. Teknologi ini 
diujicobakan di kota Bandung dan 
telah diperkenalkan ke beberapa kota 

lainnya untuk dikembangkan. Pakar 
smart city lainnya Dirk Dumortier (Head 
of Cloud Sales China at Alcatel-Lucent 
Enterprise) menyampaikan Indonesia 
akan mengembangkan 100 smart city, 
di antaranya 25 kota sebagai perintis 
dan tiga kota, yaitu Jakarta, Makassar, 
dan Banyuwangi akan masuk dalam 
ASEAN Smart Cities Network (ASCN). 
Teknologi smart city  akan menjadi 
solusi kota masa depan yang efektif dan 
efisien dalam melayani masyarakat, 
karena cara-cara tradisional, seperti 
blusukan, akan dapat dikurangi dengan 
penyediaan  control room.

Narasumber dari Kementerian 
Luar Negeri (Kemenlu) memaparkan 
layanan online  yang digunakan di 
lingkungannya sejak tahun 2011, antara 
lain Flight Clearance Information System 
(FCIS), Flight Clearance Applications 
System (FCAS), Yachter, Layanan 
Diplomatik Terpadu Satu Pintu, Peduli 
WNI, dan Safe Travel. Terkait dengan 
layanan kepada WNI di luar negeri, 
Alcatel memperkenalkan seorang tokoh 
milenial Indonesia, Arief Hakim Askar, 
lulusan S2 dari salah satu universitas 
di Beijing dengan inovasinya berupa 
Diaspora Connect Apps. Aplikasi online 
telah digunakan oleh  para  diaspora  
di  berbagai belahan dunia untuk 
mendapatkan berbagai informasi yang 
dibutuhkannya sehari-hari dan setiap 
saat selama di luar negeri. 

Di sektor pendidikan, narasumber 
dari sektor pendidikan memaparkan 
pemakaian Smart Learning Environment 

“kita sedang 
menghadapi 

VUCA, oleh karena 
itu harus agile,” 
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dan Smart Classroom yang menjadi 
komponen penting dalam smart 
education. Smart Learning Environment  
merupakan penggunaan teknologi 
mobile oleh siswa dan guru serta 
komunikasi dua arah antar user di 
lingkungan sekolah termasuk dengan 
orang tua siswa. Adapun Smart 
Classroom adalah penggunaan IoT, 
pemanfaatan teknologi display, papan 
tulis, dan proyektor pintar sebagai 
fitur pelengkap di ruang kelas serta 
televisi pintar untuk mengakses 
interweb. Penggunaan ICT, CCTV, dan 
IoT juga digunakan untuk pelayanan 
administrasi dan keamanan. Penerapan 
e-government di bidang pendidikan 
skala nasional, seperti PPDB dan UNBK 
online, juga telah kita ketahui bersama. 

Itu hanya sebagian kecil contoh-
contoh penerapan e-government 
dan  inovasi  di beberapa sektor 
pemerintahan. Kita juga sudah kenal 
dengan e-procurement, e-budgeting, 
e-filing  pajak, LHKPN, layanan 
pengaduan tilang online, dan 
sebagainya. Di sektor lainnya, seperti 
kesehatan dan transportasi banyak 
penggunaan ICT dan IoT. Pada 
dasarnya hampir semua kementerian/
lembaga/pemda telah menggunakan 

lembaga-lembaga pemerintah sendiri.  
Dengan demikian, gelombang inovasi 
di bidang teknologi informasi untuk 
sektor pemerintahan akan semakin 
cepat berkembang. Perubahan yang 
bukan biasa-biasa saja, melainkan 
bersifat fundamental, berlainan sekali 
dengan cara-cara yang biasa  dilakukan 
selama ini. Inilah yang disebut 
disruption. Lantas apa dampaknya bagi 
internal auditor?  Apa pula yang perlu 
dilakukan oleh para peneliti?

Merujuk pada tulisan The IIA 
Global (2018, dalam artikel Global 
Perspectives and Insights–Internal Audit in 
the Age of Disruption)  ada beberapa cara 
yang perlu dilakukan oleh BPKP untuk 
membantu  pemerintah mengelola efek 
disruptif teknologi, yaitu
1. tetap fokus terhadap pengelolaan 

risiko, SPIP, dan tata kelola (risk 
control governance atau RCG) 
untuk memastikan bahwa proses 
ketiganya dirancang dan bekerja 
secara efektif menghadapi disrupsi 
tersebut;

2. tetap menjaga tugas-tugas 
pengawasannya  sesuai dengan 
harapan stakeholders  utama  dan 
mempererat kerja sama dengan 
para ahli yang sedang menerapkan 
teknologi disruptif tersebut, serta 
fokus terhadap permasalahan yang 
paling  relevan dan signifikan;  

3. terus-menerus mengikuti pelatihan 
untuk mempelajari teknologi baru 
dan risiko-risiko yang muncul dan 
kompleks untuk diperkenalkan 
kepada kementerian/lembaga/
pemda terkait; 

4. mengembangkan model 
kepegawaian yang adaptif, fleksibel, 
dan inovatif untuk mendapatkan 
SDM-SDM yang memiliki talenta 
kompetensi di bidang teknologi 
yang mampu dengan cepat 
memahami dan memanfaatkan alat, 
teknik, dan proses baru.

5. merangkul dan memanfaatkan 
teknologi baru dalam melakukan 
audit intern serta berada di garis 
depan dalam mengadopsi teknologi 
artificial  intelligence,   cognitive   
computing, dan robotics.

Yang dapat dilakukan oleh 
Puslitbangwas BPKP terkait dengan 
permasalahan tersebut di adalah 
pertama, terus-menerus mengikuti 
perkembangan yang terjadi di 
lingkungan pemerintahan, khususnya 
berkaitan dengan disruptrive innovations 
dari kementerian/lembaga/pemda/
desa (K/L/P/D) dan menganalisis 
kemungkinan konsekuensi/ dampaknya 
terhadap tugas-tugas BPKP. Kedua, 
mempererat kolaborasi dengan unit 
kerja teknis dan para auditornya 
untuk memahami perkembangan 
yang terjadi dalam pelaksanaan 
tugas-tugas pengawasan berkaitan 
dengan tantangan baru yang sedang 
dihadapinya.  Terkait dengan kedua 
hal tersebut dapat dimanfaatkaan  
semaksimal mungkin fasilitas yang 
ada, misalnya Library Café  untuk 
mengundang narasumber baik dari 
K/L/P/D maupun kedeputian teknis, 
juga Forum Peneliti untuk bertukar 
informasi dan diskusi di lingkungan 
intern peneliti.

Ketiga, secara berkelanjutan 
mengikuti pelatihan, seminar, workshop  
untuk mempelajari teknologi baru dan 
risiko yang muncul, serta mengikuti 
perkembangan inovasi di bidang  
metodologi audit intern dan aspek 
terkait lainnya. Dalam hal ini fasilitas 
yang ada seperti Batusafir, KMS, dan 
PKS juga dapat digunakan untuk 
bertukar informasi. 

Keempat, mengidentifikasi dan 
mencermati litbang dan inovasi 
yang dapat dilakukan terkait dengan 
berbagai hal tersebut di atas. Kajian 

ICT dan IoT dalam melaksanakan 
aktivitasnya. Bahkan desa-desa 
pun sudah menggunakan teknologi 
informasi, seperti Sistem Perencanaan 
Informasi Desa (Sipede), Siskeudes, SI 
BBM, dan lain-lain. Untuk mengatur 
tata kelola dan manajemen sistem 
pemerintahan berbasis elektronik,  
pemerintah telah membuat regulasi, 
antara lain Perpres Nomor 95 Tahun 
2018 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE); Making 
Indonesia 4.0 oleh Kementerian 
Perindustrian, sebagai roadmap untuk 
mengantisipasi Revolusi Industri 4.0; 
dan pada akhir tahun lalu Rancangan 
Perpres tentang penggunaan satu data 
dan big data. 
Kondisi tersebut telah mendorong 
berbagai perusahaan penyedia layanan 
ICT seperti Alcatel-Lucent Enterprice 
(ALE), Fujitsu, Samsung, Sangfor, 
Lenovo, Aca Pasific dan lain-lain yang 
ikut dalam acara tersebut di atas, 
dan banyak perusahaan dan/atau 
perorangan di luaran telah menyiapkan 
berbagai inovasi dan layanan yang 
akan mendukung terwujudnya  tatanan  
baru  the  Future  of  government di 
Indonesia. Belum lagi inovasi yang 
datang dari SDM di lingkungan internal 
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dan pengembangan yang sedang 
dilaksanakan saat ini, seperti Agile 
Internal Audit, Quick Was, Continous 
Audit Continous Monitoring (CACM), 
dan Pengawasan dengan Partisipasi 
Masyarakat (PPM) sudah on the track.  
Kajian-kajian ini bertujuan untuk 
dapat mengembangkan metodologi 
pengawasan yang memanfaatkan 

Simpulannya untuk menghadapi  future gov, 
peneliti berkolaborasi dengan internal auditor  

melakukan proses transformasi. Litbang-litbang 
semacam ini ke depan perlu direncanakan lebih 

saksama dan dipetakan dengan baik karena nampaknya 
masing-masing memiliki peterkaitan satu sama lainnya, 

sehingga pengembangannya dapat lebih terintegrasi. 
Selain itu,  diharapkan juga dapat teridentifikasi  topik-

topik litbang terkait lainnya, misalnya
•  kajian terkait RCG   untuk merespon perubahan cepat 

dari  penggunaan ICT in the future government;
•  kajian agile  dilihat dari aspek organisasi, leadership, 
dan culture  yang dapat merespon era disrupsi  atau 

VUCA, seperti kajian behavior audit, audit integrity  dan 
lainnya yang relevan. 

•  kajian  terkait pengembangan model kepegawaian/
SDM yang adaptif, fleksibel, dan inovatif di bidang 
kompetensi teknologi informasi (terkait butir ke-4 
di atas). Selain itu, gelombang SDM  dari kalangan 
milenial, yang memiliki karakterisitik yang berbeda 
dari generasi sebelumnya mungkin  perlu menjadi 

pertimbangan dalam kajian ini.

Have you ever confused how to 
write the academic writing? One thing 
that you need to do is reading more 
books, because the more you read, 
the more your vocabulary will grow. 
When you writing something, you 
need to think make your writing more 
intriguing. There is some words that 
can make your writing powerful:

When you replace a weak verb with 
a strong one, make sure it works in 
your sentence as words have their own 
‘shades of meaning’. Be careful when 
using words you are unfamiliar with. 
Look at how they are used in context 
and check their dictionary definitions. 

ENGLISH PAGE

By: YOURS (Young Researchers)

So, check any word you replace and see 
if it makes sense!

Besides making our word stronger, 
we also need to avoid some common 
English mistakes. Lets check it out.

1. Advice versus Advise
Advice is a noun, whereas advise is 

a verb.
• She took my advice and took out a  

   loan.
• I advised her to take out a loan.

2. Among versus Between
Among is used to express a loose 

relationship of several items. Between 
expresses the relationship of one item to 
another item.

• I found a pen hidden among the        
     papers on the desk.

• I found a pen hidden between two  
     sheets of paper on the desk.

3. Apostrophes
Compare the following phrases:

• The girls are at home.
• The girl’s home.
• The girls’ home.

The meaning in the above phrases 
is changed dramatically based on the 
placement, if any, of the apostrophe. 
When talking about more than one 
person or object, there is no apostrophe.

• chairs (more than one chair)
• boys (more than one boy)
• suitcases (more than one suitcase)

 
The apostrophe with an s is added to 

show possession.
• The girl’s home. (the home       

      belonging to the girl)
• The student’s notebook. 

(the notebook  belonging to the  

ENGLISH PAGE

kecepatan (audit at the speed of risk), 
memanfaatkan ICT, dan kolaborasi 
dengan stakeholders. Khusus PPM, 
selain kolaboratif dengan stakeholders 
juga mengandalkan partisipasi/
pemberdayaan masyarakat secara luas 
dalam rangka peningkatan sadar masyarakat 
pengawasan.

Weak Verb Strong Verb Variations 
Run Bolt, sprint, jog 
Walk Slink, trot, mope 
Make Create, forge, foster, brew 
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     student) 
Likewise, an apostrophe is added 

after a plural word to show possession 
of that plural noun.

• The girls’ home. (the home       
     belonging to more than one girl)

• The students’ notebook. (one  
      notebook belonging to more than  
      one student)

• The students’ notebooks. (more  
     than one notebook belonging to  
     more than one student)
4. Complement versus Compliment

A complement completes something 
else, whereas a compliment is 
something nice you say to someone.

• His black suit was a nice       
     complement to his black shoes.

• She complimented him on his  

References:
https://global-exam.com/en/blog/toefl-ibt/grammar/20-
common-errors-in-english
https://self-publishingschool.com/strong-verbs-list/https://
www.nbss.ie/sites/default/files/publications/mm_wow_words_
booklet_cu.pdf

     shoes.

5. Effect versus Affect
This one is 

straightforward–effect is a 
noun, and affect is a verb!

 
Memory tip for affect: 

A is for action, and verbs 
are about action. Affect is a 
verb, and it starts with A.

Memory tip for effect: Think of the 
phrase “cause and effect.” “Cause” ends 
with an E, and a cause leads to an effect!

6. Further versus Farther
Use farther for physical distance, 

and further for metaphorical distance.
• How much farther do I need to  

    drive?
• Would like to advance further in  

     my career.

7. Good versus Well
The word good is an adjective, 

whereas the word well is an adverb.
• How are you today? I am doing  

     well.
• I feel good today.

8. Principal versus Principle
When principal is a noun, it refers to 

a person in charge of an organization; 
when it is an adjective, it means “most 
important.” A principle is a firmly held 

belief
• What did the principal want to  

     speak to you about?
• The principal reason she wanted  

     to see me was to discuss my       
recent tuition payment.

• It’s not that I don’t have    
     the money, it’s just a matter       
of principle.

9. Who versus Which versus That
Who refers to people, 

whereas which and that refer to groups 
or objects. That introduces an essential 
clause (which adds vital information to 
the sentence), whereas which introduces 
a nonessential clause (which adds 
supplementary, unnecessary 
information).

• She is the 
one who drove  
me  home   yesterday. 
(who refers to a 
person)

• I do not like 
cereal that has  
chocolate in it. 
(we do not know 
what type of 
cereal without the     
essential clause)

• This cereal, which has chocolate  
in it, is not good for you. (we  
do not need the information in the  
nonessential clause)

 10. Who versus Whom
Who refers to the subject of the 

sentence, whereas whom refers to the 
object of a verb or preposition.

• Who wants the last piece of pie?  
     (who is the subject)

• Whom do you trust more? (you is  
     the subject; whom is the object)

If you’re unsure, try 
substituting who with he/

she and whom with him/her to see if 
they fit.

Teknik-Teknik Penelitian Kualitatif  
dalam Manajemen Risiko

Disarikan: Putut Hardiyanto

Pendahuluan
Teknik penelitian kualitatif dalam 
manajemen risiko dapat dibedakan 
menurut tahapan-tahapan pengelo-
laannya, yaitu tahap identifikasi risiko, 
tahap penilaian risiko, tahap evaluasi 
risiko, dan tahap penanganan risiko. 
Sejauh ini teknik yang dikenal di 
lingkungan BPKP adalah teknik yang 
bersifat kualitatif karena sejauh ini data 
kuantitatif tidak cukup tersedia atau 
dari segi kebutuhan organisasi, data 
yang tersedia belum diarahkan untuk 
pengelolaan risiko yang mendukung 
pendekatan kuantitatif. 

Namun, teknik kualitatatif tidak men-
gurangi manfaat manajemen risiko 
dalam hal

1. untuk memberikan data hasil  
       analisis untuk digunakan dalam  
       keputusan strategis;

2. sesuai dengan kepentingan dan  
       kebutuhan yang berbeda-beda      
       dari setiap unit dalam organisasi;

3. mampu mengidentifikasi dan  
       menilai bahaya, potensi kegaga 
       lan, dampak dan konsekuensi  
       risiko, serta memahami penye 
       babnya;

4. dapat digunakan untuk memon    
       itor kinerja, identifikasi hungan,    
       dan variabel-variabel penting  
       lainnya;

5. mendorong peningkatan kinerja  
       di setiap tingkatan organisasi.

Metode Kualitatif
Metode penelitian menggunakan studi 
dokumen dan wawancara yang kemu-
dian dijabarkan secara deskriptif untuk 
mendapatkan profil yang relevan dari 
suatu fenomena/gejala/fakta dari sudut 
pandang peneliti berdasarkan perspek-
tif individu, organisasi, industri, dan 
perspektif lainnya. Sampel responden 
dipilih secara purposif, yaitu ditujukan 
pada subjek spesifik yang dapat menye-
diakan informasi yang diinginkan, 
memiliki keahlian, menguasai informa-
si, dan memenuhi kriteria yang diaju-
kan peneliti. Jumlah sampel responden 
dapat bertambah mengikuti perkem-
bangan di lapangan akibat adanya 

pergeseran fokus 
penelitian, pendalaman 
konteks, dan belum 
tercapainya titik jenuh 

(terjadinya pengu-
langan yang menun-
jukkan penambahan 
sampel tidak relevan 
lagi).
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Tulisan ini memuat penjelasan sekilas 
mengenai 19 pendekatan kualitatif 
untuk melakukan penelitian pada tahap 
pengelolaan risiko mulai dari identifika-
si dan analisis.

Tahap Identifikasi Risiko
Teknik benchmarking, brainstorming, 
check-list, focus group discussion, 
interview (wawancara), kuesioner, dan 
taksonomi adalah deretan teknik yang 
lazim digunakan dalam penelitian kual-
itatif. Ada berbagai variasi dari teknik-
teknik di atas, tetapi secara umum 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Benchmarking adalah penelitian 
dengan meneladani kegiatan tertentu 
dengan kriteria terbaik dalam bentuk 
best practice, ide inovatif, dan prosedur 
operasi yang efektif.  Brainstorming 
merupakan pendekatan menggunakan 
kekuatan adu gagasan kreatif oleh 
seluruh partisipan atas suatu isu atau 
masalah yang diajukan sedemikian 
rupa sehingga tidak ada lagi gagasan 
baru yang dimunculkan (jenuh). 

Check-list merupakan evaluasi siste-
matik terhadap kriteria yang ditetapkan 
sebelumnya untuk mengidentifikasi 
hazard, penyimpangan, defisien, dan 
potensinya yang dimunculkan dengan 
pertanyaan “ya”, “tidak”, atau “tidak 
dapat diaplikasikan.” Focus group discus-
sion (FGD) merupakan suatu pendeka-
tan penelitian untuk memahami lebih 
mendalam topik atau isu yang dilontar-
kan oleh fasilitator kepada sekelompok 
orang sebagai bahan diskusi,  bukan 
untuk memecahkan suatu masalah se-
bagaimana pada teknik brainstroming.

SWOT analysis merupakan 
teknik yang digunakan untuk 
pemecahan masalah dan pen-
gambilan keputusan strate-
gis dengan cara memahami 

faktor internal yang menjadi 
penentu kekuatan (streghts), 

kelemahan (weaknesses), 
peluang (opportunities), dan 

ancaman (threats)

Teknik-Teknik Penelitian
Tercatat ada sebanyak 43 teknik yang 
dapat digunakan untuk mengelo-
la risiko, yaitu 14 teknik pada tahap 
identifikasi risiko, 24 teknik pada tahap 
analisis risiko, 3 teknik pada tahap 
evaluasi risiko, dan 2 teknik pada tahap 
penanganan risiko (Puslitbangwas 
BPKP, 2007).  Sebanyak 19 teknik meng-
gunakan pendekatan kualitatif dan 16 
menggunakan pendekatan kuantitatif, 
serta 8 teknik yang dapat menggunakan 
pendekatan kualitatif maupun kuanti-
tatif. 

Pada tahap identifikasi seluruh teknik 
menggunakan pendekatan kualitatif. 
Namun, untuk tahapan selanjutnya 
pendekatan kuantitatif lebih banyak di-
gunakan, yaitu di tahap evaluasi risiko 
dan penanganan risiko.

Sumber: Laporan Puslitbangwas BPKP, 2007

Wawancara merupakan teknik meng-
gali informasi melalui perbincangan 
antara dua orang atau lebih (peneliti 
terlibat di dalamnya) dengan per-
tanyaan yang sudah tersusun dalam 
pedoman atau manual. Pewawancara 
dapat mengulangi atau mengubah 
urutan pertanyaan disesuaikan dengan 
alur perbincangan yang terjadi. Kue-
sioner merupakan teknik menyerupai  
wawancara, tetapi dilakukan seka-
ligus pada banyak orang. Pertanyaan 
yang diajukan sangat terstruktur dan 
memuat pertanyaan tertutup (pilihan 
ganda) dan pertanyaan terbuka (esai). 
Taksonomi merupakan teknik pengor-
ganisasian informasi yang tersedia 
menurut klasifikasi atau sistemati-
ka tertentu untuk mendapatkan 
suatu katalog berupa kerangka 
konseptual sebagai bahan diskusi, 
analisis, atau pengelolaan infor-
masi lainnya.

Teknik kualitatif lainnya yang 
dapat dilakukan untuk men-
gidentifikasi risiko adalah delphi 
technique, fishbone diagram, 
flowcharting, HAZOP, scenario 
analysis, SWOT analysis, dan 
what-if analysis. Ada berbagai 
variasi dari teknik-teknik tersebut, 
tetapi secara umum dapat dijelas-
kan sebagai berikut. Delphi tech-
nique yang juga dikenal sebagai 
diskusi panel yang merupakan 
pengembangan dari teknik FGD, 
merupakan pendekatan untuk 
mendapatkan keputusan terbaik 
atas masalah yang disampaikan 
fasilitator kepada panel, yaitu se-
kelompok ahli yang bekerja sama 

teknik penelitian
kualitatif

dalam mendiskusikan, menginvestigasi, 
atau memutuskan. 

Fishbone diagram merupakan teknik 
grafis untuk mengidentifikasi hubungan 
sebab-akibat di antara beberapa faktor 
dalam konteks atau situasi tertentu. 
Bentuk grafisnya mirip tulang ikan 
yang merujuk pada faktor predecessor 
yang memengaruhi faktor successor. 
Flowcharting merupakan pendekatan 
menggunakan representasi grafis beru-

pa simbol-simbol yang dihubungkan 
dengan panah untuk menunjukkan arus 
keterkaitan antar simbol.  

SWOT analysis merupakan teknik yang 
digunakan untuk pemecahan masalah 
dan pengambilan keputusan strategis 
dengan cara memahami faktor inter-
nal yang menjadi penentu kekuatan 
(streghts) dan kelemahan (weaknesses). 
Semua organisasi pasti memiliki faktor 
ini dalam menjalankan bisnisnya. Selain 
itu, memahami faktor eksternal yang 
menjadi penentu peluang (opportunities) 
dan ancaman (threats). SWOT meng-
hasilkan framework yang menggam-

barkan keempat faktor tersebut dalam 
organisasi. What-if analysis merupakan 
teknik brainstroming tingkat lanjutan 
yang melibatkan tim review yang mem-
berikan umpan kepada fasilitator dalam 
mengarahkan partisipan agar mengi-
kuti struktur dan prosedur what-if dan 
dalam mencurahkan gagasan kreatif 
selalu menggunakan kata/frasa baku.

Sumber: Laporan Puslitbangwas BPKP, 2007
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Tahap Analisis Risiko
Teknik event & causal factor charting, 
FMEA, human task analysis, incident 
investigation, PrHA, dan stakeholder 
analysis adalah sederetan teknik yang 
lazim digunakan dalam penelitian 
kualitatif. Ada berbagai variasi dari 
teknik-teknik tersebut, tetapi secara 
umum dapat dijelaskan berikut ini.

Event & causal factor charting mer-
upakan analisis risiko menggunakan 
teknik flowcharting di mana sim-
bol-simbol yang digunakan adalah 
segmen momen yang mengarah 
kepada kejadian kecelakaan. Analisis 
diawali dengan memuat kondisi, keja-
dian, dan kecelakaan yang logis terjadi 
sebagai kejadian primer dan menam-
bahkan dengan kejadian sekunder 
berupa urutan kemunculan kejadian 
yang mengarah pada kejadian primer. 

FMEA (failure modes and effects analysis) 
merupakan teknik untuk memahami 
bagaimana moda kegagalan pada 
komponen sistem dapat mengakibat-
kan kegagalan (failure) pada kinerja 
sistem, kemudian bagaimana meya-
kinkan bahwa tingkat pengamanan 
yang tersedia sudah mencakup jenis 
kegagalan tersebut. Human task analy-
sis merupakan teknik kualitatif untuk 
menganalisis tindakan atau kegiatan 
yang dilakukan oleh individu dalam 
menghasilkan jasa atau produk dalam 
konteks keselamatan kerja. Individu 
dilibatkan untuk ikut menemukan 
bahaya yang tersembunyi, bentuk 
peringatan dini yang perlu dihadir-
kan, termasuk menyampaikan umpan 
baliknya.

Incident investigation merupakan anal-
isis yang ditujukan untuk memahami 
ragam kerusakan yang dapat timbul 
dari suatu kejadian bahaya. Kerusakan 
tersebut untuk jenis kejadian baha-
ya tertentu dapat melibatkan orang, 
properti, lingkungan, atau nyaris cel-
aka. PrHA (preliminary hazard analysis) 
merupakan investigasi yang dilakukan 
untuk mengidentifikasi segala hal 
sebelum terjadinya kecelakaan. Teknik 

ini memusatkan perhatian pada jenis 
bahaya, taksiran kerugian jika bahaya 
muncul, dan pengamanan terkait untuk 
mencegah kerugian yang semakin 
besar. 

Stakeholder analysis merupakan teknik 
kualitatif untuk memahami berbagai 
kepentingan aktor, yaitu individu, ko-
munitas, lembaga dalam menilai berb-
agai aspek risiko, bahaya, kecelakaan, 
keparahan, pengamanan, serta berbagai 
aspek risiko lainnya. Analisis juga 
mencakup tindakan aktor dalam bentuk 
kebijakan, potensi kerja sama antara 
stakeholder, dan pertentangan yang 
muncul.

Penutup
Metode kualitatif yang mengandalkan 
kekuatan peneliti sebagai intrumen 
penelitian terbukti cukup ampuh untuk 
melakukan pengelolaan risiko pada 
tahap identifikasi dan penilaian. Sim-
pulan ini didukung dengan banyaknya 
teknik yang dapat digunakan mulai dari 
yang mengandalkan studi dokumen 
saja, kemudian melibatkan orang atau 
sekelompok orang sebagai partisipan, 
atau ditambahkan dari pengamatan 
lapangan peneliti. 

Sumber
Puslitbangwas BPKP. (2007). Teknik-Teknik Manajemen Risiko untuk 
Instansi Pemerintah. Jakarta: Puslitbangwas BPKP.

Rew      rd atas Pencapaian Level 3 
Maturitas SPIP

Teks Dina Anggraeni

Sesuai dengan Peraturan Presiden 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2015-2019, level maturitas SPIP pada 
kementerian, lembaga, dan pemerintah 
daerah ditargetkan sebanyak 85% 
berada pada level 3 (terdefinisi).  
Untuk itu BPKP sebagai Pembina 
SPIP diharapkan terus mendorong  
pencapaian target tersebut. Upaya 
terus dilakukan, hingga kini 
pencapaian target level 3 mencapai 
52,29% dari total target RKP tahun 
2019 sebanyak 459 instansi pemerintah 
(paparan doa bersama PPKD Wilayah 
II).

Pencapaian level 3 pada maturitas 
SPIP masih menemui berbagai 
kendala, baik dari sisi internal dan 
eksternal. Sumber Daya Manusia 
(SDM) masih menjadi kendala utama, 
pemahaman terkait SPIP, serta mutasi 
baik di perwakilan BPKP maupun 
di instansi pemerintahan sering kali 
menjadi hambatan. Kendala lain 
terkait pemahaman dan komitmen 
dari manajemen puncak masih sering 
ditemui.

Tujuan dari SPIP sesuai dengan 
PP 60 Tahun 2008 adalah untuk 
memberikan keyakinan yang 
memadai bagi tercapainya efektivitas 
dan efisiensi pencapaian tujuan 
penyelenggaraan pemerintah negara, 
keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap perundang-undangan. 
Di samping tujuan tersebut, SPIP 
diharapkan juga dapat  membantu 
mengurangi tingkat korupsi dan 
mampu mendeteksi adanya risiko 
fraud. 

Peningkatan level maturitas SPIP 

terus diupayakan. Guna mendorong 
hal tersebut berbagai upaya telah 
dilakukan. Namun, perlu terobosan 
agar level maturitas SPIP meningkat 
lebih pesat dan target RPJMN dapat 
tercapai. Hal utama yang harus 
dilakukan adalah memastikan kendala 
yang ditemui dapat diatasi dengan 
baik. BPKP sebagai Pembina SPIP 
membuka couching clinic sebagai 
sarana guna memberikan jawaban dan 
masukan terkait SPIP. Pendekatan 
APIP kepada manajemen puncak juga 
terus dilakukan. APIP diharapkan 
mampu menyosialisasikan dan 
mengajak para pihak manajemen 
untuk sadar akan pentingnya SPIP 
dan mau menyediakan sumber daya 
yang cukup untuk peningkatan level 
maturitas SPIP. 

Selain hal tersebut, hal yang 
paling sering ditanyakan terkait 
peningkatan level maturitas SPIP 
adalah terkait reward dan punishment 
dari penerapan SPIP oleh K/L/D. 
Penelitian terkait pengaruh dari 
penerapan reward dan punishment 
terhadap peningkatan kinerja pegawai 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Kutai Timur menunjukkan 
hasil yang positif dan signifikan. 
Sehingga hal ini bisa menjadi alternatif 
untuk dapat diterapkan guna 
percepatan pencapian target RPJMN.

Pencapaian level 3 SPIP selama 
ini menjadi kebanggaan bagi instansi, 
tetapi tidak dapat diperlihatkan 
eksistensinya karena belum adanya 
sistem reward atas pencapaian hal 
tersebut. Berbeda dengan hasil audit 
laporan keuangan yang dilakukan oleh 
BPK yang memberikan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai 
bentuk reward atas kinerja laporan 
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keuangan baik yang ditunjukan oleh 
instansi pemerintahan. 

Secara tidak langsung ada 
ketakutan tersendiri dari BPKP untuk 
memberikan reward kepada instansi 
yang mencapai level 3. Apabila di 
kemudian hari ditemukan kasus 
korupsi, maka pemberian level 3 
dianggap hal yang sangat kontras 
dengan tujuan penerapannya. Padahal 
apabila berkaca pada pemberian 
opini WTP yang diterima instansi 
bukan menjadi jaminan bagi tindak 
korupsi yang terjadi. Hal tersebut 
dibuktikan dengan masih adanya 
kepala daerah yang tersandung kasus 
korupsi, walaupun hasil opini dari 
BPK menyatakan WTP. Menurut data 
ICW per Desember 2018, terdapat 
sepuluh kepala daerah yang menjadi 
tersangka korupsi meskipun mendapat 
opini WTP, yaitu Bupati Purbalingga, 
Bupati Kutai Kartanegara, Gubernur 
Sumatera Utara, dua orang Gubernur 
Riau, Bupati Bangkalan, Wali Kota 
Tegal, Wali Kota Blitar, Bupati 
Tulungagung, dan Bupati Cianjur. Hal 
ini juga didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Pengawasan BPKP, 
yang menyatakan bahwa tidak adanya 
hubungan langsung antara opini BPK 
atas laporan keuangan pemerintah 
dengan kasus tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, 
opini pemeriksaan BPK diberikan 
berdasarkan kriteria umum sebagai 
berikut: 
1. Kesesuaian dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP). 
2. Kepatuhan terhadap peraturan 

perundangan-undangan yang 
berlaku.

3. Efektifitas Sistem Pengendalian 
Internal (SPI).

SPI merupakan bagian yang 
turut dinilai dalam pemberian 
opini. Penelitian terdahulu terhadap 

pengaruh SPI terhadap kualitas 
Laporan Keuangan di Pemda Cianjur 
menunjukkan hasil yang positif dan 
signifikan sebesar 83 % (Herawati, 
2014). Diharapkan target peningkatan 
level maturitas SPIP menjadi lebih 
cepat dan instansi sebagai pelaksana 
SPIP terpacu untuk bekerja lebih keras. 

Hal-hal berikut mungkin dapat 
diterapkan terkait pemberian reward 
atas pencapaian level 3 maturitas SPIP. 

02
BPKP dapat berkolaborasi dengan BPK sebagai
pemberi opini dengan menjadikan nilai maturitas
SPIP sebagai dasar nilai SPI yang pada akhirnya
mempengaruhi pemberian opini atas hasil audit 
laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK.

01
BPKP sebagai Pembina SPIP dapat memberikan
“opini” sebagai bentuk penghargaan bagi
instansi yang telah menjalankan SPIP dan layak
mencapai level 3.

Untuk menerapkan hal tersebut, 
perlu dilakukan kajian lebih lanjut 
dan dukungan dari berbagai pihak 
agar instansi termotivasi terus bekerja 
keras meningkatkan level maturitas 
SPIP-nya. Penerapan SPIP bukan hanya 
tgas dan target dari BPKP sebagai 
pembina. Terdapat tujuan yang pada 
akhirnya diharapkan memberikan 
manfaat positif kepada instansi yang 
menerapkan SPIP.

Referensi:
Abba Gabrillin. 2018. 10 Kepala Daerah Tersangka Korupsi 

Dapat Opini WTP dari BPK. https://nasional.kompas.com/
read/2018/12/16/15132771/10-kepala-daerah-tersangka-korupsi-
dapat-opini-wtp-dari-bpk (akses  8 Maret 2019).

Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern 
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi 
Perangkat Daerah Pemda Cianjur). STAR – Study & Accounting 
Research. 11(1):1 -14.

Mas’ud Ruslan, Robin Jonathan dan Elfreda Aplonia 
Lau. Pengaruh Reward and Punishment Terhadap Kinerja Pegawai 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. e-jurnal 
untag.6(1) 1-7.
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Menjadi Menarik dalam 10 Langkah: 
"Ayo Mengeksplorasi"

Teks Putut Hardiyanto

T ulisan ini dibuat untuk 
menggairahkan active 
reading for active learner 

menemukan hal yang menarik 
dalam proses membaca dan untuk 
menuliskan sebagai bagian dari 
proses pembelajaran. Tulisan 
ini merupakan adaptasi atas 
buku yang ditulis Hagy tentang 
melakukan hal menarik dalam 
sepuluh langkah sederhana yang 
dimulai dari langkah 1, yaitu “Ayo 
Mengeksplorasi.” Kesembilan 
langkah berikutnya adalah “Bagikan 
yang Anda temukan; Kerjakan 
sesuatu (apa saja); Manfaatkan 
keunikan anda; Miliki sebuah 
alasan; Kurangi kesombongan; Coba 
sajalah; Jangan ikut-ikutan; Jadilah 
pemberani; Abaikan celaan orang.”

Ayo mengekplorasi. Mulailah 
dengan menjelajahi gagasan dan 
pandangan baru. Jangan gunakan 
pendekatan yang orang sudah 
sering digunakan. Cobalah keluar 
dari zona nyaman Anda. Mulailah 
bicara tentang kemanusiaan dengan 
audiensi . Sampaikan pengetahuan 
Anda, sebab tidak seorangpun 
pernah melihat persis sebagaimana 
Anda. Juga tidak semua orang telah 
mendatangi tempat yang pernah 
Anda kunjungi dan yang terpenting, 
tidak seorangpun pernah merasakan 
yang pernah Anda rasakan. 
Sampaikanlah. Gulirkan dadu. 
Lihatlah sesuatu tak terduga yang 
hadir ke depan Anda dan menjad-
ikan Anda mengalami sesuatu yang 
baru dan tidak perlu memikirkan 

keputusan yang melumpuhkan. 
Yang ada adalah yang memban-
tu hingga membuat semua tetap 
menarik. Cobalah menulis tanpa 
ragangan, tanpa suatu keterkaitan 
dengan keahlian yang Anda miliki. 
Tuliskan saja bagian menarik dari 
pendapat Anda tentang buku yang 
baru saja Anda baca atau hasil di-
skusi Anda dengan orang yang baru 
saja Anda kenal dengan topik yang 
tidak terduga tentunya. Sampaikan 
apa yang anda temukan yang orang 
lain perlu mengetahuinya. Sam-
paikan hal-hal asing yang lahir dari 
hasil diskusi anda dengan orang 
lain. Bukalah diri dan maafkan bila 
ada yang mengatakan bahwa tulisan 
Anda aneh, tidak masuk akal, liar, 
remeh, atau tidak ilmiah. Teruslah 
menulis dan sampaikan gagasan-ga-
sasan orisinil Anda. Yakinlah bahwa 
ini akan menjadi pengalaman yang 
menyenangkan.
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Cobalah mengikuti alur berpikir 
terbalik. Mulailah menyusun tulisan 
mulai dari bagian penutup dan 
berakhir di bagian pembuka. Bukan 
lagi format beginning-middle-ending. 

Mulailah dari ending, kemudian ke 
beginning, dan berakhir di middle. 
Rasakan sensasi kegembiraan yang 
muncul karena melakukan hal yang 
tidak lazim. Coba melihat sesuatu 
hal dari sudut pandang mereka 
yang bersalah. Apa kata orang yang 
sedang terbaring di rumah sakit 
tentang profesi kedokteran. Ada 
banyak sisi pada setiap kisah, dan 
semuanya menarik untuk dieksplor-
asi.

Ambil libur setiap hari walau hanya 
sesaat. Cobalah untuk ambil cuti 
setiap hari. Kedengarannya aneh, 
tetapi begitulah. Keluarlah dari 
rutinitas kehidupan anda setiap 
hari. Berjalan-jalan pada pagi hari 
untuk beberapa putaran, duduk di 
halte sambil memandang kesibukan 
orang naik-turun bis, atau melaku-
kan hal tak terduga seperti mem-
buat pesawat kertas dan mener-
bangkannya dari atas jendela kantor 
anda sambil membayangkan anda 
sebagai pilotnya.

Jadilah seorang detektif yang mem-
perhatikan orang dan mencoba 
mendengarkan apa yang mereka 
diskusikan. Belajarlah memahami 
gestur, bahasa tubuh dari orang-
orang yang anda temui di kantin, 
apa saja yang mereka percakapkan, 
serta bagaimana ekspresi wajah 
dan gerakan tangan mereka. Setiap 
hari bisa menjadi misi rahasia yang 
menarik.

Cobalah gunakan semua indra yang 
anda miliki saat menulis. Anda ma-
sih memiliki indra penciuman. Gu-
nakan ini untuk merasakan aroma 
dari setiap tulisan anda. Tuliskan 
sesuatu dengan menyertakan aroma 
ke dalamnya. Gunakan semua indra 

10 ways to be interesting

Sumber: Hagy J, 2014

anda. Sampaikan tulisan anda seh-
ingga audiensi bisa merasakan sen-
tuhan, rasa, bunyi, selain apa yang 
terlihat di mata. Lakukan strategi 
bahwa tulisan anda tidak hanya 
menarik untuk dilihat, melainkan 
juga dapat dibaui, dirasakan, dan 
didengarkan.

Cobalah langgar jadwal anda. 
Menulislah di saat dan di tempat 
yang tidak lazim. Menulislah di 
saat anda sedang menunggu ke-
datangan bis kota, saat anda sedang 
berada di bawah pohon, atau saat 
anda makan siang di kantin. Menu-
lislah di tempat yang kaya akan 
aroma masakan.
Cobalah serius pada apa yang anda 
tulis. Berikan detail yang mem-
bantu audiensi untuk tetap setia 
mengikuti anda. Papan nama yang 
terbaca jelas hurufnya. Bingkai kaca 
kayu meranti yang mengkilap. Aro-
ma kopi panas yang baru diseduh. 
Detak jam yang terdengar nyaring. 
Tiap detail mampu menghadirkan 
realitas kepada pembaca. Gunakan 
detil dalam menyampaikan ga-
gasan anda.

Menjadi anak-anak, tetapi bukan 
kekanak-kanakan. Cobalah mema-
hami sesuatu dengan mata terbuka, 
dengan pandangan kekaguman. 
Jadikan setiap hari sebagai pen-
galaman baru. Abaikan sejenak apa 
yang orang katakan di ruang kelas, 
di dalam rapat formal, atau yang 
disajikan Hollywood di ruang kelu-
arga anda. Lihatlah sesuatu karena 
begitulah dia. Pandanglah hal-hal 
yang tertata rapi. Juga lihatlah tum-
pukan buku dan kertas yang berte-
baran di meja saat deadline tiba. 
Lihatlah tanpa membandingkan. 
Jangan merasa bersalah atas apa 
yang anda lihat, yang anda dengar-

kan, mungklin juga yang anda baui. 
Rasakan pengalaman indra yang 
anda miliki sebagai sesuatu yang 
menghasilkan pesona.

Teruslah bertanya “mengapa ?” 
Steve Jobs berkata, “Keep Looking. 
Don’t settle.” Bertanya bukan berarti 
bodoh. Bertanya adalah conveyor 
belt pengetahuan dalam proses 
belajar. Bertanya juga bisa bermak-
na meminta perhatian. Lihatlah 
anak-anak yang terus bertanya 
pada satu hal berulang-ulang yang 
kadang-kadang membuat jengkel 
orangtuanya. Ini bukan kebodohan, 
tetapi si anak minta diperhatikan. 
Hal yang sama juga bisa terjadi 
pada orangtua anda, yang kadang-
kadang mengajukan pertanyaan 
yang sama berulang-ulang. Bertanya 
adalah jendela anda dapat berkasih 
sayang kepada sesama dan audien-
si  akan sangat menghargai apabila 
anda dapat menyapa dengan tulisan 
yang menyentuh.

Sumber:
Hagy, J. Cara Menjadi Menarik dalam 
10 Langkah Sederhana. (2014). Jakarta: 
Gramedia.
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MENGAPA AUDITOR INTERNAL 
MENJALANKAN PERAN KONSULTANSI

Teks Purwantoro

Saat ini BPKP sebagai APIP 
mempunyai peran consulting 
(konsultansi). Peran itu 
merupakan pengayaan peran 

BPKP yang sebelumnya terfokus 
pada assurance. Pengayaan peran ini 
merupakan dampak perkembangan 
manajemen pemerintahan (reformasi). 
Peran konsultansi ini terus berkembang 
dari waktu ke waktu dengan berbagai 
jenisnya. Permintaan pemberian 
konsultansi ke BPKP terus bermunculan 
baik dari manajemen pemerintahan 
maupun APIP lainnya. 

Menurut CIIA (2018:1) pekerjaan 
assurance dan pekerjaan konsultansi 
tidak mutlak berbeda. Secara 
keseluruhan pekerjaan konsultansi 
memberi kontribusi dan memperkaya 
pekerjaan assurance. Pendapat ini 
menguatkan penjelasan Urton Anderson 
(2003:106) bahwa pekerjaan assurance 
dan konsultansi merupakan pekerjaan 
yang berada pada satu rangkaian 
(assurance/consulting continuum). 
Merujuk pada pengertian tersebut 
tampaknya peran konsultansi BPKP 
melengkapi perannya selama ini sebagai 
assurance.  Gambaran rangkaian peran 

itu dapat dipaparkan sebagai berikut:
Menurut IIA Global's glossary, assurance 
didefinisikan sebagai pemeriksaan 
atau pengujian secara objektif atas 
bukti dengan tujuan menyajikan 
penilaian secara independen atas tata 
kelola, manajemen risiko, dan proses 
pengendalian organisasi. Sedangkan 
jasa konsultansi dimaknai sebagai jasa 
penasihat dan aktivitas layanan klien 
yang terkait di mana sifat dan ruang 
lingkupnya selalu dengan persetujuan 
kilen, cenderung menambah nilai, serta 
memperbaiki tata kelola organisasi, 
manajemen risiko, dan proses 
pengendalian. Dalam praktik, peran 
konsultansi yang dilakukan oleh BPKP 
memberikan nilai tambah dan perbaikan 
tata kelola organisasi baik manajemen 
maupun inspektorat.  

Masih menurut CIIA, pekerjaan 
konsultansi seperti konsultansi, 
pemberian saran, fasilitasi, dan 
pelatihan dapat muncul baik dari 

perencanaan berbasis 
risiko maupun permintaan 
manajemen sendiri. 
Dalam hal BPKP, 
pekerjaan konsultansi 
berasal dari permintaan 
manajemen pemerintahan 
dan inspektorat. Hal ini 
menunjukkan adanya 
kebutuhan layanan dari 
BPKP atas kegiatan 
manajemen pemerintahan 
dan inspektorat.

Terkait dengan pekerjaan 
konsultansi yang dilakukan audit 
internal, hasil studi Shahimi dkk (2016) 
menunjukkan beberapa perusahaan di 
Malaysia telah meminta auditor internal 
untuk melakukan kegiatan konsultansi 
di samping peran utamanya sebagai 
auditor assurance. Permintaan itu dapat 
datang baik dari manajemen maupun 
direksi. Mereka juga menemukan bahwa 
auditor internal diminta terlibat dalam 
pekerjaan konsultansi untuk membantu 
manajemen memperbaiki sistem 
pengendalian pada area tertentu. 

Studi itu juga menemukan bahwa 
auditor internal harus menguasai 
suatu pengetahuan tertentu (misalnya: 
pengetahuan bisnis) dan keahlian 
yang relevan untuk melaksanakan 
penugasan konsultansi. Hasil studi 
juga mengungkapkan bahwa adanya 
penugasan konsultansi tidak berdampak 
pada penurunan nilai sebagai auditor 
internal. Dengan demikian, merujuk 
kepada hasil studi tersebut, peran 
konsultansi yang dilakukan oleh BPKP 
merupakan peran yang biasa dilakukan 
pada audit internal. 

Dalam rangka melihat seberapa 
besar minat auditor inspektorat atas 
layanan konsultansi BPKP, pada 
bulan Mei 2016 dilakukan survei pada 
195 inspektorat. Dari 266 responden, 
sebanyak 249 responden mempunyai 
harapan dan permintaan pada BPKP 
untuk memberikan kegiatan konsultansi 

Kontinuum Assurance/Konsultasi
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secara berkelanjutan di instansi 
mereka. Jenis kegiatan konsultansi 
yang mereka inginkan, antara lain 
pendidikan dan pelatihan auditor, 
bimbingan tata kelola pemerintahan, 
bimbingan teknis pengawasan, 
pendampingan, fasilitasi, workshop/
seminar, koordinasi, sosialisasi, 
dan studi tiru. Dari berbagai jenis 
konsultansi itu, permintaan terbesar 
ada pada pendidikan dan pelatihan 
auditor. Adapun permintaan 
terkecil adalah kegiatan sosialisasi, 
sebagaimana terlihat pada grafik 1. 
Permintaan ini tidak jauh berbeda 
dengan identifikasi yang dilakukan 
CIIA (2018:2), bahwa jenis jasa 
konsultansi yang sering diberikan 
pada audit internal adalah sebagai 
fasilitator, instruktur (trainer), dan 
pendidik (educator).

Grafik 1 memperlihatkan 
besarnya minat auditor di 
inspektorat untuk memperoleh 
berbagai jasa konsultansi dari BPKP 
walaupun BPKP sudah dan sedang 
memberikan konsultansi ke berbagai 
inspektorat dan auditornya, sesuai 
tugas dan fungsi BPKP (PP 60 pasal 
59), yaitu meningkatkan kompetensi 
auditor APIP. Besarnya minat itu 
menunjukkan bahwa pekerjaan 
konsultansi yang dilakukan BPKP 
dirasakan masih kurang oleh 
auditor yang bersangkutan. Hal 
Ini merupakan sebuah tantangan 
tersendiri bagi BPKP.  

Dalam rangka memenuhi 
permintaan auditor inspektorat, 
tampaknya BPKP perlu merujuk 
kepada grafik 1. Pekerjaan 
konsultansi diprioritaskan sesuai 
besarnya permintaan, menurut 
urutannya, yaitu pendidikan dan 
pelatihan, bimbingan tata kelola 
pemerintahan, bimbingan teknis 
pengawasan, pendampingan 
pengawasan, dan fasilitasi 
pengawasan. 

Dalam upaya mewujudkan 
pekerjaan konsultansi BPKP perlu 
lebih fokus mengerahkan seluruh 
sumber daya yang ada. Sumber 
daya yang ada ditingkatkan jumlah 
dan kualitasnya. Peningkatan 
sumber daya manusia BPKP 
dilakukan baik dari sisi pengetahuan 
maupun keahlian. Ini disebabkan 
auditor BPKP bukan hanya 
mengaudit, melainkan juga auditor 
yang mempunyai kemampuan 
memberikan konsultansi, 
kemampuan memberikan 
pendidikan, kemampuan 
membagikan pengetahuan dan 
keahlian kepada APIP lainnya, 
kemampuan memberikan motivasi, 
dan dapat menjadi panutan (role 
model) sebagai bagi auditor intern 
pemerintah.   

PEKERJAAN INTERNAL AUDITOR HANYA 
ANGIN LALU?

Teks Jamason Sinaga

D alam perkembangan 
organisasi dan dunia 
bisnis saat ini peran inter-
nal auditor tetap menjadi 

sorotan. Jika Saat terjadi kasus 
seperti korupsi misalnya, publik 
langsung mengarahkan pandangan 
pada internal auditor seakan berkata, 
ke mana saja engkau? Internal au-
ditor lantas berkata bahwa mereka 
telah melakukan berbagai kegiatan 
di dalam organisasi bahkan dengan 
segala upaya agar organisasi dapat 
terhindar dari berbagai risiko. 

Pada era sebelumnya pernah ter-
dengar bahwa ada unit kerja yang 
menolak pengawasan oleh internal 
auditor. Penolakan didasarkan pada 
ketidakadaan aturan yang mewajib-
kan dilakukan audit. Apakah me-
mang sebatas itu? Apakah tidak ada 
alasan di balik itu? Apakah alasan 
itu bukan karena adanya kepentin-
gan yang terganggu dengan adanya 
pengawasan? Apakah bukan kare-
na adanya ketidakpercayaan pada 

business process internal auditor yang 
melakukan pengawasan? Jika pen-
gawasan memang bermanfaat bagi 
organisasi yang diperiksa, mengapa 
harus ditolak? 

Pernah sebuah direktorat di BPKP 
Pusat yang menjadi rendal atas 
satu jenis audit kinerja menyatakan 
bahwa setelah melakukan kompi-
lasi laporan hasil audit kinerja dari 
semua perwakilan merasa tidak 
percaya diri untuk menyampaikan 
kepada kementerian terkait sehing-
ga hasil pemeriksaan tidak disam-
paikan. Di sini timbul pertanyaan, 
siapa sebenarnya yang berkepentin-
gan terhadap audit kinerja itu dan 
siapa yang menunggu laporan hasil 
audit tersebut? Jika disebut ke-
menterian terkait, ternyata laporan 
tidak disampaikan pun tidak apa-
apa, lantas apa artinya dilakukan 
audit?

Hal-hal di atas menimbulkan 
pertanyaan siapa sebenarnya yang 

Grafik 1: Minat Auditor di 
Inspektorat untuk Memperoleh 

Jasa Konsultasi di BPKP
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berkepentingan atas pekerjaan yang 
dilakukan oleh internal auditor? 
Pertanyaan ini akan mendorong 
pada jawaban atas pertanyaan ke-
pada siapa seharusnya laporan hasil 
pengawasan intern disampaikan 
oleh internal auditor? Apakah pen-
gawasan intern harus dilakukan 
berdasarkan ketentuan yang sudah 
ada terlebih dahulu atau hanya ber-
dasarkan permintaan pihak yang 
menjadi objek pengawasan intern?

Asal muasal timbulnya penga-
wasan intern dapat dirujuk pada 
agency theory atau disebut juga den-
gan principal agent problem. Dalam 
berbagai referensi yang membahas 
mengenai audit, peran auditor akan 
dapat menjembatani kesenjangan 
yang mungkin terjadi antara prinsi-
pal dan agen. 

Dalam hal audit atas laporan 
keuangan yang dilakukan oleh 
akuntan publik misalnya, pengguna 
utama laporan hasil audit adalah 
dewan komisaris. Laporan hasil 
audit menjadi bahan pertanggu-
ngjawaban direksi kepada dewan 
komisaris. Laporan keuangan yang 
telah diaudit akan membebaskan 
manajemen dari tanggung jawab 
atas kegiatan tahun yang telah 
diperiksa. Dalam hal ini terlihat 
jelas dewan komisaris sebagai 
principal/user, direksi sebagai agent/
process owner, dan akuntan publik 
sebagai auditor.  

Dalam konteks agency theory dan 
hubungannya dengan internal 
auditor, keberadaan internal auditor 
adalah untuk menjamin bahwa 
kebijakan prinsipal (dalam hal ini 
pimpinan) telah dilaksanakan oleh 
agent (manajemen dan pelaksana). 
Internal auditor memberikan simpu-
lan apakah hal-hal yang dilakukan 

oleh agent telah sesuai dengan ke-
bijakan pimpinan. Oleh karena itu, 
kedudukan internal auditor berada 
di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada pimpinan. Dalam 
posisi seperti ini juga kedudukan 
internal auditor independen dari 
agent. 

Sebagai contoh, dalam harian 
Kompas tanggal 27 Maret 2019, 
M.Chatib Basri menyoroti masalah 
koordinasi antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah (pemda) 
dalam principal agent problem, yaitu 
pihak yang diberi wewenang tidak 
mengikuti keinginan pemberi 
wewenang. Chatib Basri men-
yoroti tidak adanya kewenangan 
bagi pusat untuk menghukum atau 
memberi insentif bagi pemda yang 
tidak mengikuti keinginan pusat. 
Memang hal ini diungkapkan da-
lam konteks regulasi pusat dalam 
bidang ekonomi yang tidak diikuti 
oleh daerah, tetapi timbulnya au-
ditor sebenarnya untuk mengatasi 
masalah ini. Harus ada pihak yang 

objektif dan independen yang dapat 
menilai apakah kebijakan yang 
ditetapkan oleh prinsipal telah 
dilakukan oleh agen.

The Institute of Internal Auditors 
(IIA) dalam International Profes-
sional Practice Framework (IPPF) 
Tahun 2012 memisahkan dua jenis 
jasa yang dapat diberikan oleh 
internal auditor, yaitu jasa assur-
ance dan consulting. Dalam kaitan 
ini, IIA (2012:13) mengidentifikasi 
pihak-pihak yang  terlibat dalam 
jenis penugasan assurance dengan 

menyatakan  “There are generally 
three parties involved in assurance ser-
vices: (1) the person or group directly 
involved with the entity, operation, 
function, process, system, or other 
subject matter-the process owner, (2) 
the person or group making the as-
sessment-the internal auditor, (3) the 
person or group using assessment-the 
user”.

Dalam pemberian jasa consulting, 
IIA mengidentifikasi pihak yang 
terlibat, yaitu internal auditor dan 
pihak yang memerlukan jasa ini 

dengan menyatakan “Consulting 
services generally involve two parties: 
the person or group offering the ad-
vice-the internal auditor, and (2) the 
person or group seeking and receiving 
the advice-the engagement client”.

Jika dikaitkan dengan agency theory, 
maka dalam kegiatan internal audi-
tor berupa assurance dapat diiden-
tifikasi bahwa user adalah prinsipal 
sedangkan agent adalah process own-
er. Internal auditor akan melakukan 
assessment atas process owner untuk 
kepentingan prinsipal. Permintaan 
audit seharusnya berasal dari user, 
bukan process owner supaya lapo-
ran tidak dikonotasikan sebagai 
“membenarkan” tindakan yang 
dilakukan oleh auditee. Apalagi jika 
laporan hasil kegiatan assurance ha-
nya disampaikan pada pihak yang 

meminta/process owner.

Berbeda dengan kegiatan assurance, 
dalam kegiatan consulting yang 
berkepentingan terhadap kegiatan 
ini adalah pihak yang membutuh-
kan nasihat. Pihak yang membu-
tuhkan nasihat ini biasanya adalah 
process owner. Jadi, penugasan 
consulting adalah perikatan antara 
pihak yang membutuhkan dengan 
internal auditor.

Perbedaan pihak-pihak yang ter-
libat dalam kegiatan assurance dan 
consulting di atas menimbulkan 
konsekuensi pada pengomunika-
sian hasil pengawasan yang dilaku-
kan oleh internal auditor. Pengomu-
nikasian hasil kegiatan assurance 
akan berbeda dengan hasil kegia-
tan consulting. IIA dalam IPPF 
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(2012:207) “The CAE distributes the 
final engagement communication to the 
management of the audited activity and 
to those members of the organization 
who can ensure engagement reports 
are given due consideration and take 
corrective action or ensure that correc-
tive action is taken. Di sini penerima 
laporan hasil audit adalah manage-
ment, anggota organisasi yang ber-
tanggung jawab untuk melakukan 
tindakan koreksi dan pihak yang 
dapat menjamin telah dilakukan 
koreksi. Pengertian management di 
sini tidak dijelaskan apakah senior 
management (top management) atau 
operation management.

Pada bagian lain, Standar 2060-Re-
porting to Senior Management and 
The Board menyatakan “The chief 
audit executive must report periodical-
ly to senior management and the board 
on the internal audit activity’s purpose, 
authority, responsibility, and perfor-
mance relative to it’s plan. Reporting 
must also include significant risk 
exposures and control issues, including 
fraud risks, governance issues, and 
other matters needed or requested by 
senior management and the board”. 

Interpretasi standar ini menyebut-
kan “The frequency and content of 
reporting are determined in discussion 
with senior management and the board 
and depend on the importance of the 
information to be communicated and 
the urgency of the related actions to be 
taken by senior management and the 
board”.

Standar ini menekankan pelaporan 
kepada senior management dan board. 
Di sini tidak ditekankan lagi pada 
hasil laporan assurance atau consult-
ing, melainkan laporan periodik 
tentang kegiatan yang dilakukan 
oleh internal auditor. Frekuensi 

pelaporan dan isinya ditentukan 
diskusi pimpinan internal auditor 
dengan senior management dan board, 
serta tergantung pada urgensi dan 
arti penting masalah yang harus 
ditindaklanjuti dengan pengambi-
lan tindakan oleh senior management 
dan board.

Kemudian, Standards Nomor 1111 
menyebutkan bahwa “The chief au-
dit executive must communicate and in-
teract directly with the board”. Selan-
jutnya dalam Practice Advisory 2060-1 
butir 1 disebutkan, “The purpose of 
reporting is to provide assurance to 
senior management and the board re-
garding governance, risk management, 
and control”. Jadi,  user dari assur-
ance yang dilakukan auditor atas 
governance, risk, and control adalah 
senior management dan board. Dalam 
survei yang dilakukan oleh IIA 
Tahun 2003 digambarkan kepentin-
gan atas laporan hasil audit dengan 
berbagai pihak. Dalam survei terse-
but terlihat bahwa pengguna hasil 
pengawasan yang paling dominan 
adalah komite audit sebesar 55% 
disusul dengan CFO sebesar 12%.

Dari berbagai kutipan di atas ada 
berbagai pihak yang menjadi pener-
ima atau sasaran komunikasi hasil 
pengawasan intern yang dilakukan 
oleh internal auditor. Untuk dapat 
lebih memahami konsep penerima 
laporan ini, perlu memahami pihak 
yang menjadi konstituen atau 
pihak yang memerlukan laporan 
hasil pekerjaan internal auditor. IIA 
(2003) membagi konstituen ini 
menjadi tiga, yaitu senior manage-
ment, operational management, dan 
audit committees seperti tercantum 
dalam Figure 1.
Dapat dilihat bahwa pengguna ha-
sil kegiatan assurance adalah senior 
management dan audit committee. 

Pengguna hasil kegiatan consulting 
adalah operational management dan 
juga senior management.  IIA selan-
jutnya menjelaskan, audit committee 
berkepentingan dengan jasa assur-
ance yang berhubungan dengan 
risiko dan pengendalian, operating 
management berkepentingan den-
gan consultative mengenai efisiensi 
dan efektivitas operasi, serta senior 
management berkepentingan dengan 
advice dan assurance atas risiko dan 
pengendalian.

Hal-hal yang diuraikan di atas 
terkait dengan laporan hasil pen-
gawasan dan pengomunikasian/
pendistribusian hasil pengawasan. 
Namun, yang terpenting sebenarn-
ya adalah yang terkandung dalam 
laporan hasil pengawasan tersebut. 
IIA Australia (2018) menyatakan 
bahwa laporan internal auditor 
hanya berisi informasi yang sudah 
diketahui oleh manajemen tidak 
akan berarti. IIA Australia menya-
takan  “If internal audit is not provid-

ing valued services, it can be at risk. 
Internal audit reports that tell man-
agement what they already know and 
contain ‘throwaway’ recommendations 
won’t cut it these days”.  IIA dalam 
IPPF 2012 juga menekankan arti 
penting value ini dengan mengemu-
kakan peran internal auditor adalah 
memberikan nilai tambah bagi 
organisasi  dengan melakukan eval-
uasi secara sistematis, disiplin, dan 
terstruktur atas tata kelola (gover-
nance), risiko, dan pengendalian.

Namun, terlepas dari kualitas lapo-
ran yang dihasilkan, yang menjadi 
laporan mempunyai peran penting 
dalam pekerjaan internal auditor. 
Laporan yang mempunyai kualitas 
tinggi dengan memenuhi berbagai 
syarat laporan yang baik tidak akan 
ada artinya jika tidak dikirimkan 
kepada pihak yang berkepentingan. 
Laporan yang bagus dan dihasilkan 
dari proses internal yang sempurna 
menurut internal auditor menjadi 
tidak berguna jika hanya dipegang 
oleh internal auditor. Pada akhirnya 
yang menentukan laporan hasil 
pengawasan itu bernilai (mengand-
ung value) atau tidak adalah peng-
guna laporan itu sendiri.

Pengiriman laporan hasil penga-
wasan kepada berbagai pihak dapat 
menjadi umpan balik bagi internal 
auditor untuk menjaga mutu kiner-
janya. Hal ini dapat terjadi karena 
berbagai pihak yang menerima 
laporan melihat dari perspektifn-
ya masing-masing yang mungkin 
bertentangan satu dengan yang 
lain. Jika laporan hasil pengawasan 
memuat kelemahan process owner, 
maka dia akan mempertanyakan 
laporan tersebut karena kelema-
han tersebut diketahui oleh senior 
management. Hasil pengawasan 
akan lebih bermakna lagi bila hasil 

Laporan yang bagus dan 
dihasilkan dari proses 

internal yang sempurna 
menurut internal auditor 
menjadi tidak berguna 

jika hanya dipegang oleh 
internal auditor. Pada 

akhirnya yang menentukan 
laporan hasil pengawasan 
itu bernilai (mengandung 
value) atau tidak adalah 
pengguna laporan itu 

sendiri.
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pengawasan tersebut dijadikan 
ukuran bagi process owner, misalnya 
menjadi ukuran keberhasilan suatu 
unit  (process owner). 
Dalam kondisi tersebut internal 
auditor harus dapat menghasilkan 
laporan yang benar-benar dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga 
dapat menjawab pertanyaan-per-
tanyaan yang muncul. Selain hal 
tersebut di atas, Kokeb (2016) men-
yatakan bahwa hasil pengawasan 
bagi internal auditor  berguna 
untuk hal-hal sebagai berikut:
• Facilitates audit follow-up;
• Evidence for auditor performance 

evaluation;
• Means to teach and train audit 

staff; 
• Summarizes results of the audit 

work.

Penyampaian laporan hasil penga-
wasan kepada berbagai pihak juga 
memungkinkan berbagai pihak 
seperti operating management, senior 
management, dan board menurut  
Kokeb (2016) untuk hal-hal sebagai 
berikut:

• Facilitates cor-
rective action / 
improvement;

• Means to gain 
support of 
higher manage-
ment for issues 
that require 
their attention;

• Serves as 
window in to 
operation for 
busy managers;

• Means to eval-
uate operating 
performance;

• Source of 
objective infor-
mation about 
controls and 

operations;
• Promotes disciplined operations.

Dalam beberapa situasi ada kelu-
han bahwa rekomendasi yang 
diberikan oleh internal auditor 
sering tidak ditindaklanjuti sehing-
ga pekerjaan internal auditor tidak 
berpengaruh terhadap organisasi. 
Internal auditor khususnya APIP 
sering mengeluhkan lambatnya 
tindak lanjut yang dilakukan oleh 
manajemen. Banyak alasan yang 
mungkin menjadi penyebab tidak 
ditindaklanjutinya rekomendasi 
hasil pengawasan intern. Akan 
tetapi dapat disebabkan karena 
laporan hasil pengawasan tidak 
disampaikan kepada pihak yang 
menjamin dilaksanakannya tindak 
lanjut. Apabila process owner men-
getahui bahwa senior management 
tidak melakukan pemantauan akan 
tindak lanjut yang dilakukan, dia 
akan enggan melakukan tindak lan-
jut. Akan tetapi jika process owner 
tersebut mengetahui bahwa laporan 
hasil pengawasan yang sama juga 
diterima oleh senior management dan 
dipantau oleh senior management, 
maka tidak ada alasan bagi process 
owner tidak melakukan tindak 
lanjut.

Untuk dapat menjalankan fung-
sinya dengan baik, internal auditor 
harus mempunyai akses ke tingkat 
yang paling tinggi dalam organi-
sasi, yaitu senior management dan 
board of director melalui audit com-
mittee. Arti penting internal auditor 
justru pada akses yang dimiliki 
terkait dengan dua hal. Pertama, 
dalam kaitan dengan agency theory, 
internal auditor akan menjadi pent-
ing dalam kerangka menjaga agar 
agent menjalankan kebijakan dan 
keinginan principal. Kedua, akses 
ini juga akan mendorong inter-

nal auditor bekerja sesuai dengan 
ukuran-ukuran kualitas (standar) 
karena hasil pekerjaannya akan 
diverifikasi oleh dua pihak, yai-
tu principal dan agent. CAE harus 
dapat mempertanggungjawabkan 
pekerjaannya kepada dua pihak 
ini. Jika hal seperti ini dilakukan, 
tidak ada lagi internal auditor yang 
melakukan  tugasnya dan membuat 
laporan hanya untuk satu pihak, 
apalagi hanya untuk kepentingan 
intern. Dengan konsep seperti ini 
pula tidak ada lagi hasil pekerjaan 
yang tidak dikirimkan kepada 
pengguna dengan alasan tidak per-
caya diri.  

Pekerjaan internal auditor men-
yangkut dua hal, yaitu produk yang 
dihasilkan dan proses internal. Dua 
hal ini memegang peran penting 
bila internal auditor ingin dianggap 
ada dan memberikan makna pada 
organisasi. Komunikasi produk 
yang dihasilkan kepada lebih dari 
satu pihak di luar organisasi internal 
audit sangat penting. Komunikasi 
kepada lebih dari satu pihak di luar 
organisasi akan menunjukkan peran 
auditor dalam agency theory. Komuni-
kasi ini juga akan mendorong internal 
auditor untuk meningkatkan proses 
bisnisnya sesuai dengan standar yang 
diwajibkan untuk dapat mempertah-
ankan hasil kerjanya.
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dimiliki terkait dengan dua 
hal. Pertama, dalam kaitan 
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Buku ini menyajikan wawasan 
terkait gagasan dan teori kolaborasi, 
revisi model teoretis, dan tipologi 
disertai pemahaman tentang proses 
kolaborasi dalam sektor publik. 
Penulis menunjukan peran penting 
kolaborasi dalam lintas sektor 
perusahaan swasta, nirlaba, dan 
pemerintahan. Dalam beberapa tahun 
terakhir, kolaborasi telah muncul 
sebagai komponen sentral dari 
administrasi publik dan manajemen 
organisasi nirlaba dalam praktik 
maupun teori. Namun, ketika dua 
organisasi bekerja sama, baik itu 
pada lintas sektoral maupun jenis 
perusahaan yang sama, mereka 
akan melakukan kolaborasi secara 
efektif. Penulis menawarkan hal-hal 
menarik kepada kita tentang apa dan 
bagaimana cara mengelola kolaborasi.

Buku ini berisi bab-bab 
konseptual dan empiris yang 
mengeksplorasi kolaborasi dari 
berbagai perspektif. Buku setebal 
285 halaman ini terbagi dalam tiga 
bagian dan setiap babnya menyajikan 
pendekatan teoretis yang berbeda 
untuk masalah-masalah publik. 

Studi kasus dalam kolaborasi 
yang disajikan dalam buku ini 
menawarkan perspektif tambahan 
tentang pertanyaan yang tidak 
terjawab dalam literatur. 

Kontributor yang diikutsertakan 
dalam penulisan buku ini dipilih 
dari berbagai latar belakang, 
antara lain pengacara, akademisi, 
eksekutif federal, administrator 
HR, polisi, wiraswasta, serta 
pegawai pemerintahan di bidang 
administrasi dan kebijakan 
publik. Dengan memanfaatkan 
pengalaman-pengalaman kontributor 
dimunculkan perspektif-perspektif 
teori kolaborasi.

Bagian pertama buku ini dimulai 
dengan menyajikan kerangka 
dan definisi kolaborasi. Penulis 
menguraikan kerangka kerja 
kolaborasi berbasis sistem dari 
administrasi publik dan organisasi, 
perilaku, serta ilmu politik. Selain 
itu, bagian ini menjelaskan literatur 
tentang tipologi dan aturan antar 
organisasi yang menentukan 
konstruksi dan operasionalisasi 
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kolaborasi dan serta istilah 
interaksi terkait lainnya. Elemen 
dan karakteristik kolaborasi juga 
dijelaskan secara rinci di bagian 
pertama buku ini. Literatur dalam 
buku ini saling melengkapi karena 
menekankan pada pentingnya 
memberikan triangulasi dan 
konsistensi dengan teori-teori 
penting lainnya dalam ilmu politik 
dan ekonomi, yaitu institusionalisme.

Tinjauan literatur Kolaborasi 
Lanjutan di bagian kedua menyajikan 
penerapkan teori kolaborasi dari 
sudut pandang perusahaan nirlaba 
dan pemerintahan, serta bagaimana 
tiap elemen memengaruhi hubungan 
dan mempersiapkan lingkungan 
yang kondusif untuk kolaborasi. 
Setelah menjelaskan tentang teori 
kolaborasi, penulis melanjutkan 
tinjauan umum tentang bagaimana 
menangani konflik dengan hati-
hati dan tepat sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk menciptakan 
lingkungan kolaboratif yang 
berkelanjutan dan kohesif. Bagian 
ini ditutup dengan uraian mengenai 
siklus hidup dari kolaborasi.

Bagian ketiga buku ini 
menawarkan kontribusi utama untuk 
penelitian tentang kolaborasi nirlaba, 
lobi, dan advokasi. Pertama, buku 
ini berkontribusi pada kelangkaan 
literatur tentang pengaruh yang 
berkembang dari asosiasi nirlaba dan 
pengaruhnya dalam lingkup kebijakan. 
Kedua, implikasi kegiatan kolaboratif 
diilustrasikan untuk dipertimbangkan 
oleh para pemimpin perusaha nirlaba 
yang masuk ke dalam jenis perjanjian 
ini untuk tujuan advokasi. Pengamatan 
ini merupakan kontribusi yang sangat 
berharga bagi para pemimpin di sektor 
nirlaba yang ingin membuat dampak 
pada masalah kebijakan melalui 
kolaborasi dengan organisasi lain.

Secara keseluruhan, buku ini 
dapat dijadikan sebagai referensi 
mengenai teori dan praktik 
kolaborasi interorganisasional 
dan/atau intraorganisasional. 
Buku ini menyediakan lebih dari 
cukup teori, empiris, dan konsep 
untuk menjadikannya titik awal 
dalam penelitian akademis yang 
bertujuan untuk memahami 
hubungan kolaborasi dan bagaimana 
mengelolanya sehingga menghasilkan 
manfaat.



46 S E P U T A R  L I T B A N G 47V O L .  I I  /  N O .  5  /  T A H U N  2 0 1 9

BELI
Berita Litbang

BELI
Berita Litbang

LAUNCHING
 LIBRARY CAFÉ

"Bukankah dalam 
banyak literatur 
terungkap bahwa 
keputusan strategis 
lahir dari diskusi 
informal yang terjadi 
di kafe?"

Teks Ramondias Agustino

Perjalanan Library Café-BPKP Pusat 
berawal dari gagasan beberapa orang 
untuk mewujudkan sebuah arena untuk 

berbagi pengetahuan. Gagasan itu kemudian 
dikemas dalam selembar poster tentang Library 
Café yang akan diwujudkan dalam waktu dekat. 
Meski gagasan tersebut belum begitu matang, 
dengan keyakinan kuat, poster Library Café 
digulirkan sebagai sarana penyebaran gagasan 
melalui WhatsApp group.

Tak disangka, Library Café mendapat 
sambutan hangat dan dukungan pun 
berdatangan. Gagasan mengenai Library Café 
terus dimatangkan. Setiap progres selalu 

diinformasikan kepada pegawai dengan 
poster bergaya milenial BPKP yang 
begitu menarik. Library Café seolah 
menjadi topik diskusi baru, sehingga 
banyak pegawai yang menanyakan ... 
"kapan Library Café dimulai?"

Gagasan membangun 
Library Café sebagai upaya untuk 
merevitalisasi perpustakaan BPKP 
pusat mendapat sambutan dari 
Sektretaris Utama. Library Café-BPKP 
Pusat memang digadang-gadang 
dapat menawarkan suatu tempat 
yang tidak hanya menjembatani 
interaksi antar pegawai BPKP, 
melainkan juga menjadi tempat 
yang cukup representatif bagi para 
stakeholders. Rapat demi rapat untuk 
mewujudkannya pun dilaksanakan.

Selain gagasan tentang 
kegiatan yang akan dilakukan 
sebagai aktivitas Library Café, yang 
cukup krusial dipikirkan adalah 
mengubah wajah perpustakaan 

secara fisik. Library Café mencoba 
untuk mengadopsi desain kafe yang 
menawarkan suasana nyaman dan 
santai. Untuk itu, mengubah layout 
perpustakaan BPKP menjadi sebuah 
keniscayaan. Berbekal eksplorasi  
terhadap berbagai sumber di 
internet, Tim Library Café merancang 
layout yang pas untuk kebutuhan 
pengembangan perpustakaan.

Memang, kita telah memiliki 
Aula Gandhi yang luas dan selama 
ini selalu menjadi tempat untuk 
pertemuan yang melibatkan banyak 
orang baik dari internal maupun 
eksternal organisasi. Namun, perlu 
dipikirkan sebuah tempat yang 
tidak terlalu luas, tetapi nyaman 
untuk mendiskusikan hal serius 
dengan mitra kerja. Bukankah 
dalam banyak literatur terungkap 
bahwa keputusan strategis lahir 
dari diskusi informal yang terjadi di 
kafe?

Launching Library Cafe
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Suasana yang santai, akrab, 
nyaman, dan informal dapat 
menyegarkan pikiran dan tak jarang 
justru mampu membuka sekat-sekat 
ego. Dalam literatur modal sosial 
organisasi, interaksi semacam ini 
dapat menguatkan kohesivitas yang 
dapat berpengaruh terhadap kinerja 
organisasi. Atas dasar ini pula, 
desain Library Café menjadi sesuatu 
hal yang perlu dipertimbangkan 
secara serius.

Keterlibatan desain interior 
profesional diharapkan dapat 
menghadirkan suasana yang 
pas dan tepat sesuai dengan 

tujuan dibangunnya Library Café. 
Namun, untuk merevitalisasi fisik 
perpustakaan BPKP dibutuhkan 
sumber daya berupa dana sehingga 
membutuhkan waktu yang cukup 
panjang untuk mewujudkan wajah 
baru Perpustakaan BPKP.

Alhasil, akhirnya dilaksanakan 
juga Launching Library Café dengan 
layout ruangan yang sudah sangat 
berbeda. Ditambah dengan 
kehadiran barista corner yang 
nantinya akan tersedia setiap hari 
untuk menemani pengunjung 
Library Café yang akan membaca 
buku. Launching tersebut bertepatan 

dengan diadakannya Rapat Kerja 
BPKP pada tanggal 25 Januari 
2019 yang diresmikan langsung 
oleh kepala BPKP didampingi 
jajaran pimpinan, lalu 
dilanjutkan dengan acara panel 
eselon I sebagai acara pertama 
yang diadakan di Library Café 
setelah peresmiannya. 

Singkatnya, Library Café 
merupakan perpustakaan yang 
digagas dan didesain dengan 
menggunakan konsep kafe 
yang menawarkan kenyamanan 
dan kegiatan yang menarik 
tanpa mengabaikan tujuannya 

untuk menumbuhkembangkan 
pengetahuan bagi seluruh 
warga BPKP. Koleksi buku di 
Library Café nantinya juga tidak 
terbatas pada buku-buku cetak, 
melainkan akan tersedia juga 
e-book dan info untuk mengakses 
jurnal internasional. Di samping 
itu, Library Café tidak hanya akan 
menjadi idola bookworm karena 
Library Café juga akan secara 
rutin dan periodik mengadakan 
sharing session dengan tema 
dan pembicara yang menarik 
bercorak kekinian.
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 Sekretaris Utama BPKP:
Puslitbangwas agar Memperkuat Metodologi 

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris 
Utama BPKP, Dadang Kurnia, saat 
memberikan pengarahan dalam kegiatan 
Rapat Kerja (Raker) Puslitbangwas BPKP 

Tahun 2019 yang diselenggarakan di Pusdiklatwas 
BPKP Ciawi Bogor, Kamis (31/1).

Lebih lanjut Dadang Kurnia memberikan 
contoh, saat BPKP mengembangkan instrumen 
kapabilitas APIP yang notabene mengadopsi 
konsep Internal Audit Capability Model (IACM) 
yang dibuat oleh The Institutes of Internal 
Auditors (IIA), tidak banyak kritikan dari pihak 
luar karena memang instrumen tersebut 
mengadopsi model yang sudah ada. Namun, pada 
saat BPKP merancang instrumen pengukuran 
maturitas SPIP yang boleh dikatakan dimulai 
dari nol dan tidak mengadopsi konsep tertentu, 
banyak pihak luar yang meragukannya. Untuk itu 
Puslitbangwas BPKP diharapkan lebih berperan 
dengan memberikan semacam quality assurance 
pada sisi metodologi terhadap berbagai inovasi/
kajian yang dilakukan oleh unit kerja BPKP.
Apalagi hal tersebut telah ditegaskan di dalam 
Perka BPKP No 5/2016 tentang Koordinasi dan 
Pembinaaan Kelitbangan di Lingkungan BPKP, 
dan kemudian Sesma menindaklanjutinya dengan 
menerbitkan surat edaran kepada seluruh unit 
kerja BPKP.

"Selama ini banyak inovasi 
telah dihasilkan oleh BPKP. Sebut 
saja di antaranya beberapa tools 

pengawasan yang saat ini digunakan, 
seperti instrumen pengukuran 

maturitas Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) dan 

kapabilitas Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) yang 

dikembangkan oleh tim satgas di 
kedeputian BPKP. Namun, apakah 

instrumen pengukuran yang 
dihasilkan telah kuat dan dapat 

dipertanggungjawabkan dari sisi 
metodologi? Di situlah diharapkan 

peran Puslitbangwas BPKP."

Teks  Mujiyanto

Kapuslitbangwas BPKP, Bonardo 
Hutauruk, dalam pengarahannya 
mengharapkan agar kegiatan raker bisa 
menghasilkan program dan strategi 
kelitbangan yang akan dilakukan 
selama satu tahun ke depan. Bonardo 
juga mengharapkan munculnya ide 
dan pemikiran yang out of the box dari 
pegawai Puslitbangwas, khususnya 
generasi muda litbang, untuk 
pengembangan Puslitbangwas maupun 
BPKP ke depannya. Sebagai knowledge 
center, Ia mengingatkan bahwa 
seharusnya Puslitbangwas bisa selangkah 
lebih maju dibanding kedeputian, bukan 
sebaliknya.

Pada hari pertama raker, manajemen 
Puslitbangwas menyampaikan hasil 
evaluasi tahun sebelumnya serta 
program dan kegiatan yang akan 
dilakukan dalam satu tahun ke depan. 
Diawali penyampaian materi oleh 
Kabid Program dan Kerjasama, Rudy 
M. Harahap, didampingi dua orang 
Kasubid-nya, Rury Hanasri dan M. Riyad. 
Rudy menyampaikan pemetaan strategi 
kelitbangan sekaligus sebagai antisipasi 
reorganisasi unit organisasi Puslitbangwas 
yang akan dalam waktu dekat, serta 
inovasi dan rencana kegiatan penelitian 
dan pengembangan tahun 2019, meliputi 
kegiatan litbang yang akan dilaksanakan 
dan pengembangan hasil litbang yang 

telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.
Materi selanjutnya disampaikan oleh 

Kabid Evaluasi dan Pemanfaatan, Jamason 
Sinaga, serta dua orang Kasubid-nya, Putut 
Hardiyanto dan Octavia Hernawa. Dalam 
sesi tersebut dijelaskan hasil evaluasi 
kegiatan Puslitbangwas selama tahun 2018, 
baik kegiatan litbang maupun nonlitbang, 
seperti evaluasi atas penyelenggaraan PKS, 
batu safir, serta strategi evaluasi yang akan 
dilakukan pada tahun 2019. Materi terkait 
dengan pemanfaatan menjelaskan mengenai 
kinerja pemanfaatan hasil litbang selama 
tahun 2018, kendala yang terjadi, dan strategi 
meningkatkan kinerja pemanfaatan yang akan 
dilakukan.

Pada hari kedua raker, panitia 
mengundang seorang trainer dari Pusat 
Pelatihan Manajemen (PPM) Jakarta, 
Sumartoyo, untuk memberikan pelatihan 
mengenai “metode baca-cepat” kepada 
seluruh peserta rapat. Sesi selanjutnya 
memberikan kesempatan kepada salah 
satu litbang muda, Yulia Rahman, untuk 
menyampaikan ide-ide pengembangan 
Puslitbangwas ke depan. Di sore harinya, 
Kapusdiklatwas BPKP, Joko Prihandono, 
menyampaikan materi mengenai corporate 
university (corpu) BPKP. Grand strategy 
corpu akan terkait dengan Puslitbangwas, 
karena salah satu pilar corpu adalah 
knowledge management system (KMS) yang 
pengelolaannya ada di Puslitbangwas BPKP.



52 S E P U T A R  L I T B A N G 53V O L .  I I  /  N O .  5  /  T A H U N  2 0 1 9

KOIN
Tokoh Inovator

IDE
Istilah dan Definisi

Kali ini kita akan mengungkap 
beberapa jenis hipotesis 
yang ada di dalam dunia 
penelitian. Soewadji (2012) 

menyatakan bahwa hipotesis secara 
teknis merupakan pernyataan 
mengenai keadaan populasi yang akan 
diuji keberhasilannya berdasarkan data 
yang didapat dari sampel penelitian. 
Adapun secara statistik, hipotesis 
merupakan pernyataan mengenai 
keadaan parameter (populasi) yang 
akan diuji melalui statistik sampel. 
Beberapa jenis hipotesis tersebut 
sebagai berikut:

1. Hipotesis Induktif
Merupakan hipotesis yang disusun atau 
dirumuskan berdasarkan pengamatan 
atau fakta/empiris.

2. Hipotesis Deduktif
Merupakan kebalikan dari Hipotesis 
Induktif, yaitu hipotesis yang disusun 
atau dirumuskan berdasarkan teori.  

3. Hipotesis Penelitian/Kerja atau 
Research Hypothesis
Merupakan hipotesis yang biasanya 
dinyatakan dalam kalimat pernyataan 
atau kalimat deklaratif.                                                                                                                         

4. Hipotesis Statistik/Nol/Nihil
Merupakan hipotesis yang menyatakan 
tidak adanya hubungan antara dua 
variabel atau lebih atau hipotesis yang 
menyatakan tidak adanya perbedaan 
antara kelompok yang satu dengan 
kelompok yang lain.

5. Hipotesis Alternatif
Merupakan hipotesis yang menyatakan 
adanya saling hubungan antara dua 
variabel atau lebih, atau hipotesis yang 
menyatakan adanya perbedaan dalam 
hal-hal tertentu antara kelompok yang 
berbeda. 

6. Hipotesis Mayor
Merupakan hipotesis induk yang 
biasanya menjadi sumber Hipotesis 
Minor atau anak-anak hipotesis.

7. Hipotesis Minor
Merupakan hipotesis yang dijabarkan 
sebagai bagian dari Hipotesis Mayor.

8. Hipotesis Deskriptif
Merupakan hipotesis yang 
menggambarkan karakteristik suatu 
fenomena yang menjadi perhatian 
khusus dalam penelitian menurut 
variabel tertentu.

9. Hipotesis Korelasional
Merupakan hipotesis yang 
menggambarkan hubungan antara dua 
variabel atau lebih, di mana hubungan 
antara variabel ini bukanlah hubungan 
sebab akibat.

10. Hipotesis Kausalitas
Merupakan hipotesis yang 
menggambarkan hubungan antara 
dua variabel atau lebih, di mana dalam 
hipotesis ini menggambarkan adanya 
hubungan sebab akibat.

DAFTAR PUSTAKA 
Soewadji, Jusuf. (2012). Pengantar Metodologi 

Penelitian. Jakarta: Ghalia Mitra Wacana Media.

ISTILAH DAN DEFINISI
Teks Coenraad Rezky

Tiba di kantor pukul 06.00 
atau 06.30 setiap hari sudah 
menjadi kebiasaan    Dr. R. 
Ersi Soenarsih Ak., M.Ec., 

yang akrab dipanggil Ersi ini. 
Direktur Pengawasan Badan Usaha 
Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan 
Manufaktur ini terbiasa disiplin dengan 
waktu. “Saya terbiasa menghargai 
waktu, sehingga saya juga mengajak 
orang di sekeliling saya, misalnya staf 
untuk menggunakan waktu dengan 
bijaksana,” kata mantan Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Tenggara ini. 

“MEMULAI DARI DIRI SENDIRI”

Dr. R. Ersi Soenarsih

Aku menginginkan 
BPKP lebih baik ke 

depan, tetapi aku 
harus mulai dari hal-

hal kecil dan dari 
diriku sendiri.
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Teks Jamason 
Sinaga

Ketika menjadi Kepala Perwakilan, 
beliau menekankan kepada para stafnya 
agar datang tepat waktu, istirahat sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan, dan pulang 
setelah jam kerja. Untuk teman-teman yang 

terbiasa menghargai waktu, hal itu tidak 
menjadi masalah, tetapi bagi yang suka 

bersantai-santai dengan datang terlambat 
dan balik kantor pukul 15.00 atau bahkan 

datang hanya untuk melakukan finger print 
setelah istirahat, hal itu tidak mengenakkan. 

“Saya membuat inovasi dan SOP yang 
mengatur agar staf tidak bertindak seperti 

itu. Pada awalnya memang berat tetapi 
harus dibiasakan," kata wanita yang gemar 

memasak ini.
Peduli risiko juga menjadi perhatian 

Ibu yang memiliki hobi traveling ini. 
“Laporan itu menjadi produk pengawasan 

dan menunjukkan kualitas penerbit laporan 
itu, sehingga saya menjaga agar tidak ada 

kesalahan yang dapat menimbulkan risiko. 
Saya membuat SOP yang memungkinkan 

hardcopy laporan bersamaan masuk ke 
ruang Kaper dengan upload di SIMA. Saya 

juga meminta sekretaris yang berlatar 
belakang sarjana hukum untuk membaca 
laporan dan memberi masukan, dan saya 

meminta Korwas dan tim mengekspos 
laporan sebelum ditandatangani oleh Kaper. 

Semua dimaksudkan agar laporan yang 
dikeluarkan tidak mengandung kesalahan 

meskipun hanya sekedar salah ketik,” 
lanjutnya.  

Wanita yang bersahaja ini tergolong 
senang belajar dan bersekolah. Setelah 

lulus dari D-IV STAN pada tahun 
1990, ia melanjutkan pendidikan S-2 

di Jepang. Setelah itu dengan beasiswa 
Kagaku ia melanjutkan pendidikan S-3 di 
Universitas Sapporo di Jepang. Di Jepang, 

ia mempelajari disiplin dan pola hidup, 
kemudian berusaha mencontohnya. “Saya 
tidak mau mundur dari disiplin dan pola 

hidup yang sudah baik. Bahkan seharusnya 
lebih ditingkatkan lagi,” tutur wanita yang 
sempat ditempatkan di Perwakilan BPKP 

Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
setelah menyelesaikan DIV STAN. 

Setelah pulang dari Jepang, 
penempatannya di Puslitbangwas BPKP 

menjadi kenikmatan tersendiri karena dapat 
belajar dan melakukan penelitian untuk 
mengingatkan dirinya akan ilmu yang 

diperoleh.
Olahraga juga tak lepas dari wanita 

yang rajin mencatat sewaktu kuliah ini. 
Setiap Jumat pagi, peluh yang menetes 

di sekujur tubuh setelah selesai senam di 
halaman kantor BPKP membuatnya merasa 

segar. “Aku selalu menyempatkan diri 
untuk mengikuti senam setiap Jumat karena 
itu menyenangkan sekaligus menyehatkan,” 
imbuh Ersi dengan semangat. Berolah raga 
merupakan salah satu cara baginya untuk 

memberi contoh kepada anak buahnya.  
Penggemar lagu Lady Rain dari Indecent 

Obsession ini juga seorang penyayang 
hewan, kecuali ular dan sejenisnya. 

Setidaknya tiga puluh ekor kucing dan 
dua ekor anjing ada di rumahnya. Bahkan 
tersedia satu tempat khusus untuk hewan 

peliharaannya. Di ruangannya semasa 
bertugas di Pusdiklatwas BPKP juga pernah 
“ikut ngantor” seekor kucing. “Aku berpikir 
hewan itu juga makhluk hidup yang sama 
dengan manusia yang perlu disayangi dan 
aku senang ketika tiba di rumah setiap hari 
disambut “anak-anakku” yang seolah-olah 

berhari-hari tidak ketemu.” 
“Aku menginginkan BPKP lebih baik 

ke depan, tetapi aku harus mulai dari hal-
hal kecil dan dari diriku sendiri. Seperti 
di tempatku saat ini, semua direktorat 
menangani good corporate governance. 

Saya bertanya ke teman-teman, apakah 
kita sudah melaksanakan governance itu? 

Ketika kita sudah melaksanakan dan dapat 
memberi contoh maka kita tidak ragu untuk 
menyebarkan ke orang lain dan bahkan kita 
tidak perlu takut orang lain membuat “surat 

kaleng” misalnya.” Bagi ibu ini benarlah 
kata bijak yang menyatakan “Kamu tidak 

akan bisa mengubah orang lain tanpa kamu 
mengubah dirimu sendiri”. Mengubah diri 
bermakna memulai sesuatu dari diri sendiri 
akan mengubah orang lain hingga memulai 

sesuatu yang sama.
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Menggagas Pendekatan Pengawasan 
Program Pembangunan Nasional yang 
Holistik, Komprehensif, dan Terintegrasi

Teks Rudy Mahani Harahap

Tulisan ini akan 
menguraikan pendekatan 
pengawasan yang dapat 

menginspirasi para pihak 
dalam menyusun strategi 

pengawasan program 
pembangunan nasional 

ke depan, terutama 
mereka yang berada pada 

tingkatan manajemen 
puncak. 

Latar Belakang
Tentu kita memahami bahwa 

dalam memenuhi janji kampanyenya, 
politisi yang terpilih (elected politicians) 
mesti menjalankan berbagai program 
pembangunan nasional. Program ini 
berbeda dengan kegiatan atau proyek. 
Program pembangunan nasional 
biasanya terdiri atas beberapa kegiatan 
atau proyek yang lintas organisasi 
dan/atau wilayah. Oleh karena itu, 
mengelola program (programme 
management) berbeda caranya dengan 
mengelola proyek (project management). 

Terkait dengan program tersebut, 
salah satu yang menjadi favorit 
presiden saat ini, Joko Widodo, adalah 
program pembangunan infrastruktur. 
Sebagaimana dijanjikan olehnya ketika 
kampanye sebelum terpilih, ia ingin 
mengejar ketertinggalan pembangunan 
infrastruktur Indonesia dari negara lain. 
Sebagai contoh, sebuah riset Statista 
pada tahun 2018 yang bermarkas di 
Jerman mengungkapkan bahwa kualitas 
infrastruktur Indonesia masih berada 
pada peringkat 66,8. Peringkat ini tidak 
jauh berbeda bila dibandingkan dengan 
Vietnam yang baru saja mengalami 
perang saudara, yaitu 65,4. Sementara 
itu, negara maju seperti Singapura 
dan Belanda kualitas infrastrukturnya 
berada pada peringkat 95,7 dan 92,4.

Riset Asian Development Bank (ADB) 
juga telah mengungkapkan bahwa 
pertumbuhan pembiayaan infrastruktur 
Indonesia tertinggal jauh dibandingkan 
dengan negara lain, seperti Vietnam. 
Sebagai contoh, pada tahun 2016 
Vietnam memiliki pertumbuhan 
pembiayaan infrastruktur 5,7% dari 

GDP, sementara Indonesia kurang 3% 
dari GDP .  

Selain mengejar kinerja yang 
tinggi (high-performance), program 
pembangunan nasional mestilah 
akuntabel (accountable). Untuk 
memastikan (to assure) bahwa 
pembangunan nasional telah 
berkinerja tinggi dan akuntabel, 
maka kegiatan pengawasan berperan 
strategis. Peran strategis ini dapat 
direalisasikan jika pengawasan program 
pembangunan nasional memiliki 
pendekatan pengawasan yang holistik, 
komprehensif, dan terintegrasi. 

Analisis Rantai Nilai
Program pembangunan nasional 

pada dasarnya memiliki rantai nilai 
(value chain). Paling tidak, rantai nilai 
program pembangunan nasional 
dimulai dari adanya kebijakan politik, 
perubahan teknologi, keinginan 
mereformasi, dan keinginan 
meningkatkan proses layanan, 
atau modernisasi. Berbagai hal ini 
kemudian memunculkan kegiatan 
penyusunan rencana induk (master 
plan), penyusunan cetak biru (blue 
print), penyusunan dokumen tender 
atau seleksi penyedia, pelaksanaan 
lelang atau seleksi penyedia, konstruksi, 
pemantauan kemajuan, dan terakhir 
evaluasi. 

Setiap tahapan tersebut tidak 
selalu berjalan linier. Sebagai contoh, 
dimungkinkan bahwa pada suatu 
program pembangunan nasional sudah 
dilakukan penyusunan dokumen 
tendernya, tetapi diperlukan kembali 
studi kelayakan karena perubahan 

  Tulisan ini dimodifikasi dari makalah yang disampaikan pada saat seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan 
BPKP tanggal 16 Maret 2019.

  https://www.statista.com/statistics/264753/ranking-of-countries-according-to-the-general-quality-of-infrastructure/ diakses 
pada 15 Maret 2019.

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-22/in-asia-s-infrastructure-race-vietnam-is-among-the-leaders, diakses 15 
Maret 2019

Foto: Frans Lauren
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lingkungan politikal (political 
environment) atau tekanan masyarakat 
(public pressure). Oleh karena itu, 
program pembangunan nasional 
mesti dikelola dengan pendekatan 
manajemen program bukan sekadar 
manajemen proyek. 

Dalam manajemen program, 
sebagaimana praktik di the United 
Kingdom, terdapat paling tidak tiga hal 
yang perlu dipertimbangkan, yaitu 
principles, governance, dan realisation 
process atau transformation process. 
Sebagai contoh, dalam principles perlu 
dinyatakan bahwa suatu program 
pembangunan nasional mestilah 
mengutamakan kepentingan publik 
daripada kepentingan individu atau 
korporasi tertentu. Kemudian, dalam 
governance perlu diatur bagaimana 
hubungan akuntabilitas antara suatu 
program pembangunan dengan 
program pembangunan lainnya, 
seperti pembangunan jembatan dan 
pengembangan kapasitas manusia yang 
akan memeliharanya.  Di sini juga akan 
diatur hubungan pelaporan para pihak. 
Sementara itu, dalam realisation process 
perlu diatur bagaimana suatu program 
pembangunan akan direalisasikan. Di 
Indonesia, hal ini banyak diatur dalam 
peraturan presiden terkait pengadaan 
(procurement). Juga terdapat berbagai 
peraturan presiden yang mengatur 
bagaimana program pembangunan 
infrastruktur dibiayai (financing).  

Pihak-pihak Terkait
Manajemen program pembangunan 

nasional akan melibatkan banyak 
pihak atau pelaku (actors). Setidaknya 
suatu program pembangunan nasional 
idealnya akan di-lead oleh sebuah 
kementerian atau lembaga. Kemudian, 
suatu program pembangunan nasional 
juga akan melibatkan kegiatan-kegiatan 
atau proyek-proyek di bawahnya. 
Biasanya, kegiatan-kegiatan atau 

proyek-proyek ini tidak berada 
langsung di organisasi yang sama 
dengan penanggung jawab program. 
Sebagai contoh, dalam program 
pembangunan infrastruktur yang 
terkait dengan ketahanan pangan, 
kegiatan atau proyek pembangunan 
infrastruktur waduk dikelola oleh 
kementerian atau dinas yang berurusan 
dengan infrastruktur fisik. Oleh karena 
itu, penting sekali memperhatikan 
keterkaitan para pihak, program-
program, kegiatan-kegiatan, dan 
proyek-proyek dalam pengawasan 
suatu program pembangunan nasional.   

Praktik Pengawasan
Pada dasarnya, pengawasan 

program pembangunan nasional telah 
dilakukan di Indonesia. Sebagai contoh, 
BPKP telah terus-menerus melakukan 
pemantauan atas proyek strategis 
nasional. Berdasarkan pengalaman 
tersebut dan memperhatikan 
perubahan lingkungan, dapat dianalisis 
beberapa hal terkait pengawasan 
program pembangunan nasional dan 
kemungkinan arahnya ke depan. 

Dalam manajemen 
program, sebagaimana 

praktik di United Kingdom, 
terdapat paling tidak 

tiga hal yang perlu 
dipertimbangkan, yaitu 

principles, governance, dan 
realisation process atau 
transformation process.

Pertama, jika dilihat dari perspektif 
internal, pengawasan atas program 
pembangunan nasional memiliki 
beberapa kekuatan dan kelemahan. 
Sebagai contoh, kekuatannya adalah 
banyak pengawas atau auditor kita 
yang memiliki kompetensi dan 
gigih dalam mengawasi berbagai 
program pembangunan nasional. 
Tanpa kenal lelah, mereka telah 
bekerja siang-malam mengawasi 
berbagai program pembangunan 
nasional. Namun, kelemahannya 
masih terdapat di antara mereka yang 
perlu ditingkatkan kompetensinya. 
Ini disebabkan pengawasan atas 
program pembangunan nasional 
membutuhkan kompetensi yang 
demikian kompleks, yaitu tidak 
hanya kompetensi dalam komputasi 
seperti penghitungan efisiensi biaya, 
melainkan juga kompetensi untuk 
mampu berhubungan secara sosial 
(human relationship) dengan pengelola 
program pembangunan nasional. Lebih 
jelasnya,para pengawas ini tidak hanya 
cukup memiliki kemampuan dalam 
menemukan adanya pelanggaran atas 
peraturan (rules), melainkan juga mesti 
mampu memberikan solusi atau jalan 
alternatif agar pengelola program 
pembangunan nasional terbantu 
mencapai target kinerja mereka. 

Jika dilihat dari perspektif 
eksternal, terdapat peluang dan 
tantangan dalam pengawasan 
program pembangunan nasional. 
Sebagai contoh peluang, belakangan 
ini para pemimpin politik, termasuk 
Presiden Joko Widodo, telah memiliki 
keinginan yang kuat menjalankan 
program pembangunan nasional 
yang dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat (public-oriented). Hal ini juga 
menjadi ‘roh’ bagi pengelola program 
pembangunan nasional. Banyak di 
antara mereka memiliki nilai-nilai 
(values) positif yang mengutamakan 

kepentingan publik daripada 
kepentingan pribadi (self-interest). 
Namun, banyak di antara mereka 
masih kurang akuntabel dan berkinerja 
tinggi. Sebagai contoh, beberapa 
infrastruktur yang dibangun oleh 
pengelola suatu program pembangunan 
nasional ada yang kurang berkualitas 
karena proses pembangunannya 
tidak melalui tahapan yang ideal. 
Kemudian, aspek keselamatan (safety) 
kerja dan keberlangsungan lingkungan 
(environmental sustainability) pun 
kadang kurang mereka perhatikan.  

Pendekatan Pengawasan yang 
Holistik, Komprehensif, dan 
Terintegrasi

Berdasarkan uraian di atas, 
maka pendekatan pengawasan 
terhadap program pembangunan 
nasional mesti dikembangkan. 
Pendekatan pengawasan ini 
mestilah holistik, komprehensif, dan 
terintegrasi. Pendekatan yang perlu 
dipertimbangkan adalah pengawasan 
program pembangunan nasional 
mesti diarahkan untuk mendorong 
pengelola program pembangunan 
nasional dengan menerapkan dan 
menggunakan sistem pengendalian 
secara strategis (strategic use of control 
systems). Penerapan dan penggunaan 
sistem pengendalian secara holistik, 
komprehensif, dan terintegrasi 
merupakan suatu penggunaan sistem 
pengendalian yang inovatif oleh 
manajemen puncak (top management) 
berdasarkan studi Simons (1995) 
atas lima puluh eksekutif puncak 
selama sepuluh tahun. Pendekatan 
semacam ini memperluas penerapan 
dan penggunaan Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah (SPIP) yang telah 
dikenal selama ini di Indonesia.

Empat pendekatan pengawasan 
tersebut sebagai berikut:

• Penerapan sistem pengendalian 
batasan (boundary control system), 
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• Penerapan sistem pengendalian 
keyakinan (belief control system), 

• Penggunaan sistem pengendalian 
diagnosis (diagnosis control system), 
dan 

• Penggunaan sistem pengendalian 
interaktif (interactive control 
system). 

Secara ringkas, keempat 
pendekatan tersebut tampak pada 
Gambar 1. 

Pada pendekatan pengawasan 
pertama, pengawasan program 
pembangunan nasional mesti diarahkan 
untuk mendorong diterapkannya 
Sistem Pengendalian Batasan. Sistem  
ini untuk memitigasi atau mencegah 
risiko (to mitigate or to avoid risk) yang 
dapat mengganggu akuntabilitas 
program pembangunan nasional. 
Pada pendekatan ini, para pengawas 
harus bekerja sama dengan pengelola 
program pembangunan nasional dalam 
merancang prosedur atau aturan 

(rules) yang akan membatasi yang 
tidak boleh dilakukan oleh pengelola 
program beserta pihak-pihak terkait 
lainnya. Dengan demikian, pengelola 
program pembangunan nasional akan 
mempunyai panduan (guidance) bekerja 
yang jelas. 

Selanjutnya, agar menjadi menjadi 
acuan bersama dan muncul rasa 
memiliki (ownership), prosedur dan 
aturan tadi mesti diedukasikan kepada 
para auditor (internal dan eksternal) 

dan aparat penegak hukum (APH). 
Dengan edukasi ini, para auditor dan 
APH akan memiliki ‘bahasa’ yang sama 
ketika memastikan apakah seluruh 
prosedur atau aturan telah ditaati oleh 
pengelola program pembangunan 
nasional. 

Pada pendekatan kedua, 
pengawasan program pembangunan 
nasional perlu mendorong penerapan 
Sistem Pengendalian Keyakinan. 
Dalam sistem ini, pengawasan 

Gambar 1. Pendekatan Pengawasan terhadap Program Pembangunan Nasional

program pembangunan nasional mesti 
mampu mengajak pengelola program 
pembangunan nasional bersedia 
memberikan penghargaan (reward) 
kepada mereka yang memiliki nilai-nilai 
baik dan mencapai target kinerjanya. 
Berbeda dengan pendekatan pertama, 
pendekatan kedua ini lebih berorientasi 
pada penerapan pengendalian positif 
(positive control) atau energi positif, yaitu 
mendorong agar pengelola program 
terus bersemangat, berpikir maju, 
dan mampu merealisasikan program 
pembangunan nasional. 

Pada pendekatan ketiga, 
pengawasan program pembangunan 
nasional mendorong digunakannya 
Sistem Pengendalian Diagnosis, di 
mana pengelola program akan mampu 
memantau pencapaian variabel atau 
indikator kinerja kritikal (critical 
performance variables) mereka terkait 
dengan program pembangunan 
nasional. Pada pendekatan ini, 
pengawasan program pembangunan 
nasional harus mampu mendorong 
pengelola program pembangunan 
nasional mau secara terbuka (open 
mind) melihat pencapaian 
target kinerja kritikal. 
Dengan demikian, 
pimpinan puncak 
seperti presiden di pusat 
akan mendapatkan 
informasi dini 
mengenai kemungkinan 
keberhasilan atau 
kegagalan suatu program 
pembangunan nasional. 

Pada pendekatan 
keempat, pengawasan 
program pembangunan 
nasional mesti 
mendorong penggunaan 
Sistem Pengendalian 
Interaktif. Berbeda 
dengan pendekatan 

Mudah-mudahan tulisan ini 
dapat bermanfaat bagi pihak 
yang melakukan pengawasan 

terhadap program 
pembangunan nasional di 

masa mendatang.

ketiga, pendekatan keempat ini untuk 
mendorong agar sistem pengendalian 
dapat digunakan untuk menyikapi 
ketidakpastian lingkungan (strategic 
uncertainties), misalnya lingkungan 
politik. Dengan digunakannya sistem 
ini, pengelola program pembangunan 
nasional akan mempunyai informasi 
yang cepat dan dapat diandalkan guna 
menyikapi perubahan lingkungan, 
kemudian mereka dapat merumuskan 
strategi baru agar program 
pembangunan nasional yang telah 
direncanakan tetap berkelanjutan. 

Penutup
Tulisan ini telah mengeksplorasi 

program pembangunan nasional, 
mengulas rantai nilai program 
pembangunan nasional, kekuatan/
kelemahan dan peluang/tantangan 
pengawasan program pembangunan 
nasional, serta mengidentifikasi 
pendekatan pengawasan program 
pembangunan nasional yang holistik, 
komprehensif, dan terintegrasi. 
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Di majalah Seputar Litbang 
Volume III Triwulan IV Tahun 
2018, telah diutarakan bahwa 

dalam dunia kelitbangan, perlu 
diwaspadai adanya argumen yang 
mengandung logical fallacy. 

Secara sederhana, logical fallacy di-
artikan sebagai ‘kesesatan berlogika’, 
yaitu suatu pendapat atau pemikiran 
kelihatannya benar, tetapi sebe-
narnya mengandung kesalahan fatal 
dalam alur logikanya, sehingga dapat 
memutarbalikkan fakta atau simpu-
lan yang diambil. 

Terdapat jenis utama fallacy, 
yaitu fallacies of relevance, fallacies 

of defective induction, fallacies 
of presumption, dan fallacies of 
ambiguity (Irving M. Copi, et 
al 2014). Tipe pertama sudah 

diuraikan dalam Seputar Litbang 
Volume III Triwulan IV Tahun 
2018. Dalam edisi kali ini, akan 

dibahas lebih jauh mengenai tipe 
kedua, yaitu fallacies of defective 

induction.

Namun, sebelum mengurai lebih 
jauh mengenai fallacies of defective 
induction, sebaiknya kita mengingat 
kembali tentang tipe pertama, yaitu 
fallacies of relevance. Fallacies of relevance 
merupakan fallacy yang terjadi karena 
konklusi diturunkan dari argumentasi/
premis yang tidak relevan. Jadi 

argumen premis seolah-olah terlihat 
benar, tetapi bila ditelisik lebih jauh 
tidak ada relevansinya dengan konklusi 
yang terbentuk, sebagaimana terlihat 
dalam contoh-contoh berikut:

• Banyak perokok yang tetap sehat 
sampai sekarang. Jadi, merokok 
itu tidak masalah. (Fallacy 
jenis Argumentum ad Populum, 
menggeneralisasi simpulan. Pada 
kenyataannya, merokok tidak baik 
bagi kesehatan.)

• Ia mencuri karena sangat 
miskin dan butuh biaya untuk 
berobat.  (Jenis Argumentum ad 
Misericordiam; menimbulkan rasa 
iba / simpati. Faktanya, mencuri 
itu memang tindakan yang tidak 
dapat dibenarkan).

• Pekerjaan ini tidak akan 
selesai karena timnya tidak 
kompeten (Jenis the Red Herring, 
menggunakan alasan yang 
tidak relevan. Dalam contoh 
ini sebenarnya kompetensi  
lebih berpengaruh ke kualitas  
hasil, bukan ketepatan waktu  
penyelesaian).

• Kita perlu menyikat gigi sebelum 
tidur karena gigi berlubang 
merupakan masalah utama 
di negara ini. (Jenis the Straw 
Man,  distraks untuk justifikasi. 
Dalam contoh   ini, justifikasi 
yang dibuat justru mengaburkan 
pokok bahasan mengapa sikat gigi 
sebelum tidur itu perlu).

• “Bagaimana kita mau 
memercayai nasihat seorang 

LOGICAL FALLACY – 
FALLACIES OF DEFECTIVE INDUCTION

Teks Octavia Hernawa

bekas narapidana?” (Jenis Abusive 
ad Hominem yaitu menyerang 
pribadi individu. Faktanya, 
seorang eks-narapidana bisa 
jadi justru memberikan nasihat 
yang jitu berdasarkan       
pengalamannya selama dipidana).

• “Dia tidak bisa melarangku 
untuk minum kopi, karena dia 
bukan seorang dokter.” (Jenis 
Circumstancial ad Hominem, 
menyerang situasi  personal 
tertentu dari seseorang. Dalam 
kenyataannya, seorang teman bisa 
saja menasihati temannya agar  
mengikuti saran dokter untuk 
tidak minum kopi.)

• “Sebagai dosen, saya berhak untuk 
memberikan nilai minus, kecuali 
bila Saudara bisa menyelesaikan 
semua soal yang diberikan.” (Jenis 
Argumentum ad Baculum, yaitu  
menggunakan ancaman untuk 
menjustifikasi. Dalam kasus ini, 
bisa jadi soal tersebut diselesaikan 
karena threat/ancaman dari sang 
dosen)

• “Ujian kemarin diadakan pada  
 tanggal 13; karena itulah banyak  
 peserta ujian yang tidak lulus.” 
(Jenis Ignoratio Elenchy - Missing 
the Point, yaitu menghubung-
hubungkan sesuatu yang tidak 
relevan; kadang didasarkan pada 
prasangka atau aktor subjektif. 
Dalam kenyataannya, tidak ada 
hubungan antara tanggal 13 dan 
kelulusan. Tanggal 13 akan selalu 
berulang, bisa jadi di kesempatan 
lain justru banyak yang sukses 
dalam ujian).  

Di luar contoh-contoh tersebut, 
masih terdapat fallacy yang masuk 
dalam kategori yang berbeda, yaitu 
fallacies of deffective induction atau 
kategori kedua dari sesat logika. 
Fallacy jenis ini juga umum dijumpai. 

Fallacies of defective induction adalah 
sesat logika yang timbul dari 
argument-argumen, yang meskipun 
relevan dengan simpulan, sangat 
lemah dan tidak efektif, sehingga 
konklusinya bisa menjadi blunder. 
Jenis-jenisnya, antara lain sebagai 
berikut:

1. Argument from Ignorance 
(Argumentum ad Ignorantiam) 
Merupakan fallacy yang terjadi 

berdasarkan argumen bahwa sesuatu 
itu benar karena belum terbukti salah; 
atau sebaliknya sesuatu itu salah 
karena belum terbukti benar. 

Sepanjang belum ada bukti 
yang membantah kebenaran atau 
kesalahan argumentasi tersebut, maka 
konklusinya dianggap benar. Padahal 
kita tidak bisa menyimpulkan bahwa 
sesuatu itu benar dari proposisi yang 
belum terbukti salah atau sebaliknya, 
misalnya:
• “Tulisan ini layak mendapat  

penghargaan karena tidak ada  
complain atau kritik terhadap  
isinya” (Dalam praktiknya, bisa  
jadi hanya sedikit orang yang 
menguasai substansi tulisan 
tersebut; karena tulisan tersebut 
memang tidak dapat diakses 
secara luas; karena topiknya tidak 
populis; atau karena alasan lain 
sehingga tidak ada kritik terhadap 
substansinya).

• “Ramuan ini tidak cocok 
untuk mengobati darah tinggi; 
beberapa orang yang pernah 
menggunakannya, tekanan 
darahnya tetap tinggi” (Padahal  
bisa jadi orang-orang tersebut  
punya pola makan yang tidak  
sesuai; atau menjalani pola hidup  
yang tidak sehat, kurang tidur, 
dan lain sebagainya).



64 S E P U T A R  L I T B A N G 65V O L .  I I  /  N O .  5  /  T A H U N  2 0 1 9

ETIKAETIKA

2. The Appeal to Inappropriate Authority 
(Argumentum ad Verecundiam)

Merupakan sesat logika di mana 
suatu simpulan diterima sebagai 
kebenaran hanya karena seorang ahli 
mengatakan bahwa itu adalah benar. 
Fallacy ini terjadi karena didasarkan 
pada ‘rasa hormat atau respek’ dari 
orang-orang terhadap tokoh tertentu 
yang dianggap ahli, meskipun sering 
bidang keahlian sang ahli belum tentu 
relevan dengan fokus bahasannya. 

Dalam kenyataannya, pendapat 
seorang ahli belum merupakan bukti 
konklusif, meskipun itu datang 
dari seorang ahli yang kompeten di 
bidangnya, bila tanpa disertai bukti-
bukti empiris dan rasional. 

Para ahli yang kompeten pun bisa 
jadi berbeda pendapat. Jenis fallacy ini 
contohnya sebagai berikut:

• “Menurut para sesepuh kami    
di sini, letusan gunung ini tidak  
berbahaya. Oleh karena itu, kami 
akan tetap tinggal di sini dan tidak 
akan mengungsi seperti yang 
dihimbau oleh pemerintah.” (Pada 
praktiknya, biasanya sesepuh 

adalah orang yang dituakan, 
direspek dan didengar nasihatnya. 
Dalam contoh ini, pendapat 
sesepuh didengar dan dianggap 
benar, walaupun bisa jadi para 
sesepuh itu bukanlah ahli       
vulkanologi). 

• “Topik ini sudah dibicarakan 
di tingkat pimpinan; kita 
tinggal menunggu hasil dan 
melaksanakannya.” (Dalam kasus  
ini, apa yang akan dihasilkan  
di tingkat pimpinan akan menjadi 
suatu simpulan yang diterima  
oleh seluruh bawahan. Padahal 
bisa jadi di tingkat pimpinan 
sendiri ada perbedaan pendapat 
bahkan relevansi kompetensi atau 
keahlian. Kasus demikian sering 
dijumpai dalam peristiwa sehari-
hari). 

3. False Cause (Argument non Causa 
pro Causa)

Merupakan sesat logika di mana 
argumen premis menggunakan 
sesuatu yang bukan benar-benar 
penyebabnya menjadi penyebabnya. 
Secara sederhana, argumen false cause 
mengganggap ada hubungan sebab-
akibat antar premis dan konklusi 
padahal sebenarnya tidak ada. 

Banyak orang yang sebenarnya 
tidak sadar bahwa mereka tidak 
benar-benar memahami hubungan 
sebab-akibat antara suatu kejadian 
dengan kejadian lainnya. Namun, 
mereka bergargumen seolah mereka 
benar-benar memahami hubungan 
sebab-akibat di antara dua kejadian itu, 
misalnya: 

“Dalam lima tahun terakhir, tingkat 
pendidikan di daerah ini meningkat 
pesat. Namun, di periode yang 
sama tingkat korupsi juga semakin 
meningkat.”  

Terdapat 4 (empat) 
jenis utama fallacy, yaitu: 

fallacies of relevance, 
fallacies of defective 

induction, fallacies of 
presumption, dan fallacies 

of ambiguity (Irving M. 
Copi, et al 2014).

Secara sepintas pernyataan tersebut 
seolah menunjukkan bahwa tingginya 
tingkat pendidikan justru menyebabkan 
peningkatan tindak korupsi. 

Padahal kalau ditilik lebih jauh, tidak 
ada hubungan langsung antara tingkat 
pendidikan dengan tindak korupsi. 
Korupsi terjadi lebih karena adanya niat 
(yang tidak baik/jujur) dan kesempatan 
(untuk berbuat tidak baik/jujur). 

Argumen seperti contoh di atas itulah 
yang mengandung cacat logika. Konklusi 
yang didasarkan pada argumen jenis itu 
akan menjadi 
blunder dan tidak 
dapat dipercaya. 

Ada jenis 
false cause sebagai 
berikut:
1) Post hoc ergo 
propter hoc: adalah 
kekeliruan di 
mana suatu 
peristiwa dianggap 
disebabkan 
oleh peristiwa 
sebelumnya. 
Misalnya: 

• “Sepulang 
kerja tadi 
saya minum segelas susu. Sekarang 
saya diare.” (Dalam contoh ini seolah 
susu menjadi penyebab diare orang 
tersebut. Padahal bisa saja memang 
perut orang itu sudah bermasalah 
sebelumnya, tapi baru termanifestasi 
setelah dia minum susu. Atau bisa 
juga makanan lain yang dia makan 
sebelum minum     susu tidak 
higienis, dan reaksinya   mencuat 
setelah dia minum susu.  Dalam 
kasus ini, adanya hubungan sebab-
akibat langsung antara minum susu 
dan diare masih perlu dibuktikan 
lebih jauh). 

• “Anak yang kecelakaan itu kemarin 
bertengkar dengan ibunya. Itulah  
hukuman bagi dia; dia harus 
meminta maaf kepada ibunya." 
(Faktanya, dalam contoh ini, kalau 
pun ada kaitan antara suatu peristiwa   
dengan peristiwa pendahulunya, itu 
bisa jadi bukan karena pertengkaran 
itu, tetapi lebih kepada nuansa 
‘psikis’ yang mengakibatkan     
terganggunya konsentrasi. Jadi tidak 
ada kaitan antara bertengkar dengan  
kecelakaan). 

2) Slippery Slope,  merupakan kekeliruan 
yang 
konklusinya 
didasarkan 
pada 
argumen 
bahwa suatu 
perubahan 
tertentu akan 
menimbulkan 
perubahan-
perubahan 
lain yang 
tidak 
diinginkan 
tanpa 
hubungan 
yang logis. 

Jika peristiwa A dilakukan, akan 
menimbulkan peristiwa B, C, dan D, tanpa 
alasan yang jelas. Oleh karena, peristiwa 
A tidak boleh dilakukan/terjadi. Misalnya 
pada hal-hal sebagai berikut:

• “Pernikahan sesama jenis tidak 
boleh dilegalkan karena bila 
diijinkan suatu saat nanti pernikahan 
dengan saudara kandung juga akan 
dilegalkan.” (Dalam contoh tersebut, 
argumen bahwa legalisasi pernikahan 
sejenis akan menyebabkan terjadinya 
legalisasi pernikahan dengan saudara  
kandung adalah sangat tidak logis 
Tidak ada bukti logis bahwa kedua 
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hal itu merupakan suatu 
rentetan peristiwa yang saling 
berhubungan). 

• “Pakaian dan barang 
layak pakai ini tidak boleh 
disumbangkan walaupun kita 
tidak memerlukannya lagi. 
Kalau barang-barang itu kau 
sumbangkan, entah kapan 
rumah ini dan seisinya akan kau 
sumbangkan juga.” (Dalam contoh 
ini, kalau pun benar rumah dan 
seisinya disumbangkan, bisa jadi 
itu bukan karena adanya kejadian 
awal pemberian pakaian layak 
pakai tersebut. Argumen yang 
mendasari konklusi dalam kasus 
ini tidak mempunyai hubungan 
yang jelas dan logis.)

4. Hasty Generalization (Converse 
Accident)

Merupakan fallacy yang 

argumentasinya didasarkan pada 
sejumlah kecil fakta atau kejadian 
namun kemudian digeneralisasi sebagai 
penyebab utama atau root cause dari 
suatu fenomena. 

Argumentasi berdasarkan 
pengamatan yang terlalu sedikit untuk 
menyimpulkan sesuatu yang besar 
membuat konklusinya jadi blunder dan 
menyesatkan. Misalnya:

• “Berdasarkan data kepemilikan  
kendaraan, pemilik kendaraan 
di tahun 2014 meningkat hampir 
90 persen dibanding pemilik di 
tahun 2010. Ini berarti penduduk 
miskin sudah banyak berkurang.” 
(Dalam praktik, kepemilikan 
kendaraan bukan merupakan satu-
satunya indikator pengurangan 
kemiskinan. Masih  
sangat banyak faktor lain yang 
mempengaruhi dan lebih tepat 

sebagai indikator penduduk 
miskin di suatu daerah tersebut 
berkurang).

• “Kemarin saya makan nasi goreng, 
serabi, dan es kopyor di daerah 
Setia Budi Bandung. Rasanya 
enak sekali. Makanan di Bandung 
memang enak-enak semua.” 
(Faktanya, rasa enak atau tidak 
enak itu tidak lepas dari unsur 
subyektif. Dalam contoh ini,  
menurut penutur, makanannya      
barangkali memang enak, namun 
itu tidak dapat digunakan untuk 
menjustifikasi bahwa semua 
makanan di Bandung itu enak). 

Sebagai penutup, memahami fallacy 
sangat penting agar kita terhindar dari 
kesalahan menyusun logika yang pada 
akhirnya akan menimbulkan kesalahan 
dalam penarikan simpulan (blunder). 
Kita perlu menjaga agar nalar kita tidak 

‘mati suri’. Nalar yang tidak mati suri 
akan menghasilkan pencerahan dan 
membuka jalan untuk berkembangnya 
ilmu pengetahuan secara fair untuk 
kemaslahatan umat manusia. 
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Parto tidak pernah membayangkan hidup sebagai pemulung setelah 

berhenti bekerja sebagai pengusaha toko mainan. Sepinya pesanan 

ditambah dengan menjamurnya game online menjadikan mainan mobil-

mobilan dari kayu menjadi tidak diminati lagi. Pada suatu hari saat tekun 

memulung, tanpa ia sadari seekor anjing tiba-tiba menyerang. Malang 

nasibnya, sang anjing menggigit betisnya hingga terluka. Dengan 

berjalan terpincang-pincang Parto mendatangi dokter di klinik terdekat.

Dokter : Wah, positif terkena rabies, Pak.

Parto : Saya digigit anjing dok! Bukan rabies.

Dokter : Rabies itu penyakit anjing gila, ia ditularkan oleh anjing yang   
   tadi menggigit Bapak. Pasti anjing tadi sakit gila juga.

Parto : Bahaya nggak dok?

Dokter : Harus dicuci lukanya, dan diberi suntikan vaksin rabies.

Parto : Kalau begitu saya pinjam kertas dan pulpennya Pak Dokter.

Dokter : Wah nggak bisa, yang mestinya menulis resep itu kan saya!

Parto : Sabar dok, saya tahu. Saya hanya ingin menuliskan daftar orang-  
   orang menyebalkan yang perlu saya gigit sebelum saya lupa inga 
   tan.

Humor
Oleh

Putut Hardiyanto

Seekor unta kecil bertanya kepada induknya, “Ibu, kenapa sih 

telapak kakiku lebar dan jariku ada tiga?” Si induk menjawab, 

“Kita kan unta, kaki seperti ini bagus untuk melewati gurun 

pasir agar kaki tidak tenggelam dalam pasir.” “Lalu, kenapa bulu 

mataku panjang?” Tanya anak onta lagi. “Jika kita berjalan di 

gurun pasir dan terjadi badai, bulu mata kita akan melindungi bola 

mata kita dari pasir halus yang terbawa angin,” jawab induknya 

meluruskan. “Di punggungku juga ada seperti kantong, itu gunanya 

untuk apa ya?” Tanya anak unta lagi. “Kantong itu untuk menyimpan 

air untuk perjalanan berhari-hari di gurun pasir, sehingga kita tahan 

tidak minum selama itu,” jawab induknya dengan sabar. Setelah 

sekian lama terdiam karena memikirkan sesuatu, tiba-tiba anak unta 

berteriak tanda protes, “Jadi, kita punya telapak kaki lebar berjari 

tiga, bulu mata panjang, dan kantong air di punggung semuanya adalah 
perlengkapan kita untuk hidup 

di gurun pasir.” “Benar, sayang,” 

jawab ibunya. “Lalu, kenapa kita 

ada di kebun binatang Surabaya?”

Kenapa Kita Ada Di sini?

www.martinusvantee.com

Sebelum Saya Lupa!
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Sudoku adalah permainan mengisi kotak-kotak 
pada ruang berukuran 9 × 9 dengan bilangan 

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

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

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

Asah Otak
Sudoku

Putut Hardiyanto

Sudoku Edisi Triwulan I

Sudoku Edisi Triwulan IV - 2018
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