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SAPA 



 Editorial 
 

Pembaca yang budiman, 
Untuk kedua kalinya kami 

mengunjungi Anda dengan 

membawa sajian yang lebih segar 

dan aktual selepas hiruk pikuk HUT 

ke-35 BPKP. Kemeriahan HUT    

ke-35 BPKP dan kegembiraan yang 

menyertainya menghiasi terbitan 

kali ini dalam rubrik BELI. HUT  

ke-35 BPKP dengan tema mengenai 

inovasi yang memberi pesan khusus 

kepada Puslitbangwas sebagai garda 

terdepan dalam inovasi 

mengarahkan Topik Pilihan (TOPI) 

kali ini berkaitan dengan inovasi. 

Continuous Auditing dan 

Continuous Monitoring (CACM) 

merupakan salah satu bentuk inovasi 

dalam dunia internal audit 

belakangan ini. IIA menerbitkan dua 

panduan (guidance) terkait dengan 

CACM ini. Lantas bagaimana kita 

melihatnya dalam konteks 

Indonesia? Puslitbangwas menelaah 

praktik di BPKP sendiri untuk 

melihat penerapan konsep ini dalam 

mengatasi berbagai masalah dari sisi 

manajemen dan internal audit. 

Topik ini didukung penelusuran 

penerapan CACM dalam kerangka 

penyusunan laporan keuangan 

pemerintah pusat dalam Artikel 

Bebas (KELAS). CACM akan 

semakin populer dalam penggunaan 

teknologi informasi, maka terbitan 

kali ini juga memperkenalkan 

pemahaman mengenai Big Data. 

Pengawasan lintas sektoral 

yang merupakan core BPKP juga 

mendapat perhatian dari 

Puslitbangwas BPKP melalui 

beberapa kajiannya. Peran 

pengawasan BPKP dalam 

pengawasan lintas sektoral dapat 

berupa assurance dan consulting 

dalam berbagai tahapan kegiatan. 

Membedah pengawasan lintas 

sektoral membawa pemikiran pada 

kejelasan peran BPKP dan APIP 

lainnya dalam penyelenggaraan 

pengawasan pemerintahan di 

Indonesia. Kegiatan lintas sektoral 

dan pengawasannya tidak terlepas 

dari kebijakan, sehingga policy 

research menjadi penting sekaligus 

bagian dari pengembangan gagasan 

(BANGGA).

  

 

  

EDITORIAL 



Hal lain yang dapat dijumpai 

dalam terbitan ini adalah proses 

mendorong inovasi para pemimpin 

berkualitas lewat Proyek Perubahan 

(Proper). Hasil Proper peserta diklat 

dihimpun dan dicermati untuk 

melihat implementasinya yang 

diharapkan dapat menghasilkan peta 

perubahan yang akan dilakukan 

dalam mendukung kesuksesan 

organisasi. 

Tak lupa terbitan ini 

menyajikan hal yang memperkaya 

pengetahuan dalam penelitian lewat 

Istilah dan Definisi (IDE), selingan 

yang menyegarkan lewat Humor, 

dan asah otak yang agak serius 

lewat permainan angka Sudoku. 

Penerbitan kali ini yang 

bersamaan dengan momen persiapan 

Asian Games menjadikan gelora 

event olahraga ini juga ingin 

disemarakkan dengan kampanye 

untuk menyukseskannya. Api 

semangat meraih bintang tentunya 

bukan hanya milik peserta pesta 

olahraga akbar ini, melainkan juga 

menjadi “bara semangat” bagi kita 

dalam melakukan berbagai hal 

termasuk penelitian. 

Salam kami. 

EDITORIAL 
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Kajian 

Penerapan Continuous Auditing Dan Continuous Monitoring  

–Studi Pada Instansi Pemerintah Pusat 
Oleh: Tim CACM 

 

A. Latar Belakang 

Kajian ini diawali adanya 

beberapa permasalahan penyusunan 

laporan keuangan.  Sejak tahun 

2006 hingga tahun 2015, opini 

BPK-RI atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) belum 

mencapai kualitas tertinggi. 

Penyajian LKPP dan LKKL masih 

menghadapi masalah yang sama dan 

berulang setiap tahun karena 

lemahnya sistem pengendalian 

intern (SPI). Hal ini terkait dengan 

pemantauan oleh pihak manajemen 

dan pengawasan oleh Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) belum berjalan efektif. Pola 

pemantauan dan pengawasan 

dengan cara tradisional belum 

mampu mengatasi atau mendeteksi 

secara dini terjadinya penyimpangan 

keuangan. Konsep continuous 

auditing dan continuous monitoring 

(CACM) merupakan metode dalam 

rangka melakukan pemantauan dan 

pengawasan secara terus-menerus 

atas suatu pokok permasalahan 

dengan lebih cepat dan tepat. 

 

 

 

 

 

Kelebihan dari metode CACM 

menjadi motivasi untuk mengkaji 

lebih dalam penerapan metode 

CACM di salah satu instansi 

pemerintah guna mengetahui secara 

detail apakah pemantauan oleh 

manajemen dan pengawasan oleh 

APIP telah mengarah pada 

karakteristik CACM. Fokus kajian 

terletak pada penyusunan laporan 

keuangan, dengan unit pengkajian 

pada Biro Keuangan dan APIP. 

Tujuannya untuk mengetahui peta 

permasalahan, mekanisme 

pemantauan oleh manajemen dan 

pengawasan oleh APIP, dan 

merumuskan ilustrasi penerapan 

CACM untuk mengatasi 

permasalahan penyusunan laporan 

keuangan.   

 

B. Referensi Peraturan 

Perundang-undangan dan 

Teori 

Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP 

menyebutkan bahwa perwujudan 

peran APIP yang efektif sekurang-

kurangnya harus (a) memberikan 

keyakinan yang memadai atas 

ketaatan, kehematan, efisiensi, dan 

efektivitas pencapaian tujuan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah;  (b) 

TOPI 

(Topik Pilihan) 

“Pola pemantauan dan 

pengawasan dengan cara 

tradisional belum mampu 

mengatasi atau mendeteksi 

secara dini terjadinya 

penyimpangan keuangan.” 

 



 

SEPUTAR LITBANG TRIWULAN II/2018 6 

 

memberikan peringatan dini dan 

meningkatkan efektivitas 

manajemen risiko dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah; serta (c) 

memelihara dan meningkatkan 

kualitas tata kelola penyelenggaraan 

tugas dan fungsi instansi 

pemerintah.  Kemudian pada pasal 

11, pimpinan instansi pemerintah 

wajib melakukan pemantauan SPI 

yang dilaksanakan melalui 

pemantauan berkelanjutan, evaluasi 

terpisah, tindak lanjut rekomendasi 

hasil audit, dan reviu lainnya. 

Pemantauan berkelanjutan (pasal 

44) diselenggarakan melalui 

kegiatan pengelolaan rutin, 

supervisi, pembandingan, 

rekonsiliasi, dan tindakan lain yang 

terkait dalam pelaksanaan tugas.  

Unsur pemantauan berkelanjutan 

menjadi salah satu unsur yang 

terpenting dalam pelaksanaan SPI 

bagi manajemen dan APIP. 

Pengertian continuous 

auditing (CA) menurut AICPA 

(2015:4) merupakan metodologi 

yang digunakan auditor untuk 

memberikan keyakinan atas suatu 

kejadian/hal pokok sesegera 

mungkin.  Hal pokok tersebut 

merupakan tanggung jawab dan 

dihasilkan oleh manajemen. 

Jaminan atas hal pokok tersebut 

diberikan oleh auditor melalui 

penerbitan laporan dalam waktu 

yang bersamaan dengan waktu yang 

pendek setelah kejadian 

(diterbitkannya laporan atas 

kejadian/hal pokok).    

Robert L. Mainardi 

menyatakan CA sebagai sebuah alat 

yang digunakan untuk memberikan 

jaminan memadai bahwa 

pengendalian didesain dengan tepat 

(suitably desaigned), dilaksanakan 

(established), dan bekerja seperti 

yang direncanakan (operating as 

intended). Kemudian Deloitte 

menekankan pada kontinuitas 

perolehan data untuk mendukung 

kegiatan audit. Dengan demikian 

CA memungkinkan audit internal 

dapat mengumpulkan data dari 

proses, transaksi, atau akun yang 

mendukung kegiatan audit; capaian 

hasil lebih tepat waktu dan biaya 

rendah; audit lebih fokus; 

perencanaan audit lebih dinamis; 

mengurangi biaya audit; serta 

meningkatkan efektivitas audit.     

Selanjutnya menurut IIA 

(2005:1), CA didefinisikan sebagai 

sebuah metode yang digunakan 

untuk melakukan assessment atas 

pengendalian dan risiko secara lebih 

sering. Jadi berfokus pada 

pengendalian dan risiko. Definisi 

ini didukung oleh John Verver 

(2008) dan David Coderre (2016). 

John Verver menyatakan bahwa CA 

dilakukan untuk lebih memberikan 

jaminan yang berkelanjutan 

(ongoing assurance) dan 

pemahaman dalam waktu yang tepat 

(timely insight) atas pengendalian 

dan risiko. David Coderre lebih 

TOPI 

(Topik Pilihan) 
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tegas dengan menyatakan bahwa CA 

terdiri dari continuous control 

assessments dan continuous risk 

assessments.   

Kemudian IIA (2015) 

mempertajam definisi CA dengan 

penekanan pada penggunaan 

teknologi informasi, sehingga 

muncul kata automatically yang 

dapat diartikan bahwa CA 

merupakan mekanisme yang 

terpasang dalam organisasi. Definisi 

ini menggabungkan definisi AICPA, 

Mainardi dan IIA 2005 dengan kata-

kata kunci assessment, risk, control, 

subject matter, dan shorter 

timeframe.  

Berdasarkan beberapa definisi 

di atas, beberapa poin penting yang 

menjadi ciri/karakteristik CA 

sebagai berikut: 

1) Dilakukan oleh pihak yang 

independen, yaitu internal 

auditor; 

2) Hal pokok (subject matter) 

berupa pengendalian intern atau 

pengendalian kunci menjadi 

obyek audit yang merupakan 

tanggung jawab manajemen; 

3) Penerbitan laporan dalam waktu 

bersamaan atau segera setelah 

kegiatan dilaksanakan; 

4) Memberikan keyakinan 

memadai (reasonable 

assurance) atas hal pokok 

(subject matter); 

5) Sebagai alat yang dapat 

memberikan peringatan dini 

(early warning system); 

6) Pelaksanaannya akan 

menghemat biaya audit; 

7) Mengikuti perkembangan bisnis 

serta memberikan rekomendasi 

yang relevan dan tepat waktu; 

8) Perolehan data berlangsung 

terus-menerus untuk 

mendukung aktivitas audit.  

Adapun continuous 

monitoring (CM) menurut IIA 

(2005) merupakan  proses yang 

dilakukan oleh manajemen secara 

terus-menerus untuk mengetahui 

bahwa pengendalian intern 

berfungsi dengan efektif. Menurut 

Coderre (2009;71) continuous 

monitoring is the process that 

management puts in place to ensure 

that its policies, procedures, and 

business processes are operating 

effectively. Definisi ini hampir sama 

dengan definisi menurut IIA, tetapi 

lebih menyebut kebijakan, prosedur, 

dan proses bisnis sebagai pengganti 

kata internal control. Manajemen 

harus mengidentifikasi titik kritis 

pengendalian dan memasang alat 

pengujian untuk menentukan bahwa 

pengendalian tersebut berjalan 

dengan baik. Pengujian dengan 

metode CM dilakukan secara terus-

menerus untuk menjawab tanggung 

jawab manajemen mengenai 

kecukupan dan keefektifan 

pengendalian.   

Dalam pengertian yang lain, 

Deloitte menyatakan “continuous 

monitoring enables management to 

continually review business processes 

TOPI 

(Topik Pilihan) 
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for adherence to and deviations 

from their intended levels of 

performance and effectiveness”. 

Definisi ini menekankan pada 

review proses bisnis secara terus-

menerus untuk mengetahui unjuk 

kerja dan efektivitas proses bisnis.  

Lebih lanjut Deloitte menyatakan 

manfaat CM bagi manajemen dapat 

(a) menilai efektivitas pengendalian 

dan mendeteksi risiko yang 

mungkin muncul; (b) memperbaiki 

proses bisnis dan aktivitas yang 

sesuai dengan standar dan 

kepatuhan pada etika; (c) 

menjalankan keputusan tepat waktu; 

serta (d) meningkatkan efektivitas 

biaya pengendalian dan monitoring 

dengan menggunakan solusi 

teknologi informasi.  

Sementara ISACA 

menambahkan bahwa  CM sama 

dengan sistem informasi untuk 

eksekutif. Sistem ini didesain untuk 

menyajikan ringkasan informasi 

mengenai transaksi organisasi 

seperti volume penjualan harian, 

order yang diterima, dan 

pengirimannya.  Selanjutnya IIA 

(2015) menjelaskan bahwa prinsip-

prinsip CM meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Tujuan, yaitu 

mempertimbangkan tujuan 

usaha dan faktor kunci sukses; 

2) Risiko, yaitu menentukan 

kemungkinan kendala dalam 

pencapaian tujuan; 

3) Respon, yaitu meluruskan 

berbagai sumber data untuk 

menemukan atau menguatkan 

risiko yang timbul; 

4) Timing, yaitu dapat mendeteksi 

kelemahan pengendalian dengan 

tepat waktu; 

5) Action, yaitu dapat menelusuri 

kekurangan (defisiensi) dan 

mengambil tindak lanjut 

perbaikan. 

Berdasarkan beberapa 

pengertian CM tersebut, maka 

ciri/karakteristik CM adalah (1) 

proses yang dilakukan oleh 

manajemen; (2) hal yang dipantau 

dapat berupa pengendalian; (3) 

memantau pengendalian intern 

untuk meyakini telah berfungsi 

efektif; (4) dapat meningkatkan 

efektivitas pengendalian intern atas 

risiko yang dimitigasi; (5) dapat 

mengetahui adanya penyimpangan 

atau anomali untuk diperbaiki; dan 

(6) dilaksanakan secara terus-

menerus.   

Konsep CA dan CM 

merupakan dua hal yang berbeda, 

tetapi berhubungan satu dengan 

lainnya. Mainardi mengatakan 

bahwa CM membandingkan antara 

realisasi dengan target, sedangkan 

CA melakukan proses 

validasi/pengujian efektivitas 

pengendalian atas suatu proses 

bisnis dalam mencapai target yang 

diharapkan.   

 

TOPI 

(Topik Pilihan) 
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“Konsep CA dan CM 

merupakan dua hal yang 

berbeda, tetapi berhubungan 

satu dengan lainnya.” 

Coderre (2009;72) mencatat 

setidaknya ada empat perbedaan CA 

dan CM terkait dengan fungsi, 

tingkat risiko, cakupan 

pembandingan, dan tindak lanjut 

rekomendasi. Terkait dengan fungsi, 

CA adalah fungsi internal auditor 

dan CM adalah fungsi manajemen. 

Metode CA tidak perlu dilakukan 

pada tingkat risiko tertentu dan 

harus dilakukan pada tingkat risiko 

yang lain. Mengenai cakupan 

pembandingan, manajemen 

membandingkan suatu kondisi 

dengan target, sedangkan auditor 

membandingkan dengan waktu dan 

entitas lain. Manajemen 

melaksanakan tindak lanjut atas 

rekomendasi audit dan auditor 

memantau tindak lanjut yang 

dilakukan oleh manajemen.  

Berdasarkan uraian di atas, 

dalam penerapan CA harus ada hal 

pokok (subject matter) yang akan 

dilakukan audit. Sementara itu, 

salah satu hal yang menjadi 

perhatian manajemen dalam 

penerapan CM adalah sistem 

pengendalian intern. Dengan 

demikian sistem pengendalian intern 

menjadi hal pokok yang dapat 

dipantau oleh manajemen dan 

diaudit oleh auditor dalam konteks 

pelaksanaan CM dan CA. Penerapan 

CA menurut IIA (2015) dalam 

GTAG mengandung beberapa 

tahapan, yaitu menetapkan strategi 

CA, memperoleh data untuk 

penggunaan rutin, membangun 

indikator CA, dan melaporkan 

hasilnya.  

 

C. Hasil Pengkajian  

Analisis terhadap hasil 

pengkajian menghasilkan beberapa 

hal yang menjadi perhatian penting 

bagi pimpinan BPKP sebagai 

berikut: 

1. Peta permasalahan 

penyusunan laporan keuangan  

Setiap K/L membukukan 

transaksi keuangannya pada 

setiap Unit Akuntansi Kuasa 

Pengguna Anggaran (UAKPA). 

Hal itu dilakukan merujuk pada 

Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 213/PMK.05/2013 yang 

merupakan tindak lanjut dari UU 

Nomor 1 Tahun 2004, UU 

Nomor 17 Tahun 2003, dan PP 

Nomor 71 Tahun 2010. Secara 

umum isi ketentuan tersebut 

menyatakan bahwa setiap K/L 

menyelenggarakan SAI yang 

terdiri dari akuntansi dan 

pelaporan keuangan serta 

akuntansi dan pelaporan BMN. 

Proses penyusunan laporan 

meliputi empat tahapan mulai 

dari tahap pemrosesan transaksi, 

perekaman transaksi, 

pengunggahan ke aplikasi e-

Rekon (rekonsiliasi), dan proses 

TOPI 

(Topik Pilihan) 
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penerbitan laporan. Hasil 

pemetaan permasalahan dari 

proses penyusunan laporan 

keuangan menunjukkan adanya 

tiga permasalahan yang selalu 

berulang terjadi di setiap tahun, 

yaitu akun yang sama memiliki 

saldo berbeda pada beberapa 

komponen laporan keuangan, 

pembayaran yang tumpang 

tindih antara uang makan dengan 

uang saku perjalanan dinas, dan 

ketidaksesuaian nilai aset tetap 

di neraca dengan nilai menurut 

fisiknya. Permasalahan tersebut 

berupa saldo tidak normal, aset 

belum diregister, realisasi tanpa 

pagu, pengembalian belanja, 

neraca tidak balance, dan jurnal 

tidak lazim. Atas permasalahan 

ini telah dipantau dengan 

aplikasi e-Rekon yang dibuat 

oleh Kementerian Keuangan. 

Permasalahan pada tahapan 

transaksi yang akan diambil 

adalah pembayaran yang 

tumpang tindih pada uang 

makan dan uang harian 

perjalanan dinas. Masalah ini 

masih dialami sampai dengan 

tahun 2016 oleh BPKP sehingga 

perlu dimasukkan dalam 

skenario CACM. Masalah lain 

terkait dengan kekurangan 

volume pekerjaan.  Hal ini akan 

terkait dengan penyajian aset 

tetap di neraca dan bermuara 

pada penyajian aset tetap di 

neraca yang tidak didukung 

kuantitas fisik aset tetap yang 

bersangkutan. 

2. Mekanisme pemantauan oleh 

manajemen  

Manajemen yang dalam 

hal ini adalah Kepala Subbagian 

Keuangan, Kepala Bagian Tata 

Usaha, Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA), Kepala 

Subbagian Akuntansi - Biro 

Keuangan, dan Pejabat Eselon 

satu selaku Pengguna Anggaran 

(PA) dalam melakukan 

pemantauan terhadap 

penyusunan laporan keuangan 

serta permasalahan yang 

dihadapi masih secara 

konvensional. Mekanisme 

pemantauan yang ditempuh 

adalah me-review dan menelaah 

dengan menggunakan printout 

atau hardcopy laporan keuangan. 

Selain menggunakan hardcopy 

juga menggunakan aplikasi e-

Rekon untuk pemantauan atas 

permasalahan berupa saldo tidak 

normal, aset belum diregister, 

realisasi tanpa pagu, 

pengembalian belanja, neraca 

tidak balance, dan jurnal tidak 

lazim. Pemantauan juga 

menggunakan aplikasi 

pendukung yang dibangun 

sendiri oleh unit kerja seperti 

aplikasi SPPD, aplikasi surat 

tugas, dan aplikasi lainnya. 

Selain itu, pemantauan juga 

dilakukan secara manual dengan 

TOPI 

(Topik Pilihan) 
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cara meminta fisik laporan 

keuangan. 

Namun, kegiatan 

pemantauan oleh manajemen 

belum sepenuhnya efektif karena 

masih ditemukan permasalahan 

yang sama dan berulang. Hal ini 

disebabkan kegiatan pemantauan 

yang dilakukan belum mengarah 

pada risiko dan pengendalian 

kunci untuk mengatasi pokok 

permasalahan keuangan.   

3. Mekanisme Pengawasan oleh 

APIP atas Laporan Keuangan 

Inspektorat BPKP telah 

melakukan pengawasan dalam 

bentuk review, audit, dan 

evaluasi. Pelaksanaan review 

dan audit laporan keuangan 

masih secara tradisional, yaitu 

mengunjungi objek audit atau 

review setelah laporan keuangan 

selesai disusun (post), 

menentukan sampel audit 

berdasarkan kondisi yang 

dijumpai (transaksi yang besar, 

mempunyai risiko tinggi, dan 

sebagainya), dan biasanya waktu 

penyelesaian laporan berjarak 

cukup jauh dari kejadian yang 

ditemukan.  Kondisi ini belum 

mengarah pada konsep CA yang 

menghendaki adanya pemberian 

assurance secara bersamaan atau 

segera setelah kegiatan selesai. 

Pemberian assurance yang 

terus-menerus akan 

meningkatkan peran APIP dalam 

mengawal penyajian laporan 

keuangan.  Dalam hal ini 

Inspektorat seyogyanya dapat 

melakukan review laporan 

keuangan sejak terjadinya 

transaksi keuangan hingga 

penyusunan laporan keuangan 

berakhir. Artinya, Inspektorat 

mengefektifkan perannya 

sebagai pemberi early warning 

system atau melakukan deteksi 

dini terjadinya penyimpangan.   

4. Upaya mengefektifkan 

penerapan CACM  

Konsep CACM merupakan 

metode dalam kegiatan 

pemantauan dan audit yang 

sifatnya kontinu dan sistematis. 

Untuk mengefektifkan 

penerapan CACM harus diawali 

dari pemetaan permasalahan 

terkait dengan laporan keuangan 

yang sering berulang, dan/atau 

menjadi perhatian manajemen, 

dan/atau menjadi prioritas untuk 

penyelesaiannya (sesuai dengan 

peta masalah). Langkah 

selanjutnya adalah 

mengindentifikasi risiko dan 

pengendalian kunci setiap 

permasalahan sebagai dasar 

untuk merancang skenario 

CACM yang tepat sehingga 

penyimpangan dapat dideteksi 

secara cepat untuk segera 

dilakukan tindakan perbaikan.  

 

D. Simpulan dan Saran 

Pemantauan secara terus-

menerus oleh manajemen dan 

TOPI 
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pengawasan secara terus-menerus 

oleh internal auditor dapat 

meningkatkan efektivitas 

pengendalian intern untuk 

mendukung baik peningkatan 

akuntabilitas keuangan maupun 

kinerja. Penerapan CACM akan 

menjadi kebutuhan bagi instansi 

pemerintah seiring dengan kemajuan 

teknologi informasi, adanya 

keterbatasan anggaran, dan jumlah 

sumber daya manusia. 

Hasil pengkajian ini 

memberikan masukan/saran kepada 

pimpinan instansi pemerintah, 

terutama APIP, dapat menjadi pionir 

pengembangan metode CACM 

dalam mendukung pelaksanan tugas 

dan fungsinya menjadi lebih efektif. 

 

 

 

 

 

   

TOPI 

(Topik Pilihan) 

“Pemantauan secara terus-menerus oleh manajemen dan 

pengawasan secara terus-menerus oleh internal auditor 

dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern 

untuk mendukung baik peningkatan akuntabilitas 

keuangan maupun kinerja. Penerapan CACM akan 

menjadi kebutuhan…” 
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Kajian Pengawasan Lintas Sektoral 
Oleh: Octavia Hernawa S. 

 

uslitbangwas BPKP 

melakukan beberapa kali 

penelitian dengan topik 

pengawasan program lintas sektor. 

Kajian berjudul “Posisi dan Peran 

BPKP Dalam Pengawasan Program 

Lintas Sektoral (LHT-709/LB/2010 

Tanggal 20 September 2010)” 

merupakan  hasil kajian 

Puslitbangwas mengenai 

Pengawasan Program Lintas 

Sektoral yang pertama kali 

dilakukan. Di tahun-tahun 

berikutnya, beberapa topik 

penelitian mengenai program lintas 

sektoral yang dilakukan oleh 

Puslitbangwas adalah 

 Kajian Lintas Sektoral: Analisis 

Terhadap Pengawasan Program 

Lintas Sektoral (LP-43/LB/2014 

Tanggal 19 Mei 2014); 

 Bahan Pedoman Umum 

Pengawasan Lintas Sektoral 

(LP-101/LB/2015 Tanggal 30 

Juli 2015); 

 Laporan Hasil Kajian 

Implementasi Pengawasan 

Lintas Sektoral (LP-

130/LB/2015 Tanggal 29 Des 

2015). 

 

Dalam terbitan kali ini akan 

disajikan hasil kajian pengawasan 

program lintas sektoral tahun 2010.  

Pada intinya, kajian tersebut 

bertujuan untuk menjelaskan 

definisi program lintas sektoral, 

bentuk pengawasan, serta peran 

BPKP dan APIP lainnya dalam 

pengawasan program/kegiatan lintas 

sektoral.  

Dalam kajian tersebut dibahas 

mengenai peraturan dan regulasi 

yang terkait dengan program lintas 

sektoral, definisi lintas sektoral, best 

practice audit lintas sektoral di 

negara lain, beberapa contoh 

program lintas sektoral di Indonesia, 

serta pengawasan program lintas 

sektoral dan peran BPKP di 

dalamnya. 

Dalam kajian ini peraturan dan 

regulasi yang dikaitkan dengan 

program lintas sektoral adalah  

1. Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional, khususnya pasal-pasal 

yang berkaitan dengan 

koordinasi pelaku pembangunan, 

perencanaan pembangunan, serta 

pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan perencanaan 

pembangunan; 

2. Pasal 58 Undang-undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara 

mengenai sistem pengendalian 

intern di lingkungan 

pemerintahan; 

3. Pasal 6 Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang 

P 
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Keuangan Negara mengenai 

pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 

Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan, mengenai 

definisi yang terkait dengan 

definisi pengendalian, 

pemantauan, evaluasi, program, 

kegiatan, dana dekonsentrasi, 

dan dana tugas pembantuan. 

Selain itu, disajikan juga pasal 

mengenai pelaku pengendalian 

pelaksanaan rencana 

pembangunan;  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan, khususnya terkait 

pengawasan dana dekonsentrasi, 

dana tugas pembantuan, 

koordinasi pembinaan dan 

pengawasan, serta pemeriksaan 

dana tersebut; 

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 

60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, 

khususnya mengenai definisi 

SPIP (ps 1), penanggung jawab 

SPIP (ps 47), pelaporan 

pengawasan intern (ps 48); 

7. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 

2010-2014. 

 

Selain peraturan dan regulasi, 

referensi lain yang dikaitkan dengan 

pengawasan lintas sektoral dalam 

hasil kajian tersebut, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Peran Internal Auditor menurut 

the IIA, The Professional 

Practices Framework, March 

2007, p.xxiii, mengandung lima 

komponen kunci peran auditor 

intern, yaitu a. membantu 

organisasi mencapai tujuan; b. 

menilai dan memperbaiki 

efektivitas proses manajemen 

risiko, pengendalian, dan tata 

kelola; c. aktivitas assurance 

dan konsultasi dirancang untuk 

menambah nilai dan 

memperbaiki operasi; d. 

independence and objectivity; 

dan e. pendekatan yang 

sistematis dan disiplin (The 

Engagement Process); 

2. Kerangka Acuan Kegiatan 

Penyusunan Pedoman 

Pengawasan Intern atas Kegiatan 

yang Bersifat Lintas Sektoral, 

yang pada intinya menyebutkan 

bahwa perlu adanya redefinisi 

lebih lanjut mengenai 

mekanisme pelaksanaan 

pengawasan intern oleh BPKP 

dan APIP lainnya, dalam rangka 

menghindari adanya overlapping 

aktivitas pengawasan; 

3. Prosiding Rapat kerja BPKP 

Tahun 2008, yang menyebutkan 

mengenai pengawasan 

akuntabilitas keuangan negara 

terhadap kegiatan lintas sektoral 

sebagai proses kegiatan 

TOPI 
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pengawasan intern dalam rangka 

memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa control, risk 

management, dan government 

process atas pengelolaan 

keuangan negara dapat 

memenuhi standar (best 

practice) dan meningkatkan 

secara berkelanjutan, sehingga 

keuangan negara benar-benar 

digunakan secara efisien, 

ekonomis dan efektif, transparan 

dan bertanggung jawab, serta 

adil dan patut dalam rangka 

mencapai tujuan bernegara.  

 

Dalam pendefinisian lintas 

sektoral, referensi utama diambil 

dari PP 60/2008 pasal 49 ayat (2) 

huruf a, yang menyebutkan kegiatan 

yang bersifat lintas sektoral 

merupakan kegiatan yang dalam 

pelaksanaannya melibatkan dua atau 

lebih kementerian negara/lembaga 

atau pemerintah daerah yang tidak 

dapat dilakukan pengawasannya 

oleh Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah kementerian negara/ 

lembaga, provinsi, atau 

kabupaten/kota karena keterbatasan 

kewenangan. Selanjutnya, dalam 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional disebutkan juga istilah 

program lintas dan program 

kewilayahan dan lintas wilayah. 

Program Lintas Kementerian/ 

Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah menurut undang-undang ini 

adalah sekumpulan rencana kerja 

beberapa kementerian /lembaga atau 

beberapa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. Sedangkan Program 

Kewilayahan dan Lintas Wilayah 

adalah sekumpulan rencana kerja 

terpadu antar-kementerian/ lembaga 

dan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

mengenai suatu atau beberapa 

wilayah, daerah, atau kawasan. 

Berdasarkan berbagai regulasi 

dan referensi tersebut di atas, 

dirumuskan pengertian program/ 

kegiatan lintas sektoral sebagai 

program/kegiatan yang melibatkan 

lebih dari satu bidang/sektoral 

kehidupan dalam masyarakat. 

Di tataran implementasi, 

disajikan best practice Audit Lintas 

Sektoral di Australia (Negara 

Bagian Victoria dan Queensland). 

Di Australia, khususnya Victoria, 

untuk interdepartemental works, 

audit difokuskan pada pelaksanaan 

program yang dilakukan oleh 

departemen yang dominan (PIC). 

Adapun untuk pelaksanaan program 

lintas sektoral departeman 

pendukung akan melakukan audit 

jika dipandang perlu. Penanggung 

jawab program lintas sektoral adalah 

departemen yang dominan dalam 

pencapaian program tersebut. 

Penganggaran program lintas 

sektoral diidentifikasi secara khusus, 

sehingga akan terlihat seluruh 

departemen yang terkait dengan 

program lintas sektoral tertentu 
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beserta anggarannya. Kinerja 

program lintas sektoral didukung 

oleh kinerja output yang dihasilkan 

oleh masing-masing departemen 

terkait. 

Di negara bagian Queensland, 

audit lintas sektoral merupakan 

audit atas isu /area tertentu yang 

dilakukan oleh Queensland Audit 

Office (QAO) kepada sektoral 

publik di Queensland. Objek audit 

ditentukan berdasarkan risiko, 

materialitas, kepentingan publik, 

serta potensi untuk perbaikan 

akuntabilitas dan manajemen 

keuangan. 

 

Lintas Sektoral di Indonesia 

Dalam hasil kajian tahun 2010 

tersebut, program lintas sektoral di 

Indonesia tercermin dalam RPJMN, 

yang kemudian dituangkan secara 

operasional ke dalam program-

program prioritas nasional. Untuk 

pencapaiannya, program nasional 

tersebut selanjutnya dijabarkan 

menjadi substansi inti/kegiatan 

prioritas, program, kegiatan, output, 

dan outcome yang menjadi tanggung 

jawab masing-masing kementerian/ 

lembaga dan pemerintah daerah.  

Dengan karakteristik program 

di sektor publik di Indonesia 

tersebut, maka pengawasan program 

lintas sektoral bukan merupakan 

pengawasan yang terpisah dan 

berdiri sendiri pada masing-masing 

kementerian/lembaga dan/atau 

pemerintah daerah. Pengawasan 

oleh APIP harus dilakukan secara 

terintegrasi dan terkoordinasi sejak 

perencanaan program, pelaksanaan 

kegiatan, dan akuntabilitasnya. 

Akuntabilitas secara tahunan di 

tingkat kementerian/lembaga/ 

pemerintah daerah untuk capaian di 

kementerian/lembaga/pemerintah 

daerah dan secara lima tahunan 

untuk capaian program. Sebelum 

melaksanakan pengawasan terhadap 

program lintas sektoral perlu 

diperoleh suatu pemahaman yang 

sama di antara APIP mengenai 

pengertian program lintas sektoral 

dan pihak yang terlibat.  

Sementara itu, jenis 

pengawasan yang tepat digunakan 

dalam pengawasan program/ 

kegiatan lintas sektoral adalah audit, 

evaluasi, dan pemantauan. BPKP 

sebagai auditor Presiden lebih 

berperan dalam melakukan 

pengawasan terhadap program lintas 

sektoral, sedangkan APIP lainnnya 

berperan dalam pengawasan 

terhadap kegiatan lintas sektoral di 

instansinya masing-masing.  

Lebih jauh, sebagai APIP 

peran yang harus dijalankan oleh 

internal auditor pemerintah dalam 

pengawasan program lintas sektoral 

adalah assurance dan consultancy, 

yang dirancang untuk menambah 

nilai dan memperbaiki operasi 

organisasi. Implementasi selama ini 

dilakukan oleh Bappenas yang telah 

melakukan evaluasi terhadap 

perencanaan program/kegiatan lintas 
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sektoral untuk mengetahui apakah 

terdapat kesesuaian antara kinerja 

output dan outcome, serta apakah 

perencanaan berhasil mencapai 

programnya. APIP kementerian/ 

lembaga atau pemda yang terlibat 

dalam program/kegiatan lintas 

sektoral memiliki keterbatasan 

kewenangan untuk melakukan 

pengawasan terhadap program/ 

kegiatan lintas sektoral, sehingga 

pengawasan yang dilakukannya 

hanya terbatas pada pelaksanan 

kegiatan yang menjadi tanggung 

jawab kementerian/lembaga atau 

pemda tersebut yang tercantum 

dalam DIPA-nya. Adapun BPKP 

tidak terlepas dari kedua aktivitas 

dimaksud, yaitu peran sebagai 

pelaksana assurance dan 

consultancy (assurer dan 

consultant). 

 

“…peran yang harus dijalankan 

oleh internal auditor pemerintah 

dalam pengawasan program 

lintas sektoral adalah assurance 

dan consultancy, yang dirancang 

untuk menambah nilai dan 

memperbaiki operasi 

organisasi.” 

 

Lebih rinci lagi, peran BPKP 

dalam pengawasan program lintas 

sektoral yang disajikan dalam 

laporan hasil penelitian tahun 2010 

tersebut sebagai berikut: 

a. Pada tahap perencanaan 

program/kegiatan, fokus 

pengawasan BPKP adalah 

menilai keterhubungan antara 

sasaran nasional dengan sasaran 

strategis K/L atau pemerintah 

daerah, sedangkan fokus 

pengawasan APIP lainnya 

memastikan keterhubungan 

antara sasaran strategis K/L atau 

pemda terhadap sasaran 

nasional. Pada tahapan ini BPKP 

berperan sebagai assurer, 

dengan menggunakan tools 

pengawasan evaluasi. Laporan 

hasil evaluasi ditujukan kepada 

Penanggung Jawab Program. 

APIP lainnya berperan sebagai 

assurer internal dengan 

menggunakan tools pengawasan 

evaluasi. Laporan hasil evaluasi 

ditujukan kepada menteri/ 

pimpinan lembaga/kepala daerah 

yang bersangkutan dan BPKP; 

b. Pada tahap pelaksanaan 

kegiatan, BPKP tidak ikut 

melakukan pengawasan, kecuali 

diminta bantuannya oleh APIP 

Lainnya. Pengawasan pada 

tahap ini hanya dilakukan oleh 

APIP lainnya dengan fokus 

pengawasan berupa capaian 

sasaran strategis periodik dari 

kegiatan lintas sektoral yang 

menjadi tanggung jawab K/L 

atau pemda masing-masing. 

APIP K/L dan pemda berperan 

sebagai assurer internal dengan 

melakukan pemantauan atas 

pelaksanaan kegitan lintas 

sektoral di instansinya.  
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Laporan hasil pemantauan 

ditujukan kepada 

menteri/pimpinan 

lembaga/kepala daerah yang 

bersangkutan; 

c. Pada tahap akuntabilitas 

tahunan, fokus pengawasan 

BPKP adalah capaian atas target 

tahunan program lintas sektoral, 

sedangkan APIP lainnya 

terhadap akuntabilitas atas 

pelaksanaan kegiatan lintas 

sektoral di instansi masing-

masing. BPKP berperan sebagai 

assurer dengan melakukan 

evaluasi terhadap manfaat 

(outcome) kegiatan lintas 

sektoral di K/L/pemda. Laporan 

hasil evaluasi ditujukan kepada 

Penanggung Jawab Program dan 

tembusan kepada Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. 

APIP lainnya berperan sebagai 

assurer internal dengan 

melakukan audit kinerja atas 

akuntabilitas pelaksanaan 

kegiatan lintas sektoral di 

instansi masing-masing. Laporan 

hasil audit ditujukan kepada 

menteri/pimpinan lembaga/ 

kepala daerah yang 

bersangkutan; 

d. Pada tahap akuntabilitas lima 

tahunan, fokus pengawasan 

BPKP adalah outcome dan 

capaian atas sasaran nasional 

program lintas sektoral 

sebagaimana tertuang dalam 

RPJMN, sedangkan APIP 

lainnya terhadap akuntabilitas 

atas outcome dan capaian 

sasaran strategis di instansinya 

masing-masing. BPKP berperan 

sebagai assurer dengan 

melakukan evaluasi terhadap 

outcome atas program lintas 

sektoral dan target yang dicapai 

dalam lima tahun. Laporan hasil 

evaluasi ditujukan kepada 

Penanggung Jawab Program dan 

tembusan kepada Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. 

APIP lainnya berperan sebagai 

assurer internal dengan 

melakukan evaluasi terhadap 

outcome atas kegiatan lintas 

sektoral di instansinya masing-

masing. Laporan hasil audit 

ditujukan kepada menteri/ 

pimpinan lembaga/kepala daerah 

yang terkait dan BPKP. 

 

Dalam kajian “Posisi dan 

Peran BPKP Dalam Pengawasan 

Program Lintas Sektoral (LHT-

709/LB/2010 Tanggal 20 September 

2010)” juga dinyatakan bahwa 

pengawasan program lintas sektoral 

memerlukan adanya suatu sinergi 

antara BPKP dengan APIP lainnya 

untuk menghindari terjadinya 

tumpang tindih pengawasan. 
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Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Atas Desain 

Penelitian 
Oleh: M. Riyad, Gun Gun Gunanjar 

Sesuai dengan tugas dan 

fungsinya, Puslitbangwas BPKP 

mempunyai tugas melakukan 

pembinaan penelitian/pengkajian di 

lingkungan BPKP. Salah satu 

bentuk pembinaan Puslitbangwas 

BPKP adalah pemberian penjaminan 

kualitas (quality assurance/QA) atas 

desain penelitian/ pengkajian yang 

dilakukan oleh unit 

kerja lain di 

lingkungan BPKP. 

Pembinaan ini 

bertujuan agar 

kualitas hasil 

penelitian/pengkajian 

yang dilakukan oleh 

unit kerja di 

lingkungan BPKP 

dapat terjamin sesuai 

dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

Kegiatan QA oleh 

Puslitbangwas BPKP 

didasarkan pada 

Peraturan Kepala 

BPKP Nomor 5 

Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pembinaan, Koordinasi, 

dan Pelaksanaan Kegiatan 

Penelitian/Pengkajian di 

Lingkungan BPKP dan Surat Edaran 

Sekretaris Utama Nomor SE-

382/SU/LB/2018 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan 

Penelitian/Pengkajian di 

Lingkungan BPKP. 

Berdasarkan Peraturan Kepala 

dan Surat Edaran tersebut telah 

disusun Standard Operating 

Procedure (SOP) atas kegiatan 

pembinaan dalam bentuk QA 

sebagaimana terlihat dalam bagan 

alur kegiatan berikut ini. 

Gambar 1. Bagan Arus Pembinaan Penelitian 

melalui Penjaminan Kualitas atas Desain 

Penelitian/Pengkajian yang dilakukan di 

Puslitbangwas 

 

Terkait dengan kegiatan 

pembinaan dalam bentuk QA, 
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Puslitbangwas BPKP telah 

melakukan tugas perdana 

melakukan QA atas desain 

penelitian dari Pusdiklatwas BPKP 

berjudul “Evaluasi Pasca Pendidikan 

dan Pelatihan (Diklat) Peningkatan 

Kapabilitas Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP)” 

berdasarkan permintaan dari Kepala 

Pusdiklatwas BPKP melalui surat 

nomor S-846/DL/2/2018 tanggal 9 

April 2018. 

Beberapa hal yang menjadi 

cakupan dari kegiatan QA 

Puslitbangwas BPKP terkait dengan 

Judul Penelitian, Latar Belakang 

Masalah, Rumusan dan Identifikasi 

Masalah, Tujuan dan Manfaat, 

Ruang Lingkup, Sistematika 

Laporan, Tinjauan Pustaka, 

Kerangka Konseptual, Hipotesis, 

Metodologi, serta Daftar Pustaka. 

Ringkasan hasil QA atas desain 

penelitian oleh Pusdiklatwas BPKP 

tersebut antara lain dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Seringkali judul penelitian tidak 

dianggap penting, padahal judul 

penelitian berisi kata-kata kunci 

yang antara lain mengungkapkan 

permasalahan yang diteliti dan 

dapat menentukan ke mana arah 

tujuan penelitian. Oleh karena 

itu, judul penelitian harus 

menggambarkan secara jelas 

masalah, objek, variabel yang 

diteliti, dan waktu penelitian; 

2. Setelah judul penelitian, hal 

yang juga sangat penting adalah 

mendeskripsikan permasalahan 

penelitian di dalam latar 

belakang. Tim Peneliti sudah 

menguraikan permasalahan 

penelitian sesuai dengan yang 

dihadapinya, tetapi ada sedikit 

hal yang belum diungkapkan, 

padahal dapat menentukan hasil 

penelitian; 

3. Dampak dari sejumlah 

kekurangan dalam komponen 

tersebut di atas, maka “Rumusan 

pertanyaan penelitian belum 

mengungkapkan sepenuhnya 

permasalahan yang diteliti”. 

Sebaiknya rumusan 

permasalahan penelitian juga 

dituangkan secara jelas ke dalam 

pertanyaan-pertanyaan 

penelitian, seperti 

a. apakah hasil diklat, motivasi 

alumni, dan lingkungan 

kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap perilaku 

alumni untuk 

mengimplementasikan 

kemampuan dan 

keterampilan yang diperoleh 

dari diklat tersebut?; 

b. apakah implementasi hasil 

diklat dan peran alumni 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

peningkatan level 

kapabilitas APIP di unit 

organisasinya?; 

4. Banyak peneliti merumuskan 

atau menulis tujuan penelitian 

seolah-olah tidak ada kaitannya 
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dengan bagian lain atau berdiri 

sendiri. Padahal perumusan 

tujuan penelitian sangat 

berkaitan erat dengan perumusan 

permasalahan penelitian karena 

tujuan penelitian adalah 

menjawab pertanyaan yang 

terdapat dalam permasalahan 

tersebut;  

5. Terkait dengan tinjauan pustaka, 

teori yang digunakan sudah 

mengarah untuk memecahkan 

masalah dan memadai untuk 

melakukan sintesis mendapatkan 

variabel penelitian;  

6. Dalam metodologi penelitian 

telah ditambahkan metode 

wawancara untuk menggali 

permasalahan secara lebih 

mendalam dan tidak dapat 

dijelaskan melalui 

kuesioner. Alat 

analisis yang 

digunakan peneliti 

juga sudah tepat, 

tetapi dalam diskusi 

yang berkembang 

diperlukan 

pemahaman yang 

mendalam 

menggunakan 

analisis regresi, 

terutama terkait 

sampel, jenis data, 

dan penafsiran atas 

hasil koefisien-

koefisien yang muncul dari 

penggunaan aplikasi. 

 

Disimpulkan bahwa di masa 

depan kegiatan QA ini perlu 

dilaksanakan secara lebih baik, 

dengan mengembangkan pedoman 

teknis dan standar-standar yang 

lebih lengkap. Di samping itu, 

pelaksanaan QA tidak menunjukkan 

bahwa Puslitbangwas BPKP 

menggurui, tetapi sebagai sarana 

untuk melakukan diskusi terkait 

dengan kegiatan 

penelitian/pengkajian. Semakin 

baiknya penelitian/ pengkajian yang 

dilakukan oleh Puslitbangwas BPKP 

dan unit kerja lain di lingkungan 

BPKP akan menjadi inovasi bagi 

masa depan BPKP yang lebih baik.   
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“Leadership” Kreatif dan Inovatif, Berkarya Melalui Proper 
Oleh: I Wayan Simpen & Suryanto 

 

A. Latar Belakang 

Pemimpin mesti menjadi 

visioner dalam rangka mengawal 

tujuan organisasi.  Pemimpin harus 

mampu membawa perubahan yang 

lebih baik. Pemimpin harus mampu 

memotivasi bawahannya dan 

bekerja sama untuk mewujudkan 

visi dan misi organisasi.  Tidak 

hanya jago dalam berucap/berjanji, 

tetapi mesti mampu 

membuktikannya. Banyak orang 

ingin menjadi pemimpin karena 

motivasi, kekayaan, atau motivasi 

lain, tetapi tidak menyadari 

kemampuan yang dimilikinya.  

Meskipun memiliki talenta 

kepemimpinan sejak lahir, manusia 

mesti banyak belajar memahami 

potensi kemampun dirinya sendiri. 

Secara teori, kepemimpinan dapat 

dipelajari oleh setiap orang. Banyak 

ilmu tentang kepemimpinan. Jika 

seseorang mampu memahami 

dengan baik dan membuat strategi 

menerapkannya, niscaya jiwa 

kepemimpinannya bisa terwujud.   

Konsep pembelajaran yang 

terus-menerus menjadi perhatian 

dalam mencetak pemimpin yang 

tangguh. Oleh karena itu, diklat 

kepemimpinan selalu ada setiap 

tahun. Pembentukan karakter 

pemimpin harus mampu membuat 

perubahan mindset terkait 

pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang menjadi tujuan 

diklat. Dalam diklat kepemimpinan, 

budaya menulis ide/gagasan bagi 

peserta menjadi syarat mutlak. Buah 

karya proyek perubahan (proper) 

menjadi tuntutan dalam pola baru 

diklat kepemimpinan. Tidak terhenti 

dalam tataran konsep tetapi harus 

mampu membuktikan penerapannya 

di lapangan. Ide/gagasan harus 

mengacu pada kondisi unit kerjanya, 

sehingga pada unit kerja akan terjadi 

perubahan kultur/budaya atau cara 

kerja yang lebih efisien dan efektif.  

Permasalahannya, apakah proper 

telah mendukung inovasi 

pengawasan BPKP? Untuk 

menjawab hal ini, maka evaluasi 

atas proper dari semua peserta diklat 

menjadi bahan masukan untuk 

perbaikan kegiatan diklat 

kepemimpinan ke depan. 

 

B. Mengapa Mesti Membuat 

Proper? 

Persyaratan menyusun proper 

dari setiap peserta diklat 

kepemimpinan merupakan 

kebijakan/regulasi yang dikeluarkan 

oleh Lembaga Administrasi Negara 

(LAN) sejak tahun 2014 yang 

mengacu pada ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 

tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan Pegawai Negeri Sipil.  

Proper yang dibuat mesti melalui 
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proses uji proposal, piloting di unit 

kerja peserta diklat, kemudian ujian 

pertanggungjawaban hasil 

penerapan proper dari piloting harus 

memberikan nilai perubahan sesuai 

dengan main stone yang 

direncanakan.  Diharapkan 

penerapannya tidak sebatas saat 

piloting saja, melainkan terus 

berkelanjutan di tingkat unit kerja 

bahkan bisa dikembangkan pada 

tingkat regional/daerah atau 

nasional.   

Pola diklat seperti ini 

mendorong para birokrat untuk 

senantiasa membaca dan menuliskan 

buah pikirannya menjadi kenyataan. 

Budaya baca-tulis sebagai sasana 

berpikir menjadi media untuk 

meningkatkan kompetensi para 

pegawai/birokrat. Referensi 

berbagai hasil riset dan teori/kajian 

pustaka sudah pasti menjadi pijakan 

dalam membuat proper bagi peserta 

diklat. Artinya, bukan sekedar 

menulis, melainkan secara ilmiah 

dapat dipertanggungjawabkan.   

Banyak proper yang 

dihasilkan dari diklat kepemimpinan 

eselon IV hingga eselon I di 

lingkungan BPKP telah 

membuahkan berbagai inovasi 

pengawasan maupun dukungan 

pengawasan.  Uji kelayakan 

proposal proper, piloting, dan hasil 

proper harus sudah pasti lolos dari 

para penguji dan mentor.  

Permasalahan pasca proper adalah 

apakah proper telah 

diimplementasikan secara 

berkelanjutan di unit kerja peserta 

diklat?  Hal inilah yang mendorong 

Kepala BPKP memberikan amanat 

kepada Puslitbangwas BPK melalui 

Surat Kepala BPKP Nomor S-

724/K/LB/2016 tanggal 16 Agustus 

2016 untuk melakukan dokumentasi 

dan evaluasi atas proper peserta 

diklat kepemimpinan di lingkungan 

BPKP.  

 

C. Hasil Evaluasi Proper 

Proper diklat kepemimpinan 

tingkat I hingga tingkat IV di 

lingkungan BPKP sejak tahun 2014 

hingga 2016 berjumlah 191 buah 

dan telah dievaluasi sebanyak 133 

(69,63%) buah. Adapun sisanya 

sebanyak 58 (30,37%) buah belum 

dievaluasi karena proper 

bersangkutan belum diserahkan ke 

Puslitbangwas BPKP.  Dari 133 

proper yang dievaluasi, yang layak 

dikembangkan lebih lanjut sebanyak 

121 proper.  Sebanyak 12 proper 

tidak layak dikembangkan lebih 

lanjut karena spesifik hanya berlaku 

pada kondisi perwakilan BPKP yang 

bersangkutan atau merupakan tugas 

pokok dan fungsi harian yang sudah 

biasa dilaksanakan di unit kerja 

BPKP dan bukan merupakan hal 

baru. 

 

 

BANGGA 

(Pengembangan Gagasan) 



 

SEPUTAR LITBANG TRIWULAN II/2018 24 

 

Tabel 1. Jumlah proper diklat kepemimpinan tingkat I hingga tingkat IV di 

lingkungan BPKP 

  

Bagan 1. Jumlah proper diklat kepemimpinan tingkat I hingga tingkat IV di 

lingkungan BPKP 

  

 

 

 

 

 

Pengelompokan proper dilakukan 

dengan cara melihat judul dan 

substansi proper yang bersangkutan, 

kemudian dipilah berdasarkan tugas 

dan fungsi BPKP. Hasil 

pengelompokan 133 proper sebagai 

berikut: 

 

Jenis Diklat 

Jumlah 

proper 

seharusnya 

Proper yang 

diterima dan 

dievaluasi 

Proper yang 

belum diterima 

dan dievaluasi 

PIM I 13 7 6 

PIM II 29 13 16 

PIM III 90 64 26 

PIM IV 59 49 10 

Jumlah 191 133 58 
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Bagan 2. Hasil pengelompokan 133 proper

 

Hasil evaluasi di atas 

memberikan gambaran tema proper 

lebih banyak terkait dukungan 

pengawasan (ke-TU-an). Hal ini 

sangat terkait dengan jumlah peserta 

diklat yang kebanyakan dari pejabat 

tata usaha. Aturan pembuatan proper 

memfokuskan perubahan/inovasi 

pada subunit di mana peserta diklat 

bekerja. Ketentuan ini belum tentu 

menjadi prioritas utama untuk 

melakukan perubahan yang menjadi 

kebutuhan unit kerja. Padahal tugas 

dan fungsi utama BPKP lebih 

banyak melakukan assurance dan 

consulting untuk mengawal 

akuntabilitas keuangan 

negara/daerah. Proper yang 

bertemakan pengawasan lintas 

sektor, pengembangan SPIP, dan 

inovasi metode pengawasan based 

IT masih sedikit dibandingkan 

dengan tugas dukungan 

pengawasan. Hal ini dapat menjadi 

perhatian bagi penyelenggara diklat 

kepemimpinan ke depan. 

 

D. Saran 

Dalam menyusun tema proper 

untuk peserta diklat kepemimpinan 

berikutnya dapat memprioritaskan 

pada tema yang terkait dengan tugas 

utama BPKP dengan tetap 

mempertimbangkan perkembangan 

zaman/lingkungan dan/atau isu 

aktual. Perlu juga adanya masukan 

kepada LAN agar memberikan 

keleluasaan penentuan topik proper 

bagi peserta diklat kepemimpinan 

yang benar-benar menjadi 

kebutuhan prioritas bagi unit kerja.

1; 1%
3; 2%

6; 4%

7; 5%

11; 8%

18; 14%

21; 16%

66; 50%

Pengawasan Lintas Sektoral

Teknologi Informasi

Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Tugas terkait Akuntan Negara

Kapabilitas APIP

Tugas terkait Investigasi

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
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Pentingnya Policy Research (Riset Kebijakan) 

Dalam Suatu Proses Kebijakan Publik 
Oleh: Gun Gun Gunanjar 

 

Latar Belakang 

Peringkat Efektivitas 

Pemerintah Indonesia tahun 2016 

dibandingkan dengan negara-negara 

lain (sebanyak 209 negara yang 

diukur dengan Worldwide 

Governance Indicators atau WGI) 

berada pada posisi ke-98. Di 

lingkungan Asia Pasifik, peringkat 

Indonesia (nilai 54,81) berada di 

bawah Filipina (61,51), Thailand 

(65,87), Brunei (81,73), Malaysia 

(83,65), dan sedikit berada di atas 

Vietnam (52,40).   

Dimensi efektivitas 

pemerintah dalam WGI ditentukan 

oleh indikator (1) kualitas pelayanan 

publik; (2) kualitas sumber daya 

aparatur; (3) kemandirian dari 

tekanan politik; (4) kualitas 

formulasi dan implementasi 

kebijakan; serta (5) kredibilitas 

pemerintah terhadap komitmen 

kebijakan. Tulisan ini berkaitan 

dengan butir ke-4 dan ke-5, yaitu 

masalah kualitas kebijakan publik di 

Indonesia yang masih jauh di bawah 
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negara-negara lain, termasuk 

negara-negara tetangga di atas. 

Beberapa contoh masalah 

kebijakan publik, antara lain 

disampailan oleh Afsdi Saksono 

(2018) tentang Kebijakan Pemprov 

DKI Jakarta soal Jalan Layang Non-

Tol (JLNT) Karet–Casablanca. 

Terlihat pada gambar, yang di atas 

tetap sepi, sedangkan di bawah tetap 

macet. Apa sebenarnya tujuan 

dibangunnya JLNT? Mengapa 

pilihan (terbaik)nya membangun 

JLNT? Sejauh mana tujuan 

tercapai/masalah teratasi? Siapa 

yang mendapat manfaat? 

Contoh lain adalah 

Pembangunan Reklamasi Pantai 

Utara Jakarta. Diatur dengan 

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 

1995 tentang Reklamasi Pantai 

Utara Jakarta yang sudah 

dilaksanakan oleh lima gubernur.  

Akhirnya pada masa kepemimpinan 

gubernur ke-5 Anis Baswedan-

Sandiaga Uno dilakukan penyegelan 

932 bangunan di atas tanah 

reklamasi. Mengapa? Antara lain 

karena belum ada 

Rencana Pembagian 

Zona Kawasan 

Pantura, Rencana 

Umum Tata Ruang, 

dan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB), 

yang ditengarai 

menimbulkan 

inefektivitas, 

pemborosan, dan 

serta lainnya. Masih 

banyak lagi 

kebijakan, seperti 

Three In One yang berganti dengan 

kebijakan Ganjil-Genap untuk 

mengatasi kemacetan, tetapi hanya 

mengalihkan kemacetan; alih fungsi 

lahan pertanian, Perpu Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Ormas yang 

kontroversial, dan sebagainya. Di 

tengah-tengah kelangkaan dan 

keterbatasan sumber daya, 

pemerintah dituntut untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan 

tersebut, agar tidak menimbulkan 

implikasi yang tidak diinginkan.  

Mengapa terjadi permasalahan 

tersebut?  
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Proses Pembuatan Kebijakan 

Publik Tidak Dilaksanakan 

Dengan Benar  

Menurut Dunn (2004) proses 

kebijakan publik meliputi (1) 

penetapan agenda kebijakan 

(agenda setting), yaitu menentukan 

masalah publik apa yang akan 

diselesaikan; (2) formulasi 

kebijakan, yaitu menentukan 

kemungkinan kebijakan yang akan 

digunakan dalam memecahkan 

masalah melalui proses forecasting 

(konsekuensi dari masing-masing 

kemungkinan kebijakan ditentukan); 

(3) adopsi kebijakan, yaitu 

menentukan pilihan kebijakan 

melalui dukungan para eksekutif 

dan legislatif; (4) implementasi 

kebijakan yang telah diadopsi 

dilaksanakan oleh organisasi atau 

unit administratif tertentu; dan (5) 

evaluasi kebijakan, yang merupakan 

tahap melakukan penilaian 

kebijakan atau kebijakan yang telah 

diimplementasikan. 

Dalam proses pembuatan 

kebijakan publik tersebut terdapat 

tiga elemen kebijakan, yaitu (1) 

pelaku/aktor kebijakan; (2) 

lingkungan kebijakan, dan (3) 

kebijakan publik. Pemerintah adalah 

pelaku kebijakan yang paling punya 

otoritas. Namun, dalam lingkungan 

negara yang demokratis dan open 

government, pemerintah wajib 

melibatkan masyarakat dan berbagai 

pihak stakeholders dalam 

melaksanakan proses kebijakan 

publik. Mengapa? Partisipasi dalam 

pemerintahan, pembangunan, dan 

bernegara merupakan hak dasar 

warga negara. Selain itu, adanya 

keterbatasan dari tim penyusun 

kebijakan, seperti keterbatasan 

informasi dan penngetahuan, 

pemahaman lingkungan kebijakan, 

dan kompetensi untuk menyusun 

kebijakan dengan kemampuannya 

sendiri dalam suatu lingkungan yang 

plural dan pluralist. Salah satu 

cara/teknik yang dilakukan melalui 

proses stakeholders analysis dan 

stakeholders mapping, yang 

merupakan suatu proses untuk 

mengidentifikasi, menganalisis dan 

memetakan pihak yang terpengaruh 

oleh kebijakan, pihak yang 

memengaruhi kebijakan, tingkat 

kepentingan, dan power masing-

masing. Pelibatan stakeholders yang 

tepat dapat meningkatkan dukungan 

terhadap kebijakan/program, 

mengetahui potensi konflik antar 

stakeholders, dan mengurangi risiko 

kegagalan suatu kebijakan.  

Di Indonesia sudah banyak 

peraturan perundang-undangan yang 

mewajibkan partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan kebijakan, 

program, dan penyusunan 

perundang-undangan. Namun, 

dalam praktiknya belum sesuai 

harapan. Sebagaimana disampaikan 

oleh narasumber dari Open 

Government Indonesia (OGI) dan 

ICW (2018), bahwa penyusun 

kebijakan seolah-olah sudah 

melibatkan dan menggalakkan 

partisipasi publik, padahal 
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kenyataannya partisipasi publik 

dibiarkan dan diabaikan, sedangkan 

penguasa berjalan dengan 

keputusannya sendiri.  

 

Tidak Melaksanakan Analisis 

Kebijakan yang Benar dan 

Memanfaatkan Riset Kebijakan 

Publik (Public Policy Research)  

Disimpulkan dari Birkland 

(2010) dan Dunn (2014), analisis 

kebijakan Publik (Public Policy 

Analysis) adalah penerapan 

berbagai metode dan  teknik 

penelitian yang dilakukan oleh 

seorang atau sekelompok analis 

kebijakan untuk mendapatkan 

berbagai data dan mengolahnya 

menjadi informasi yang relevan 

untuk mendukung pengambilan 

keputusan kebijakan publik. Tugas 

analisis kebijakan publik 

dilaksanakan oleh Analis Kebijakan. 

Tugas analis kebijakan adalah 

merumuskan masalah, membuat 

forecasting, memberikan 

rekomendasi, melakukan 

monitoring, dan melakukan 

evaluasi.  

Untuk melakukan tugas 

tersebut, seorang analis kebijakan 

bekerja mengikuti tahapan proses 

perumusan kebijakan baik yang 

bersifat teknokratis maupun politis. 

Secara teknokratis, seorang analis 

kebijakan harus memiliki 

kemampuan metodologis dan 

substansi kebijakan (Policy Reseach 

Metodologist) untuk mengolah data 

menjadi informasi kebijakan untuk 

pengambilan keputusan. Sedangkan 

kecakapan politis adalah 

kemampuan untuk menjalin 

hubungan dengan aktor-aktor 

kebijakan baik di pemerintah 

maupun institusi nonpemerintah 

termasuk kelompok masyarakat 

sipil.  

Banyaknya permasalahan 

kebijakan publik di atas, antara lain 

disebabkan (1) dalam proses 

pembuatan kebijakan publik jarang 

melibatkan para analis kebijakan 

(orang yang memiliki kompetensi 

dalam penyusunan kebijakan), 

karena setiap orang ‘merasa 

mampu’ menyusun kebijakan 

publik; (2) analisis dan riset 

kebijakan tidak dilaksanakan dengan 

benar/dilewatkan. Contohnya pada 

kasus Reklamasi Pantai Utara, 

eksekusi pembangunan 

dilaksanakan lebih dulu daripada 

analisis dampak lingkungan dan 

riset-riset terkait. Demikian pula 

pada kasus JLNT KaretCasablanca 

kemungkinan ada kesalahan dalam 

melakukan riset/studi kelayakannya. 

Menurut Hanusec (1990, 

p.197), sebagaimana disampaikan 

oleh Afsdi (2018), Policy Reserch 

… focuses directly on policy issues. 

Its objective is to produce policy 

implications that have some hope or 

expectation of being taken 

seriously.” Riset yang fokus 

terhadap isu-isu kebijakan untuk 

menghasilkan implikasi kebijakan. 

Menurut Birklan (2010, p.14) Public 
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Policy Research … consist of 

applied social science research 

aimed at documentating policy 

problems and evaluating 

intervations. 

Jenis Policy Research 

dikaitkan dengan proses kebijakan 

dapat dibagi dua tipe (Gordon at. al, 

dalam Afsdi, 2018), yaitu: (1) 

Analysis of Policy, dan (2) Analysis 

for Policy. Analysis of Policy atau 

analisis terhadap kebijakan 

merupakan analisis terhadap suatu 

kebijakan yang telah dibuat, 

bagaimana, mengapa dan kapan 

dibuat, apa kontennya, serta 

bagaimana monitoring dan 

evaluasinya. Analysis for Policy 

merupakan analisis yang dilakukan 

dalam rangka penyusunan 

kebijakan. 

 

Implikasi Fungsi Policy Research 

Terhadap Peran Pengawasan 

Menghindari dan mengatasi 

berbagai permasalahan/ 

penyimpangan (inefektivitas, 

inefisiensi, dan pemborosan) dalam 

kebijakan publik/penyusunan 

program sebagaimana diungkapkan 

dalam awal tulisan ini selain 

memerlukan adanya perbaikan dan 

peningkatan dalam proses 

pembuatan kebijakan publik, juga 

meningkatan kompetensi dan peran 

para pengawas dengan melakukan 

Analysis (Research) of Policy. 

Auditor intern pemerintah yang 

memiliki peran dalam memberikan 

assurance dan consulting, metode 

dan tekniknya tidak terbatas hanya 

pada audit, review, evaluasi, dan 

pemantauan, melainkan perlu 

dibekali juga dengan berbagai 

teknik/metode riset yang dapat 

meningkatkan kemampuannya 

dalam melaksanakan tugas 

pengawasan. Hal ini terkait dengan 

tuntutan pada BPKP untuk tidak 

hanya melakukan audit yang bersifat 

mikro tetapi juga yang bersifat 

makro. 
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Continuous Auditing dan Continuous Monitoring 

Memperkuat  

Sistem Pengendalian Intern untuk Mencapai Keandalan  

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 
Oleh: Jamason Sinaga 

 

1. Pendahuluan 

Pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah wajib menyusun 

laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggung jawaban pelaksanaan 

anggaran. Kewajiban ini sudah 

dimulai sejak terbitnya Undang-

undang (UU) Nomor 17 Tahun 

2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004. 

Pertanggung jawaban dalam bentuk 

laporan keuangan secara efektif 

mulai sejak tahun 2005 dengan 

terbitnya standar akuntansi 

pemerintahan (SAP) sebagai 

turunan dari UU Perbendaharaan 

Negara. 

Kementerian/Lembaga (K/L) 

dan juga pemerintah daerah wajib 

menyusun laporan keuangan. 

Secara khusus di pemerintah pusat 

ada laporan keuangan K/L dan ada 

laporan keuangan pemerintah pusat 

(LKPP). LKPP merupakan 

konsolidasi dari seluruh laporan 

keuangan kementerian dan lembaga 

yang menggunakan APBN. LKPP 

ini menjadi bentuk pertanggung- 

jawaban pelaksanaan APBN yang 

disampaikan ke DPR. 

 Laporan keuangan K/L yang 

disusun oleh K/L yang 

bersangkutan dan laporan keuangan 

pemerintah pusat (LKPP) yang 

disusun oleh Kementerian 

Keuangan dilakukan pemeriksaan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). Hasil pemeriksaan atas 

laporan keuangan disimpulkan 

dalam pemberian opini atas laporan 

keuangan tersebut.  Opini tersebut 

menunjukkan kualitas laporan 

keuangan yang terdiri dari Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP), 

Tidak Memberikan Pendapat 

(Disclaimer), dan Tidak Wajar.  

Sejak tahun 2005, kualitas 

laporan keuangan K/L semakin 

membaik. Hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan opini BPK atas 

laporan keuangan K/L dan juga 

laporan keuangan pemerintah pusat 

(LKPP). Ada K/L yang sudah 

pernah mendapat opini WTP tujuh 

kali berturut-turut. Opini BPK atas 

Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP) sampai dengan 

pelaporan keuangan tahun 2015 

belum mencapai kualitas tertinggi. 

Akan tetapi LKPP tahun 2016 telah 

berhasil mendapatkan opini WTP. 

Rincian opini atas laporan 

keuangan K/L sejak tahun 2006 

sebagai berikut: 
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Kondisi di atas menunjukkan 

bahwa kualitas laporan keuangan 

K/L dan KPP masih perlu 

ditingkatkan. Penyajian laporan 

keuangan K/L dan LKPP masih 

mengandung kelemahan. Meskipun 

telah mencapai opini WTP, BPK 

menyampaikan bahwa masih 

terdapat temuan yang sifatnya 

berulang. Di samping itu, untuk 

pelaporan keuangan yang sudah 

memperoleh kualitas terbaik, proses 

dan sistem pengendalian yang ada 

harus tetap dipertahankan bahkan 

ditingkatkan untuk menjaga  

kualitas laporan keuangan.  

Bagaimana agar laporan 

keuangan K/L dan LKPP dapat 

meningkat bagi yang belum 

mencapai kualitas tertinggi dan 

dapat bertahan bagi yang sudah 

mencapai  kualitas tertinggi  dan hal 

yang dapat dilakukan aparat 

pengawasan intern pemerintah 

(APIP) membantu mengatasi 

persoalan tersebut akan menjadi 

bahasan dalam tulisan ini. 

 

 

 

2. Proses Penyusunan Laporan 

Keuangan K/L dan LKPP 

Pada Pemerintah Pusat, 

sistem pengendalian intern pada 

setiap unit kerja pemerintahan 

sebenarnya sudah ada. Sistem dan 

prosedur pengelolaan keuangan dari 

setiap satuan kerja sampai dengan 

tingkat K/L bahkan sampai ke 

Kementerian Keuangan sudah ada. 

Proses penyusunan laporan 

keuangan K/L pada umumnya telah 

dilakukan secara online. Proses 

pelaporan keuangan yang berlaku 

mulai tahun 2016 menggunakan 

database. Dengan pola ini, data dari 

unit pelaksana yang paling rendah, 

yaitu satuan kerja (satker) pada 

kementerian lembaga dimasukkan 

dalam database. Data tersebut tidak 

perlu lagi dikirimkan oleh satuan 

kerja (satker) ke tingkat yang di 

atasnya dengan pengiriman ADK 

seperti yang berlaku selama ini. 

Proses penyusunan laporan 

keuangan secara online dapat 

dilihat dalam gambar berikut.  
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(Sumber: Direktorat Sistem Informasi 

dan Teknologi Perbendaharaan dan 

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Kementerian 

Keuangan RI, 2016) 

 

Sistem pengelolaan keuangan 

pada pemerintah pusat yang 

mencakup K/L dan Kementerian 

Keuangan dilakukan secara 

terpusat. Artinya, hampir seluruh 

transaksi K/L akan terkait atau 

berhubungan dengan Kementerian 

Keuangan, karena seluruh 

penerimaan kementerian dan 

lembaga masuk ke Kas Negara dan 

seluruh pengeluaran pengeluaran 

K/L dilakukan melalui kas negara. 

Hal ini terkait dengan peran 

Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara (BUN) 

sesuai pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 

Tahun 2004.  

Dari uraian di atas dapat 

dilihat bahwa unit pemerintah dan 

APIP yang 

bertindak 

sebagai internal 

auditor dapat 

meningkatkan 

kualitas sistem 

pengendalian 

intern dalam 

peran  masing-

masing yang 

selanjutnya 

dapat 

mendorong 

peningkatan 

kualitas laporan 

keuangan baik laporan K/L maupun 

LKPP. Unit pemerintahan 

melakukan pemantauan terus-

menerus (continuous monitoring/ 

CM) dan APIP juga melakukan 

pengawasan yang terus-menerus 

(continuous auditing/CA). 

 

3. Dukungan Penerapan CACM 

Pada Pelaporan Keuangan 

K/L dan LKPP 

Secara lebih spesifik pada 

penyajian laporan keuangan K/L 

kondisi yang mendukung penerapan 

CM dan CA dapat diuraikan dari 

tiga hal, yaitu fokus pada penyajian 

laporan keuangan, struktur 

pelaporan keuangan, dan struktur 

pengawasan sebagai berikut:  

1) Fokus pada Pelaporan 

Keuangan 

CACM dirancang untuk 

mengatasi risiko yang mungkin 

timbul dari kelemahan sistem 

pengendalian intern. Risiko yang 
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mungkin timbul ini akan dapat 

diidentifikasi secara spesifik, jika 

dihubungkan dengan tujuan yang 

ingin dicapai. Dalam penyusunan 

laporan keuangan misalnya, tujuan 

yang ingin dicapai adalah agar 

laporan keuangan yang disajikan 

sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan (SAP). Oleh karena 

itu, perlu disusun sistem 

pengendalian yang dimaksudkan 

untuk menjamin bahwa laporan 

keuangan sesuai dengan SAP.  

Menurut UU Nomor 15 

Tahun 2004 kriteria penilaian BPK 

atas laporan keuangan adalah agar 

laporan keuangan sesuai SAP, 

dihasilkan dari sistem pengendalian 

intern yang memadai, taat pada 

aturan, dan pengungkapan dalam 

laporan keuangan “cukup”. 

2) Struktur Pelaporan 

Keuangan 

Struktur pelaporan keuangan 

pada pemerintah pusat bahwa setiap 

K/L sebagai pengguna anggaran 

menyusun laporan keuangan 

instansinya. Atas seluruh laporan 

K/L, Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara 

melakukan konsolidasi sehingga 

dihasilkan LKPP. Pada setiap K/L 

ditunjuk pengguna anggaran dan 

kuasa pengguna anggaran. Struktur 

pelaporan keuangan di K/L terdiri 

dari satuan kerja, KPA Kantor 

Wilayah, Eselon I, Sekjen untuk 

tingkat kementerian, menteri/kepala 

lembaga sebagai pengguna 

anggaran dan kemudian ke 

Kementerian Keuangan (LKPP). 

Tingkatan ini membentuk leveling 

yang menunjukkan tanggung jawab 

dalam penyusunan laporan 

keuangan. Para pimpinan pada 

setiap tingkatan selaku manajemen 

melakukan pemantauan atas seluruh 

transaksi yang menjadi tanggung 

jawabnya. Manajemen dengan 

struktur seperti inilah yang akan 

melakukan pemantauan secara 

terus-menerus (continuous 

monitoring). 

3) Struktur Pengawasan 

Pada setiap K/L ada APIP 

yang melakukan pengawasan di 

lingkup K/L. APIP pada 

kementerian disebut dengan nama 

inspektur jenderal, sedangkan pada 

lembaga disebut inspektur utama 

atau inspektur. APIP ini dapat 

meyakinkan bahwa proses yang ada 

di K/L-nya telah memadai. Untuk 

meyakinkan seluruh proses yang 

ada pada K/L telah memadai dapat 

dilakukan oleh Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP). Dengan struktur 

pengawasan seperti ini APIP dapat 

melakukan perannya untuk 

memberikan jaminan bahwa 

pengendalian intern pada K/L 

dalam penyusunan laporan 

keuangan sampai ke Kementerian 

Keuangan dalam penyusunan LKPP 

telah memadai. APIP dalam 

struktur seperti inilah yang akan 

melakukan pengawasan secara 

terus-menerus (continuous 

auditing). 
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4. Ilustrasi Penerapan 

Continuous Auditing dan 

Continuous Monitoring pada 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Kementerian/ 

Lembaga sampai LKPP 

Masalah yang masih menjadi 

temuan dalam  audit BPK atas 

laporan keuangan K/L antara lain 

masalah penyajian persediaan. 

Permasalahan yang dihimpun dari 

laporan BPK terkait persediaan, 

misalnya kelemahan dalam 

penatausahaan, seperti tidak dibuat 

kartu persediaan; tidak dibuat 

pedoman tertulis; tidak dilakukan 

stock opname, tidak dilakukan 

rekonsiliasi; dan seterusnya.  

Biasanya masalah yang 

krusial pada penyajian persediaan 

dalam neraca adalah perbedaan 

jumlah fisik antara yang dicatat di 

akuntansi dengan yang pada kartu 

gudang. Hal ini bisa disebabkan 

tidak tercatatnya mutasi barang, 

tidak dilakukan opname fisik, 

dan/atau kelemahan lainnya. Oleh 

karena itu, pengendalian yang dapat 

mencegah terjadinya perbedaan ini 

dapat dianggap sebagai 

pengendalian kunci yang bila 

disandingkan dengan istilah yang 

digunakan Mainardi (2011:9) 

sebagai critical control. 

Pengendalian yang dapat 

mendeteksi adanya perbedaan fisik 

antara catatan akuntansi dengan 

kartu gudang/fisik adalah 

rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang 

dilaksanakan secara berkala akan 

menghindari terjadinya masalah 

selisih yang terjadi.  

 Karena dapat dikatakan 

sebagai pengendalian kunci (critical 

controls), maka Berita Acara 

Rekonsiliasi (BAR) dapat dijadikan 

sebagai indikator dalam bentuk 

persentase sebagai sarana 

pemantauan oleh manajemen dan 

audit oleh APIP pada K/L. Untuk 

dapat menjadi bahan pemantauan 

dan audit maka BAR akan 

dilaporkan dalam garis manajemen 

secara berjenjang mulai dari satker 

ke eselon di atasnya sampai ke 

sekretariat jenderal/utama K/L. 

Bahkan sampai ke menteri/kepala 

lembaga untuk diteruskan ke 

Menteri Keuangan.  

Untuk menggambarkan 

penggunaan indikator misalnya, 

dibuat kewajiban setiap satuan kerja 

(satker) pada akhir triwulan harus 

melakukan rekonsiliasi persediaan 

dengan membuat BAR dan harus 

dikirimkan paling lambat tanggal 5 

bulan berikutnya setelah triwulan 

berakhir. Indikator yang digunakan 

adalah persentase satker yang 

membuat BAR. Jika satu 

kementerian mempunyai 50 satker, 

maka penyebut adalah 50 dan 

pembilang adalah sejumlah satker 

yang membuat BAR. Dengan 

kewajiban bahwa setiap satker 

harus melakukan rekonsiliasi setiap 

akhir triwulan, maka akhir bulan 

Maret seluruh satker kementerian 

yang bersangkutan harus membuat 

BAR dan mengirimkan ke unit di 
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atasnya. Pada awal April akan dapat 

diketahui satker yang sudah 

melakukan dan yang belum 

melakukan rekonsiliasi. Misalnya, 

pada rekonsiliasi bulan Maret yang 

diterima awal April dari unit hanya 

sebanyak 40, berarti capaian 

indikator adalah 40/50, yaitu 

sebesar 80%. Target indikator 

seharusnya 100%, karena seluruh 

satker diwajibkan melakukan 

rekonsiliasi. Dari informasi ini 

manajemen akan dapat memantau 

dengan jelas bahwa ada 20% satker 

belum melakukan rekonsiliasi. 

Manajemen akan dapat lebih mudah 

menangani selisih ini dan 

melakukan perbaikan karena sudah 

terpetakan permasalahannya. 

Indikator ini disampaikan kepada 

APIP sehingga dapat melakukan 

pemantauan.  

Pimpinan K/L selanjutnya 

mengirimkan informasi tersebut ke 

Kementerian Keuangan dengan 

tembusan ke BPKP. Kementerian 

Keuangan akan dapat menghimpun 

data BAR seluruh K/L melalui 

indikator tadi. Demikian juga BPKP 

akan dapat memantau K/L yang 

indikatornya tidak sesuai dengan 

target. Dengan demikian 

diharapkan setiap akhir triwulan 

seluruh satker K/L yang berjumlah 

sekitar 24.000 dapat terpantau 

seluruhnya. Jika target sudah 

terpenuhi, artinya seluruh satker 

sudah melakukan rekonsiliasi dan 

membuat BAR, dapat disimpulkan 

bahwa pengendalian persediaan 

pada seluruh instansi sudah 

memadai. 

Dari proses tersebut sepintas 

terlihat peran atau kegiatan yang 

dilakukan oleh manajemen dan 

internal auditor sama, yaitu 

pemantauan, akan tetapi sebenarnya 

berbeda. Mekanisme yang 

digunakan hampir sama, tetapi 

tahapan penyelesaiannya berbeda. 

Manajemen yang lebih dulu 

melakukan perbaikan, jika indikator 

belum terpenuhi. Auditor selain 

melakukan pemantauan juga 

melakukan analisis terhadap jenis 

persoalan terkait persediaan. Tidak 

berhenti di situ, internal auditor 

juga melakukan pembandingan 

antar waktu, misalnya triwulan 

tahun ini dengan triwulan yang 

sama tahun lalu, triwulan 1 dengan 

triwulan 2,3,4 untuk melihat 

kecenderungan dan anomali. 

Internal auditor juga 

membandingkan dengan entitas 

(satker) lain yang berada dalam satu 

K/L atau berbeda K/L. 

Pembandingan ini akan dapat 

menunjukkan adanya hal yang 

memerlukan perhatian dan proses 

lebih lanjut. Analisis persoalan 

terkait, pembandingan antar waktu 

dan pembandingan antar entitas 

menjadi pembeda antara CM dan 

CA sebagaimana dinyatakan 

Coderre (2009;73), “The concept of 

variability, over time, and against 

other audit entities is the key 

differentiating factor in continuous 

auditing versus continuous 
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monitoring or embedded audit 

modules”.   

Dari proses CA dan CM di 

atas, APIP memperkuat unsur 

pemantauan implementasi sistem 

pengendalian intern serta dapat 

menetapkan sasaran pemantauan 

jangka pendek dan jangka panjang. 

Dengan demikian APIP diharapkan 

dapat menjadi agent of change. 

Ketiga hal ini merupakan strategi 

percepatan peningkatan peran APIP 

untuk meningkatkan kualitas LKPP. 

 

5. Simpulan 

Pemerintah telah 

mengupayakan peningkatan 

kualitas pelaporan keuangan K/L 

dan juga LKPP. Namun, dalam 

upaya tersebut masih terdapat 

kelemahan khususnya dalam sistem 

pengendalian intern yang 

dibuktikan dari kualitas opini dan 

temuan yang dihasilkan dalam audit 

oleh BPK. 

Untuk mengatasi kelemahan 

tersebut perlu adanya peran 

manajemen pemerintahan dan APIP 

secara bersama-sama dan terus-

menerus yang dapat dilakukan 

dengan penerapan CA dan CM. 

Kondisi dan aturan yang sudah ada 

mendukung pelaksanaan CA dan 

CM. Sistem pelaporan keuangan 

K/L dan LKPP juga mendukung 

diterapkannya CA dan CM.   

Untuk penerapan CA dan CM  

secara ringkas dapat dilakukan 

dengan identifikasi permasalahan 

dan risiko, kemudian dipilih 

pengendalian kunci yang akan 

dijadikan indikator dalam 

pemantauan oleh manajemen dan 

audit atau pengawasan oleh internal 

auditor. Pola seperti ini akan 

memperkuat pengendalian intern 

khususnya yang berhubungan 

dengan penyajian laporan 

keuangan, dapat mengefektifkan 

peran APIP sebagai pemberi 

peringatan dini yang selanjutnya 

akan meningkatkan kualitas laporan 

keuangan K/L dan pemerintah pusat 

secara terukur.  
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Big Data 
Oleh: Darsono 

 

Apa itu Big Data? 

Secara harfiah Big 

Data adalah istilah yang 

menggambarkan volume data yang 

besar, baik data yang terstruktur 

maupun data yang tidak 

terstruktur. Big Data sering pula 

disebut sebagai tindakan 

pengumpulan dan penyimpanan 

informasi yang besar untuk analisis. 

Beberapa definisi terkait dengan 

Big Data, antara lain menurut 

Wikipedia: “Big Data is a broad 

term for data sets so large or 

complex that traditional data 

processing applications are 

inadequate. Challenges include 

analysis, capture, data curation, 

search, sharing, storage, transfer, 

visualization, and information 

privacy.” Big Data adalah istilah 

luas untuk kumpulan data yang 

begitu besar atau kompleks 

sehingga aplikasi pemrosesan data 

tradisional tidak memadai. 

Tantangan termasuk analisis, 

pengambilan, kurasi data, 

pencarian, berbagi, penyimpanan, 

transfer, visualisasi, dan privasi 

informasi. 

Sedangkan definisi Big Data 

menurut Gartner adalah “Big Data 

is high-volume, high-velocity and 

high-variety information assets that 

demand cost-effective, innovative 

forms of information processing for 

enhanced insight and decision 

making.” Big Data  adalah aset 

informasi bervolume tinggi, 

berkecepatan tinggi dan beraneka 

ragam yang menuntut bentuk 

pemrosesan informasi inovatif yang 

hemat biaya dan efektif untuk 

meningkatkan wawasan dan 

pengambilan keputusan. ” 

Definisi Big Data yang 

mungkin lebih sederhana dan akurat 

berasal dari Teradata dan 

Hortonworks, yang dalam bahasa 

Indonesia kira-kira sebagai berikut: 

“Big Data adalah gerakan atau 

inisiatif organisasi-organisasi 

untuk mengambil, menyimpan, 

memproses, dan menganalisis data-

data yang sebelumnya tidak 

memungkinkan atau tidak ekonomis 

untuk diambil, disimpan, diproses, 

dan dianalisis.” 

Pengembangan teknologi 

yang terjadi di dunia Big Data pada 

umumnya untuk membantu 
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memecahkan suatu masalah atau 

mempermudah penyelesaian suatu 

masalah. Dari berbagai literatur, 

terdapat tiga dimensi atau masalah 

utama yang dicoba diselesaikan 

oleh Big Data, yang biasa 

disebut “The 3V of Data”, 

yaitu Volume, Velocity,  

dan Variety. 

Volume. Organisasi 

mengumpulkan data dari 

berbagai sumber, 

termasuk transaksi bisnis, 

media sosial, dan 

informasi dari sensor atau 

mesin. Teknologi Big 

Data tidak hanya menyediakan 

solusi untuk menyimpan data, 

melainkan juga untuk mengolah 

dan menganalisis data bervolume 

besar. 

Kecepatan (velocity). Aliran 

data harus ditangani dengan secara 

cepat dan tepat bisa melalui 

hardware maupun software. Bisa 

dibilang permasalahan ini berkaitan 

erat dengan permasalahan volume 

data, karena kecepatan data pada 

umumnya berbanding lurus dengan 

volume data. Data tidak hanya 

datang dalam jumlah besar, tetapi 

juga dalam tempo yang lebih 

singkat dan bahkan ada yang real-

time. 

Variasi (variety). Data yang 

dikumpulkan mempunyai format 

yang berbeda-beda. Dimulai dari 

yang terstruktur, data numerik 

dalam database tradisional, data 

dokumen terstruktur teks, e-

mail, video, audio, transaksi 

keuangan dan lain-lain. 

Permasalahannya, data tersebut 

dikirimkan dalam format yang 

berbeda-beda. Untuk satu data 

yang sama, bisa berbagai macam 

variasi format atau struktur data. 

Ada yang berupa file XML, 

CSV, TSV, dan bahkan ada yang 

dikompresi dalam format GZip, 

Zip, dan Tar. Karena kasus seperti 

ini bukan tidak mungkin 

terjadi, platform Big Data 

memungkinkan untuk “store first, 

define structure later”. File-file 

tersebut dapat disimpan dalam 

format mentahnya, kemudian 

dikelompokkan ke dalam file-file 
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yang sejenis. ketika pembacaan 

data, baru perlu menggunakan tools 

yang tersedia untuk mengekstraksi 

data. 

Selain kecepatan 

pengumpulan data yang meningkat 

dan variasi data yang semakin 

beraneka ragam, arus data kadang 

tidak konsisten dalam periode 

tertentu. Tambahan pula, data 

berasal dari berbagai sumber 

sehingga cukup sulit untuk 

menghubungkan, mencocokkan, 

membersihkan, dan mengubah data 

di seluruh sistem. Namun, Big Data 

sangat dibutuhkan untuk memiliki 

korelasi antardata, hierarki, dan 

beberapa keterkaitan data lainnya 

atau data yang acak. 

 

Arsitektur Big Data dan Istilah 

Kunci 

Berikut ini salah satu contoh 

arsitektur dalam implementasi Big 

Data untuk mendapatkan gambaran 

awal terhadap istilah kunci Big 

Data. 

Dengan memperhatikan 

contoh arsitektur di samping ada 

beberapa bagian utama, yang setiap 

bagian memiliki istilah kunci yang 

wajib kita ketahui agar dapat 

mamahami fondasi dasar Big Data 

sebagai berikut: 

 

Data Storage 

 Hadoop: Sistem untuk mempro-

ses volume data yang sangat 

besar 

 HDFS atau Hadoop Distributed 

File System: Sistem file 

terdistribusi berbasis Java untuk 

menyimpan volume data yang 

besar 

 Apache HBase: Untuk akses 

real-time data Hadoop, contoh 

database Hadoop. 

Data Processing 

 MapReduce: Anggap saja 

sebagai bahasa tingkat mesin 

(assembler) untuk komputasi 

terdistribusi (cluster) secara 

pararel. Digunakan untuk 

perhitungan di Hadoop, dengan 

kemampuan komputasi/ 

memproses data dalam jumlah 

besar. 

Data Access 

 Pig: bahasa tingkat tinggi yang 

dikembangkan oleh Yahoo, yang 

menghasilkan kode MapReduce 

untuk menganalisis kumpulan 

data yang besar. 

 Hive: bahasa tingkat tinggi yang 

dikembangkan oleh Facebook 

dengan syntax seperti SQL, Hive 

menyediakan tools data 

warehousing untuk melakukan 

extract, transform and load 

(ETL) data, dan melakukan 

query terhadap file yang 

tersimpan di Hadoop files 

(HDFS). 

 AVRO: New format data 

serialization (protokol buffer, 

dan lain-lain). 

Management 

 Apache Zookeeper: Sistem 

terdistribusi koordinasi, sebagai 
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pusat konfigurasi dan penamaan 

registry untuk sistem 

terdistribusi dalam skala besar. 

 

Berikut ini 

merupakan daftar 

istilah kunci Big 

Data lainnya yang 

mungkin perlu 

diketahui selain 

yang tertera pada 

gambar arsitektur 

di atas. 

 Ambari: 

berfungsi 

untuk 

mengelola dan memantau cluster 

Hadoop melalui web. 

 YARN: adalah sistem operasi 

skala-besar untuk aplikasi Big 

Data. 

 Spark: sebuah framework yang 

melakukan komputasi secara 

cluster. 

 UIMA: adalah arsitektur untuk 

development, discovery, 

composition, and deployment 

untuk keperluan analisis data 

tidak terstruktur. 

 Lucene: adalah mesin pencarian 

teks yang berbasis Java. 

 Sqoop: untuk mentransfer data 

terstruktur Hadoop. 

 HCatalog: Sebagai komponen 

kunci dari Apache Hive, 

HCatalog merupakan metadata 

dan sistem manajemen table 

untuk platform Hadoop yang 

lebih luas. Hal ini 

memungkinkan 

penyimpanan data 

dalam format apapun 

baik terstruktur 

maupun tidak 

terstruktur. 

 Oozie: sistem 

penjadwalan yang 

dikembangkan oleh 

Yahoo, untuk 

mengelola jobs di Hadoop. 

 

Mengapa Analisis Big Data 

Penting? 

Pentingnya Big Data, tidak 

hanya berputar pada jumlah data 

yang dimiliki organisasi, tetapi hal 

yang penting adalah bagaimana 
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mengolah data, baik yang berasal 

dari internal maupun eksternal. 

Berikut ini tiga jenis format data. 

 Structured data seperti relational 

database (RDBMS); 

 Semi-Structured data seperti 

XML, JSON; 

 Unstructured data seperti 

dokumen, metadata, video, 

gambar, audio, file teks, e-books, 

e-mail message, media sosial, 

jurnal, dan lain-lain. 

Analisis data adalah proses 

meneliti data untuk mengetahui 

pola tersembunyi, korelasi yang 

belum diketahui, dan informasi 

berguna lainnya, seperti tren pasar, 

preferensi pelanggan, dan informasi 

bisnis lainnya. Analisis Big Data 

membantu organisasi 

memanfaatkan data dan 

menggunakannya untuk 

menemukan jawaban yang 

diinginkan dalam bisnis, seperti 1) 

pengurangan biaya; 2) pengurangan 

waktu; 3) pengembangan produk 

baru dan optimalisasi penawaran 

produk; serta 4) pengambilan 

keputusan yang cerdas, antara lain: 

 menentukan akar penyebab 

kegagalan untuk setiap masalah 

bisnis; 

 menghasilkan informasi 

mengenai titik penting penjualan 

berdasarkan kebiasaan 

pelanggan dalam membeli; 

 menghitung kembali seluruh 

risiko yang ada dalam waktu 

yang singkat;  

 mendeteksi perilaku penipuan 

yang dapat mempengaruhi 

organisasi. 

 

Contoh Studi Kasus Penggunaan 

Analisis Big Data 

Dalam implementasinya, 

penerapan analisis Big Data cocok 

untuk berbagai bidang bisnis. 

Berikut ini, diuraikan beberapa 

contoh manfaat analisis Big Data. 

 Perusahaan ritel dapat menggu-

nakan informasi dari media 

sosial, seperti Facebook, Twitter, 

Google+ untuk menganalisis 

bagaimana perilaku, persepsi 

pelanggan terhadap suatu produk 

atau brand dari perusahan; 

 Perusahan manufaktur dapat 

memantau kondisi peralatan 

setiap saat (real-time), sehingga 

dapat memperkirakan waktu 

terbaik untuk mengganti 

peralatan. Hal ini disebabkan 

mengganti terlalu cepat akan 

merugikan/buang-buang uang 

atau kalau terlambat akan 

menyebabkan produksi 

terganggu karena kerusakan 

peralatan; 

 Perusahaan manufaktur juga bisa 

memantau produk yang baru 

launching melalui media sosial 

untuk mengetahui apakah ada 

isu after-sales sehingga dapat 

mencegah kegagalan garansi 

yang menyebabkan publikasi 

besar yang dapat merusak citra 

perusahaan; 
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 Perusahaan periklanan dapat 

menggunakan informasi dari 

media sosial untuk mengetahui 

tanggapan terhadap 

promosi/iklan yang baru 

diluncurkan; 

 Rumah sakit dapat merekam 

catatan medis pasien sehingga 

Big Data bisa digunakan untuk 

menganalisis kecenderungan 

sakit pasien; 

 Pemerintahan dapat 

menggunakan informasi dari 

media sosial untuk mengetahui 

tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pemerintah; 

 Jasa keuangan dapat 

menggunakan analisis Big Data 

untuk melihat aplikasi asuransi 

yang dapat segera diproses dan 

yang masih perlu divalidasi dari 

hasil kunjungan oleh agen 

asuransi; 

 Jasa perbankan dapat 

menggunakan rekaman transaksi 

nasabah untuk mengetahui 

kemungkinan adanya kegiatan 

kejahatan, seperti pencucian 

uang atau untuk merekam 

catatan kebiasaan karyawan 

dalam rangka mendeteksi 

kemungkinan fraud; 

 Tim olahraga dapat 

menggunakan Big Data 

untuk tracking penjualan tiket, 

mengetahui kondisi pemain dan 

probabilitas akan mengalami 

cedera, bahkan strategi bermain 

dari tim. 

 

Demikian uraian mengenai 

Big Data, semoga dapat membantu 

dan memudahkan dalam memahami 

dan/atau mempelajari Big Data.
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Risiko: Sebuah Tinjauan Sosiologis 
Oleh: Putut Hardiyanto 

 

 

PENDAHULUAN 

Pemahaman risiko masih sulit 

dan selalu dilihat dari sisi negatif. 

Ada perspektif lain mengenai risiko 

yang perlu dihadirkan ke publik. 

Berawal dari SPIP yang di 

dalamnya ada risiko yang dimaknai 

sebagai segala sesuatu yang dapat 

menghalangi pencapaian tujuan. 

Setelah risiko diidentifikasi 

kemudian ada kewajiban untuk 

mengelola risiko sehingga muncul 

berbagai skenario untuk 

menanganinya, yaitu mengabaikan 

risiko, mengelola risiko, atau 

menyerahkan risiko ke pihak ketiga.  

Risiko begitu penting dalam 

manajemen modern sehingga harus 

dikelola dan diperhitungkan. 

Namun, hingga saat ini upaya untuk 

mengidentifikasi risiko menemui 

banyak kendala. Untuk itu perlu 

dilakukan kajian sosiologis 

terhadap risiko berikut akibat 

ikutannya.  

Pembahasan mencakup tiga 

bagian, yaitu pendahuluan, risiko, 

dan diskusi. Pendahuluan memuat 

pembahasan tentang perkembangan 

sosiologi, teori-teori sosiologi, dan 

metode yang digunakan dalam 

sosiologi. Risiko memuat 

penjelasan tentang teori yang 

relevan dengan risiko, kemunculan 

risiko, dan upaya untuk menghadapi 

risiko. Bagian diskusi merupakan 

dialog antara bagian pendahuluan 

dan bagian risiko untuk 

menempatkan risiko dalam konteks 

sistem manajemen modern seperti 

yang terjadi dalam SPIP. 

 

Tentang Sosiologi 

Perkembangan teori sosiologi 

di penghujung abad keduapuluh, 

pada awalnya tidak dapat 

dilepaskan dari pemikir yang hidup 

dalam masyarakat di tiga negara, 

yaitu Perancis, Jerman, dan Inggris. 

Pemikir Perancis seperti Alexis de 

Tacqueville (1805-1859), Claude 

Henri Saint-Simon (1760-1825), 

Auguste Comte (1798-1857), dan 

Emile Durkheim (1858-1917) 

mengembangkan sosiologi yang 
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berbasis masyarakat yang di 

dalamnya terdapat komponen 

peran, posisi, hubungan, struktur, 

dan institusi. Sosiologi digunakan 

untuk menjelaskan kekacauan sosial 

yang ditimbulkan oleh perubahan 

seperti industrialisasi, urbanisasi, 

dan birokratisasi.  

Pemikir Perancis memandang 

perubahan sebagai sesuatu yang 

menakutkan serta menjadi ancaman 

bagi masyarakat dan komponen-

komponennya. Pemikir Jerman 

seperti Marx (1818-1883), Max 

Weber (1864-1920), dan Georg 

Simmel (1858-1918) 

mengembangkan sosiologi 

berdasarkan gagasan Hegel (1770-

1831) tentang dialektika pada aspek 

material, yaitu ekonomi dan meluas 

aspek nonmaterial seperti gagasan, 

agama, dan ideologi.  

Pada aspek ekonomi, pemikir 

Jerman melihat terjadinya 

ketegangan antara dorongan 

produktivitas dalam masyarakat 

untuk menghasilkan keperluan 

hidupnya dengan apa yang 

dihasilkan dari proses produksi. 

Ketegangan sosial itu disebut 

sebagai keterasingan (alienasi), 

yaitu proses pemisahan diri antar 

individu dalam masyarakat dan 

antar individu dengan apa yang 

mereka hasilkan. Pemikir Jerman 

dengan sosiologi mencita-citakan 

adanya masyarakat produktif yang 

tidak terasing (teralienasi).  

Pemikir Inggris seperti 

Herbert Spencer (1820-1903) 

mengembangkan sosiologi untuk 

menjelaskan ketegangan sosial 

akibat perubahan seperti 

industrialisasi, urbanisasi, dan 

birokratisasi yang melahirkan 

kebodohan, kemiskinan, struktur 

perkotaan, sanitasi buruk, 

kemelaratan, kejahatan, dan 

minuman keras. Pemikir Inggris 

memandang bahwa akibat 

perubahan bukan menyebabkan 

masalah sosial, tetapi lebih pada 

masalah individu. Untuk 

menyelesaikan ketegangan ini, 

pemikir Inggris menawarkan 

konsep ameliorisme, yaitu 

pendekatan masyarakat sendirilah 

yang harus memperjuangkan 

kesejahteraan melalui perbaikan 

lingkungan sosial individu.  

Negara sejahtera dapat 

dihadirkan dengan mulai dari unit 

terkecil masyarakat, yaitu individu, 

kelompok, masyarakat, dan bangsa 

yang berakhir pada negara sebagai 

kelompok masyarakat terbesar. 

Ameliorisme adalah perubahan 

sosial yang bersifat evolutif. 

Masyarakat berubah melalui 

peningkatan ukuran masyarakat. Ia 

tumbuh melalui perkembangbiakan 

individu dan penyatuan kelompok-

kelompok. Peningkatan ukuran 

masyarakat menyebabkan 

strukturnya makin luas dan makin 

terdiferensiasi. Inilah yang disebut 

gerak evolusioner dari masyarakat 

sederhana ke penggabungan dua 

kali lipat, tiga kali lipat, dan 
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seterusnya membentuk negara 

sejahtera. 

Merujuk pada definisi 

sosiologi yang diusulkan oleh 

pemikir dari ketiga negara ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa sosiologi 

adalah suatu disiplin tentang 

masyarakat yang menjadikan 

konflik sosial sebagai objek 

penelitian untuk mendapatkan 

masyarakat yang bebas konflik. 

 

Teori-teori Sosiologi 

Peter Blau (1918-2002) 

menjelaskan tentang pembentukan 

kehidupan sosial melalui empat 

langkah menuju kompleksitas 

struktur. Diawali dengan adanya 

pertukaran/transaksi antar 

individu/aktor dalam jaringan. 

Adanya pertukaran memunculkan 

diferensiasi status dan kekuasaan. 

Semakin banyak pertukaran yang 

dilakukan seorang aktor dalam 

jaringan aktor, semakin 

terdeferensiasi dan semakin jelas 

status dan kekuasaannya.   

Komplesitas stuktur berakhir 

dengan pilihan oposisi atau 

mendukung perubahan. Pertukaran 

dapat terjadi secara atomistis atau 

normatif. Pada pertukaran yang 

atomistis, aktor dipandang mampu 

secara independen membuat 

keputusan untuk melakukan 

pertukaran. Pada pertukaran yang 

normatif, aktor dalam mengambil 

keputusan tidak dapat mengabaikan 

pengaruh dari aktor lain yang ada di 

dalam jaringan. Perubahan struktur 

sosial terjadi apabila aktor secara 

bersama-sama mengejar 

kepentingan mereka hingga batas 

maksimal kemampuan mereka. 

Struktur baru yang terbentuk akan 

membentuk pola paksaan baru yang 

harus diikuti oleh seluruh aktor 

yang ada di dalamnya.  

Kekuasaan dalam struktur 

ditentukan oleh seberapa besar 

aktor melakukan pertukaran dalam 

jaringan aktor. Pertukaran terkait 

dengan tindakan aktor dalam 

mengejar hasil terbaik dari 

tujuannya. Jika interaksinya 

bermotif ekonomi, maka tujuan 

aktor yang rasional adalah 

memaksimalkan laba. Jika terkait 

dengan motif politik, maka tujuan 

aktor adalah memaksimalkan 

kekuasaan. 

 

Metode Sosiologi 

Maynar dan Clayman (1991) 

menjelaskan bahwa teori-teori 

sosiologi dapat dianalisis 

menggunakan dua jenis studi 

etnometodologi, yaitu studi tentang 

setting institusional (studi awal) dan 

analisis percakapan (studi lanjutan).  

Setting institusional memusatkan 

perhatian pada struktur, aturan 

formal, dan prosedur resmi untuk 

menerangkan apa yang dilakukan 

orang di dalamnya. Contoh, tingkat 

angka kriminalitas disusun oleh 

institusi kepolisian karena petugas 

kepolisian akan menggunakan 

prosedur untuk memutuskan apakah 

seseorang digolongkan sebagai 
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korban kejahatan atau kecelakaan 

biasa.  

Rawls (2005) dan Schegloff 

(2001) memperluas analisis dengan 

memperkenalkan studi tentang 

percakapan (analisis percakapan). 

Percakapan didefinisikan sebagai 

aktivitas interaksi yang 

menunjukkan aktivitas yang stabil 

dan teratur yang merupakan 

kegiatan yang dapat dianalisis. 

Analisis percakapan bertujuan 

untuk mempelajari cara menata 

percakapan yang dianggap benar. Ia 

lebih memusatkan perhatian pada 

hubungan antara ucapan dalam 

percakapan daripada hubungan 

antara pembicara dan pendengar.  

Anderson, Hughes, dan 

Sharrock (1987) meneliti ciri 

negosiasi di kalangan eksekutif 

bisnis dan menemukan bahwa apa 

yang terjadi di dunia bisnis itu tak 

berbeda dari apa yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam 

kebanyakan hubungan sosial kita 

berperilaku menurut cara eksekutif 

berbisnis. Segala sesuatu 

diselesaikan dengan penuh 

pertimbangan, terukur, dan masuk 

akal. Kehidupan bisnis adalah 

kelanjutan dari jalin-menjalin 

dengan aspek kehidupan sosial 

lainnya. 

 

TENTANG RISIKO 

Teori Modernitas Klasik 

Menurut Marx, modernitas 

ditentukan oleh ekonomi kapitalis 

sebagai kemajuan yang ditimbulkan 

oleh transisi dari masyarakat 

sebelumnya ke masyarakat 

kapitalis. Menurut Weber, masalah 

kehidupan modern yang paling 

menentukan adalah perkembangan 

rasionalitas formal dengan 

mengorbankan tipe rasionalitas lain 

dan mengakibatkan munculnya 

kerangkeng rasionalitas. Manusia 

semakin terpenjara dalam 

kerangkeng ini yang 

menyebabkannya semakin tak 

mampu mengungkapkan beberapa 

ciri kemanusiaan mereka yang 

paling mendasar.  

Menurut Durkheim, 

modernitas ditentukan oleh 

solidaritas organik dan pelemahan 

kesadaran kolektif. Meski 

solidaritas organik menghasilkan 

kebebasan yang lebih besar dan 

produktivitas yang lebih tinggi, 

tetapi juga menghadapi serangkaian 

masalah unik. Orang cenderung 

merasakan dirinya tak bermakna 

(alienasi) dalam kehidupan modern. 

Peggy (1993) melihat tiga 

pandangan tentang modernitas, 

yaitu (1) modernisasi memberikan 

keuntungan bagi umat manusia, (2) 

uang berpengaruh besar pada 

masyarakat modern, dan (3) alienasi 

sebagai akibat merugikan dari uang 

terhadap modernitas, melebarnya 

jurang pemisah antara kultur 

objektif dan kultur subjektif, 

terhentinya pertumbuhan kultur 

individual dan pesatnya 

pertumbuhan kultur objektif. Frisby 

(1992) melihat bahwa inti 
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modernitas adalah pemusatan 

perhatian pada masyarakat kota dan 

ekonomi uang. 

 

Teori Konsumsi dan Globalisasi 

Karena muncul dari masa 

revolusi industri dan dihidupkan 

oleh problem-problem dan prospek 

revolusi tersebut maka teori 

sosiologi mengandung bias 

produktivis, yakni teori-teorinya 

cenderung berfokus pada industri, 

organisasi industri, dan pekerja. Ini 

tampak jelas pada teori Marxian 

dan Non-Marxian. Belakangan, 

teori sosial post-modern cenderung 

mendefinisikan masyarakat post-

modern sebagai masyarakat 

konsumen, dengan akibat bahwa 

konsumsi memainkan peran penting 

dalam teori sosiologi.  

Teori konsumsi menjelaskan 

tentang konsumen, barang 

konsumen, dan proses konsumsi. 

Teori globalisasi dapat 

diketegorisasikan ke dalam tiga 

tajuk, yaitu teori ekonomi, teori 

politik, dan teori kultural. Teori 

ekonomi dapat dibagi lagi menjadi 

dua kategori, yaitu teori yang 

mendukung pasar ekonomi global 

neoliberal dan teori yang 

mengkritiknya.  

Dalam teori politik muncullah 

aliran yang terkenal dengan sebutan 

Washington Consensus sebagai 

suatu teori yang mendukung sistem 

politik yang menopang dan 

mempertahankan pasar bebas. 

Dalam teori kultural kita dapat 

membagi menjadi tiga pendekatan 

umum, yaitu (1) diferensialisme 

kultural (suatu teori yang 

berargumen bahwa di antara kultur-

kultur ada perbedaan mendalam 

yang tak dipengaruhi oleh 

globalisasi atau sedikit sekali 

terpengaruh), (2) konvergensi 

kultural (sekalipun ada perbedaan 

penting di antara kultur-kultur, 

tetapi ada juga konvergensinya), 

dan (3) hibridisasi kultural 

(pendukung aliran ini mengatakan 

bahwa global dan lokal berpadu 

membentuk glokalisasi). 

Pendukung teori globalisasi tertarik 

membahas isu tentang sejauh mana 

globalisasi menyebabkan 

homogenisasi atau heterogenisasi. 

 

KEMUNCULAN RISIKO 

Featherstone (1990) dan 

Robertson (1992) memandang 

bahwa risiko sebagian besar 

diciptakan oleh sumber kekayaan 

dalam masyarakat modern. Industri 

dan efek sampingannya 

menimbulkan sejumlah besar akibat 

yang berbahaya, bahkan 

mematikan, bagi masyarakat 

sebagai akibat globalisasi dunia 

secara keseluruhan.  

Beck (1992) meyakini bahwa 

sejarah distribusi risiko 

menunjukkan bahwa, seperti 

kekayaan, risiko melekat pada pola 

pembagian kelas, hanya saja secara 

terbalik, kekayaan terakumulasi di 

puncak sedangkan risiko 

terakumulasi di dasar. Hingga taraf 
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tertentu risiko ternyata tidak 

menghapus, tetapi justru 

memperkuat masyarakat berkelas.  

Kemiskinan menghimpun 

risiko yang berlimpah. Sebaliknya 

kekayaan (dalam pendapatan, 

kekuasaan, atau pendidikan) dapat 

membeli keselamatan dan 

kebebasan dari risiko. Apa yang 

berlaku bagi kelas sosial, juga 

berlaku bagi bangsa. Risiko terpusat 

di bangsa yang miskin, sedangkan 

bangsa yang kaya mampu 

menyingkirkan risiko. Bangsa kaya 

mendapat keuntungan dari risiko 

yang mereka ciptakan, misalnya 

dengan menciptakan dan menjual 

teknologi yang membantu 

mencegah timbulnya risiko atau 

menanggulangi pengaruh 

merugikan dari risiko segera setelah 

risiko itu terjadi. 

 

MENGHADAPI RISIKO 

Walaupun modernisasi 

terdahulu menghasilkan risiko, ia 

juga menghasilkan refleksivitas 

yang memungkinkannya untuk 

mempertanyakan dirinya sendiri 

dan risiko yang dihasilkannya. 

Rakyat sebagai korban dari risiko 

itu yang mulai merefleksikan risiko 

modernisasi. Mereka mulai 

mengamati dan mengumpulkan data 

tentang risiko dan akibatnya bagi 

rakyat. Di bidang politik 

pemerintahan, mengatasi risiko 

dapat dilakukan dengan 

menjalankan ketidakterikatan 

politik di mana kekuasaan politik 

tidak lagi diserahkan kepada 

pemerintahan pusat, tetapi semakin 

menjadi bidang wewenang berbagai 

subkelompok maupun individu. 

Subkelompok dan individu ini 

menjadi refleksif dan lebih mampu 

mawas diri ketimbang yang dapat 

dilakukan pemerintah pusat, lebih 

berkemampuan untuk memikirkan, 

dan lebih baik dalam 

menanggulangi risiko yang 

berkaitan dengan modernitas. 

 

DISKUSI 

Untuk menghadapi risiko di 

manajemen modern seperti yang 

ada di penerapan sistem 

pengawasan intern pemerintah 

(SPIP), secara sosiologis perlu 

mempertimbangkan hal-hal yang 

perlu diperhatikan konteks 

perubahan yang terjadi pada 

masyarakat (society) yang 

membawa dampak pada 

kecemasan, ketidaknyamanan, dan 

ketegangan sosial. Risiko yang 

menimpa suatu masyarakat 

menyebabkan terjadinya 

ketidakseimbangan yang 

menyebabkan aktor (individu) yang 

ada di dalam struktur sosial tersebut 

harus merasakan akibat buruknya 

seperti kebodohan, keruwetan 

struktur birokrasi, lingkungan kerja 

yang buruk, korupsi, 

penyimpangan, dan kegagalan 

pencapaian tujuan organisasi.   

Risiko tidak dapat dicegah 

kemunculannya, tetapi ada 

perbedaan besar pada pengenalan 
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risiko di dua jenis masyarakat 

(organisasi). Risiko lebih mudah 

dijumpai di organisasi yang sudah 

mampu mendapat keuntungan dari 

risiko yang mereka hasilkan. 

Organisasi seperti ini mampu 

menciptakan dan menggunakan 

teknologi yang membantu 

mencegah timbulnya risiko atau 

menanggulangi pengaruh 

merugikan dari kejadian risiko. 

Kekayaan dan risiko melekat pada 

organisasi yang maju maupun 

sedang bertumbuh. Namun, 

kekayaan terakumulasi di puncak 

sedangkan risiko terkonsentrasi di 

dasar pembagian kelas.  

Risiko dari sudut sosiologi 

mengandung bias produktivitas, 

yaitu cenderung berfokus pada 

industri, organisasi industri, dan 

pekerja. Karena industri 

mendukung konsumsi, barang 

konsumsi, dan proses konsumsi, 

maka risiko tidak dapat dilepaskan 

dari teori konsumsi. Kemunculan 

aliran Washington Consensus suatu 

teori yang mendukung sistem 

politik yang menopang dan 

mempertahankan pasar bebas yang 

dilanjutkan dari sisi kultural yang 

memungkinkan terjadinya 

hibridisasi kultural antara kultur 

global dengan kultur lokal menjadi 

kultur glokal diperlukan untuk 

menjelaskan risiko. Sebagai 

antitesis dari kekayaan, risiko dapat 

dijelaskan sebagai bentuk 

hibridisasi kultural fenomena global 

di tingkat lokal.  

Dalam mempertukarkan 

risiko dengan kekayaan atau 

sebaliknya, kita dapat 

mempertimbangkan pendekatan 

ameliorisme, yaitu memandang 

bahwa masalah kegagalan dalam 

mengelola risiko di organisasi 

merupakan masalah individu dan 

bukan masalah organisasi. 

Penyelesaiannya dapat dilakukan 

secara bertingkat mulai dari 

individu, kemudian kelompok, dan 

berakhir di tingkat organisasi. 

Sebagai residual pembagian kelas 

organisasi maju dan organisasi 

berkembang, kejadian risiko akan 

ditanggung oleh kelompok kelas 

terbawah dari organisasi. 

Penyelesaian risiko dapat dimulai 

dengan memberikan kewenangan 

yang semakin besar pada individu 

untuk menghadapi risiko dan 

kerusakan yang ditimbulkan. Secara 

bertingkat pola ini akan 

memampukan individu, kumpulan 

individu, subkelompok, kelompok, 

dan organisasi dalam mengelola 

risiko. 

 

Sumber: Ritzer, George. 2014. 

Teori Sosiologi Modern, Edisi 

Ketujuh. Penerbit Kencana. 
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ransparansi merupakan 

salah satu elemen penting 

dalam mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang 

terbuka. Adanya transparansi 

diharapkan bisa mengurangi 

tindakan korupsi pada tubuh 

pemerintahan, tak terkecuali pada 

proses pengadaan barang dan jasa. 

Menyoroti hal tersebut, penulis, 

yang merupakan seorang pengacara 

dan ahli pada bidang hukum 

pengadaan publik di Bulgaria, 

mencoba memberikan pandangan 

dan masukan terkait dengan 

transparansi dalam pengadaan 

publik.  

Buku setebal 269 halaman 

yang terdiri dari 8 bab ini, berisikan 

adanya kewajiban aturan 

pengadaan, peserta pengadaan dan 

lembaga kontrol yang bertanggung 

T 
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jawab dalam pemberian 

penghargaan di tiga negara anggota 

Uni Eropa, yaitu Bulgaria, Jerman, 

dan Austria. Hal tersebut dilakukan 

sebagai upaya untuk membuktikan 

bahwa ketaatan pada prinsip 

transparansi merupakan salah satu 

elemen penting dari respon yang 

tepat terhadap korupsi dalam 

pembelanjaan dana publik.  

Buku ini menyajikan tinjauan 

mendalam atas tiga solusi legislatif 

berbeda yang mengatur pengadaan 

publik pada masing-masing negara. 

Mereka menggunakan sarana 

tersendiri dalam melawan dan 

mencegah korupsi melalui 

pemilihan kontraktor. Temuan yang 

dihasilkan penulis berkontribusi 

baik untuk memberantas korupsi di 

tingkat nasional bahkan bisa 

menjadi langkah yang tepat dan 

efektif di tingkat Uni Eropa. Selain 

itu, hasilnya relevan tidak hanya 

untuk sistem hukum tertentu dan 

ditinjau secara rinci di mana belanja 

publik masih terancam korupsi 

secara sistematis.  

Penulis mengawali 

penelitiannya tentang pengenalan 

dan alasannya mengambil ketiga 

negara (Bulgaria, Jerman, dan 

Austria) sebagai benchmark negara 

Uni Eropa dan melanjutkannya 

dengan prinsip Uni Eropa dalam 

pengadaan publik dan transparansi. 

Perbandingan sistem pengadaan 

yang terdapat pada ketiga negara 

dilakukan dengan melakukan 

penelitian terperinci sebagai 

kepatuhan pada prinsip transparansi 

dan penggunaan mekanisme lain 

sebagai pembatas korupsi. 

Penelitian ini bisa diadaptasi oleh 

negara lain yang mungkin belum 

memiliki langkah-langkah cukup 

untuk mengatasi korupsi. 

Perbandingan antara ketiga negara 

tersebut penting sebagai 

pengembangan pada pengaturan 

pengadaan publik terhadap aturan 

prosedural yang lebih jelas dan 

sederhana menuju langkah-langkah 

anti korupsi. 

Selanjutnya, diuraikan 

definisi korupsi dan 

karakteristiknya. Korupsi secara 

umum digambarkan sebagai 

“kutukan kemanusiaan” sehingga 

tidak hanya menjadi urusan negara 

tertentu, melainkan juga organisasi-

organisasi internasional bersatu 

dalam upaya memerangi fenomena 

korupsi. 

Perbandingan ketiga negara 

tersebut menjelaskan dan 

mempertegas tentang pengadaan, 

pengaturan hukum, dan kontrol dari 

pihak berwenang yang dipaparkan 

secara rinci. Tidak semua solusi 

yang digunakan oleh Jerman dan 

Austria berlaku dan/atau dapat 

diterima oleh negara dengan tingkat 

korupsi yang lebih tinggi dan 

tingkat sosial ekonomi yang lebih 

rendah seperti Bulgaria. Namun, 

beberapa di antaranya merupakan 

metode yang sepenuhnya 

konvensional dan berhasil secara 

objektif untuk meningkatkan proses 
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pengadaan dan menangani 

manifestasi korupsi. 

Sebuah simpulan dan saran 

yang ditarik dari proses 

pembandingan ketiga negara 

ditampilkan pada bagian akhir. 

Perubahan legislatif sangatlah 

diperlukan dan terlepas dari 

bagaimana pengeluaran publik 

diatur, faktor penentunya adalah 

implementasi aktual, kontrol, dan 

efek sanksi dari norma yang 

berlaku. Langkah-langkah yang 

efisien dan preventif menangani 

korupsi dalam proses penghargaan 

dapat didefinisikan sebagai satu hal 

yang komprehensif bila 

dikombinasikan dengan sistem 

peradilan yang efisien. 

Berdasarkan hasil dari ketiga 

negara tersebut, terlihat bahwa 

alokasi sumber daya manusia sesuai 

dengan fungsinya dan sistem 

perundang-undangan yang ketat 

merupakan pendekatan yang baik 

dalam memberantas korupsi. Selain 

itu, sistem peradilan yang efisien 

dan adanya Pengadilan Nasional 

Auditor dapat bertindak sebagai 

badan pengendali dan pemberi 

sanksi. Mereka memiliki 

pengendalian dan pendisiplinan 

yang berlaku pada semua peserta 

dalam proses penghargaan dan 

implementasi pengadaan, sehingga 

bisa memperkecil tingkat korupsi 

yang ada. 

Penulis juga memberikan 

saran terkait penelitian yang 

dibuatnya di mana terdapat 

beberapa hal yang harus dilakukan 

oleh sebuah negara dalam 

menghadapi dan mencegah korupsi 

melalui transparansi. Adanya peran 

legislatif serta kontrol yang efisien 

dan independen dari otoritas 

banding mampu mencegah dan 

mendeteksi adanya korupsi di 

badan pemerintahan, selain sanksi 

dan badan audit. 

Pemaparan yang rinci 

terhadap perbandingan ketiga 

negara dan adanya penggunaan 

infografik memudahkan pembaca 

untuk mendalami isi buku ini. 

Selain itu, penggunaan referensi 

yang langsung pada setiap halaman 

merupakan salah satu kemudahan 

untuk mencari acuan yang 

digunakan dalam setiap tulisannya, 

sehingga tidak terdapat kesalahan 

pemberian data yang disajikan. 

Secara keseluruhan, buku ini 

bisa dijadikan referensi bagi para 

penyelenggara pemerintahan dalam 

mewujudkan transparansi, terutama 

dalam bidang pengadaan barang 

dan jasa. 
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Kemeriahan HUT BPKP ke-35 
Oleh: M. Riyad 

alam rangka memperingati 

HUT ke-35 BPKP diadakan 

rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan secara serentak di 

seluruh perwakilan BPKP di seluruh 

Indonesia. HUT BPKP yang kali ini 

mengangkat tema “Inovasi 

Pengawasan untuk Akuntabilitas 

Pembangunan Negeri” dimulai pada 

tanggal 16 Maret 2018 dalam acara 

pembukaan Pekan Olahraga, Seni, 

dan Inovasi di Lapangan Kantor 

Pusat BPKP Jalan Pramuka Nomor 

33 Jakarta. Dalam pembukaan 

tersebut, Kepala BPKP Ardan 

Adiperdana berkesempatan 

memberikan arahan kepada para 

pegawai.  

Ardan menjelaskan bahwa 

inovasi harus dikembangkan dalam 

setiap bisnis proses pengawasan, 

mulai perencanaan, pelaksanaan, 

sampai dengan pelaporan dan 

monitoring tindak lanjut 

pengawasan baik dari sisi program 

maupun kegiatan pengawasan. 

“Berbagai perlombaan di bidang 

olahraga, seni desain, foto, dan 

penulisan yang mengikutsertakan 

seluruh keluarga besar BPKP dalam 

peringatan HUT ini perlu kita 

maknai sebagai penyegaran kembali 

kondisi tubuh dan pikiran kita dari 

rutinitas pekerjaan agar kita dapat 

bekerja lebih baik dan melahirkan 

inovasi-inovasi,” tutup Ardan.  

Usai upacara pembukaan, 

acara dilanjutkan dengan pelepasan 

balon dan 35 burung merpati, serta 

penampilan defile dari unit kerja. 

Tak 

ketinggalan 

Puslitbangwas 

BPKP juga 

ikut 

berpartisipasi 

dalam defile 

tersebut. 

Dengan 

tampilan 

defile tarian 

Jaran Goyang 

dan Kuda 

Lumping yang 

dibawakan oleh Putut Hardiyanto 

menjadikan suasana ceria dan 

hangat. Tidak lupa juga disela-sela 

tarian, Putut membagikan majalah 
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Seputar Litbang edisi perdana 

kepada para juri, yaitu Kepala 

BPKP, Sesma, dan para Deputi. Di 

akhir acara, pembawa acara pun 

mendaulat lagu Jaran Goyang 

sebagai penutup karena ternyata 

lagu tersebut sedang hit. Pegawai 

Puslitbangwas Dani Wirawan 

ditunjuk sebagai pemimpin tarian 

Jaran Goyang yang diikuti oleh 

seluruh peserta defile. Walaupun 

Puslitbangwas BPKP tidak 

menjuarai lomba defile tersebut, 

kehadirannya membawa acara 

pembukaan Pekan Olahraga, Seni, 

dan Inovasi menjadi lebih berwarna. 

Puslitbangwas BPKP 

berpartisipasi bukan dalam 

pembukaan saja, tetapi ikut juga 

dalam berbagai perlombaan baik 

seni maupun olahraga. Dalam  

bidang seni, Puslitbangwas 

bergabung dengan personil dari 

Pusbin JFA, Pusinfowas, 

Pusdiklatwas, dan Inspektorat 

membentuk grup band “Centerin 

Band”. Dalam acara BPKP Band 

Festival yang diselenggarakan pada 

tanggal 13 April 2018 dan diikuti 

oleh seluruh unit kerja BPKP Pusat, 

Centerin Band menjadi penampil 

pertama dengan membawakan lagu 

"Salam Rindu" yang mampu 

menggetarkan panggung Aula 

Gandhi sekaligus membuat 

penonton ikut bergoyang. 

Sedangkan lagu kedua "Tua-tua 

Keladi" tidak kalah menghentak 

panggung membuat semua Kepala 

Pusat dan para penggemarnya maju 

ke depan panggung untuk ikut 

bernyanyi. Dengan penampilan yang 

luar biasa tersebut, Centerin Band 

mampu menyabet juara ke-2 dalam 

festival tersebut. 

Sedangkan dari gelanggang 

olahraga tidak kalah serunya. 

Puslitbangwas BPKP mengikuti 

semua cabang olahraga yang 

dipertandingkan. Dari pertandingan 

gaple, catur, bulutangkis, tenis 

lapangan, tenis meja sampai dengan 

bola voli semua diikuti oleh 

perwakilan dari Puslitbangwas 

BPKP. Yang menjadi perhatian 

adalah cabang olahraga bola voli 

putri yang di tahun sebelumnya 

menjadi runner up dalam kompetisi 

yang sama. Puslitbangwas pun 

bertekad dalam tahun ini menjadi 

juara dalam cabang tersebut dengan 

melakukan latihan rutin dan 

dibimbing lebih intensif oleh Putut 

Hardiyanto dan Agus Yusri 

Munawar sebagai coach. Ketika 

pertandingan tiba, ternyata pada 

babak awal pertandingan sudah 

dipertemukan dengan Pusdiklatwas 

BPKP yang merupakan juara bola 

voli putri tahun lalu dan ini 
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merupakan final yang terlalu dini 

menurut sebagian besar penonton 

pertandingan tersebut. Hasil dari 

pertandingan pada babak pertama 

tersebut, Puslitbangwas menelan 

kekalahan dengan skor 2-1. Namun, 

kekalahan yang dialami tidak 

membuat mental tim voli putri 

Puslitbangwas menjadi jatuh, malah 

bangkit kembali dengan menekuk 

lawan-lawannya di pertandingan-

pertandingan selanjutnya. Akhirnya 

Puslitbangwas dapat menapaki 

partai puncak, yaitu mencapai babak 

final menghadapi 

Pusdiklatwas 

kembali yang 

merupakan favorit 

juara. Pertandingan 

babak final ini 

diadakan selama 

lima set dan tim 

yang mendapat tiga 

set kemenangan 

akan menjadi juara. 

Pertandingan 

berlangsung seru, 

kejar-kejaran angka selalu terjadi, 

seluruh penonton menonton 

pertandingan dengan tegang dan 

masing-masing pendukung berteriak 

menyemangati jagoannya ketika 

bola mati di tangan lawan. 

Menjelang senja, pertandingan final 

masih berlangsung dan memasuki 

babak ke-5 karena masing-masing 

tim telah mengumpulkan dua set 

kemenangan atau seri 2-2 untuk 

Puslitbangwas dan Pusdiklatwas. Di 

akhir babak penentuan, ketegangan 

semakin terjadi, kejar-kejaran angka 

terus berlangsung bahkan harus 

dilalui melalui jus untuk 

mendapatkan dua poin angka 

tambahan agar memenangkan 

pertandingan. Akhirnya dengan 

perjuangan yang luar biasa dan 

tekad yang kuat, tim bola voli putri 

Puslitbangwas BPKP dapat 

menyelesaikan pertandingan dengan 

kemenangan dan merebut juara 

pertama untuk cabang olahraga 

tersebut.  

Di cabang olahraga lain, 

gaple, Puslitbangwas mampu meraih 

gelar juara ke-3. Walaupun tidak di 

semua cabang dapat meraih 

kemenangan, tetapi Puslitbangwas 

dapat berpartisipasi dan 

memeriahkan HUT ke-35 BPKP 

dengan semangat agar dapat bekerja 

lebih baik dan mampu melahirkan 

inovasi di bidang pengawasan 

sebagaimana arahan Kepala BPKP. 
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Sudah Bukan Zamannya Lagi Informasi Tertutup 
Oleh: I Wayan Simpen, M. Riyad, Ramondias, Lilik, Wulan, & Mujiyanto 

 

ejak diterbitkannya Undang-

undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, pada prinsipnya 

seluruh informasi dari badan publik 

merupakan informasi yang terbuka, 

kecuali atas informasi yang 

dikecualikan. Penentuan informasi 

yang dikecualikan tersebut 

sepenuhnya merupakan kewenangan 

Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) badan publik 

yang bersangkutan, setelah melalui 

proses uji konsekuensi. 

Hal tersebut mengemuka saat 

diskusi antara tim dari 

Puslitbangwas BPKP dengan 

komisioner dan tenaga ahli Komisi 

Informasi Pusat (KIP) di kantor KIP 

di Jakarta pada tanggal 24 Mei 

2018. Tim Puslitbangwas BPKP 

dipimpin oleh Kabid Evaluasi dan 

Pemanfaatan Puslitbangwas BPKP, 

Jamason Sinaga, didampingi 

Kasubbid Pemanfaatan, Octavia 

Hernawa, serta tim penugasan 

pengklasifikasian daftar informasi 

dikecualikan atas hasil penelitian 

dan pengembangan (litbang), Lilik 

Kusminarti, Ari Andar Wulan, 

Mujiyanto, Ramondias Agustino, 

dan Afifa Zuhria. Dari pihak KIP 

hadir Wakil Ketua KIP, Gede 

Narayana Sunarkha, dan para 

Komisioner KIP periode tahun 2017 

- 2021, Romanus Ndau Lendong, 

Hendra J. Kede, Arif Adi 

Kuswardono, Wafa 

Patria Umma, 

didampingi tenaga 

ahli advokasi 

sosialisasi edukasi, 

Tia, dan asisten ahli 

administrasi 

pimpinan, Dini. 

Studi banding 

tersebut dilakukan 

dalam rangka 

penugasan 

pengklasifikasian 

daftar informasi yang dikecualikan 

atas hasil litbang yang saat ini 

sedang dilakukan oleh 

Puslitbangwas BPKP. 

Pengklasifikasian informasi ini 

merupakan upaya preventif 

Puslitbangwas BPKP untuk 

mencegah penyalahgunaan 

informasi publik di lingkungan 
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BPKP, khususnya atas hasil-hasil 

litbang. Sebelumnya, tim 

Puslitbangwas BPKP juga telah 

melakukan studi banding ke PPID 

yang ada di Balitbang Kementerian 

Pertanian, Ditlitbang BPK-RI, dan 

Pusat Penelitian Badan Keahlian 

DPR-RI. 

BPKP sebagai badan publik 

atau lembaga yang 

menyelenggarakan tugas negara 

memang seharusnya membuka 

seluruh informasi tersebut kepada 

publik berdasarkan tiga prinsip 

informasi, yaitu benar, tepat, dan 

akurat. PPID memiliki tupoksi yang 

berbeda dengan humas terkait 

dengan aksesnya terhadap suatu 

informasi. Seluruh informasi yang 

berada di unit kerja suatu badan 

publik bila diminta oleh PPID harus 

diserahkan kepada PPID. Artinya, 

sifat seluruh informasi tersebut 

terbuka kepada PPID. Pengertian 

terbuka dalam hal ini tidak 

ditampilkan dalam website, tetapi 

apabila pengguna informasi 

membutuhkan, informasi tersebut 

ada dan tersedia.  

 

“BPKP sebagai badan publik 

atau lembaga yang 

menyelenggarakan tugas 

negara memang seharusnya 

membuka seluruh informasi 

tersebut kepada publik 

berdasarkan tiga prinsip 

informasi, yaitu benar, tepat, 

dan akurat.” 
 

Apabila suatu unit kerja 

membutuhkan penetapan sebuah 

informasi sebagai informasi yang 

dikecualikan, maka permohonan 

informasi tersebut disampaikan 

kepada PPID untuk diproses uji 

konsekuensi dan setelah diproses 

ditetapkan oleh atasan PPID sebagai 

informasi yang dikecualikan.
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Istilah dan Definisi 
Oleh: Coenraad Rezky D 

 

ada Seputar Pengawasan 

edisi perdana telah 

dipaparkan berbagai istilah 

yang ada dalam penelitian. Di edisi 

ini rubrik IDE akan mengungkapkan 

berbagai jenis penelitian yang 

dikenal dalam dunia penelitian. 

 

1. Penelitian Observasi 

Penelitian yang menggunakan 

metode observasi dalam melakukan 

penelitian tersebut. Biasanya 

digunakan oleh peneliti untuk 

melakukan eksplorasi awal di mana 

hasil observasi digunakan oleh 

peneliti untuk melakukan penelitian 

yang sesungguhnya. 

2. Penelitian Survei 

Penelitian yang informasinya 

dikumpulkan dari responden dengan 

menggunakan kuesioner dan dari 

sampel yang dianggap dapat 

mewakili seluruh populasi. 

3. Penelitian Grounded 

Penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif diawali dengan 

pengamatan suatu gejala, 

selanjutnya membuat kategori-

kategori dan diteruskan dengan 

perumusan hipotesis, yang 

kemudian diuji berkali-kali hingga 

disusun teori.  

 

 

4. Penelitian Causal Comparative 

Penelitian yang mencoba untuk 

mengidentifikasi hubungan sebab-

akibat dan menetapkan sebab atau 

alasan munculnya atau terjadinya 

perilaku atau status kelompok atau 

individu seperti saat ini. 

5. Penelitian Deskriptif 

Penelitian yang bertujuan untuk 

melukiskan secara sistematis fakta 

atau karakteristik populasi atau 

bidang tertentu, baik berupa 

keadaan, permasalahan, sikap, 

pendapat, kondisi, prosedur, atau 

sistem secara faktual dan cermat.  

6. Penelitian Sejarah 

Penelitian yang merupakan studi 

empiris tentang masa lalu dengan 

menggunakan kerangka paparan dan 

penjelasan, serta berbagai tahap 

generalisasi untuk memaparkan, 

menafsirkan, dan menjelaskan data. 

7. Penelitian Eksperimen 

Penelitian bertujuan untuk mencari 

hubungan sebab akibat di antara 

variabel-variabel dan untuk 

pengujian hipotesis. 

8. Penelitian Korelasi 

Penelitian yang berusaha 

mengetahui bagaimana dua variabel 

atau lebih berhubungan dan 

menetapkan derajat hubungan 

P 
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tersebut dalam bentuk koefisien 

korelasi. 

9. Penelitian Analisis Isi (Content 

Analysis) 

Penelitian yang unit analisisnya 

adalah isi media cetak seperti berita, 

features, artikel, kolom, dan 

sebagainya ataupun media 

elektronik seperti program berita, 

pendidikan, atau hiburan dan lain-

lain. 

10. Penelitian Analisis Jaringan 

Penelitian yang unit analisisnya 

adalah hubungan sosial, seperti 

hubungan politik, ekonomi, sosial, 

hukum, kebudayaan, dan jaringan 

komunikasi.  

11. Penelitian Kasus (Case Study) 

Penelitian yang dilakukan dengan 

cara yang intensif mengenai suatu 

unit kasus, seperti individu, institusi, 

suatu masyarakat, atau satu 

kelompok di mana semua aspek atas 

unit tersebut yang diteliti. 

12. Penelitian Eksploratif 

Penelitian awal/penjajagan yang 

hasilnya akan digunakan dalam 

penelitian selanjutnya dengan 

menjajagi berbagai variabel yang 

diduga terkait dengan fenomena 

yang sebenarnya akan diteliti dan 

bertujuan untuk menemukan 

problematik baru. 

13. Penelitian Deskriptif Analitik 

Penelitian yang bertujuan membuat 

deskripsi tentang variabel atau suatu 

fenomena atau gejala sosial seperti 

yang dilakukan dalam penelitian 

deskriptif juga mencari atau 

menganalisis bagaimana hubungan 

antara berbagaim variabel atau 

fenomena atau gejala sosial tersebut. 

14. Penelitian Eksplanatori 

Penelitian bertujuan suatu gejala 

atau fenomena dan memberikan 

penjelasan bagaimana hubungan 

antara variabel-variabel dari suatu 

fenomena yang diteliti. 

15. Penelitian Verifikatif 

Penelitian yang bertujuan untuk 

menguji suatu kebenaran yang 

sudah ada dengan menggunakan 

data/empiri dan dilakukan bila suatu 

peristiwa atau suatu kebenaran yang 

ada dianggap meragukan 

kebenarannya. 

16. Penelitian Murni (Pure 

Research) 

Penelitian untuk mengembangkan 

atau menguji teori, bukan untuk 

keperluan kehidupan praktis 

manusia dan dilakukan untuk 

mencari kebenaran sebab akibat 

sebagaimana adanya atau 

berdasarkan wujud yang 

sebenarnya.  

 

Daftar Pustaka: 

Soewadji, Jusuf. Pengantar 

Metodologi Penelitian. 2012. 

Jakarta: Penerbit Mitra Wacana 

Media.
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Dr Elly Fariani, M.Sc. 

 

gobrol dengan Ibu berkaca 

mata ini serasa waktu 

berjalan begitu cepat. Kata-

kata bermakna keluar deras 

mengurai peristiwa dalam 

kehidupannya yang penuh 

tantangan, tetapi dapat dilalui 

dengan enjoy. Setelah menjalani 

karier mulai dari auditor sampai 

menjadi pemimpin para auditor 

dengan jabatan Inspektur Jenderal, 

wanita bersahaja ini sekarang 

menikmati kegiatan berbagi ilmu 

dan pengetahuan dengan birokrasi 

yang berasal dari organisasi melalui 

perannya sebagai Widyaiswara 

Utama di Lembaga Administrasi 

Negara (LAN). “Di sini saya dapat 

berbagi pengetahuan dan 

“meracuni” pemikiran orang lain 

untuk dapat menggunakan potensi 

kapasitas otak yang sangat besar,” 

kata ibu tiga orang anak ini. 

Sepertinya berbagi pengetahuan 

adalah hal menonjol dalam 

kehidupan istri kepala PPATK ini. 

“Di Puslitbangwas dulu saya senang 

berdiskusi dengan teman-teman 

peneliti. Sewaktu menjadi Inspektur 

Jenderal, saya mendorong bahkan 

saya tantang (challenge) teman-

teman untuk senantiasa belajar tak 

berhenti,” tambahnya. Ini juga yang 

mendorongnya untuk menyelesaikan 

disertasi dengan judul “Pengaruh 

Utang Luar Negeri Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Pada 

Empat Negara Asia Tenggara” di 

tengah-tengah pekerjaan yang padat. 

N 
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Perjalanan karier dari BPKP 

ke Inspektur Jenderal Kementerian 

Kominfo yang dilakoninya juga 

tidak lepas dari itu. BPKP 

seyogiyanya tidak dianggap 

kehilangan putra terbaik ketika ada 

pegawai yang bertugas di luar 

BPKP, melainkan lebih merupakan 

bagian dari berbagi pengetahuan dan 

pengalaman untuk mendorong 

kemajuan bangsa dan negara ini, 

imbuh ibu yang mengaku sebagai 

sosok yang galak. 

“Pada waktu menjadi Direktur 

Pengawasan Pinjaman Luar Negeri 

di BPKP saya ditantang untuk dapat 

menyelesaikan laporan yang banyak 

dalam waktu yang singkat dan 

taruhannya adalah jabatan saya, 

tetapi saya dapat menyelesaikan 

dengan strategi merangkul anak 

buah. Saya tahu yang mengerjakan 

kegiatan adalah anak buah, tetapi 

saya juga tidak berlepas tangan 

dengan hadir bersama mereka 

sampai larut malam,” tuturnya. 

Hadir bersama anak buah demi 

merasakan kesibukan yang mereka 

alami dibuktikan oleh ibu ini 

menjadi resep tersendiri dalam 

sukses kepemimpinan. “Saya 

sebenarnya menginginkan 

kebebasan termasuk dalam hal 

keharusan melakukan presensi 

setiap hari dan membuat angka 

kredit. Pada tahun 1991 saya senang 

diangkat menjadi Kepala Seksi 

karena saya tidak diikat untuk 

membuat angka kredit. Akan tetapi 

saya juga harus meng-adjust diri 

saya. Sekarang pada saat menjadi 

widyaiswara justru saya terikat 

untuk membuktikan kehadiran saya 

dengan finger print, saya kira tak 

mengapa dan saya lakukan dengan 

senang hati. Hal itu dapat saya 

lakukan karena saya melakukannya 

dengan ikhlas,” tukas Ibu yang 

memiliki kegemaran membaca, 

berenang, dan mengajar ini. 

Sama seperti ketika di 

Puslitbangwas BPKP dulu, di benak 

ibu seorang pilot ini masih banyak 

ide yang belum tersalurkan. Itulah 

sebabnya maka pekerjaan 

widyaiswara bukan mencari materi 

atau sekadar memperpanjang masa 

pensiun, melainkan menyalurkan 

semangat bekerja memotivasi 

pemimpin-pemimpin negeri ini 

untuk maju.  

KOIN 
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Ketika ditanya mengenai 

kunci sukses menjalani karier 

sekaligus ibu rumah tangga, wanita 

yang memanggil suami dengan 

sapaan “Abang” ini menyatakan rida 

suamilah yang menjadi kuncinya. 

“Suami selalu ikhlas dan mendorong 

saya untuk dapat melakukan tugas 

saya sebagai ibu rumah tangga 

sekaligus juga mendorong kemajuan 

dalam karier. Elly dengan rendah 

hati menyatakan rasa sayangnya 

kepada suami tercinta seperti lagu 

kesayangannya A Lover Concerto 

dari Dolly Parton yang mengajak 

untuk tetap setia. Beliau juga 

menyenangi lagu dari Wali yang 

melukiskan betapa sayangnya pria 

kepada istrinya dengan lirik “doaku 

untukmu sayang”. Tak dinyana 

ternyata ibu berputra dua ini 

romantis juga.

 

 
“Di LAN, saya dapat berbagi pengetahuan dan ‘meracuni’ 

pemikiran orang lain untuk dapat menggunakan potensi 

kapasitas otak yang sangat besar.” 
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Plagiarisme 
Oleh: Octavia Hernawa 

 

alah satu norma yang harus 

ditaati oleh tiap penulis karya 

ilmiah adalah menghindari 

plagiarisme dalam laporan/tulisan 

hasil penelitiannya. Apa itu 

plagiarisme? Secara umum, 

berbagai sumber mendefinisikan 

plagiarisme cenderung mengarah 

kepada tindakannya yang sering 

disebut “plagiat” sebagai 

pengambilan ide/hasil karya orang 

lain tanpa mereferensi sumber 

aslinya. Secara lebih spesifik, 

definisi plagiarisme tersebut dari 

beberapa sumber  dapat dilihat 

dalam tabel berikut. 

 

No Sumber Definisi Plagiarisme 

1 KBBI online Penjiplakan yang melanggar hak cipta 

2 Merriam-Webster 

online 

Mencuri dan mengambil ide atau kata-kata 

orang lain sebagai milik sendiri; 

menggunakan hasil karya orang lain tanpa 

menyebutkan sumbernya; melakukan 

pencurian karya tulis/sastra; mendaur ulang 

ide dari produk atau sumber-sumber yang 

sudah ada dan 

menyajikannya/mengakuinya sebagai suatu 

produk asli yang baru. 

3 Permendiknas  

17/2010 pasal 1 ayat 1 

Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja 

dalam memperoleh atau mencoba 

memperoleh kredit atau nilai untuk suatu 

karya ilmiah, dengan mengutip sebagian 

atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah 

pihak lain yang diakui sebagai karya 

ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber 

secara tepat dan memadai 

4 University of 

Queensland, 2012 

The act of misrepresenting as one's own 

original work, the ideas, interpretations, 

words or creative works of another. These 

include published and unpublished 

documents, designs, music, sounds, images, 

photographs, computer codes and ideas 

gained through working in a group. These 

S 
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ideas, interpretations, words or works may 

be found in print and/or electronic media 

5 Prawira 2014, 

Sindonews 

Kejahatan intelektual dan pelanggaran 

serius di kalangan akademisi  

Tabel 1. Definisi Plagiarisme 

 

Definisi dari berbagai sumber 

tersebut pada dasarnya menyatakan 

bahwa plagiarisme merupakan suatu 

tindakan pencurian yang melanggar 

hak cipta.  

 

Lantas, mengapa terjadi 

plagiarisme?  

Plagiarisme bisa terjadi karena 

disengaja maupun tidak disengaja. 

Plagiarisme yang disengaja terjadi 

karena sejak awal telah dipikirkan 

dan direncanakan untuk dilakukan. 

Hal ini dimungkinkan dalam 

berbagai kondisi, misalnya karena 

perencanaan atau desain tulisan 

yang buruk; generalisasi bahwa 

“setiap orang melakukan hal itu” 

sehingga menjadi justifikasi orang 

melakukan plagiat; di lingkungan 

akademis adanya tekanan untuk 

memperoleh nilai tinggi; kurangnya 

rasa percaya diri penulis yang tidak 

mampu untuk menghasilkan karya 

sendiri; dan niat untuk berbuat 

curang dengan berpikiran bahwa 

pembaca tidak mungkin 

mengetahuinya, tidak peduli, serta 

berpura-pura tidak tahu akan 

plagiarisme.  

Selanjutnya plagiarisme yang 

tidak disengaja pada umumnya 

terjadi karena ketidaktahuan penulis 

dalam beberapa hal, seperti kapan 

atau bagaimana mereferensi suatu 

kutipan; bagaimana memarafrase 

atau meringkas dan menuliskan 

kembali kutipan dari sumber lain; 

apa yang dimaksud dengan common 

knowledge; dan kealpaan penulis 

dalam mencantumkan referensi. Di 

samping itu, di lingkungan 

masyarakat yang kental dengan 

budaya ketimuran yang bersifat 

kolegial (gotong royong, saling 

berbagi, dan adat kepemilikan 

bersama) membuat batasan 

plagiarisme menjadi kabur, sehingga 

terkadang membuat seseorang tidak 

menyadari bahwa dirinya telah 

melakukan plagiat. 

Plagiarisme dapat terjadi 

dalam berbagai bentuk. Yang paling 

umum antara lain sebagaimana 

terdapat dalam tabel berikut. 
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No Istilah/Nama Bentuk Plagiarisme 

1 Clone Mengopi hasil karya orang lain dan mengakuinya 

sebagai hasil karya sendiri, tanpa menyebutkan 

sumbernya 

2 Ctrl-C Menggunakan referensi dari satu sumber secara 

signifikan tanpa memperluasnya dengan sumber-

sumber lainnya. 

3 Find-Replace Mengubah kata kunci dan frase, tetapi bagian 

esensial lainnya masih menggunakan konten 

sumber asli 

4 Remix Memarafrase dari berbagai sumber, kemudian 

disambungkan/dicocokkan satu sama lain 

5 Recycle Mendaur ulang dengan mengambil tulisan/hasil 

penelitian penulis sendiri yang pernah terbit 

sebelumnya tanpa menuliskan referensinya 

6 Hybrid Mengombinasikan secara sempurna sumber-

sumber yang dikutip tanpa menyebutkan 

sumbernya 

7 Mash-up Mencampur berbagai materi dari berbagai sumber 

8 404 Error Menuliskan referensi/sitasi dari sumber yang tidak 

jelas/tidak ada atau mereferensi secara tidak akurat 

9 Agregator Menuliskan referensi sumber-sumber yang 

dikutip, tetapi tidak ada yang merupakan hasil 

karya penulis sendiri 

10 Re-tweet Parafrase yang terlalu mirip dengan aslinya 

Tabel 2. Bentuk-Bentuk Plagiarisme 

Sumber: Plagiarism.org (2014) 

 

Apakah dampak dari tindakan 

plagiarisme? 

Plagiarisme akan 

mengakibatkan kemungkinan 

timbulnya tuntutan hukum kepada si 

penulis atas plagiat di hasil karya 

penulisannya. 

Dalam Undang-undang (UU) 

Nomor 20 Tahun 2003 diatur sanksi 

bagi orang yang melakukan plagiat, 

khususnya yang terjadi di 

lingkungan akademik. Aturan 

mengenai sanksi plagiarisme dalam 

pasal 70 UU tersebut sebagai 

berikut. 

Lulusan yang karya ilmiah 

yang digunakannya untuk 

mendapatkan gelar akademik, 

profesi, atau vokasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) 
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terbukti merupakan jiplakan 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama dua tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

Serupa dengan UU tersebut, 

Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 17 Tahun 2010 

telah mengatur sanksi bagi 

mahasiswa yang melakukan 

tindakan plagiat. Jika terbukti 

melakukan plagiat, seorang 

mahasiswa akan memperoleh sanksi 

sebagai berikut:  

 Teguran; 

 Peringatan tertulis; 

 Penundaan pemberian sebagian 

hak mahasiswa; 

 Pembatalan nilai; 

 Pemberhentian dengan hormat 

dari status sebagai mahasiswa; 

 Pemberhentian tidak dengan 

hormat dari status sebagai 

mahasiswa; 

 Pembatalan ijazah apabila telah 

lulus dari proses pendidikan. 

Regulasi mengenai sanksi 

plagiarisme lebih banyak ditujukan 

untuk tindakan plagiarisme di 

lingkungan akademis, sementara 

yang berada di luar lingkungan 

akademis belum banyak diatur. Di 

luar lingkungan akademik tersebut, 

biasanya akan terjadi sanksi sosial 

dengan tuntutan yang bisa 

berdampak hukum. 

Plagiarisme akan 

mempengaruhi kredibilitas penulis. 

Oleh karena itu, plagiarisme sedapat 

mungkin perlu dicegah. Cara 

mencegah plagiarisme, antara lain 

dengan mereferensikan 

(menuliskan) sumber penulisan 

sesuai kaidah ilmiah. Selain itu, 

penulis juga perlu merencanakan 

tulisannya secara baik, mendalami 

dan memahami teknik parafrase dan 

penulisan referensi, serta kritis 

terhadap sumber yang digunakan 

untuk sumber penulisan. Dari sisi 

teknologi, dapat digunakan software 

pengecek kesamaan kutipan seperti 

“Turn-It-In”. 
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Humor 
Oleh: Putut Hardiyanto 

 

 

 

 

ekembalinya dari Kejuaraan Piala dunia 2002, pemain-pemain tim 

Perancis dirundung rasa malu yang amat sangat. Kalah 0-1 lawan 

Senegal, seri 0-0 lawan Uruguay, dan kalah 0-2 lawan Denmark. Tak 

satupun gol tercipta di penyisihan Grup A. Karena itu mereka memutuskan 

untuk menyamar agar tidak dikenali orang.  

Zizou (panggilan akrab Zinedine Zidane) dengan samaran sebagai 

pastur, berjalan-jalan di tempat kongko terkenal di kota Paris, Champ 

Elysees. Tiba-tiba seorang nenek menyapa, “Hai Zizou!” Kesal, Zizou 

segera bergegas pulang untuk mengubah samarannya, kali ini sebagai syekh 

Arab. Kemudian ia kembali melanjutkan acara jalan-jalan sore di Champ 

Elysees.  

Untuk kali kedua ia berpapasan dengan nenek tadi yang kembali 

menyapa. “Hai Zizou!” Masih dalam keadaan terheran-heran ia mendatangi 

si nenek dan bertanya dengan nada sopan, “Maaf, bagaimana anda dapat 

mengenali saya?” Nenek menjawab, “Kamu bodoh kali ya, ini saya ... 

Barthez!” 

 

(Sumber: Syndicate, Rudiyant. (2010). 1001 Cengar-Cengir, Cyan 

Publisher, Jakarta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.gettyimages.com 
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aat berusia 10 tahun Cak Lontong kecil sudah berani berobat sendiri 

ke Puskesmas tanpa didampingi ibunya. Sesaat sebelum memberikan 

resep, dokter bertanya mengenai umurnya. 

Dokter  : “Umurmu berapa tahun?” 

Cak Lontong : “Sepertiga umur ayah.” 

Dokter  : “Lha, umur ayahmu berapa?” 

Cak Lontong : “Enam tahun lebih tua dari ibuku.” 

Dokter  : “Umur ibumu?” 

Cak lontong :  “Sekitar seperempat umur nenekku.” 

Dokter  : (mulai emosi...) “Sudahlah... umur nenekmu saja yang kau 

sebutkan. Berapa?” 

Cak lontong : “Nggak tahu Pak Dokter... nenek saya kan sudah meningal.” 

Dokter  : “Suster.....” 

 

(Sumber: Syndicate, Rudiyant. (2010). 1001 Cengar-Cengir, Cyan 

Publisher, Jakarta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://depositphotos.com 
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Asah Otak 
Oleh: Putut Hardiyanto 

 

udoku adalah permainan 

mengisi kisi-kisi berukuran 

9 × 9 dengan bilangan 

antara 1 sampai 9. Setiap baris dan 

setiap kolom akan memuat 

bilangan antara 1 sampai 9. Setiap 

kisi-kisi ber-ukuran 3 × 3 juga 

memuat bilangan antara 1 sampai 

9. Sudah ada sebagian kotak yang 

terisi, tugas Anda adalah 

melengkapi sisanya.  

 

 
 

 

 

 
 

 

Sudoku edisi Juni 2018 

  5  6  3  9 

 7    5  8  

2 8 3 7 9   5 6 

   6 2     

 2   5   1  

    7 3    

5 1   8 7 9 6 4 

 3  9    2 1 

9  4  1  8   
Sumber: Sudoku Master, Android 

Apps on Google Play (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban Sudoku edisi Maret 2018 

2 4 9 7 3 8 1 5 6 

3 7 8 6 1 5 4 2 9 

1 5 6 2 9 4 3 7 8 

8 2 1 4 7 3 6 9 5 

9 6 4 5 2 1 8 3 7 

5 3 7 8 6 9 2 4 1 

4 9 2 1 8 7 5 6 3 

7 1 5 3 4 6 9 8 2 

6 8 3 9 5 2 7 1 4 
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