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Majalah Seputar Litbang merupakan 
media   komunikasi triwulanan untuk 
mendorong pemanfaatan hasil penelitian 
dan pengembangan keilmuan di bidang 
pengawasan

*

Bonardo Hutauruk
Kepala Puslitbangwas BPKP

Hari ulang tahun senantiasa 
menggugah kita untuk berhenti 
sejenak memikirkan apa 
yang telah dilakukan dan apa 
yang akan dikerjakan. Ketika 
BPKP menapaki usianya yang                             
ke-36, Puslitbangwas BPKP ingin 
melihat sejauh mana capaian yang 
telah diperoleh dalam perjalanan 
panjang pencapaian visi dan misi 
BPKP dan apa yang akan dilakoni 
ke depan. Banyak yang telah dilakukan, tetapi tantangan masih 
terbentang dan belum saatnya berpuas diri. Institusi ini masih ditantang 
menjadi pusat unggulan inovasi, didapuk untuk mengembangkan 
KMS yang mendukung GIA Corpu, digandeng dalam implementasi 
Indeks AP3N, ditunggu dalam membangun Indeks Kompak dan EPK, 
serta dinanti sumbangannya dalam memikirkan visi dan misi BPKP 
2020-2024. Ketika mengunjungi salah satu institusi litbang  yang sudah 
mendapatkan sertifikat Unggulan Inovasi, kami melihat masih banyak 
hal yang perlu dibangun untuk dapat disebut sebagai pusat unggulan 
inovasi. Dalam kondisi seperti inilah terbit Majalah Seputar Litbang 
kali ini sekaligus untuk menunjukkan semangat Puslitbangwas tetap 
menyala dan keinginan kami untuk tetap maju. Beberapa pemikiran 
tertuang dalam majalah ini sebagai bagian dari transparansi dan 
keterbukaan, akan tetapi sebenarnya masih lebih banyak yang tidak 
dapat dituliskan. Sebutlah sajian ini sebagai  “trigger” untuk menjaga 
kita tetap berpikir dan menaruh perhatian pada kemajuan bangsa 
dan negara ini lewat pengawasan. Selamat menikmati sajian dalam 
majalah ini seraya merenungkan masukan yang dapat disumbangkan 
bagi pengawasan di Indonesia lewat Puslitbangwas BPKP. Kami 
menunggu dari Anda yang sedang membaca majalah ini. 

Dirgahayu ke-36 BPKP. 
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Pembaca yang budiman,
Bulan Mei adalah bulan bahagia 
bagi BPKP, karena setiap bulan 
Mei BPKP merayakan hari 
jadinya. Ulang tahun kali ini 
terasa lebih istimewa karena 
bersamaan dengan perubahan 
struktur organisasi BPKP 
Pusat secara keseluruhan, 
termasuk Puslitbangwas. Ketika 
merancang terbitan ini pikiran 
kami digelayuti pertanyaan: Apa 
yang dapat ditingkatkan untuk 
mengoptimalkan kontribusi 
Puslitbangwas pada BPKP? Hal 
ini tidak lepas dari gema ulang 
tahun BPKP dan perubahan 
struktur tadi.
Oleh karena itu, dalam terbitan 
ini kami mengemukakan ide 
atau pemikiran yang dapat 
menambah wawasan dan gairah 
dalam mendalami pengawasan. 
Pada topik pilihan, diangkat 
hasil penelitian Peran Partisipasi 
Masyarakat dalam Pengawasan 
sebagai inisiasi bentuk baru 
peran masyarakat dalam 
pengawasan. Pada bagian lain 
disajikan continuous auditing and 
continuous monitoring (CACM) 
dalam konteks pemerintah 
daerah yang menggambarkan 
penerapan konsep ini pada 
pemerintah daerah setelah 
sebelumnya diteliti dalam 
konteks lembaga.

Terkait dengan konteks 
perubahan struktur organisasi 
diuraikan perubahan organisasi 
yang dilakukan dalam 
hubungan dengan upaya 
membawa Puslitbangwas 
menjadi pusat unggulan inovasi 
pengawasan dilengkapi dengan 
inisiasi untuk membawa 
Puslitbangwas ke kancah 
internasional dengan menjadi 
unggulan dalam inovasi. Kami 
juga menambahkan uraian hasil 
penelitian mengenai kebutuhan 
jabatan fungsional peneliti 
untuk melihat kebutuhan 
sumber daya peneliti di 
Puslitbangwas BPKP. 
Tidak bisa dipungkiri bahwa 
kita akan masuk dalam era 
industri 4.0. Jadi, salah satu 
artikel yang kami turunkan 
mengulas peran pengawasan 
dalam era industri 4.0 ini. 
Ide peneliti muda juga 
diikutsertakan dalam hal ini.
Sajian menarik lainnya berupa 
lanjutan dari tulisan edisi-edisi 
sebelumnya. Tak lupa diikutkan 
selingan berupa Humor dan 
Sudoku untuk menggambarkan 
bahwa selain keseriusan, tetap 
ada canda dalam aktivitas 
penelitian di Puslitbangwas. 
Selamat menikmati sajian kami.
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LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan 
tergantung pada efektivitas 
kebijakan dan layanan 

publik, yang didukung dengan 
efisiensi dan keadilan dalam 
penggalian, pengalokasian, 
dan pengelolaan sumber daya. 
Untuk itu pengelolaan sektor 
publik harus dilaksanakan 
secara akuntabel, transparan, 
dan partisipatif sesuai dengan 
paradigma new public governance 
dan tuntutan open governance. Hal 
tersebut juga tergantung pada 
efektivitas lembaga-lembaga 
pengawasan dalam mendorong 
transparansi, akuntabilitas, dan 
partsipasi untuk mencegah 
salah kelola, korupsi, serta 
untuk mengoptimalkan kinerja 
pemerintah (DESA, dalam Citizen 
Engagement Practices, 2013).

Namun, dengan semakin 
bervariasinya tugas-tugas lembaga 
audit publik dan semakin 
banyaknya jumlah objek audit 
dibandingkan dengan auditor 
yang tersedia menimbulkan 
kesenjangan yang besar di 
antara keduanya, sehingga 
efektivitas lembaga audit menjadi 
terkendala. Hal ini menjadi 
tantangan tersendiri bagi lembaga 
audit pemerintah di sejumlah 
negara. Tantangan di atas juga 
dihadapi oleh BPKP dan lembaga 
pengawasan lainnya, terlebih 
setelah era Otonomi  Desa. 

Salah satu solusi untuk 
menghadapi tantangan tersebut 
adalah melalui kolaborasi 
lembaga audit dengan Civil 
Society Organization (CSO) untuk 
melakukan audit partisipatif 
(Citizen Participatory Audit - 
CPA) atau Citizen Engagement. 
Audit partisipatif ini memiliki 
keunggulan, antara lain dapat 
meningkatkan level partisipasi 
masyarakat, transparansi, dan 
akuntabilitas di sektor publik, 
yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan kematangan 
berdemokrasi. Selain itu, 
melalui audit partisipatif warga 
masyarakat dapat memberikan 
masukan yang lebih bernilai 
dalam proses audit dan 
memberikan persepsi yang 
multidimensional bagi auditor. 
Audit partisipatif juga dapat 
mengurangi kesenjangan jumlah 
auditor pemerintah yang tersedia 
dibandingkan dengan objek 
pemeriksaan.

PEMBAHASAN MASALAH
Dalam penelitian ini, Partisipasi 
Masyarakat dalam Pengawasan 
(PPM 4.0) didefinisikan sebagai 
proses atau kegiatan pengawasan 
yang dilakukan oleh lembaga 
pengawasan berupa audit, review, 
evaluasi dan pemantauan terhadap 
pengelolaan pemerintahan, 
keuangan dan pembangunan, 
dengan memberdayakan masyarakat 
untuk memberikan informasi, dialog, 

PENGAWASAN 
BERBASIS PARTISIPASI 

MASYARAKAT
Oleh: Gun Gun Gunanjar

(Tim Peneliti)

A B S T R A K

Tulisan ini  bertujuan untuk memberikan pemahaman (to understand) 
mengenai konsep dan praktik PPM serta potensinya untuk diterapkan 
di Indonesia, beserta langkah-langkah ideal untuk melaksanakannya. 
Pemahaman tersebut diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu 1) 
desk study pada sejumlah negara yang sudah melaksanakan citizen 
engagement practices; dan 2) mini case study pada Program Padat Karya 
Tunai di Desa, di Indonesia.  Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan 
bahwa PPM sudah berjalan di Indonesia sejak era Orde Baru (akhir 
1980-an), atau dikenal sebagai model PPM 1.0, dan kemudian 
mengalami perkembangan menjadi PPM 2.0 pasca reformasi. Hasil 
penelitian ini mengusulkan suatu Model PPM 4.0 guna meningkatkan 
efektivitas pengawasan ke depan sekaligus ‘Mewujudkan Masyarakat 
Sadar Pengawasan Melalui Budaya Literasi’ dengan menawarkan PPM 

Strategic Framework.
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Inpres itu disebutkan mengenai 
empat jenis pengawasan, 
yaitu  pengawasan melekat, 
pengawasan fungsional, 
pengawasan legislatif, dan 
pengawasan masyarakat. 
Namun sayangnya, peran 
Wasmas saat itu tidak berjalan 
sebagaimana yang diharapkan, 
karena kondisi pemerintahan 
yang tertutup. Wasmas sekadar 
menjadi pelengkap terutama 
atas pengawasan fungsional 
dan pengawasan melekat (Moh. 
Hasyim, 1996). Bila dikaitkan 
dengan tiga unsur PPM yang 
disebutkan sebelumnya, dapat 
dikatakan bahwa Wasmas 
belum terimplementasi sebagai 
PPM, karena PPM yang efektif 
sedikitnya harus memenuhi 
tiga unsur, yaitu adanya 
kemitraan strategis, ada teknik, 
dan mekanisme kerja. Di masa 
itu Wasmas hanya sebagai 
pelengkap pengawasan lainnya. 

Pasca reformasi, legalitas 
Wasmas menjadi sangat kuat, 
yaitu melalui berbagai regulasi 
yang mendorong implementasi 
Kedaulatan Rakyat dan Hak 
Asasi Warga Negara (Pasal 1 
ayat 2 dan 28c ayat 2 UUD 1945). 
Berbagai regulasi tersebut antara 
lain Tap MPR RI No. XV/1998 
Pasal 6 tentang Otonomi Daerah;
UU No. 28/1999 Pasal 8 dan 9 
tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas KKN;

UU No. 6/2014 Pasal 82 (2) 
tentang Desa; PP No. 68/1999 
tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Peran Serta Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Negara; 
PP No. 45/2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah  pasal 14 ayat (1), dll.

Dalam PP No. 68/1999 bahkan 
diatur mengenai tata cara 
mencari, memperoleh, dan 
memberikan informasi; 
persyaratan data/informasi; serta 
cara menyampaikan saran dan 
pendapat secara bertanggung 
jawab, sesuai dengan norma-
norma umum, menaati hukum, 
dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Namun, di tataran praktiknya 
banyak Ormas/LSM yang tidak 
mengikuti ketentuan dalam 
aturan tersebut. Akibatnya, 
banyak ekses negatif yang 
terjadi. Wasmas menjadi tidak 
efektif dan menimbulkan 
saling tidak percaya antara 
masyarakat dengan pemerintah. 
Oleh karena itu, diperlukan 
jembatan antara pemerintah 
dan masyarakat melalui suatu 
kerja sama strategis (kemitraan 
strategis). Kerja sama strategis 
antara lembaga pengawasan 
pemerintah dengan masyarakat 
dapat menjadi solusi untuk 
meningkatkan efektivitas 

Kolaborasi lembaga 
audit dengan Civil 

Society Organization 

akan dilihat dari empat aspek, 
yaitu aspek hukum (legalitas); 
aspek kode etik dan standar 
audit;  aspek masyarakat; serta 
aspek kelembagaan.

a. PPM Dilihat dari Aspek   
    Hukum (legalitas)

Esensi PPM 4.0 sebenarnya 
sudah mulai dikenal sejak 
era Orde Baru, yakni melalui 
partisipasi masyarakat dalam 
pengawasan atau yang lebih 
dikenal sebagai Pengawasan 
Masyarakat (Wasmas). Legalitas 
Wasmas di era Orde Baru 
ini, tertuang dalam Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1989 
tentang Pedoman Pengawasan 
Melekat. Dalam lampiran 

konsultasi, dan atau kemitraan 
sesuai dengan persyaratan dan 
kesepakatan bersama, dalam rangka 
memberikan keyakinan yang 
memadai bahwa program atau 
kegiatan dilaksanakan sesuai dengan 
tolak ukur yang telah ditetapkan 
secara efektif dan efisien untuk 
mewujudkan akuntabilitas secara 
transparan dan partisipatif.  

Definisi PPM 4.0 tersebut 
sedikitnya mengandung tiga 
unsur penting, yaitu a) kemitraan 
strategis, merupakan mekanisme 
saling berbagi aspirasi, tujuan 
dan sasaran antara lembaga 
pengawasan pemerintah dengan 
masyarakat, untuk mencapai 
misi/tujuan strategis, yaitu 
akuntabilitas, transparansi dan 
partisipasi masyarakat; b) teknik 
pengawasan, berupa audit, review, 
evaluasi dan pemantauan; 
c) mekanisme pelibatan masyarakat 
sesuai dengan kesepakatan, 
yaitu memberikan informasi 
(informing), konsultasi, dialog, 
dan/atau kemitraan (joint audit) 
dengan memaksimalkan media 
informasi.

Dengan melihat tiga unsur 
PPM 4.0 tersebut, pertanyaan 
selanjutnya adalah apakah PPM 
dapat diterapkan di Indonesia? 
Dan model yang bagaimana yang 
sesuai dengan kondisi Indonesia? 
Dalam penelitian ini, jawaban 
untuk kedua pertanyaan tersebut  

(CSO) melakukan Citizen 
Participatory Audit (CPA) 
atau Citizen Engagement 

menjadi salah satu 
solusi menganghadapi 

permasalahan bervariasinya 
tugas-tugas lembaga audit 

publik dan jumlah objek 
audit yang semakin banyak 

dibandingkan dengan 
auditor yang tersedia
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Gambar 1.
Jenis masyarakat 
yang dapat 
dilibatkan 
dalam PPM dan 
keunggulannya

Penentuan masyarakat yang 
dapat berpartisipasi/kerja sama 
dengan lembaga pengawasan 
tersebut,  tergantung pada:  1) 
karakteristik objek pengawasan 
(sebaran lokasi, kompleksitas, 
karakteristik program); 2) 
tujuan pengawasan; 3) jenis 
pengawasan yang dilakukan; 
dan 4) bentuk partisipasi. 
Contoh, untuk Program PKTD, 
yang tersebar luas di desa-
desa, tidak terlalu kompleks, 
dan bersifat pemberdayaan 
masyarakat, maka masyarakat 
yang sesuai adalah warga/kader 
desa atau ormas keagamaan 
dengan kepengurusan sampai 
ke desa-desa. Sedangkan untuk 
program yang terbatas di 
beberapa perkotaan, lebih tepat 
dengan LSM perkotaan yang 
berintegritas.

d. PPM Dilihat dari Aspek     
     Kelembagaan

Saat ini, terdapat beberapa jenis 
dan pelaksana pengawasan 
terhadap pemerintahan dan 
pembangunan di desa, yaitu 
pengawasan masyarakat 
(Wasmas) oleh masyarakat dan 
ormas; pengawasan fungsional 
oleh APIP provinsi/kabupaten 
dan BPKP; pemeriksaan laporan 
keuangan oleh BPK; dan 
pengawasan pelanggaran hukum 
oleh APH. Selain itu, ada juga 
Pembinaan dan Pengawasan 
(Binwas) oleh Kemendagri, 
Kemendesa PDTT, Badan PMD 
provinsi/kabupaten/kecamatan, 
dan Tenaga Pendamping. Di 
tataran praktik, pelaksanaan 
pengawasan dan pembinaan 
tersebut cenderung kurang 

pengawasan oleh kedua belah 
pihak.

Meskipun berbagai regulasi telah 
diterbitkan, masih ada kendala 
lain yang harus diselesaikan. 
Regulasi terbaru mengenai PPM 
yaitu PP No.45 Tahun 2017 belum 
memiliki aturan pelaksanaan, 
khususnya yang mengatur 
tentang tata cara pelibatan 
masyarakat dalam pengawasan 
oleh lembaga pengawasan 
pemerintah. Padahal salah satu 
kunci keberhasilan pelaksanaan 
PPM adalah adanya legalitas 
yang kuat. Oleh karena itu, 
perlu diusulkan agar diterbitkan 
ketentuan teknis tentang 
kerja sama antara Lembaga 
Pengawasan dengan masyarakat 
yang merupakan turunan dari PP 
tersebut. Sebagai langkah awal 
sebelum terbitnya ketentuan 
pelaksanaan itu, dapat dibuat 
Nota Kesepahaman (MoU) 
untuk melaksanakan PPM, 
misalnya antara BPKP dengan  
Kementerian Desa PDTT dan 
Kemendagri.

b. PPM Dilihat dari Aspek Kode     
    Etik dan Standar Audit

Menurut Standar Audit Intern 
Pemerintah Indonesia (SAIPI) 
dan Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN), 
terdapat beberapa hal terkait 
dengan PPM, yaitu penugasan 
audit harus dilakukan dengan 

kompetensi dan kecermatan 
professional; setiap auditor 
wajib menjaga kerahasiaan 
informasi hasil pengawasan;  
serta digunakan berbagai teknik 
audit yang beragam untuk 
mendapatkan data/informasi 
audit yang valid, relevan, 
akurat dan cukup. Sehubungan 
dengan hal tersebut, audit harus 
dilaksanakan oleh auditor/
pemeriksa bersertifikat. Terkait 
dengan PPM, jenis pengawasan 
belum memungkinkan untuk 
dilakukan dalam bentuk 
kemitraan (joint audit), seperti 
CPA di Phillipina. Namun, 
jika bentuk pelibatannya di 
bawah level kemitraan, seperti 
pemantauan, review dan evaluasi, 
maka partner dari masyarakat 
tidak perlu auditor, dan mereka 
dapat berperan sebagai informing, 
mitra dialog, atau konsultan, 
sesuai dengan kompetensinya.

 c. PPM Dilihat dari Aspek    
    Masyarakat yang dapat   
    Dilibatkan

Masyarakat yang dapat 
dilibatkan dalam PPM ada 
beberapa jenis, yaitu: orang 
perseorangan, kelompok 
masyarakat, dan organisasi 
masyarakat (ormas). Masing-
masing jenis memiliki 
keunggulan seperti tersaji dalam 
Gambar 1 berikut ini.



12 S E P U T A R  L I T B A N G 13V O L .  I I  /  N O .  6  /  T A H U N  2 0 1 9

TOPI
Topik Pilihan

TOPI
Topik Pilihan

2. Terhadap individu-individu 
terpilih ini dilakukan 
peningkatan kapasitas 
Knowledge, Skill, dan Attitude 
(KSA) agar nantinya dapat 
menjadi KPP yang kompeten. 
KPP adalah individu-
individu/anggota masyarakat 
yang telah mendapatkan 
literasi (capacity building KSA), 
sehingga menjadi individu 
yang sadar dan berbudaya 
pengawasan, yang meningkat 
KSA-nya tentang pengawasan 
mulai dari informer, dialoger, 
konsultan, dan partner (mitra).

3. Intermediary atau perantara 
adalah individu-individu 
yang bekerja sama dengan 
lembaga pengawasan 
pemerintah, berasal dari 
organisasi/instansi yang 
memiliki fungsi/kegiatan 
yang berkaitan dengan/
mengenal dekat invidu-
individu volunteer yang akan 
dipilih menjadi KPP. Sebagai 
contoh, untuk program 
dana desa/pembangunan 
desa, intermediary yang 
sesuai adalah Badan 
Permusyawaratan Desa 
(BPD) dan Pendamping Desa; 
untuk program keolahragaan, 
intermediary yang sesuai, 
misalnya Pramuka, KNPI, 
dan sebagainya.

4. Karena PPM adalah 
kemitraan, maka pelaksanaan 
model ini harus dilakukan 
melalui Perjanjian Kerja 
Sama (MoU). Kerja sama ini 
antara lembaga pengawasan 
pemerintah dengan 
kementerian/lembaga/
pemda/organisasi (K/L/P/O) 
yang memiliki kewenangan/
fungsi pembinaan, berkaitan 
dengan anggota masyarakat 
calon KPP/intermediary 
dan pemangku program/ 
kegiatan, serta lembaga 
pengawasan terkait.

Dalam kerja sama ini perlu 
diperhatikan beberapa 
hal seperti a) bila anggota 
masyarakat adalah anggota 
ormas, maka perlu ada 
pengaturan dalam MoU 
tentang pembinaan dari K/L/
P/O terkait; b) perlu dibentuk 
sekretariat bersama (semacam 
komite) di tingkat wilayah/
provinsi dan kabupaten, 
yang  melibatkan berbagai 
pihak tersebut sebagai wadah 
koordinasi, pengaturan 
teknis/pelaksanaan, dan basis 
data/informasi pengawasan; 
c) perlu ada kejelasan peran 
dan tanggung jawab masing-
masing komponen PPM; 
d) perlu ditetapkan isu-isu 
dan persyaratan ormas serta 
anggota yang dinominasikan 
menjadi KPP.

MODEL PPM yang 
diusulkan untuk 
program PKTD:

1. PPM–Kader 
Pemberdayaan 
Pengawasan

2. PPM atas Permintaan 
Stakeholders (by 
Request)

penerima manfaat program 
pemerintah untuk ikut secara 
aktif melakukan pengawasan, 
yang pada akhirnya akan 
meningkatkan akuntabilitas 
berbasis transparansi dan 
partisipasi.

Unsur utama dalam PPM Model 1 
ini antara lain sebagai berikut:

1. Komponen masyarakat yang 
berpartisipasi/dilibatkan 
dalam pengawasan oleh 
lembaga pengawasan 
pemerintah adalah Kader 
Pemberdayaan Pengawasan 
(KPP). Mereka merupakan 
individu-individu yang dipilih 
oleh lembaga pengawasan 
pemerintah dari anggota 
masyarakat perorangan, 
kelompok masyarakat, dan 
ormas melalui intermediary /
perantara, sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan. 

terkoordinasi, sehingga 
seringkali aparat desa merasa 
tertekan dan terintimidasi oleh 
bertubi-tubinya pengawasan. 
Oleh karena itu, perlu ada 
suatu wadah kerja sama dan 
koordinasi. PPM, diharapkan 
menjadi wadah kerja sama dan 
koordinasi antara lembaga 
pengawasan, serta pembina 
desa dan masyarakat. PPM 
merupakan peluang untuk 
dapat mengintegrasikan pihak-
pihak tersebut dan menjadi 
Tools Pengawasan Berbasis 
Masyarakat.

MODEL PPM yang diusulkan 
untuk program PKTD, sebagai 
berikut:

Penelitian oleh Puslitbangwas 
menunjukkan bahwa model 
PPM yang sesuai untuk 
program PKTD ada dua macam 
sebagaimana diuraikan di bawah 
ini. 

MODEL 1: PPM–Kader 
Pemberdayaan Pengawasan 
adalah PPM yang dikembangkan 
dan dilaksanakan atas 
inisiatif lembaga pengawasan 
pemerintah, untuk mendapatkan 
hasil pengawasan yang efektif, 
dengan tujuan jangka panjang 
untuk “Mewujudkan Masyarakat 
Berbudaya Pengawasan Melalui 
Literasi”.  Dengan pelibatan 
masyarakat diharapkan timbul 
awareness masyarakat sebagai 
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dapat dilibatkan/berpartisipasi; 
c) Tahap selanjutnya adalah 
menentukan SDM lembaga 
pengawasan, pendanaan, sapras, 
dan sebagainya.

Model 2 PPM atas permintaan 
stakeholders ini pelaksanaannya 
dilakukan melalui MoU antara 
lembaga pengawasan dengan 
penanggung jawab komponen 
masyarakat. Misalnya, jika 
komponen masyarakatnya 
anggota Ormas Muhammadiyah, 

maka MoU dilaksanakan dengan 
PP Muhammadiyah, melibatkan 
unsur-unsur PP wilayah, PP 
daerah, dan seterusnya ke 
tingkat pelaksana.  Penggunaan 
metode PPM diinformasikan 
kepada pihak penanggung jawab 
objek pengawasan pada saat 
pembicaraan pendahuluan. 

Model 2 - PPM atas permintaan 
stakeholders digambarkan dalam 
Gambar 3 berikut ini.

Gambar 2. 

Model 1 
PPM Pemberdayaan 

Masyarakat atas 
PKTD

5. Jenis pengawasan yang dapat 
dilakukan, yaitu pemantauan, 
review, evaluasi, dan audit. 
Sedangkan bentuk partisipasi 
anggota masyarakat adalah 
sebagai pemberi informasi, 
konsultan, mitra dialog, 
atau kemitraan.  Pemberi 
Informasi (information) 
merupakan level partisipasi 
relatif rendah, yaitu 
anggota masyarakat hanya 
memberikan informasi yang 
dibutuhkan oleh lembaga 
pengawasan melalui media 
informasi yang disediakan 
dan disepakati bersama, 
seperti kotak pengaduan, 
web site, media sosial, 
dan sebagainya. Dialog 
(dialogue), yaitu  anggota 
masyarakat memberikan 
informasi melalui diskusi 
dua arah dengan auditor/tim 
auditor pemerintah untuk 
mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan oleh   lembaga 
pengawasan pemerintah. 
Konsultasi (consultation), yaitu 
anggota masyarakat ikut 
serta dalam bentuk diskusi 
panel, FGD, forum diskusi 
lainnya untuk memberikan 
informasi, masukan dan 
saran-saran yang dibutuhkan 
oleh lembaga pengawasan 
pemerintah. Kemitraan 
(partnership),  yaitu seorang/ 
lebih anggota masyarakat 
ikut serta terlibat dalam 

satu atau lebih tahap 
kegiatan pengawasan yang 
dilaksanakan oleh lembaga 
pengawasan pemerintah.

Model 1 PPM -  Kader 
Pemberdayaan Pengawasan 
digambarkan pada Gambar 2 di 
samping ini.

MODEL 2: PPM atas Permintaan 
Stakeholders (by Request) 
adalah PPM yang dilaksanakan 
atas permintaan stakeholders. 
Tahapan PPM tersebut sebagai 
berikut: 

a) Berdasarkan permintaan  
stakeholders tersebut, kemudian 
diidentifikasi karakteristik 
objek pengawasannya apakah 
pada program/proyek/
kegiatan; karakteristik tersebut 
antara lain mengenai tingkat 
kompleksitas, sebaran lokasi, 
jenis pembiayaan program/
proyek/kegiatan, dampak 
program terhadap populasi, 
dan tujuan pengawasannya; 
b) Setelah itu, ditentukan jenis 
pengawasannya (apakah berupa 
pemantauan, review, evaluasi, 
atau audit atau gabungan 
beberapa jenis pengawasan) 
dan bentuk partisipasi dari 
masyarakat (apakah berupa 
pemberi informasi, konsultasi, 
dialog, atau kemitraan); dalam 
tahap ini ditentukan juga siapa 
komponen masyarakat yang 

Sumber : Olahan 
Tim Peneliti
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Gambar 4
Strategic Framework 

PPM 4.0

Dari Gambar 4 tersebut terlihat 
bahwa penerapan PPM perlu 
mempertimbangkan empat 
aspek, yaitu aspek hukum, 
aspek kode etik dan standar 
profesi, aspek masyarakat 
yang dilibatkan, dan aspek 
kelembagaan. Penerapan PPM 
perlu dijembatani dengan 
penyusunan Nota Kesepahaman 
antara lembaga pengawasan 
dengan lembaga terkait dan 
masyarakat yang dilibatkan. 
Terkait sumber daya, perlu 
ditetapkan bagian yang 

akan dipergunakan dalam 
pelaksanaan pengawasan. Di 
tingkat operasional atau praktik, 
proses pengawasan mencakup 
perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan, dan pemantauan 
tindak lanjut. Dengan demikian, 
diharapkan timbul awareness 
masyarakat sebagai penerima 
manfaat program pemerintah 
ikut secara aktif melakukan 
pengawasan, yang akhirnya 
akan meningkatkan akuntabilitas 
berbasis transparansi dan 
partisipasi.  

Rerangka Kerja Strategis 
(Strategic Framework) PPM di 
Indonesia

PPM bukanlah ’one size fits all’ 
yang dapat diterapkan secara 
kaku untuk setiap situasi. Oleh 
karena itu, lembaga pengawasan 

di Indonesia mesti menerapkan 
PPM dengan mengacu kepada 
rerangka strategis (strategic 
framework) PPM 4.0 yang 
dibangun sesuai dengan konteks 
lokal Indonesia sebagaimana 
tampak pada Gambar 4.

Gambar 3.

 Model 2  –  PPM atas Permintaan Stakeholders

Sumber : Olahan 
Tim Peneliti

Sumber : Olahan 
Tim Peneliti
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Oleh: Purwantoro
(Tim Peneliti)

Pemerintah daerah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi 
untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap OPD. 
Namun, inspektorat daerah masih melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya dengan pendekatan konvensional. Sementara itu audit 
internal di sektor privat sudah menggunakan pendekatan audit 
berkelanjutan pemantauan berkelanjutan (aberpeber). Oleh karena itu, 
penelitian ini dimaksudkan untuk melihat praktik aberpeber dengan 
memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah, 
khususnya inspektorat. Data dikumpulkan dari tujuh pemerintah 
daerah. Analisis data menggunakan pendekatan audit technology 
continuum dari Coderre yang dimodifikasi. Hasil penelitian memberikan 
implikasi pada inspektorat untuk meningkatkan posisinya dari 
moderate ke integral bahkan advanced. Dalam hal mendorong praktik 
aberpeber, BPKP dapat mengembangkan lebih lanjut aplikasi Simda 
sehingga mempunyai kemampuan dapat digunakan untuk melakukan 

pemantauan berkelanjutan.

PRAKTIK METODE AUDIT 
BERKELANJUTAN PEMANTAUAN 

BERKELANJUTAN  DI PEMDA

Tim Peneliti: 
Bonardo Hutauruk
Rudy M. Harahap
Rury Hanasri
Gun Gun Gunanjar
Sri Nur Hayati
Mujiyanto
Yulia P Rahman

Cover 
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Hasil penelitian mengenai PPM 
ini memiliki beberapa implikasi. 
Pertama, lembaga pengawasan 
negara perlu merancang regulasi 
setingkat peraturan presiden 
yang akan menjadi payung 
hukum dan alat koordinasi 
dengan berbagai lembaga formal 
lainnya dan masyarakat yang 
dilibatkan. Kedua, lembaga 
pengawasan negara perlu 
melakukan langkah-langkah 
strategis untuk merumuskan 
kebijakan PPM.  Dan ketiga, 
lembaga formal pengawasan 
negara perlu melakukan piloting 
PPM dengan alternatif model dan 
pendekatan yang tersedia.
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Kondisi tersebut mendorong 
Puslitbangwas BPKP untuk 
melakukan penelitian 
terkait dengan praktik audit 
berkelanjutan pemantauan 
berkelanjutan (aberpeber) di 
lingkungan pemerintah daerah 
dengan memanfaatkan teknologi 
informasi. Hasil penelitian 
tersebut ditujukan untuk 
memberikan gambaran kepada 
pimpinan BPKP mengenai 
praktik penerapan aberpeber di 
lingkungan pemerintah daerah, 
menjadi bahan pertimbangan 
dalam pengembangan metode 
pengawasan yang lebih efektif 
dan efisien.

Review Literatur
Perkembangan teknologi 
informasi sebagaimana 
dimanfaatkan oleh manajemen 
pemerintah daerah tersebut 
bukan barang baru bagi kita, 
termasuk dalam kegiatan 
audit. Pemanfaatan teknologi 
informasi dalam kegiatan 
audit seperti diantaranya 
CAATTs (Computer-Assisted 
Audit Tools and Techniques) dan 
otomatisasi audit dimaksudkan 
untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas fungsi audit   
(Coderre: 2009)3. 

Peningkatan efisiensi dan 
efektivitas itu sejalan dengan 
perkembangan pemanfaatan 
teknologi informasi oleh 
organisasi audit. Coderre 
memberi istilah perkembangan 
itu sebagai audit technology 
continuum (tahapan atau 
rangkaian teknologi audit), yaitu 
introductory, moderate, integral, 
dan advanced. 

Coderre juga mengatakan, 
pembagian tipe atau tahapan 
tersebut di atas didasarkan 
pada karakteristik penggunaan 
perangkat lunak umum 
seperti Excel, perangkat lunak 
untuk audit seperti CAATTs, 
dan perangkat lunak untuk 
administrasi seperti aplikasi 
kehadiran dan pengelolaan audit 
dalam suatu organisasi audit, 
seperti aplikasi untuk mengelola 
temuan dan tindak lanjutnya.

Gambar 1 menunjukkan tahapan 
perkembangan pemanfaatan 
teknologi informasi oleh 
organisasi audit.

Pada gambar 1, praktik aberpeber 
merupakan tingkatan advanced 
pada pemanfaatan teknologi 
informasi untuk kegiatan 
audit yang dilakukan oleh 

3Coderre, David. 2009. Internal Audit Efficiency through Automation. The Institute of Internal Au-
ditors, John Wiley & Sons, Inc, Inc. New Jersey

Pendahuluan

Dalam pengelolaan 
keuangan daerah, 
termasuk penyusunan 

laporan keuangan 
pemerintah daerah (LKPD), 
sebagian besar manajemen 
pemerintah daerah telah 
memanfaatkan teknologi 
informasi. Hasil analisis 
dokumen menunjukkan 82% 
pemda di Indonesia telah 
menggunakan teknologi 
informasi khususnya aplikasi 
Simda yang dikembangkan 
BPKP, sedangkan sisanya 18% 
menggunakan aplikasi yang 
lain1.  

Penggunaan teknologi 
informasi tersebut masih 
menyisakan beberapa 
masalah terkait dengan 
pengelolaan keuangan 
sebagaimana diungkapkan 
oleh BPK. Laporan BPK 
menyebutkan masih adanya 
kelemahan SPI 
sebanyak 511 kasus, 
ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
sebanyak 1.197 kasus, 
serta temuan berupa 
ketidakhematan, 

ketidakefisienan, ketidakefektifan 
sebanyak 2.159 kasus2. Tampaknya 
perlu ada kegiatan pemantauan 
berkelanjutan yang on time real 
time lengkap dan komprehensif, 
baik oleh manajemen maupun 
inspektorat agar permasalahan 
tersebut dapat diselesaikan 
tepat waktu tanpa menunggu 
pemeriksaan oleh pihak ekstern, 
yaitu BPK. 

1Data yang diperoleh dari Kedeputian PKD (2018) menunjukkan lebih kurang 444 pemerintah 
daerah menggunakan aplikasi Simda yang dibangun BPKP dari 542 pemerintah daerah yang ada 
di Indonesia. 
2BPK. Ikhisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018.

Continuous auditing 

is a method used to 

perform control and 

risk assessments 

automatically on a 

more frequent basis

IIA, 2015 
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ini tidak berdasarkan metode 
tertentu, melainkan berdasarkan 
penentuan pada saat survei awal 
(purposive).

Tim peneliti melakukan 
wawancara dan diskusi 
kelompok terfokus dengan 
para responden tersebut di atas 
dengan menggunakan panduan. 
Bahan panduan tersebut merujuk 
pada karateristik yang digunakan 
Coderre dalam menentukan tipe 
organisasi audit. Karateristik itu 
adalah penggunaan perangkat 
lunak umum, perangkat lunak 
untuk audit, dan perangkat 
lunak untuk administrasi dan 
pengelolaan audit. 

Dalam penelitian ini karakteristik 
itu dimodifikasi, sehingga dalam 
pengumpulan data dan analisis 
menjadi penggunaan teknologi 
informasi, adanya jaringan, 
pengguna teknologi, kertas 
kerja audit, dan pengelolaan 
risiko. Karakteristik yang telah 
dimodifikasi tersebut menjadi 
alat ukur bagi tim peneliti untuk 
melihat bagaimana teknologi 
informasi dimanfaatkan oleh 
manajemen inspektorat dan 
auditor, serta manajemen di 
lingkungan pemerintah daerah.

Pembahasan 
Secara umum, data hasil 
wawancara dan diskusi 
kelompok terfokus dapat 
menunjukkan beberapa hal 
terkait pemanfaatan teknologi 
informasi baik oleh manajemen 
dan auditor inspektorat, serta 
manajemen di unit kerja di 
luar inspektorat di lingkungan 
pemda. 

Dari hasil tersebut, tampaknya 
pemanfaatan teknologi informasi 
menunjukkan perbedaaan yang 
cukup signifikan. Terlihat bahwa 
unit kerja di luar inspektorat 
lebih intensif mengembangkan 
teknologi informasi dengan 
membangun banyak aplikasi 
untuk mendukung pelaksanaan 
tugas dibandingkan dengan 
inspektorat. 

Menurut inventarisasi 
yang dilakukan masing-
masing pemda, Kota Bekasi 
mengembangkan tidak kurang 
dari 132 aplikasi5, Kota Bandung 
ada lebih dari 392 aplikasi6, 
Kabupaten Badung lebih 
kurang 7 aplikasi, Kabupaten 
Sleman lebih kurang 45 aplikasi, 
Kota Bogor tidak kurang dari 103 
aplikasi, Kabupaten Purworejo 

5Hasil wawancara di Kota Bekasi pada tanggal 10-13 Oktober 2017.
6Menurut hasil inventarisasi Diskominfo Kota Bandung yang diperoleh Puslitbangwas pada saat 
wawancara tanggal 7-9 Juni 2017.

audit internal. Pada posisi 
advanced penggunaan teknologi 
informasi menjamin kegiatan 
yang berkelanjutan, continuous 
auditing-the combination of 
technology-enabled on going risk 
and control assessments (IIA: 
2015)4.

Metode
Pengumpulan data untuk 
penelitian ini dilakukan pada 
inspektorat di tujuh pemerintah 
daerah yang LKPD-nya 
mendapat opini WTP dari BPK 
dan kapabilitas APIP-nya sudah 
mencapai tingkat 3. Ketujuh 
pemerintah daerah tersebut 

adalah Kabupaten Bogor, 
Kota Bandung, Kota Bogor, 
Kabupaten Bogor, Kabupaten 
Sleman, Kabupaten Purworejo, 
dan Kabupaten Badung. 

Dari pemda-pemda ini yang 
dipilih menjadi responden atau 
yang diwawancarai adalah para 
pejabat struktural dan fungsional 
di lingkungan inspektorat 
daerah, yaitu Inspektur, Irban, 
Pengendali Teknis, dan Ketua 
Tim. Dalam rangka mendalami 
hasil wawancara kami juga 
melakukan wawancara dengan 
pejabat di BPKAD (atau BKAD) 
dan Diskominfo. Pemilihan 
ketujuh pemda dan responden 

4IIA. 2015. Global Technology Audit Guide (GTAG)3 Coordinating Continuous Auditing and 
Monitoring to Provide Continuous Assurance 2nd edition. Altamonte Springs.

Introductary
Komputer digunakan oleh 
manajemen audit

Moderate
Komputer digunakan oleh 
manajemen audit dan secara 
pribadi oleh beberapa auditor

Integral
Komputer dan perangkat lunak 
(software) digunakan oleh 
manajemen audit dan semua auditor 
untuk semua kegiatan manajemen 
dan audit

Advanced
Komputer dan perangkat lunak 
(software) digunakan oleh manajemen 
audit dan semua auditor dalam bentuk 
audit berkelanjutan dan penggunaan 
internet secara luas 

Gambar 1
Audit Technology Continuum

Sumber : Coderre (2009) diolah
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pengawasan. Secara terbatas, 
inspektorat menggunakan 
aplikasi pengelolaan keuangan 
seperti Simda, SIPKD, Siadinda, 
dan Simral untuk memantau 
saldo atau transaksi dari OPD 
yang akan diaudit sebelum 
melaksanakan tugas. Untuk 
aplikasi pengelolaan keuangan 
ini, khususnya penyusunan 
laporan keuangan, pihak 
inspektorat diberikan hak 
akses ke semua unit kerja di 
lingkungan pemda. Jadi auditor 
inspektorat menjalankan proses 
pengawasan secara konvensional. 
Mereka menggunakan teknologi 
informasi (komputer, mesin 
email, dan sejenisnya) untuk 
menganalisis, menyusun kertas 
kerja, menulis, mengirim 
dan menerima data, serta 
memaparkan hasil pengawasan. 

Aplikasi yang digunakan 
adalah aplikasi umum yang 
tersedia di komputer, seperti 
Excel, Word, Power Point, dan 
sejenisnya. Belum ada aplikasi 
yang dibangun untuk kegiatan 
pengawasan, khususnya audit. 
Penggunaan aplikasi untuk 
mendukung pelaksanaan 
tugas masih bersifat inisiatif 
pribadi auditor. Auditor masih 
banyak mengandalkan print out 
komputer sebagai objek untuk 

dianalisis. Praktik pengawasan 
seperti itu menurut Coderre 
sudah dapat dikelompokkan 
sebagai tipe moderate.

Dari kondisi tersebut di atas, 
tampaknya auditor inspektorat 
belum dapat mengantisipasi 
perkembangan pemanfaatan 
teknologi oleh manajemen 
pemda. Auditor belum terbiasa 
melakukan analisis berdasarkan 
data yang terpapar pada 
dashboard atau monitor. Auditor 
belum mengolah data dalam 
bentuk softcopy yang tersimpan 
dalam aplikasi milik manajemen 
pemda karena inspektorat 
belum memiliki aplikasi untuk 
mengolah data tersebut. Auditor 
lebih banyak bekerja secara 
“around the computer”, yaitu 
meneliti/ mencermati masukan 
dan keluaran dari aplikasi yang 
ada. Diperlukan pelatihan untuk 
meningkatkan kapasitas auditor 
khususnya di bidang teknologi 
informasi seperti disarankan 
Moturi dan Gaitho (2014)10 untuk 
mendukung praktik aberpeber.  

Selain bekerja “around the 
computer”, auditor inspektorat 
dalam pelaksanaan penugasan 
mempertimbangkan faktor risiko 
berdasarkan jumlah anggaran, 
permasalahan yang pernah 

10Christopher A. Moturi dan Peter N. Gaitho. 2014. Embracing Continuous Auditing: A Case for 
Public Sector in Kenya. British Journal of Economics, Management & Trade 4 (11): 1644-1654. 
www.Sciencedomain.org.id.

ada lebih kurang 30 aplikasi, 
serta Kabupaten Bogor lebih 
kurang 56 aplikasi7.  Aplikasi itu 
dibangun dengan tujuan untuk 
mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi masing-masing OPD, 
tetapi belum dirancang untuk 
keperluan di luar OPD. 

Jadi aplikasi tersebut di atas 
sebagian besar berdiri sendiri-
sendiri belum terintegrasi satu 
dengan lainnya, sehingga belum 
dapat mendukung praktik 
aberpeber secara komprehensif. 
Menurut Coderre (2009)8 praktik 
audit dapat terlaksana secara 
simultan dengan proses dan 

pengendalian manajemen bila 
tools audit terintegrasi dengan 
sistem informasi manajemen. 
Secara simultan di sini adalah 
proses yang sedang dijalankan 
manajemen dapat dipantau 
oleh auditor, dengan kata lain 
inilah konsep aberpeber. Dengan 
demikian untuk mendukung 
praktik aperbeper perlu adanya 
integrasi dari aplikasi-aplikasi 
yang telah dibangun dan akan 
dibangun dalam satu jaringan 
intranet maupun internet. 

Secara kebijakan, pemerintah 
daerah (pemda) sedang menuju 
pengintegrasian, sebagai contoh 
Pemerintahan Kabupaten Bogor 
menerbitkan Peraturan Bupati 
Nomor 12 Tahun 2012 
terkait perkembangan 
teknologi informasi termasuk 
mengintegrasikan semua aplikasi 
yang dibangun. Dalam hal ini 
inspektorat perlu berinisiatif 
untuk terwujudnya praktik 
aberpeber di lingkungan pemda 
seperti hasil penelitian KPMG9.

Banyaknya aplikasi yang 
digunakan manajemen 
pemda tersebut di atas belum 
sepenuhnya dimanfaatkan 
oleh inspektorat dalam proses 

7Hasil pengumpulan data periode tahun 2017 dan 2018 pada masing-masing pemerintah daerah. 
8Canadian Institute of Chartered Accountants. 1999.  (Dalam Internal Audit Efficiency through 
Automation. The Institute of Internal Auditors, John Wiley & Sons, Inc, Inc. New Jersey: 2009).
9KPMG International. 2012. Continuous Auditing and Continuous Monitoring: The Current Status 
and The Road Ahead. Swiss.

Untuk mendukung 
praktik aberpeber 

perlu adanya 
integrasi dari 

aplikasi-aplikasi 
yang telah 

dibangun dan akan 
dibangun dalam 

satu jaringan 
intranet maupun 

internet
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teknologi informasi, bekerja sama 
dengan Diskominfo membangun 
jaringan teknologi informasi, 
serta terutama mendapatkan 
dukungan dan komitmen 
kuat dari kepala daerah. Ini 
dimaksudkan agar inspektorat 
bukan hanya berada dalam posisi 
integral, melainkan advanced. 
Dalam terminologi pembinaan 
APIP, inspektorat berada pada 
kapabilitas tingkat 3.

BPKP dalam kapasitasnya 
sebagai pembina APIP perlu 
mendorong inspektorat meraih 
posisi advanced atau kapabilitas 
tingkat 3 tersebut. BPKP perlu 
memberikan pendampingan 
pada inspektorat dalam hal 
peningkatan kompetensi SDM, 
di antaranya pemahaman lebih 
dalam mengenai teknologi 
informasi dan pengelolaan 
risiko, memberikan sarana 
pelatihan bagi SDM inspektorat, 
serta peningkatan manajemen 
inspektorat. Dalam hal 
mendorong praktik aberpeber, 
BPKP dapat mengembangkan 
lebih lanjut aplikasi Simda 
sehingga mempunyai 
kemampuan untuk melakukan 
pemantauan berkelanjutan. 
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Efficiency through Automation. The 
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Continuous Auditing and Continuous 
Monitoring: The Current Status and The 
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N. Gaitho. 2014. Embracing Continuous 
Auditing: A Case for Public Sector in 
Kenya. British Journal of Economics, 
Management & Trade 4 (11): 1644-1654. 
www.Sciencedomain.org.id.

ada, permintaan pimpinan, dan 
OPD. Di Inspektorat belum 
secara lengkap ada susunan 
profil risiko dari setiap OPD. 
Praktik aberpeber memerlukan 
perhatian pada risiko dan 
pengendalian seperti dinyatakan 
oleh IIA,”Continuous auditing is a 
method used to perform control and 
risk assessments automatically on a 
more frequent basis” (2005:1)11. 

Jadi, dalam praktik aberpeber 
pengelolaan risiko merupakan 
hal yang mutlak diperlukan 
apalagi dalam menyusun 
skenario aberpeber. Pengelolaan 
risiko juga ditekankan oleh John 
Verver (2008) dan David 
Coderre (2016) bahwa audit 
berkelanjutan merupakan 
continuous control assessments dan 
continuous risk assessment. 

Dari sisi manajemen inspektorat, 
aplikasi komputer digunakan 
untuk mendukung pelak- 
sanaan kegiatan di bidang 
administrasi, seperti mengelola 
kehadiran pegawai, mengolah 
data administrasi, menulis, dan 
menyusun laporan. Aplikasi 
yang digunakan berupa aplikasi 
umum, seperti Word, Excel, 
dan sejenisnya, serta aplikasi 
yang dibangun sendiri untuk 
mendukung pelaksanaan tugas, 

misalnya aplikasi kehadiran 
pegawai. 

Aplikasi itu belum seluruhnya 
terkoneksi satu dengan 
lainnya. Hanya aplikasi untuk 
pengelolaan keuangan seperti 
Simda, Simral, Siadinda, SIPKD, 
dan aplikasi pendukungnya, 
seperti aplikasi untuk 
pengelolaan aset dan persediaan 
dan aplikasi panggar untuk 
pengelolaan RKA biasanya sudah 
terkoneksi dengan bagian lain. 
Praktik yang dilakukan auditor 
dan manajemen inspektorat 
tersebut menurut Coderre 
membawa inspektorat pada tipe 
moderate dalam memanfaatkan 
teknologi informasi.

Simpulan
Sebagian besar inspektorat 
pemda merupakan organisasi 
audit yang moderate dalam 
hal pemanfaatan teknologi 
informasi. Dalam upaya 
mendorong praktik aberpeber 
di pemda,  aplikasi yang telah 
dibangun perlu diintegrasikan 
dan didukung oleh fasilitas 
jaringan internet yang cukup. 

Untuk mewujudkan hal itu, 
inspektorat harus menjadi 
inisiator praktik aberpeber, 
mendorong unit kerja lain 
meningkatkan pemanfaatan 

11IIA. 2005. Global Technology Audit Guide, Continuous Auditing: Implications for Assurance, 
Monitoring, and Risk Assessment. Florida.
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Pendahuluan

Penguatan pegawai BPKP 
sebagai aparatur negara 
yang berdaya guna selain 

dari segi jumlah dan distribusi 
disadari perlu juga diperhatikan 
segi kualitas dan pembinaannya. 
Peningkatan kualitas dijalankan 
dengan membentuk berbagai 
jabatan fungsional yang 
pembinaan kariernya mengacu 
pada instansi pembinanya. 
Salah satunya adalah jabatan 
fungsional peneliti (JFP) dengan 
LIPI sebagai instansi pembina. 

Pembentukan JFP di 
Puslitbangwas BPKP berdampak 
pada peninjauan kebutuhan 
adaptasi lingkungan agar cocok 
untuk meningkatkan kualitas 
kepakaran setiap peneliti 
dalam melaksanakan kegiatan 
penelitian dan pengembangan 
(litbang), penyusunan kriteria 
seleksi untuk mendapatkan 
peneliti yang kompeten, 
penyusunan uraian jabatan 
berdasarkan tingkat kepakaran 
peneliti, dan penyiapan 
metode kerja penelitian yang 
tepat untuk menghasilkan 
rekomendasi terkait peran 
BPKP sebagai penyelenggara 
tugas pemerintahan di bidang 
pengawasan.

Metodologi
Kajian dilakukan dengan 
membandingkan adaptasi 
peraturan yang dikeluarkan 

LIPI terkait dengan JFP pada 
BKF sebagai satuan kerja yang 
serumpun jabatan dengan BPKP, 
yaitu akuntansi dan anggaran. 
Hasilnya berupa titik kritis 
yang merupakan hal-hal yang 
penting dipertimbangkan dalam 
menyusun peraturan sejenis di 
BPKP. Dengan menggunakan 
komponen titik kritis ini 
dilakukan penelaahan peraturan 
terkait jabatan fungsional di 
satuan kerja yang menjadi 
sampel kajian. Keempat titik 
kritis itu adalah Transisi, Seleksi, 
Peneliti, dan Metode.

Untuk melengkapi praktik 
peraturan dalam mengarahkan 
penyelenggaraan JFP di masing-
masing satuan kerja dilakukan 
wawancara dan pengisian 
kuesioner. Wawancara dilakukan 
terhadap 32 informan pejabat 
struktural dan pejabat fungsional 
peneliti di 8 delapan lembaga 

Salah satu cara 
penguatan pegawai 

BPKP dari segi kualitas 
dilakukan dengan 

membentuk jabatan 
fungsional peneliti (JFP) 

dengan LIPI sebagai 
instansi pembina.

Abstrak
Kajian ini menganalisis berbagai aspek yang perlu disiapkan 
untuk menghadirkan Jabatan Fungsional Peneliti (JFP) di BPKP, 
yaitu aspek transisi, seleksi, peneliti, dan metode penelitian. 
Hasilnya analisis menunjukkan bahwa pada aspek transisi perlu 
diperhitungkan beban peneliti untuk membuat karya tulis ilmiah 
(KTI) sebagai unsur penilaian utama dan adanya lembaga publikasi 
pengawasan lengkap dengan editornya di Puslitbangwas BPKP. 
Seleksi kepada calon Peneliti Pertama yang dapat direkrut dari 
sarjana S1, S2, atau S3 yang ditempatkan di Puslitbangwas BPKP. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan kepakaran yang 
dimiliki saat ini, maka penelitian di Puslitbangwas BPKP lebih 
cocok menggunakan model interaktif. Metode yang digunakan 
untuk menganalisis keempat aspek JFP tersebut adalah kualitatif 
multi analisis, yaitu analisis peraturan dan analisis kuadran 
kepuasan kerja (job satisfaction). Instrumen pengumpulan yang 

digunakan adalah wawancara dan penyebaran kuesioner.

Kajian Pembentukan Jabatan Fungsional 
Peneliti di Puslitbangwas

Oleh: Putut Hardiyanto
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Untuk aspek peneliti ada 
beberapa hal yang perlu 
diperhitungkan terkait dengan 
kepuasan kerja. Ada empat 
variabel kepuasan, yaitu 
tantangan kerja, imbalan 
kerja, lingkungan kerja, dan 
dukungan kerja. Dengan 
menggunakan analisis 
kuadran dapat ditunjukkan 
bahwa dari sisi tantangan, 
JFP sesuai antara pekerjaan 
yang diberikan dengan uraian 
jabatan, juga ada keselarasan 
antara pekerjaan dengan 
keahlian dan pengetahuan 
yang dimiliki, sehingga peneliti 
dapat mengoptimalkan seluruh 
potensi. Dari sisi lingkungan 
kerja JFP lebih menyediakan 

peluang untuk maju atau 
mengembangkan karier baik 
untuk jabatan struktural maupun 
fungsional bila dibandingkan 
dengan non-JFP.
Mengingat objek penelitian 
adalah pengawasan keuangan 
dan pembangunan, maka 
metode yang sebaiknya 
dikembangkan di Puslitbangwas 
BPKP dikembalikan kepada 
sifat penelitiannya, lebih ke 
kuantitatif atau kualitatif. 
Pendekatan kuantitatif lebih 
cocok menggunakan pendekatan 
linier sederhana (model 1) atau 
linier kompleks (model 3). 
Pendekatan kualitatif lebih tepat 
bila menggunakan pendekatan 
melingkar (model 2) atau 
pendekatan interaktif (model 4).

Model 1. Model Linier Sederhana

Model 2. Model Melingkar

Sumber : Miles and Huberman (1992) 
diolah

Sumber : 
Miles and Huberman
(1992) diolah

pemerintah. Untuk mengetahui 
kepuasan kerja, disebarkan 
kuesioner kepada 74 responden 
yang menduduki jabatan 
fungsional peneliti (JFP) dan 
jabatan fungsional lain. Pengisian 
kuesioner dilakukan dengan 
metode kelas, yaitu responden 
dikumpulkan dan melakukan 
pengisian kuesioner bersama. 

Hasil dan Pembahasan
Pada aspek transisi ada sembilan 
hal yang perlu disiapkan, yaitu 
1. penggantian jabatan 

fungsional auditor (JFA) 
menjadi JFP, 

2. pemberlakuan pedoman 
litbang yang cocok bagi JFP, 

3. kewajiban membuat karya 
tulis ilmiah (KTI) bagi setiap 
peneliti di Puslitbangwas 
BPKP, 

4. peningkatan status majalah 
ilmiah yang dimiliki 
Puslitbangwas BPKP menjadi 
majalah ilmiah terakreditasi, 

5. pembentukan tim penilaian 
angka kredit JFP,

6. penyusunan peraturan 
tentang JFP di BPKP, 

7. penetapan bidang kepakaran 
yang dikembangkan 
Puslitbangwas BPKP,

8. penguatan peran editor 
majalah ilmiah yang 
terakreditasi.

Untuk aspek seleksi ada tiga hal 
yang perlu disiapkan yaitu (1) 
penyusunan kriteria pegawai 
yang layak diusulkan sebagai 
pejabat JFP, (2) pengusulan 
kandidat terpilih untuk 
diikutkan dalam diklat JFP yang 
diselenggarakan oleh lembaga 
LIPI, dan (3) penyusunan 
naskah akademis terkait formasi 
jabatan yang dikeluarkan oleh 
Kementerian PAN. Dengan 
mengikuti format organisasi 
Puslitbangwas saat ini, maka 
jumlah peneliti di BPKP baik 
yang struktural maupun 
fungsional sebanyak 29 
orang, dengan rincian 7 pejabat 
struktural dan 22 pejabat 
fungsional.

Tabel 1. Peneliti 
Puslitbangwas 
BPKP (Usulan)
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penilaian kerja, dan metode 
kerja, aktivitas penelitian dapat 
diarahkan untuk menghasilkan 
KTI dengan berbagai pilihan 
bentuk, yaitu Makalah Lengkap 
(Paper), Monografi, Komunikasi 
Pendek (Informative Writing), 
Kajian Kebijakan (Policy Paper), 
atau Makalah Kebijakan (Policy 
Brief). Untuk keperluan penilaian 
kerja peneliti oleh Tim Penilai 
Peneliti Instansi (TP2I) yang 
belum dimiliki BPKP perlu 
dilakukan koordinasi dengan 
Badan Kajian Fiskal Kementerian 
Keuangan agar bersedia menjadi 
mitra BPKP dalam proses 
kelahiran pembentukan dan 
proses pembinaan JFP BPKP.
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Simpulan dan Saran
Pembentukan JFP di 
Puslitbangwas BPKP perlu 
mempertimbangkan aspek 
transisi, seleksi, peneliti, dan 
metode. Aspek transisi terkait 
dengan penataan kembali 
pedoman yang diacu dalam 
melahirkan hasil penelitian. 
Aspek seleksi terkait dengan 
strategi untuk merekrut pegawai 
yang akan mengisi jabatan 
fungsional peneliti. Aspek 
peneliti mengenai perannya 
di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Aspek metode 
berhubungan dengan metode 
penelitian yang sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi BPKP 
sebagai organisasi induk 
Puslitbangwas. 
Pihak yang terlibat dalam 
pembentukan JFP di BPKP 
adalah Biro Kepegawaian dan 
Organisasi (sekarang Biro 
Sumber Daya Manusia/SDM). 
Pengangkatan peneliti melalui 
jalur alih jabatan dari fungsional 
auditor atau fungsional tertentu 
lainnya menjadi fungsional 
peneliti dilakukan dengan 
mempertimbangkan faktor 
minat, kesarjanaan, dan usia. 
Pengangkatan peneliti melalui 
jalur sarjana S1/D4 baru (fresh 
graduate) dilakukan melalui 
seleksi pengisian calon pejabat 
fungsional peneliti di BPKP. 
Sementara belum ditetapkan 
jabatan JFP di BPKP, untuk 
keperluan pedoman kerja, 

Model 3. Model Linier Kompleks

Model 4. Model Interaktif

Sumber : 
Miles and Huberman
(1992) diolah

Sumber : 

Maxwell, J.A. (2013) 
diolah
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cross that bridge 

when we get there 

is a piece of cake

I’ve lost my touch because I 
decided to focus on my full-
time job after graduation."

8. ‘When pigs fly’ – something 
that will never happen.

“When pigs fly she’ll tidy up 
her room.”

9. To kill two birds with one 
stone’ – to solve two problems 
at once.

“By taking my dad on 
holiday, I killed two birds 
with one stone. I got to go 
away but also spend time 
with him."

10. ‘Cross that bridge when we 
get there’ - it suggests that we 
should deal with those issues 
when they arise, and not 
before

“So far, the app is only 
available for Indonesian 
mobile users, so let’s focus on 
them right now. If we receive 
interest from abroad, we’ll 
cross that bridge when we 
get there.”

Learning English idioms is a 
piece of cake, right? Let’s test 
your new-found knowledge, here 
are some sentences to practice 
with. Fill in the blank!

1. I can’t afford this purse! It 
_______. I won’t be able to 
pay my rent!

2. Ha! John has been promising 
to paint the house for five 
year. Maybe when _______.

3. I don’t really like going out 
to bars anymore. I only go 
_______.

4. I’m sorry I can’t come into 
work today. I’m ________. I 
have a sore throat and runny 
nose.

5. I can’t wait to see you perform 
on stage tonight! ______!

QUIZ: 

Can you arrange four nines to 
make it equal to 100?
References:

https://englishlive.ef.com/blog/language-lab/15-
common-english-idioms-and-phrases/

https://www.englishcentres.co.uk/blog/15-idioms-
you-can-use-when-studying-english

https://www.britishcouncilfoundation.id/en/
english/articles/useful-idioms

https://www.grammarcheck.net/idioms/
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ENGLISH PAGE
10 Common 

English Idioms 

An idiom is a phrase or an 
expression that has a particular 
meaning that differs from the 
meaning of the individual words, 
e.g. if someone said “you’ve 
bitten off more than you can 
chew”- they are saying that you 
have tried to do something that 
is too difficult for you. These 
expressions are a common part of 
everyday English and you’ll likely 
hear more than a few spoken 
during casual conversations with 
native speakers, on television 
shows, as well as in movies. 

So, let’s explore ten English 
idioms that you can easily use in 
everyday conversations:

1. A piece of cake’– something is 
very easy

“The English test was a piece 
of cake.”

2. ‘To cost an arm and a leg’– 
something is very expensive.

“Fuel these days costs and 
arm and a leg.”

3. ‘To hit the nail on the head’ 
– someone is saying or doing 
something that is exactly 
right.

“He hit the nail on the head 
when he said this company 
needs more HR support.”

4. ‘Break a leg’ – means ‘good 
luck’

“Break a leg Sam, I’m sure 
your performance will be 
great.”

5. ‘Feeling under the weather’ - 
feel unwell

“I decided to stay home 
and rest over the weekend 
because I was feeling under 
the weather.”

6. ‘Once in a blue moon’ – 
an event that happens 
infrequently.

“I only go to the cinema once 
in a blue moon.”

7. ‘To lose your touch’ - the 
unfortunate situation of 
someone who is not able to 
perform a task as well as they 
used to

“I played guitar in a band 
throughout university, but 
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dikeluarkan oleh organisasi 
untuk pegawai muda relatif lebih 
sedikit dibandingkan dengan 
pegawai senior. Pegawai muda 
juga memiliki keunggulan 
dengan lebih mengenal teknologi. 
keunggulan lainnya adalah 
masalah kemampuan adaptasi 
dan kegesitan pegawai muda 
yang dapat membantu organisasi 
dalam mencapai tujuannya.

Pada awal Tahun 2019, 
Kapuslitbangwas BPKP 
memantik pegawai muda 
di Puslitbangwas untuk 
menyalurkan ide “liar”-nya 
yang dapat memberikan 
manfaat bagi organisasi BPKP, 
melalui Puslitbangwas BPKP. 
Tercetuslah sebuah ide dari 
peneliti muda Puslitbangwas 
untuk membentuk YOURS, 
yang merupakan singkatan 
dari Young Researchers (Peneliti 
Muda). Dengan membentuk 
wadah ini, diharapkan ide-
ide “liar”, meminjam istilah 
dari Kapuslitbangwas, dapat 
mudah tersampaikan dan 
segera dieksekusi oleh peneliti-
peneliti muda tersebut. 
Beberapa ide penelitian yang 
sudah diusulkan dan sudah 
dieksekusi oleh YOURS adalah 
membuat quick-response atas 
current issue yang terkait dengan 
BPKP. Hasil tersebut berupa 
penyampaian atensi ke Kepala 
BPKP yang nantinya dapat 
digunakan untuk membuat policy 
briefing. Hal lain yang sudah 

dilakukan oleh YOURS adalah 
mengorganisasikan kegiatan 
yang berkaitan dengan budaya 
kerja Puslitbangwas. Meskipun 
peneliti muda mempunyai 
beberapa keunggulan, tetapi 
YOURS menyadari bahwa 
mereka masih memerlukan 
arahan dari pimpinan dan juga 
bimbingan dari pegawai senior. 
YOURS memiliki beberapa 
ide penelitian yang belum 
sempat dieksekusi. Sinergi 
berupa arahan dan bimbingan 
pimpinan serta peneliti senior 
di Puslitbangwas tersebut akan 
menambah khasanah penelitian 
di sektor publik, khususnya di 
BPKP.

Kembali kepada pendapat 
yang disampaikan oleh CHESS 
CONNECT, keunggulan yang 
dimiliki oleh pegawai muda 
akan sangat berguna bagi 
organisasi. Puslitbangwas 
sudah memfasilitasi pegawai 
muda dengan membentuk 
YOURS, Young Researchers, 
yang dapat memberikan energi 
dan perspektif baru di dunia 
penelitian BPKP. YOURS dapat 
memberikan pengembangan 
dalam bidang sumber daya 
manusia di Puslitbangwas, 
tidak gagap teknologi, yang 
nantinya dapat mengembangkan 
penelitian di BPKP dengan basis 
teknologi, memiliki kemampuan 
untuk beradaptasi, dan cekatan 
dalam menunjang kinerja 
organisasi.

Teks Chekat Fahmy R

Young Researchers 
(YOURS)

Beri aku seribu orang tua, niscaya 
akan kucabut Semeru dari akarnya. 
Beri aku  sepuluh pemuda, niscaya 

akan kuguncangkan dunia.
- Ir. Soekarno -

Kalimat itu merupakan 
penyemangat yang 
disampaikan oleh 

Presiden R.I. pertama, Ir. 
Soekarno untuk membakar 
dan membangkitkan semangat 
pemuda Indonesia. Dalam 
kalimat tersebut tebersit pesan 
bahwa pemuda dapat menjadi 
agen pembaru yang dapat 
mengubah dunia. Pemuda  
diidentikkan dengan orang yang 
memiliki banyak gagasan dan 
semangat unuk mewujudkannya.

Dalam sebuah organisasi, 
peran pegawai muda sangat 
dibutuhkan dalam menjalankan 
kegiatan dan program yang 
disusun. Pegawai muda menjadi 
pionir dan juga penggerak 
organisasi. Menurut organisasi 

CHESS CONNECT Australia 
(2019), ada beberapa nilai lebih 
yang dimiliki oleh pegawai 
muda, antara lain sebagai 
berikut:
1. New energy and perspective;
2. Workforce development;
3. Affordability;
4. Tech advancement & early 

adoption;
5. Adaptability & agility.
Hal tersebut menunjukkan 
bahwa pegawai muda 
memiliki keunggulan dalam 
hal memberikan energi baru 
dan perspektif baru bagi 
organisasi. Selain itu, pegawai 
muda juga dapat memberikan 
pengembangan bagi sekitarnya 
dalam mendorong kinerja 
organisasi. Manfaat lain bagi 
organisasi adalah biaya gaji yang 
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mengeksplorasi peran yang 
dilakukan Puslitbangwas 
selama ini di tingkat dunia dan 
alasan mengapa Puslitbangwas 
harus terlibat dalam percaturan 
penelitian tingkat dunia.

Puslitbangwas BPKP sebenarnya 
sedikit banyak sudah berperan 
sampai tingkat internasional.  Hal 
yang telah dilakukan oleh BPKP 
di tingkat internasional misalnya 
mengikuti seminar dan pelatihan 
yang bertaraf internasional. 
Hampir setiap tahun ada peneliti 
yang berpartisipasi dalam 
seminar atau pelatihan bertaraf 
internasional meskipun hanya 
terbatas sebagai peserta. Pegawai 
Puslitbangwas juga ada yang 
pernah mengikuti seminar dan 
pelatihan di Australia, Malaysia, 
Inggris, dan Korea Selatan. 

Selain mengikuti seminar, 
Puslitbangwas juga pernah 
menjadi penyelenggara seminar 
yang bertaraf internasional. 
Pada tahun 2016 Puslitbangwas 
menyelenggarakan seminar 
internasional dengan 
menghadirkan pakar bertaraf 
internasional mengenai 
continuous auditing dan continuous 
monitoring. Seminar ini diikuti 
lebih dari seratus orang peserta.

Puslitbangwas juga pernah 
berpartisipasi dalam seminar 
internasional dengan 
membawakan makalah hasil 
penelitian Puslitbangwas. Pada 
tahun 2014, Puslitbangwas 
mengirim pegawai mengikuti 
seminar mengenai public sector 
bertaraf internasional yang 
diikuti beberapa negara seperti 

Malaysia, India, dan Mesir di 
Bandung. Pada acara tersebut, 
Puslitbangwas hadir menjadi 
pembicara dengan membawakan 
hasil penelitian mengenai Dana 
Desa.

Tuntutan Puslitbangwas untuk 
bergerak ke kancah internasional 
terus mengemuka. Rancangan 
Visi BPKP 2020-2024 masih 
mencantumkan frasa auditor 
berkelas dunia. Artinya, visi ini 
mendorong seluruh komponen 
BPKP untuk menyiapkan diri 
dan terlibat dalam tingkatan 
yang layak disebut kelas dunia. 
Puslitbangwas sebagai komponen 
BPKP juga harus mengikuti 
dengan mengarahkan proses 
dan hasilnya untuk dapat 
diakui secara internasional. 
Sekretaris Utama dalam 
Raker Puslitbangwas 2019 
mengingatkan kembali visi ini 
dengan menyatakan “visi kita 
menjelaskan bahwa kita ingin 
meningkatkan kualitas dengan 
referensi dan metodologi yang 
diakui secara dunia.” Jadi, 
visi dan komitmen pimpinan 
menuntut Puslitbangwas untuk 
menyiapkan diri dan bergerak ke 
tingkat dunia.

Puslitbangwas berkeinginan 
menjadi institusi yang 
unggul dalam penelitian dan 
pengembangan (litbang). Kepala 
Puslitbangwas BPKP, Bonardo 
Hutauruk, dalam berbagai 
kesempatan mengungkapkan 
keinginan agar Puslitbangwas 
dapat menjadi institusi yang 
unggul dalam inovasi. Perubahan 
struktur organisasi yang baru 
juga dimaksudkan dapat 

Mengangkat Puslitbangwas Ke Kancah 
Internasional

Teks Jamason Sinaga

Saat ini Puslitbangwas BPKP 
telah berusia 36 tahun seusia 
dengan BPKP yang belum 

lama ini berulang tahun ke-36. 
Unit mandiri yang dipimpin 
eselon 2 ini merupakan unit 
yang lahir bersamaan dengan 
terbentuknya BPKP pada 
tahun 1983. Beberapa kali BPKP 
mengalami perubahan struktur 
organisasi berupa pengurangan 
ataupun penambahan unit, 
Puslitbangwas tetap bertahan. 
Bahkan dengan perubahan 
struktur organisasi BPKP yang 
dilakukan pada awal tahun 2019, 
di tengah berkembangnya isu 
penghapusan lembaga litbang 
secara nasional, Puslitbangwas 
tetap berkibar dengan tambahan 
satu unit Eselon 4. Nama yang 

Hal ini menunjukkan arti 
penting Puslitbangwas dalam 
perkembangan pengawasan di 
Indonesia khususnya di BPKP. 
Namun, apa yang telah dilakukan 
oleh Puslitbangwas dan apa 
hasilnya, khususnya terkait dengan 
capaian tingkat internasional? 
Apakah ada hasil penelitian 
Puslitbangwas sudah berdampak 
spektakuler bagi pengawasan 
di Indonesia dan berpengaruh 
secara internasional? Bagaimana 
Puslitbangwas menapaki hari-
hari ke depan untuk dapat 
memberikan sumbangan terbaik 
bagi perkembangan pengawasan 
ke depan sampai ke tingkat dunia?

Visi BPKP yang ditetapkan sejak 
tahun 2015 adalah “Auditor 
Internal Pemerintah RI Berkelas 
Dunia untuk Meningkatkan 
Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan dan Pembangunan 
Nasional”. Visi ini mengarahkan 
seluruh komponen BPKP 
termasuk Puslitbangwas untuk 
mengembangkan dirinya 
menjadi institusi kelas dunia 
dan bergerak menuju percaturan 
internasional. Akan tetapi apa 
yang telah dilakukan oleh BPKP, 
khususnya Puslitbangwas, untuk 

disandang tetap 
Puslitbangwas, hanya 
penamaan di tingkat 

Eselon 3 
dan 
Eselon 4 
yang 
diubah.

dapat berbicara di 
tingkat internasional? 
Tulisan ini mencoba 
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International. Indikator menguatnya jejaring 
peneliti-perekayasa dan kapasitas riset lembaga 
ditandai dengan semakin menguatnya positioning 
peneliti-perekayasa dalam jejaring global. 
Salah satu wujud yang tampak adalah semakin 
banyaknya undangan menjadi pemakalah dalam 
konferensi bertaraf internasional. Persyaratan 
yang ada adalah posisi sebagai pemakalah 
yang berbicara dalam rangkaian agenda 
konferensi-seminar bertaraf internasional. 
Ketiga, Kunjungan Lembaga International ke 
lembaga peneliti. Dengan meluasnya jejaring 
peneliti dan jejaring lembaga, maka jumlah 
kunjungan lembaga internasional ke Pusat 
Unggulan Iptek juga diharapkan meningkat. 
Kunjungan lembaga internasional mencerminkan 
kepercayaan, menjadi potensi kerja sama riset-
non riset, menunjukkan lembaga penelitian 
menjadi referensi pada fokus unggulan yang 
dikembangkan.

Dalam kemampuan research and development  
terdapat satu indikator output yang terkait 
dengan capaian tingkat internasional, yaitu 
Publikasi dalam Jurnal Ilmiah Internasional. 
Indikator output dari kapasitas dan kapabilitas 
riset, antara lain berupa publikasi dalam jurnal 
ilmiah internasional. Lembaga litbang yang 
unggul dituntut meningkatkan angka publikasi 
dari aktivitas risetnya dalam jurnal ilmiah 
internasional.

Dalam kapasitas Disseminating Capacity terdapat 
satu indikator output yang terkait dengan capaian 
internasional, yaitu Kerja Sama Riset Tingkat 
Internasional. Mekanisme hilirisasi yang telah 
dilakukan akan melahirkan kerja sama yang 
dilaksanakan oleh lembaga litbang. Salah satunya 
adalah kerja sama riset tingkat internasional 
baik yang dilakukan dengan litbang perguruan 
tinggi internasional, litbang pemerintah lainnya, 
maupun litbang industri internasional.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa kehadiran 
Puslitbangwas di kancah global sudah menjadi 
keharusan. Namun, apakah Puslitbangwas 
mampu melangkah ke arah itu? 

menjadikan Puslitbangwas sebagai pusat unggulan 
inovasi dalam bidang pengawasan. 

Terdapat ukuran atau kriteria yang harus dipenuhi 
untuk dapat menjadi institusi yang unggul dalam 
bidang litbang. Ukuran dan kriteria ini sangat 
penting. Keduanya akan menjadi pegangan untuk 
melihat posisi dan arah yang dituju organisasi 
litbang.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Kemristek Dikti) telah mempunyai 
ukuran dan kriteria untuk dapat mengidentifikasi 
sebuah lembaga litbang unggul atau tidak dalam 
penelitian. Menurut Pusat Unggulan Inovasi, 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi ada 27 indikator dengan capaian tertentu 
agar sebuah lembaga penelitian dapat disebut 
sebagai unggul dalam hal inovasi. Indikator 
tersebut dikelompokkan dalam tiga kapasitas 
(capability), yaitu Sourcing Absorptive Capacity, 
Research and Development Capacity, dan Disseminating 
Capacity. Dalam setiap kapasitas ada indikator 
yang dapat dicapai  dengan melibatkan pihak 
lain di luar negeri atau komunitas internasional. 
Artinya, setiap kapasitas ini terkait dengan capaian 
di tingkat internasional. Rincian indikator setiap 
kapasitas yang terkait dengan dunia internasional 
berdasarkan dokumen indikator Pusat Unggulan 
Inovasi adalah sebagaimana uraian berikut ini.   

Dalam kapasitas Sourcing-Absortive terdapat tiga 
indikator output yang terkait dengan capaian 
tingkat internasional yaitu, pertama, undangan 
Menjadi Pembicara dalam Konferensi International. 
Indikator menunjukkan kekuatan jejaring 
peneliti dan kapasitas riset lembaga ditandai 
dengan semakin menguatnya positioning peneliti-
perekayasa dalam jejaring global. Salah satu 
wujud yang tampak adalah semakin banyaknya 
undangan menjadi pembicara dalam konferensi 
bertaraf internasional. Persyaratan yang ada 
adalah posisi sebagai pembicara kunci (keynote 
speech - invited speakers) yang berbicara dalam 
rangkaian agenda pembukaan konferensi-seminar 
internasional (masih dalam plenary session). Kedua, 
Undangan Menjadi Pemakalah dalam Konferensi 
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Menjadi Menarik dalam 10 Langkah (Bagian 2): 
"Bagikan yang Anda Temukan"

Tulisan ini terdiri dari tiga 
bagian. Bagian pertama 
tentang pengantar transisi 

dari tulisan Hagy sebelumnya. 
Bagian kedua tentang langkah 
kedua Hagy. Bagian terakhir 
merupakan transisi menuju 
tulisan berikutnya.

Pada edisi sebelumnya telah 
dijelaskan dalam tiga halaman 
tentang “Ayo mengeksplorasi” 
langkah pertama dari sepuluh 
langkah sederhana menjadi 
menarik menurut Hagy. 
Jessica Hagy adalah artis dan 
penulis berusia 68 tahun. Gaya 
bercerita secara visual dalam 
buku-bukunya mendapat 
banyak pujian karena cara ini 
membebaskan pembaca turut 
serta memaknai jalannya cerita 
untuk sampai pada akhir cerita 
yang bersifat unik. Setiap orang 
menjadi aktif untuk memahami 
dan menyimpulkan isi cerita 
bergambar yang dituliskannya.

Kesepuluh langkah tersebut 
adalah (1) ayo mengeksplorasi, 
(2) bagikan yang anda temukan, 
(3) kerjakan sesuatu (apa saja), 
(4) manfaatkan keunikan anda, 
(5) miliki sebuah alasan, 
(6) kurangi kesombongan, 
(7) coba sajalah, (8) jangan ikut-
ikutan, (9) jadilah pemberani, (10) 
abaikan celaan orang.

Teks Putut Hardiyanto

“Bagikan yang anda temukan” 
merupakan kumpulan usaha 
untuk membagikan apa yang 
anda temukan kepada mereka 
dan serta secara bersama-sama 
anda dan mereka menghasilkan 
sesuatu yang anda dan 
mereka tidak mampu hasilkan 
sendirian. Dengan membagi, 
ada kemungkinan munculnya 
sesuatu yang tidak terduga 
baik dari sisi anda maupun 
dari sisi mereka. Langkah 
ini tentang keajaiban dapat 
muncul dari dua pihak yang 
berbeda, yaitu anda dengan 
mereka. Pihak mereka jelas 
berbeda dengan anda. Mereka 
memiliki profesi, kegemaran, 
pandangan, dan banyak hal yang 
anda tidak miliki.  Kekuatan 
membagi dalam perbedaan 
inilah sumber kekuatan yang 
bepotensi memunculkan 
temuan baru. Membagi 
dalam perbedaan 
inilah yang menjadikan 
proses perpaduan anda 
dan mereka menjadi 
produktif.

Bagikan yang anda 
temukan 
adalah tentang 
mulailah, 

Setidaknya ada tiga 
permasalahan yang menjadi 
kelemahan dalam membawa 
Puslitbangwas BPKP ke kancah 
internasional, yaitu
1. penguasaan SDM kelitbangan 

atas proses penelitian dan 
bahasa Inggris sangat 
terbatas;

2. penelitian yang dilakukan 
di Puslitbangwas tidak 
diarahkan pada proses dan 
hasil berstandar internasional;

3. Puslitbangwas tidak 
mempunyai jaringan 
internasional dalam 
penelitian dan tidak menjadi 
anggota organisasi profesi 
atau penelitian tingkat 
internasional.

Akan tetapi, di samping 
kelemahan ada kekuatan yang 
dimiliki Puslitbangwas BPKP. 
Struktur organisasi yang baru 
menunjukkan fokus pekerjaan 
penelitian dan dorongan 
akan inovasi  memungkinkan 
Puslitbangwas untuk melakukan 
penelitian pada bidang tertentu 
yang bahkan tidak dilakukan di 
tempat lain. Puslitbangwas juga 
sudah memiliki pola membaca 
dan menulis secara terstruktur 
yang dapat diefektifkan. 
Beberapa kesempatan juga 
terbuka bagi Puslitbangwas 
untuk mengembangkan diri. 
Setidaknya ada dua kesempatan 
yang terbuka. Pertama, ada 
produk BPKP yang telah dikenal 
di dunia internasional dan ada 
negara yang telah melakukan 
kunjungan dalam rangka 
benchmarking. Kedua, lembaga 
penelitian lain di luar negeri juga 
membutuhkan kerja sama dan 

kolaborasi dalam penelitian. Di 
sisi lain Puslitbangwas BPKP 
juga menghadapi tantangan 
bahwa kemungkinan hasil 
penelitian tidak relevan 
memenuhi kebutuhan pengguna 
dan perkembangan teknologi 
yang sangat cepat dan masif 
kurang bisa dikejar.

Di usianya yang ke-36 tentunya 
sudah layak bagi Puslitbangwas 
BPKP mengarahkan diri 
untuk melangkah ke 
tingkat internasional. Visi 
BPKP dan tuntutan inovasi 
telah mendorong bahkan 
mewajibkan Puslitbangwas 
masuk ke tahap global. Ada 
kelemahan dan tantangan, 
tetapi kekuatan dan peluang 
juga terbuka. Masuk ke kancah 
global akan memungkinkan 
Puslitbangwas menjadi unggul 
untuk menjawab kritik yang 
mengatakan Puslitbangwas 
sebagai “organisasi biasa-biasa 
saja”, yang dipandang sebelah 
mata, bahkan muncul stigma 
sebagai organisasi “buangan” 
dan tidak diperhitungkan dalam 
pengembangan karier di BPKP.

Visi BPKP untuk menjadi 
Auditor Internal Pemerintah RI 
Berkelas Dunia mengarahkan 
seluruh komponen termasuk 

Puslitbangwas untuk 
mengembangkan dirinya 

menjadi institusi kelas 
dunia dan bergerak menuju 

percaturan internasional
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pada niat baik untuk memulai 
komunikasi dengan sesama. 
Juga memuat perbedaan karena 
sebelumnya orang lain tidak 
mengetahuinya. Selain itu, 
berharga karena tulisan anda 
merupakan informasi penting 
yang layak dipuji.

Lebih aktif mengundang dan 
bukan sebaliknya. Banyak hal 
menarik tentang anda yang 
tidak diketahui orang. Inilah 
alasan untuk aktif mengundang 
mereka ke pesta anda. Biarkan 
mereka menikmati secara “live” 
drama, komedi, atau tragedi 
yang anda hadirkan sebagai 
pengisi susunan acara pesta 
anda. Jadikan hal-hal yang anda 
wujudkan adalah penting dan 
pantas disimpan sebagai catatan 
atau referensi baku. Sibukkanlah 
diri anda untuk menyajikan 
acara di pesta ini semenarik 
mungkin sehingga mereka 
sudi menghabiskan waktu 
berharganya dengan berlama-
lama bersama anda.

Jadilah mata rantai dan bukan 
titik ujung. Berita merupakan 
gagasan yang berkembang 
menjadi peristiwa melalui proses 
mendengarkan, berbagi, dan 

di dalam lingkaran proses, anda 
dapat menjadi titik tumpu tempat 
seluruh komunitas berputar 
mengelilingi anda dan memaksa 
anda selalu aktif terlibat sebagai 
pendengar, pembagi, dan 
pembelajar dalam proses gagasan 
yang tumbuh menjadi berita.

Berikan ucapan selamat 
secara tulus. Pada akhirnya 
semua tentang percaya 
kepada kemanusiaan. Tentang 
menciptakan hari istimewa bagi 
seseorang dengan memberikan 
ucapan berisi kata-kata ramah. 
Ucapan baik adalah barang bebas 
dan tanpa biaya yang sekalipun 
murah, perlu perjuangan untuk 
menghadirkannya. Kesadaran 
adalah Matahari. Kesabaran 
adalah Bumi. Keberanian menjadi 
Cakrawala. Dan perjuangan 
adalah pelaksanaan kata-kata (W.S. 
Rendra).

Kembangkan kelompok. Libatkan 
orang-orang baru dan masa-
masa indah baru dalam rumah 
gagasan anda. Jangan biarkan 
kenalan baru anda diam di 
pojok ruangan tanpa melakukan 
apa-apa. Cobalah melakukan 
sesuatu yang tak lazim untuk 
tamu baru anda dan rasakan 
kejutan baru yang mereka 
hadirkan untuk anda. Meskipun 
mereka tidak begitu menarik dan 
membosankan, jangan pernah 
berhenti mengundang orang-
orang baru ke ruang pemikiran 
anda.

Ulurkan tangan anda. 
Persempitlah jarak, ruang, dan 
waktu anda dari orang lain. 
Ulurkan tangan anda untuk 

belajar. Anda dapat memilih 
peran sebagai pendengar, 
penyuruh (berbagi), atau 

pembelajar saja. 
Anda juga dapat 
menggeser posisi 
anda agak ke 
tengah, sehingga 
anda dikelilingi 

oleh lintasan terjadinya 
berita. Dengan berada 

tawarkan bantuan, jelaskan 
hal-hal yang sudah jelas, 
jangan malu-malu, lebih aktif 
mengundang dan bukan 
sebaliknya, jadilah mata rantai 
dan bukan titik ujung, beri 
ucapan secara tulus, kembangkan 
kelompok, ulurkan tangan 
anda,berbincanglah, serta buatlah 
intepretasi anda sensiri.

Mulailah sekarang juga apa 
yang anda ingin kerjakan, 
tuliskan, bagikan, atau pergi 
ke tempat yang anda pikirkan. 
Tidak perlu khawatir kehabisan 
waktu, anda punya banyak. Yang 
diperlukan adalah keberanian 
untuk memulai. Sekali langkah 
diayunkan, terbukalah pintu 
peluang untuk mengambil 
bagian dari apa yang sudah 
Anda berikan. Mulailah dan 
nikmatilah pertunjukan.

Tawarkan bantuan karena apa 
yang anda miliki sangatlah 
berharga. Temuilah mereka yang 
memerlukan bantuan anda. 
Dengan membantu, anda akan 
mengetahui apa yang anda 
mampu kerjakan. Siapapun anda, 
bantuan yang anda berikan, 
bakat, dan kebaikan anda akan 
menjadi sesuatu yang diingat dan 
dihargai oleh mereka. Tunggulah 
beberapa saat, maka undangan 
kebaikan akan datang menemui 
anda menawarkan hal-hal yang 
tak terpikirkan oleh anda. Dunia 
memerlukan apapun yang anda 
miliki.

Jelaskan hal-hal yang sudah 
jelas dengan versi dan cara 
anda. Sadarilah bahwa anda 
bukanlah mereka, sehingga anda 

tidak layak mengklaim bahwa 
jumlah informasi yang mereka 
ketahui sama banyaknya dengan 
yang anda miliki. Buktikan 
bahwa seringkali yang anda 
ketahui ternyata misteri bagi 
orang lain. Sesuatu yang bagi 
anda merupakan fakta lama 
yang sudah basi, boleh jadi bagi 
mereka merupakan pelajaran 
baru. Begitu juga dengan 
pekerjaan sederhana yang 
dengan mudah anda lakukan, 
bagi mereka mungkin sesuatu 
yang mustahil. Pikiran anda 
merupakan gudang harta karun 
yang kandungannya belum 
pernah mereka bayangkan. 
Jelaskan kepada mereka dan 
lihatlah reaksi spontan yang 
muncul. Sebuah gagasan yang 
dibagikan tidak akan menjadi 
berkurang melainkan memicu 
inti reaktor kreatif kesadaran 
untuk memunculkan gagasan 
baru lainnya.

Jangan malu untuk membagikan 
hasil kerja anda. Tulisan anda 
memuat sedikitnya tiga unsur, 
yaitu kemuliaan, keberbedaan, 
dan keberhargaan. Jadi, tidak ada 
yang perlu digelisahkan untuk 
menggaungkan suara anda. 
Letakkan karya anda di 
tempat yang dapat dilihat 
dan ditemukan mereka, 
jendela 
lebih tepat 
dan bukan 
dinding di 
gudang. Tulisan 
anda adalah 
mulia karena 
didasarkan 
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Pengembangan Gagasan

Merancang Strategi Pengawasan atas Program 
Pembangunan Sumber Daya Manusia yang 

Menyongsong Era Industri 4.01

Teks Rudy Mahani Harahap, Ph.D

1 Tulisan ini adalah versi ringkas makalah yang disampaikan pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
di Lingkungan BPKP tanggal 23 April 2019 setelah dimodifikasi dengan memperoleh nilai tertinggi.

Pemerintah Indonesia 
telah mencanangkan 
pembangunan sumber 

daya manusia sebagai salah 
satu program penting setelah 
pembangunan infrastruktur 
menjadi prioritas utama pada 
periode pembangunan 
2015-2019. Hal ini telah tampak 
dari rancangan teknokratik 
Rencana Pembangunan 
Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024 yang 
disusun oleh Kementerian 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional 

(Bappenas). Pada rancangan 
tersebut, pembangunan 
manusia merupakan salah 
satu fokus pembangunan, 
selain pembangunan ekonomi, 
kewilayahan, infrastruktur, serta 
politik, hukum, pertahanan, dan 
keamanan. 
Program pembangunan 
sumber daya manusia juga 
menjadi materi kampanye 
calon presiden Joko Widodo-
Ma’ruf Amin. Kemudian, 
dalam pidatonya baru-baru ini, 
presiden dan wakil presiden 
terpilih periode 2020-2024 ini 
mengulangi keinginannya untuk 

membuat satu panggilan telepon, 
satu kiriman pesan singkat, 
atau kiriman e-mail. Satu sapaan 
ringan bagi anda boleh jadi 
bernilai tinggi bagi si penerima. 
Jadikan orang-orang yang anda 
kagumi, yang mengisnpirasi, 
dan membuat anda terkesan 
berada di satu klik pesan singkat. 
Terlihat seperti menakutkan atau 
memalukan, tetapi anda perlu 
mengenalkan diri anda kepada 
orang-orang baru calon teman-
teman bernilai anda. Apabila 
anda sudah melampaui fase 
ini anda akan menyesal tidak 
memulai sejak dini.

Berbincanglah, sebab mengobrol 
merupakan bentuk komunikasi 
paling efektif untuk membaca 
pikiran dan isi hati orang. 
Perbincangan antara dua orang 
yang baru berkenalan biasanya 
memuat kata-kata sederhana 
dengan emosi keramahan dan 
diawali dengan cerita tentang 
peristiwa ringan sehari-hari, 
cerita yang sudah diketahui, 
dan sedikit humor atau anekdot. 
Jika perbincangan berkembang 
menuju topik yang lebih 
rumit, intensitasnya biasanya 
dapat dirasakan. Anda perlu 
mengembangkan kemampuan 
mengoneksikan diri anda dengan 
yang diobrolkan orang-orang 
saat ini. Mungkin tentang cuaca, 
tentang keajaiban, tempat-
tempat yang menarik untuk 
dikunjungi, atau percakapan 
lain sebagai introduksi sebelum 
anda melebur dengan mereka 
memperbincangkan topik-topik 
menarik yang sebelumnya tidak 
pernah anda duga. 

Buatlah interpretasi anda 
sendiri. Sifat asli manusia 
adalah menafsirkan apa yang 
dilihat, dibaca, dan dialami 
untuk mencari opsi-opsi yang 
baik sebagai penjelas untuk 
melengkapi artefak aslinya. Objek 
yang dilihat, dibaca, dan dialami 
menjadi relatif interpretasinya 
bagi setiap orang. Keunikan 
pandangan ini meningkat 
dengan semakin banyak jumlah 
pengalaman yang dialami. 
Interpretasi anda merupakan 
bahan yang dapat digunakan 
sebagai bahan tulisan bersumber 
dari petualangan yang anda 
alami, buku yang anda baca, 
atau kumpulan musik yang anda 
dengarkan.

Langkah berikutnya adalah 
“Kerjakan sesuatu apa saja.” Ini 
merupakan kumpulan usaha 
untuk pergi menuju ke “luar”, 
mengerjakan yang anda betul-
betul “anda inginkan”, berani 
memilih sesuatu, melibatkan 
orang lain, mau bergabung, 
dan bersedia dengan tulus 
menikmati diri sendiri. Di 
samping itu,  menghargai 
jasa anda sendiri, membuang 
kebiasaan buruk, melakukan 
keisengan yang bermanfaat, 
mencari pahlawan bagi anda 
sendiri, mempertahankan yang 
anda sayangi, dan menetapkan 
wilayah kekuasaan anda.

Sumber:

Hagy, J. Cara Menjadi 
Menarik dalam 10 
Langkah Sederhana. 
2014. Jakarta: 
Gramedia.
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Gambar 1. Kerangka Pembangunan Manusia 
(Sumber: Bappenas)

Program Pembangunan Sumber 
Daya Manusia
Menurut rancangan teknokratik 
RPJMN 2020-2024, program 
pembangunan sumber daya 
manusia merupakan program 
yang akan dikembangkan di 
keseluruhan kementerian/
lembaga/pemerintah daerah dan 
korporasi (cross-organisations). 
Program ini terdiri dari aspek (1) 
layanan dasar dan perlindungan 
sosial, (2) produktivitas, dan (3) 
pembangunan karakter (lihat 
Gambar 1). 
Sebagai contoh, ketika Joko 
Widodo dalam pidatonya 
menyatakan bahwa ia akan 

memastikan bahwa ibu hamil 
akan terjaga kesehatannya 
sehingga tidak melahirkan 
anak kerdil (stunting), kegiatan 
ini termasuk dalam aspek 
layanan dasar dan perlindungan 
sosial. Contoh lain, pada aspek 
produktivitas, program akan 
mendidik tenaga-tenaga terampil 
yang akan memungkinkan 
sumber daya manusia Indonesia 
menguasai teknologi terbaru, 
termasuk teknologi informasi 
yang berkembang demikian 
pesat. 
Hanya saja program 
pembangunan sumber daya 
manusia sampai dengan saat ini 

memfokuskan pembangunan 
sumber daya manusia dalam 
periode kedua pemerintahannya. 
Karena itu, menjadi penting 
untuk menyusun strategi 
pengawasan terkait program 
pembangunan sumber daya 
manusia. Namun, kebanyakan 
strategi pengawasan biasanya 
hanya meng-copy paste strategi 
pengawasan yang lalu. Karena 
itu, tulisan ini akan memberikan 
pencerahan bagaimana 
organisasi pengawasan dapat 
mengembangkan strateginya 
berbasis empat pengungkit 
pengendalian. Sebelum 
membahas hal ini, bagian berikut 
akan menguraikan konteks 
program pembangunan sumber 
daya manusia. 

Konteks
Program pembangunan sumber 
daya manusia merupakan salah 
satu program pembangunan 
yang berfokus pada 
pengembangan modal atau aset 
manusia (human capital or asset). 
Modal manusia sangat penting 
karena pemerintah pada periode 
pembangunan 2015-2019 
telah membangun begitu 
banyak infrastruktur. 
Pembangunan infrastruktur 
sangat memerlukan modal 
manusia untuk memelihara 
dan mengembangkannya. Jika 
kita gagal mengembangkan 
modal manusia, maka terdapat 
risiko bahwa investasi kita 
pada infrastruktur tersebut 
menjadi kurang bernilai atau 
kurang memberikan manfaat ke 
masyarakat. 

Kedua, modal manusia menjadi 
penting mengingat Indonesia 
akan menyongsong era 
Industri 4.0 yang kemudian juga 
akan menuju ke era Industri 5.0. 
Dalam era Industri 4.0, banyak 
proses yang akan dijalankan 
dengan teknologi artificial 
intelligence. Bahkan, mungkin 
beberapa pelayanan pihak 
swasta maupun pemerintah 
akan dijalankan dengan 
dukungan teknologi robot 
(robotic technology). Namun, pada 
akhirnya berbagai teknologi 
tersebut akan memberikan 
manfaat besar ke sisi manusia 
jika manusia itu sendiri 
dikembangkan kapasitasnya 
secara terus-menerus. Jika kita 
gagal mengembangkan sumber 
daya manusia di era munculnya 
berbagai teknologi tersebut, 
maka kita akan dikuasai oleh 
teknologi, dan bukan kita yang 
mengendalikannya. 
Ketiga, dalam era Industri 4.0, 
batas negara juga menjadi 
kurang jelas. Setiap orang bisa 
bekerja di mana saja. Perbedaan 
waktu tidak akan menghambat 
kolaborasi para pihak di era 
Industri 4.0. Dengan teknologi 
internet, setiap orang bisa 
bekerja 24 jam. Karena itu, 
sumber daya manusia harus 
dikembangkan agar mereka 
dapat berkolaborasi tanpa 
mengenal batas wilayah dan 
negara. Selanjutnya, bagian 
berikut akan menguraikan 
program pembangunan 
sumber daya manusia menurut 
rancangan teknokratik 
RPJMN 2020-2024. 
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Gambar 3. 
Strategi 
Komprehensif 
dalam Pengawasan 
Program 
Pembangunan 
Sumber Daya 
Manusia

Strategi Pengawasan 
Tulisan ini menyarankan 
agar strategi pengawasan 
dikembangkan berbasis pada 
rerangka empat pengungkit 
pengendalian (levers of control) 
yang dikembangkan oleh 
Simons (1995). Rerangka ini 
memperluas peran sistem 
pengendalian internal 
pemerintah (SPIP) yang sudah 
dipromosikan di Indonesia. 
Rerangka empat pengungkit 
pengendalian ini dikembangkan 
oleh Simons berdasarkan 
studinya selama sepuluh tahun 
atas lima puluh perusahaan 
di Amerika Serikat. Studi ini 
mendalami bagaimana para 
eksekutif puncak menggunakan 
sistem pengendalian untuk 
membangun strategi 
organisasi. Intinya, rerangka 
ini menekankan pentingnya 
melihat sistem pengendalian 

secara inovatif jika organisasi 
ingin memformulasikan strategi 
yang dapat mencapai tujuan 
organisasi. Dengan demikian, 
organisasi akan berkinerja tinggi 
dan akuntabel (high-performance 
and accountable). Secara jelas, 
strategi tersebut tampak pada 
Gambar 3. 
Gambar 3 memperlihatkan 
strategi pengawasan yang 
diusulkan adalah organisasi 
pengawasan menerapkan dan 
menggunakan empat sistem 
pengendalian untuk membangun 
strategi mereka, yaitu
• sistem pengendalian batasan 
(boundary control systems);
• sistem pengendalian keyakinan 
(belief control systems);
• sistem pengendalian diagnostik 
(diagnostic control systems); dan
• sistem pengendalian interaktif 
(interactive control systems). 

belum ditetapkan penanggung 
jawab utamanya, karena 
dokumen perencanaan nasional 
masih berproses. Namun, 
kemungkinan besar program ini 
akan dipimpin langsung oleh 
Presiden, seperti halnya program 
pembangunan infrastruktur pada 
periode pembangunan 2015-2019. 
Oleh karena itu, ke depan 
program ini akan sangat strategis. 
Agar berhasil, program 
pembangunan sumber daya 
manusia membutuhkan 
manajemen program (programme 
management). Di United Kingdom 
(UK), rerangka (framework) 
manajemen program telah 
dikembangkan. Bahkan, telah 
terdapat sertifikasi terkait hal 
ini. Rerangka tersebut mencakup 
prinsip-prinsip (principles), tema 
governance (governance themes), dan 
proses transformasi (transformation 
flow). Hal ini tampak dalam 
Gambar 2. 

Sebagai contoh, suatu program 
di UK mesti memiliki 
prinsip bahwa hasilnya akan 
memberikan manfaat ke lebih 
banyak orang daripada hanya 
manfaat untuk orang per orang 
atau kelompok. Pada tema 
governance, sebagai contoh, 
suatu program mesti memiliki 
manajemen risiko. Pada proses 
transformasi, sebagai contoh, di 
sana diatur proses pengadaan 
sampai dengan serah terima dan 
tutup buku proyek (closing). Di 
Indonesia, kita sudah banyak 
mengenal proses transformasi 
ini, yaitu dalam regulasi 
pengadaan, tetapi belum cukup 
kuat implementasinya di sisi 
prinsip dan tema governance. 
Mengingat program 
pembangunan sumber daya 
manusia sangat strategis 
dan kompleks manajemen 
programnya, strategi pengawasan 
yang berfokus pada program ini 
menjadi sangat penting. 

Gambar 2
Rerangka Manajemen 
Program
(Sumber: Axelos)
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(AP3N) di pihak-pihak yang 
terkait dengan pengelolaan 
program. Indeks ini mesti dicatat 
dalam suatu sistem dashboard 
yang dapat dipantau oleh 
pimpinan puncak. Dengan 
demikian, mereka dapat 
melakukan evaluasi internal atas 
pencapaian target kinerja mereka 
terkait program. 
Pada sistem pengendalian 
interaktif, organisasi pengawasan 
menggunakan sistem 
pengendalian secara interaktif 
dengan pihak-pihak yang terkait 
dengan pengelolaan program 
pembangunan sumber daya 
manusia. Penggunaan sistem 
pengendalian secara interaktif ini 
akan membangun komunikasi 
para pihak. Mereka akan lebih 
terbuka dan jujur dalam melihat 
keberhasilan atau kegagalan 
program, kemudian merumuskan 
strategi baru (emergent strategies). 
Pendekatan ini juga penting 
agar mereka bisa menyikapi 
perubahan lingkungan politik 
yang serba tidak pasti (uncertainty 
political environment). Secara 
praktik, organisasi pengawasan 
perlu mengajak para pihak yang 
terkait dengan pengelolaan 
program berdiskusi secara 
informal, misalnya di coffee 
morning pimpinan, Library Café, 
atau media lain. Pendekatan 
kultural ini akan bermanfaat 
mengingat masyarakat Indonesia 
pada umumnya tidak terbuka 
dalam forum yang cenderung 
bersifat formal. 
Sebagaimana diuraikan 
sebelumnya, agar bisa 
mendorong penerapan dan 

penggunaan keempat sistem 
pengendalian secara inovatif 
tersebut, organisasi pengawasan 
perlu membangun sumber 
daya manusia dan kultur 
organisasi pengawasan. Hal ini 
dilakukan dengan melakukan 
perbaikan atas kurikulum diklat 
perjenjangan auditor dengan 
memasukkan materi pengawasan 
program pada setiap level 
penjenjangan. Pada aspek kultur, 
organisasi pengawasan mesti 
mengomunikasikan strategi yang 
telah dirumuskan ke seluruh 
pegawai mereka, termasuk 
visi organisasi pengawasan ke 
depan. Selain dengan diklat, 
empat strategi yang telah 
dirumuskan tersebut mesti terus 
dikomunikasikan di forum 
informal. Artinya, perubahan 
kultur di organisasi pengawasan 
juga mesti diritualkan agar kultur 
yang diharapkan terbentuk. 
Penulis berharap bahwa 
organisasi pengawasan dapat 
mengembangkan strategi 
pengawasannya dari tulisan 
ini. Dengan demikian, kinerja 
pengawasan akan semakin 
meningkat di masa datang dan 
peran organisasi pengawasan 
akan semakin terlihat dalam 
pembangunan sumber daya 
manusia Indonesia dalam menuju 
era 4.0, termasuk ketika Indonesia 
memasuki periode 
RPJMN 2020-2024.

Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak 
mewakili pandangan lembaga tempat penulis 
bekerja atau lembaga lain.

Penulis adalah Doctor of Philosophy (Ph.D) dari 
Auckland University of Technology (AUT), 
sekarang menjabat sebagai Kasubditwas Agama 
dan Pemberdayaan Keluarga.

Pada sistem pengendalian 
batasan, organisasi pengawasan 
menggunakan sistem 
pengendalian yang dapat 
mengarahkan dan membatasi 
gerak anggota organisasi agar 
mereka tidak menyimpang 
dari regulasi atau prosedur-
prosedur yang sudah dibangun. 
Pengendalian ini bersifat negative 
control, yaitu akan memberikan 
warning jika anggota organisasi 
menyimpang atau terdapat risiko 
yang akan membahayakan 
program pembangunan sumber 
daya manusia (avoiding or 
minimising risks). 
Bentuk nyatanya adalah 
organisasi pengawasan 
mendorong fraud risk management 
dan internal control assessment 
diterapkan pada program 
pembangunan sumber daya 
manusia. Selain itu, organisasi 
pengawasan mesti bekerja 
sama dengan aparat penegak 
hukum. Tujuannya, jika terjadi 
pelanggaran rules, mereka dapat 
mendeteksinya sejak dini. Selain 
itu, organisasi pengawasan juga 
perlu mendorong pihak-pihak 
yang terkait dengan pengelolaan 
program pembangunan sumber 
daya manusia membangun 
berbagai prosedur internal. 
Dengan demikian, setiap 
anggota organisasi pengelola 
program pembangunan sumber 
daya manusia akan memahami 
batasan hal yang tidak boleh 
mereka lakukan. 
Pada sistem pengendalian 
keyakinan, organisasi 
pengawasan mesti 
mengoptimalkan core values 

organisasi. Sebagai contoh, 
kita di Indonesia mempunyai 
founders yang mempunyai nilai-
nilai kejuangan (altruism). Nilai-
nilai ini akan menghindarkan 
para-pihak yang terkait 
dengan pengelolaan program 
pembangunan sumber daya 
manusia dari mengutamakan 
kepentingan kelompok atau 
dirinya (self-interests). Bentuk 
nyata yang dapat dilakukan 
organisasi pengawasan adalah 
mendorong diterapkannya 
‘masyarakat pembelajar anti 
korupsi’ di pihak-pihak yang 
terkait dengan pengelolaan 
program. Masyarakat pembelajar 
ini akan menumbuhkan clan 
control, yaitu pengendalian 
akan muncul dari komunitas 
itu sendiri, seperti komunitas 
profesional. 
Pada sistem pengendalian 
diagnostik, organisasi 
pengawasan menggunakan 
sistem-sistem pengendalian 
yang dapat membangun 
dan mengukur pencapaian 
indikator dan target program 
pembangunan sumber daya 
manusia. Di sini, organisasi 
pengawasan perlu mendorong 
pihak-pihak yang terkait 
dengan pengelolaan program 
pembangunan sumber daya 
manusia merumuskan indikator 
dan target kinerja mereka yang 
kritikal (critical performance 
indicators or variables). Secara 
praktik, organisasi pengawasan 
mesti mendorong diterapkannya 
pengukuran dan penilaian 
akuntabilitas pengelolaan 
program pembangunan nasional 



54 S E P U T A R  L I T B A N G 55V O L .  I I  /  N O .  6  /  T A H U N  2 0 1 9

SIBUK
Resensi Buku

SIBUK
Resensi Buku

untuk memastikan bahwa 
lembaga melaksanakan 
tujuannya (misal membuat 
metrik transparan).

Ketiga, orang-orang dan lembaga 
termotivasi menampilkan kinerja 
terbaik mereka (berdasarkan 
peningkatan pada metrik).

Ketiga komponen ini membatasi 
peningkatan kinerja untuk 
aktivitas yang diukur. Pada saat 
yang sama, keyakinan akan 
perlunya metrik digabungkan 
dengan asumsi bahwa apapun 
yang diukur dapat ditingkatkan. 
Keyakinan itu ialah pandangan 
dunia teknokratis tertentu yang 
sesuai dengan naiknya sains 
dan teknik dalam masyarakat 
modern.

Suatu hal menarik dari buku 
ini bahwa Muller memberikan 
pandangan metrik yang 
seimbang, melihat nilai serta 
masalah dengan metrik dalam 
setiap studi kasusnya.

Keterampilan penulis sebagai 
sejarawan menjadikan buku 
ini mampu mencerna masalah 
teknis yang rumit menjadi 
mudah dibaca, dimengerti, dan 
persuasif.

Lengkap dengan daftar 
periksa kapan dan bagaimana 
menggunakan metrik, Tirani 
Metrik adalah korektif penting 
untuk tren yang jarang 
dipertanyakan yang semakin 
memengaruhi pembacanya.

The Tyranny of 
Matrics

Penulis: 
Jerry Z. Muller
Penerbit: 
Princeton University Press

Tahun Terbit: 
2018

Jumlah Halaman:
240

Peresensi:
Nugroho DP

Buku ini secara kritis mengungkap 
bagaimana obsesi manusia 
dalam mengkuantifikasi kinerja 
di lingkungan pendidikan, 
kesehatan, korporasi, dan 
pemerintahan.

Muller menyebutkan hampir 
semua organisasi memiliki 
pemahaman bahwa salah satu 
cara meraih kesuksesan ialah 
dengan mengukur kinerja, 
mempublikasikan hasilnya, dan 
memberi imbalan sesuai dengan 
hasil yang diberikan. Tetapi dalam 
semangat untuk menanamkan 
proses evaluasi dengan ketelitian 
ilmiah, penulis buku mengalihkan 
dari mengukur kinerja menjadi 
memperbaiki pada pengukuran 
itu sendiri.

Penulis mengungkap kerusakan 
yang disebabkan oleh obsesi 
manusia terhadap metrik dan 
menunjukkan bagaimana cara 
untuk mulai memperbaiki 
masalah tersebut, baik untuk 

lingkup pendidikan, kedokteran, 
bisnis dan keuangan, pemerintah, 
serta polisi dan militer.

Menurut Muller, apa yang bisa 
dan memang diukur tidak 
selalu layak diukur. Buku 
ini menjelaskan mengapa 
pengukuran kinerja tidak bekerja 
dengan baik, mengapa kartu 
skor bedah dapat meningkatkan 
kematian, dan banyak lagi. 

Metrik bisa menjadi baik ketika 
digunakan sebagai pelengkap 
- bukan pengganti - penilaian 
berdasarkan pengalaman pribadi, 
dan Muller juga memberikan 
contoh kapan metrik bermanfaat.

Ada tiga komponen metrik yang 
dijelaskan dalam buku ini.

Pertama, penilaian, diperoleh 
dari pengalaman dan bakat, 
diganti dengan indikator numerik 
berdasarkan data terstandarisasi. 

Kedua, membuat metrik publik 
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Puslitbangwas sebagai research 
center and innovation center bagi 
pengawasan intern.
Transformasi tersebut memberi 
peran spesifik Bidang Penelitian 
Pengawasan untuk melakukan 
penelitian dan pengembangan 
terkait bidang yang menjadi misi 
BPKP yaitu pengawasan lintas 
sektoral, aparat pengawasan 
internal pemerintah dan 
sistem pengendalian internal 
pemerintah. Bidang Pemanfaatan 
dan Evaluasi berubah menjadi 
Bidang Pengembangan dan 
Inovasi Pengawasan yang 
tidak sekadar mendorong ke 
pemanfaatan hasil litbang tapi 
juga memunculkan inovasi dari 
hasil litbang maupun sumber 
lainnya sekaligus pengelolaan 
pengetahuan. 

Puslitbangwas sebagai Research 
Center
Visi Puslitbangwas sebagai 
lembaga penelitian dan 
pengembangan yang terpercaya, 
menuntut hasil litbang yang 
mampu memberi manfaat bagi 
stakeholders. Stakeholders utama 
Puslitbangwas adalah pimpinan 
BPKP yang terdiri dari Kepala 
BPKP, Kedeputian teknis dan 
unit kerja di lingkungan intern 
BPKP. Namun, hasil penelitian 
dan pengembangan pengawasan 
dapat dimanfaatkan juga 
oleh APIP dan Kementerian/
Lembaga/Pemda/Korporat untuk 
meningkatkan akuntabilitasnya. 

Dalam perspektif global, hasil 
penelitian dan pengembangan 
pengawasan dapat menjadi best 
practice bagi pengembangan 
internal audit sehingga 
memberikan manfaat secara 
nasional dan internasional.
Dalam beberapa arahannya, 
Pimpinan BPKP berharap 
Puslitbangwas menjadi leading 
dalam menghasilkan metode 
pengawasan baru yang akan 
digunakan oleh kedeputian 
dalam melakukan penugasan. 
Untuk menghasilkan metode 
pengawasan baru tersebut, Bidang 
Penelitian Pengawasan melakukan 
kajian dengan mengidentifikasi 
masalah dalam pengawasan, 
kemudian mencari landasan 
teoretis maupun best practice yang 
diharapkan mampu memecahkan 
masalah yang ada. Penelitian 
diharapkan dapat memberikan 
rekomendasi yang terbukti 
berhasil diterapkan di beberapa 
organisasi baik nasional maupun 
internasional. Rekomendasi 
tersebut kemudian dikembangkan 
melalui prosedur ilmiah dan 
terstruktur sehingga menjadi 
bahan pedoman dan metode 
pengawasan yang baru. 
Melalui Perka BPKP Nomor 5 
Tahun 2016 tentang pembinaan, 
koordinasi dan pelaksanaan 
penelitian/pengkajian di 
lingkungan BPKP, merupakan 
pengokohan peran Puslitbangwas 
untuk melaksanakan koordinasi 
penelitian/pengkajian di 

Transformasi Puslitbangwas BPKP Menjadi 
Research and Innovation Center

Teks 
Tri Wahyono
Rury Hanasri

Peribahasa tersebut relevan 
menggambarkan fenomena 
yang akhir-akhir ini 

terjadi. Perkembangan teknologi 
informasi dan internet of things 
telah mendisrupsi berbagai 
realita kehidupan, mulai dari 
cara kerja, metode pembelajaran, 
struktur organisasi, hingga sudut 
pandang tentang nilai-nilai 
organisasi harus dapat mengikuti 
revolusi industri 4.0. 
Sebagian pihak mencoba 
melawan perubahan yang 
terjadi dan mempertahankan 
status quo, namun sebagian 
yang lain melihat itu sebagai 
tantangan dan memfokuskan 
diri menemukan sisi positif dari 
perubahan yang ada. 
Jika revolusi industri 4.0 
dianalogikan sebagai angin yang 
bertiup kencang, Puslitbangwas 
tidak memposisikan diri 
untuk membangun tembok 
pertahanan. Puslitbangwas 
lebih memilih untuk berinovasi 

membangun kincir angin agar 
angin kencang yang tadinya 
dianggap sebagai masalah, tetapi 
masih memberikan nilai tambah 
berupa energi listrik yang ramah 
lingkungan. Nilai-nilai untuk 
selalu berpikir positit tersebut, 
sejatinya terinspirasi dari moto 
yang selalu digelorakan di 
lingkungan Puslibangwas, yaitu 
“berpijak pada ilmu, berorientasi 
pada manfaat”.
Menyadari sepenuhnya 
pilihan untuk menerima 
perubahan sebagai keniscayaan, 
Puslitbangwas memutuskan 
untuk bertransformasi menjadi 
research and innovation center. 
Struktur Puslitbangwas yang 
sebelumnya berpijak pada 
sebuah siklus penelitian, yaitu 
Bidang Program dan Kerjasama 
dan Bidang Pemanfaatan 
dan Evaluasi, dinilai sudah 
tidak relevan lagi untuk 
meneguhkan kembali kontribusi 
Puslitbangwas sebagai “enabler” 
bagi pencapaian kinerja BPKP 
sebagai garda terdepan dalam 
mengawal akuntabilitas 
keuangan dan pembangunan. 
Transformasi ini bertujuan 
untuk mengembalikan peran 

Ketika angin bertiup 
kencang, sebagian 

- ANONIM -

orang membangun tembok, 
sebagian yang lain 

membangun kincir angin
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yaitu menemukan potensi inovasi 
dan menurunkan ide, yang 
selanjutnya dilakukan 
evaluasi, 2) concept, merupakan 
bentuk konkret dari ide yang 
dirumuskan dalam tujuan dan 
ekspektasi melalui analisis yang 
intensif dan pengumpulan 
informasi, 3) solution, 
mengembangkan Prototipe 
menjadi produk yang siap 
digunakan dan dijual ke 
pasar, 4) market, yaitu bagaimana 
membawa produk tersebut ke 
pasar potensial. 
Deputi Inovasi Administrasi 
Negara LAN menyatakan 5 (lima) 
tahapan yang dikembangkan 
untuk melakukan inovasi  
adalah 5-D yaitu 1) drump-up, 
yaitu upaya agar orang itu 
mempunyai mindset untuk 
melakukan inovasi, 2) diagnose, 
bagaimana mendiagnosa 
kebutuhan organisasi, 3) design, 
bagaimana melakukan rencana 
aksi inovasi, 4) deliver, bagaimana 
melakukan inovasi secara fokus 
dan konsisten, 5) display, melalui 
promosi inovasi. Dari best practice 
di LAN maupun teori tersebut, 
dirumuskan kegiatan yang akan 
dilakukan untuk menunjang tugas 
Subbid Inovasi, 
yaitu (1) melakukan pendataan 
terhadap sumber inovasi yaitu 
hasil litbang, proyek perubahan 
dari diklat kepemimpinan, hasil 
Center of Excellent (COE), current 
issue dan best practice lainnya. Dari 
bahan inovasi tersebut kemudian 

Dalam pasal 13 ayat (3) UU 
No 18 Tahun 2002 untuk 
meningkatkan pengelolaan 
kekayaan intelektual, perguruan 
tinggi dan lembaga litbang wajib 
mengusahakan pembentukan 
sentra Hak atas Kekayaan 
Intelektual (HKI) sesuai dengan 
kapasitas dan kemampuannya. 
Sentra HKI adalah unit kerja 
yang berfungsi mengelola dan 
mendayagunakan kekayaan 
intelektual, sekaligus sebagai 
pusat informasi dan pelayanan 
HKI. Hal ini dapat diperankan 
Puslitbangwas melalui Bidang 
Pengembangan dan Inovasi 
Pengawasan untuk menjalankan 
fungsi sebagai sentra HKI di 
BPKP. Hal ini sejalan dengan 
wacana Puslitbangwas menjadi 
Pusat Unggulan Iptek (PUI), 
yang menurut Kementrian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
HKI merupakan salah satu syarat 
di samping pemenuhan 27 (dua 
puluh tujuh) indikator di tingkat 
input, proses dan output lainnya. 
Dengan demikian, ruang lingkup 
dari bidang ini tidak hanya 
untuk internal Puslitbangwas 
namun juga ke seluruh unit di 
lingkungan BPKP.
Dalam uraian jabatan yang 
baru disebutkan bahwa Subbid 
Inovasi dan pengembangan 
melakukan pengumpulan bahan 
inovasi dan mengelola inovasi 
tersebut secara berkelanjutan. 
Menurut lead-innovation.com 
tahapan inovasi adalah 1) idea, 

lingkungan BPKP yang 
pembagiannya disesuaikan 
dengan tiga area penelitian 
dan pengembangan terkait, 
yaitu SPIP, Kapabilitas APIP 
dan Pengawasan Program 
Lintas Sektoral. Mandat ini 
memberikan ruang kolaborasi 
untuk memperkuat peran 
penelitian dan pengembangan 
agar tidak silo sehingga mampu 
mendukung pencapaian tujuan 
serta target BPKP.
Sedang diwacanakan agar 
Puslitbangwas dapat menjadi 
Pusat Unggulan IPTEK di 
bidang pengawasan intern. 
Dengan peran strategis 
itu, Puslitbangwas dapat 
berkolaborasi baik dengan 
Universitas, Kemenristek Dikti, 
LIPI, maupun lembaga lain yang 
terkait dengan pengawasan 
intern dan akuntabilitas 
publik untuk bersama-sama 
mengembangkan penelitian 
dan pengembangan bidang 
pengawasan dan akuntabilitas 
publik sehingga mampu 
memberikan nilai tambah dalam 
skala yang lebih luas, baik 
nasional maupun internasional.

Puslitbangwas sebagai 
Innovation Center
Ada sesuatu yang baru di 
struktur Puslitbangwas sesuai 
dengan Peraturan BPKP 
Nomor 5 Tahun 2019, yaitu 
adanya Subbid Pengembangan, 
Inovasi, dan Management 

Pengetahuan yang berada 
di bawah Kepala Bidang 
Pengembangan dan Inovasi 
Pengawasan yang sebelumnya 
merupakan Bidang Pemanfaatan 
dan Evaluasi. Ada semangat baru 
yang diharapkan dari struktur 
baru ini, yaitu hasil penelitian 
dan pengembangan tidak sekedar 
dimanfaatkan oleh stakeholders 
tapi juga menjadi sumber inovasi 
yang bisa dimanfaatkan secara 
luas oleh masyarakat.
Inovasi menurut UU Nomor 18 
Tahun 2002 adalah kegiatan 
penelitian, pengembangan, dan/
atau perekayasaan yang bertujuan 
mengembangkan penerapan 
praktis nilai dan konteks ilmu 
pengetahuan yang baru, atau cara 
baru untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
telah ada ke dalam produk atau 
proses produksi. Turning ideas into 
money (Larry Hirst, Chairman of 
IBM EMEA).  Sedangkan menurut 
Puslitbangwas, 2018, inovasi 
dapat dikembangkan dari hasil 
litbang maupun sumber lain 
seperti best practice.
Inovasi yang telah dikembangkan 
oleh organisasi merupakan 
kekayaan intelektual organisasi. 

Without innovation companies die, 
without innovation societies die too 
(Anthony William, Senior Fellow 

Lisbon Council / Co-author 
Wikinomics)



60 S E P U T A R  L I T B A N G 61V O L .  I I  /  N O .  6  /  T A H U N  2 0 1 9

BELI
Berita Litbang

BELI
Berita Litbang

baik berupa tacit yang berisi 
pengalaman-pengalaman dan 
best practice pengembangan 
pengawasan intern maupun 
eksplisit melalui KMS. 
Beberapa program untuk 
mendukung upaya untuk meng-
capture knowledge telah diawali 
melalui Library Café yaitu upaya 
mendesain ulang perpustakaan 
menjadi sarana yang cukup 
memadai bagi pegawai untuk 
berbagi pengetahuan dan 
mendokumentasikannya. 
Library café diharapkan 
sekaligus menjadi sarana agar 
kebiasaan berbagi pengetahuan 
berkembang menjadi budaya 
organisasi. Program Library Café 
tidak terbatas di kantor pusat 
saja, melainkan didorong untuk 
menjadi program pada 34 kantor 
perwakilan BPKP di seluruh 
Indonesia. 

Secara sederhana, transformasi 
struktur organisasi 
Puslitbangwas dapat 
digambarkan sebagai berikut:
Tantangan utama transformasi 
Puslitbangwas BPKP menjadi 
research center dan innovation 
center adalah kompetensi peneliti 
yang masih perlu ditingkatkan. 
Peneliti di lingkungan 
Puslitbangwas berlatar belakang 
sebagai auditor, sehingga 
perlu dilakukan pembekalan 
kompetensi yang cukup 
agar mindset auditor tidak 
memengaruhi proses penelitian 
dan pengembangan yang sedang 
dilaksanakan. KMS memfasilitasi 
adanya peningkatan kompetensi 
dengan mengakumulasi 
pengetahuan organisasi dan 
dari eksternal sebagai hasil 
workshop, overseas training atau 
seminar internasional, sehingga 
peran strategis penelitian dan 
pengembangan pengawasan 
intern dapat terwujud.

Gambar 1.
Struktur Organisasi 
Puslitbangwas BPKP

diklasifikasi menurut tema 
sehingga menjadi katalog bahan 
inovasi; (2) melakukan penilaian 
dan seleksi dari bahan inovasi 
yang dapat memberi nilai bagi 
BPKP; (3) melakukan upaya 
replikasi atau modifikasi atas 
inovasi yang telah diseleksi; 
dan (4) Mendorong budaya 
inovasi melalui forum inovasi 
dengan menyertakan unit kerja 
di BPKP.
Dengan demikian, menjadi 
tugas dari Puslitbangwas 
agar setiap pegawai memiliki 
mindset inovasi “apa yang harus 
saya lakukan agar lebih baik 
hasilnya”. Pendataan inovasi 
dari unit kerja dilakukan setiap 
tahun melalui surat edaran 
kepala Puslitbangwas, kemudian 
dilakukan kontes inovasi di 
BPKP Pusat untuk menentukan 
yang terbaik, selanjutnya tiga 
terbaik akan diusulkan menjadi 
peserta KIPP (Kompetisi 
Inovasi Pelayanan Publik) yang 
diselenggarakan oleh Kemenpan-
RB. Diharapkan juga terjadi 
difusi teknologi yaitu kegiatan 
adopsi dan penerapan hasil 
inovasi secara lebih ekstensif 
oleh penemunya dan/atau 
pihak-pihak lain dengan tujuan 
untuk meningkatkan daya guna 
potensinya

Pengelolaan Pengetahuan 
melalui Knowledge Management 
System (KMS)
Reposisi peran puslitbangwas 
tidak terlepas dari transformasi 

BPKP menjadi learning organization 
melalui Government Internal Audit 
Corporate University atau GIA 
Corpu yang secara resmi telah di 
launching tanggal 28 Mei 2019. Hal 
ini ditandai dengan penguatan 
peran KMS sebagai salah satu 
nama Subbid di Puslitbangwas. 
Sebagai organisasi pembelajar, 
BPKP dituntut lebih adaptif 
terhadap perubahan lingkungan, 
di saat yang sama juga dituntut 
lebih responsif terhadap 
kebutuhan stakeholders. Untuk 
mendukung pemenuhan tuntutan 
itu, BPKP memerlukan sarana 
untuk meng-capture knowledge 
dan mendokumentasikannya 
sebagai knowledge asset KMS. 
Dalam Corporate University 
framework, KMS bersama dengan 
Learning Management System (LMS) 
merupakan pilar dari Corporate 
University. 
KMS berisi aset pengetahuan 
bermanfaat bagi pengembangan 
di lingkungan internal BPKP, 
bangsa Indonesia maupun untuk 
dunia internasional. Peran BPKP 
sebagai rujukan pengawasan 
internal dunia dapat terlihat 
dari kedatangan Brazil, Filipina, 
Bhutan dan Korea Selatan 
yang belajar dari keberhasilan 
BPKP dalam mengembangkan 
pengawasan intern di Indonesia. 
Untuk mendukung efektivitas 
dan efisiensi pembelajaran global 
tersebut, diperlukan sebuah 
sarana yang dapat menjadi 
repository pengetahuan BPKP 
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Foto: Puslitbangwas

yang sama pada final tahun 
sebelumnya, tim voli putri 
Pusdiklatwas BPKP. Tim voli 
putra berada di urutan ke-3, 
karena menang WO dari lawannya 
di semifinal, tim Setma. Urutan 
ke-3 juga diraih tim futsal setelah 
mengalahkan tim Setma 1 di 
dengan skor cukup telak 9-6.

Prestasi yang diraih tim olahraga 
dan seni budaya Puslitbangwas 
BPKP tentu saja membanggakan, 

capaian ini ibarat oase di tengah-
tengah berbagai tantangan 
dan keterbatasan sumber daya 
manusia maupun anggaran 
yang dihadapi Puslitbangwas 
BPKP selama ini, raihan 
ini sekaligus menunjukan 
semangat Litbangers di tengah 
kesibukannya menghadapi 
dead line laporan penelitian dan 
kajian.

putra dan putri, serta 
futsal. Adapun dalam 
pentas seni budaya, band 
“The Centerins” meraih 
gelar juara.

Tim voli putri 
Puslitbangwas menjadi 
juara, sekaligus 
mempertahankan 
kedudukannya sebagai 
juara bertahan, setelah 
mengalahkan lawan 

Tim voli Putri 
Puslitbangwas

SEMARAK HUT KE-36 BPKP
“PUSLITBANGWAS MERAIH EMPAT GELAR”

Teks  Mujiyanto

Seperti pada perayaan ulang 
tahun sebelumnya, hari 
ulang tahun (HUT) ke-36 

BPKP tahun 2019 dimeriahkan 
dengan berbagai perlombaan 
olahraga dan seni budaya antar 
unit kerja BPKP. Puslitbangwas 
BPKP juga berpartisipasi pada 
berbagai cabang olahraga yang 
dipertandingkan, yaitu voli 
putra dan putri, tenis lapangan, 
tenis meja, gaple, catur, serta 
futsal yang bergabung dengan 
Pusinfowas dan Pusbin JFA. 

Selain olahraga, Puslitbangwas 
berpartisipasi dalam lomba defile 
untuk menampilkan berbagai 
atraksi menarik, serta lomba 

oleh grup band “The Centerins” 
yang melibatkan beberapa 
personil dari Puslitbangwas, 
Pusdiklatwas, Pusinfowas, 
dan Pusbin JFA. Lomba 
defile dilaksanakan pada saat 
pembukaan pekan olahraga 
(POR) HUT BPKP hari Selasa 
tanggal 2 April 2019, lomba 
band dilaksanakan hari Kamis 
tanggal 2 Mei 2019, sedangkan 
pertandingan olahraga dilakukan 
setelah pembukaan POR hingga 
awal bulan Mei 2019.

Dalam momentum ulang tahun 
BPKP kali ini, beberapa prestasi 
diraih oleh Puslitbangwas BPKP 
pada beberapa cabang olahraga 
dan pentas seni budaya yang 
dilombakan. Cabang olahraga 
yang meraih gelar adalah voli 

Pemenang pentas seni budaya, Band 'The Centerins" 
berfoto bersama Kepala BPKP .
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Demi menambah semangat acara, yel-yel 
Budaya Kerja Puslitbangwas diteriakkan:

BPKP, Jaya;

Puslitbangwas, Elit Membanggakan;

KMS, Pasti Bisa.

Acara berikutnya adalah 
penyampaian tausiah yang 
dibawakan oleh Bapak Nugroho 
berisi strategi optimalisasi pada 
bulan Ramadhan dilanjutkan 
dengan doa. Selain itu, 
beliau menjelaskan tentang 
bulan Ramadhan yang harus 
dioptimalkan, karena belum 
tentu kita akan bertemu kembali 
dengan bulan yang penuh berkah 
ini. Beberapa strategi dalam 
optimalisasi bulan Ramadhan, 

antara lain menjaga wudu, salat 
wajib dan rawatibnya, salat duha, 
salat tarawih dan witir, serta 
membaca Al-Quran sebanyak 
satu juz. Jangan lupa untuk 
bersedekah dan berhati-hati 
terhadap pencuri Ramadhan, 
yakni televisi, media sosial, 
HP, begadang, games, pasar/
mal, dan lainnya. Lalu, setelah 
bulan Ramadhan berakhir, tetap 
istikamah menjaga ibadah.

PISAH SAMBUT PEGAWAI 
MUTASI DAN PURNABAKTI 

Teks  Dwi Aryanti

Jumat malam, 3 Mei 2019, para pegawai 
Puslitbangwas BPKP menghadiri serangkaian 
kegiatan acara pisah sambut pegawai 

mutasi dan purnabakti. Acara yang dipandu 
dengan energik oleh Hendra Novic dibuka 
dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh idol 
Puslitbangwas, Vivi, berlangsung meriah penuh 
dengan rasa kekeluargaan.

di Wilayah Puslitbangwas BPKP

Acara pisah sambut pegawai Puslitbangwas 
BPKP di Bandung
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memasuki masa 
purnabakti atas jasa 
dan pengabdiannya 
kepada negara 
khususnya 
Puslitbangwas 
BPKP. Selain itu, 
juga berpesan 
agar pegawai baru 
dapat menunjukan 
kinerja yang baik 
dan menghadirkan 
inovasi di 
Puslitbangwas. 

Kemudian acara dilanjutkan 
dengan arahan Kepala 
Puslitbangwas. Beliau 
memberikan arahan kepada 
pegawai serta menyampaikan 
terima kasih kepada pegawai 
yang telah bertugas di 
Puslitbangwas dan yang 

Sebagai penutup acara, 
diadakan sesi foto bersama 
seluruh pegawai Puslitbangwas 
dan saling bermaaf-maafan 
menjelang Ramadhan diiringi 
lagu “Kemesraan” dan “Kapan-

kapan”. Sebuah rangkaian 
acara yang memberikan kesan 
mendalam di hati seluruh 
pegawai. 

Foto: Puslitbangwas

Setelah doa yang juga dibacakan 
secara khusyuk oleh Bapak 
Nugroho, memberikan ucapan 
selamat datang kepada 
para wajah baru pegawai 
Puslitbangwas BPKP, yakni

1. R.M. Aris Santosa, Kepala 
Bagian Tata Usaha;

2. Tri Wahyono, Kepala Sub 
Bidang Penelitian dan 
Pengembangan SPIP;

3. Fadil Fabian Massarapa, 
Kepala Sub Bagian Sumber 
Daya Manusia, Kepegawaian 
dan Umum;

4. Asra Yadi;
5. Dewi Nur Aini;
6. Nugroho Dwi Putranto;
7. Dara Mustika;
8. Annisa Diah Wardani; dan
9. Dwi Aryanti.
Adapun pegawai yang menjalani 
proses mutasi dan beralih tugas 
ke tempat yang baru adalah

1. F.A. Pamungkas Teguh 
Atmaji, menjadi Kepala 
Bagian Tata Usaha pada 
Perwakilan BPKP Provinsi 
Jambi, dan

2. Padmono Fery Nurtjahjo, 
menjadi Kepala Bagian 
Manajemen Data dan 
Penilaian Kinerja SDM pada 
Biro Sumber Daya Manusia 
BPKP.

Terdapat seorang pegawai yang 
memasuki masa purnabakti, 
yaitu Sri Waningsih.

Para pegawai baru, pindah 
dan purnabakti selanjutnya 

menyampaikan kesan, pesan, 
dan harapannya selama berada di 
Puslitbangwas. Bapak Priyo dan 
Bapak Purwantoro memberikan 
kesan dan pesan kepada para 
pegawai yang meninggalkan 
Puslitbangwas. Keharuan 
yang dibalut wajah semringah 
bercampur duka di wajah para 
pegawai yang dimutasikan dari 
Puslitbangwas dan pegawai 
purnabakti.

Untuk semakin memeriahkan 
suasana, sebuah band yang 
merupakan perpaduan antara 
organ tunggal dan alat musik 
tradisional menemani para 
pegawai untuk bernyanyi. 
Acara selanjutnya berupa drama 
musikal Kampung Sebelas 
berjudul “Kabayan Menuntut 
Ilmu” yang dibawakan oleh Yours 
sukses menyemarakkan acara 
pisah sambut ini. 

Beranjak ke acara berikutnya 
adalah penayangan video 
kenang-kenangan untuk Ibu 
Sri Waningsih dan pemberian 
cinderamata bagi pegawai yang 
meninggalkan Puslitbangwas.
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tentang hubungan yang 
menyatakan kemudian juga 
(bila x, maka kemudian juga 
y).
• Sufficient: proposisi 
tentang hubungan  yang 
bersifat cukup, tak peduli 
dengan sesuatu yang lain 
(bila x, kemudian cukup y tak 
peduli dengan sesuatu yang 
lain).
• Contongent: proposisi 
tentang hubungan yang 
bersifat memerlukan 
persyaratan (kondisional) 
(bila x akan menjadi y, bila 
ada z).
• Necessary: proposisi 
tentang hubungan yang 
bersifat menyatakan 
keharusan (bila x maka 
kemudian hanya y).
• Substitutable: proposisi 
tentang hubungan sebab 
akibat, di mana penyebab 
dapat diganti dengan yang 
lain, mengakibatkan kejadian 
yang sama (bila x maka y, 
juga bila z maka y). 

3. Bagaimana proposisi itu 
dibuat dan dapat atau tidak 
dapat diuji
• Hipotesis: jenis proposisi 
yang dibuat secara deduksi 
atau dari data dan dapat/
langsung diuji.

• Generalisasi Empiris: 
kebalikan dari hipotesis, 
proposisi yang dibuat dari 
data dan dapat diuji.
• Postulat: proposisi 
yang dianggap benar 
dan tidak perlu diuji. 
Lebih banyak digunakan 
dipergunakan untuk 
pernyataan yang kebenaran 
atau keberlakuannya telah 
dibuktikan secara empiris. 
• Aksioma: proposisi yang 
dianggap benar berdasarkan 
pada definisi. Biasanya lebih 
berkonotasi matematik, dan 
kebenaran pernyataan di 
dalam aksioma didasarkan 
pada definisi dan untuk 
proposisi yang berkaitan 
dengan konsep-konsep yang 
sangat abstrak.
• Teorem/Teorema: proposisi 
yang dibuat dari aksioma atau 
postulat dan dapat langsung 
diuji.

Sumber:
Soewadji, Jusuf. 2012. Pengantar 
Metodologi Penelitian. Jakarta: 
Penerbit Mitra Wacana Media.

ISTILAH DAN DEFINISI
Teks Coenraad Rezky

Bila pada terbitan-terbitan 
sebelumnya telah ditampilkan 
berbagai istilah yang secara 
umum dikenal dalam dunia 
penelitian, maka kali ini 
dihadirkan salah satu unsur 
dalam penelitian, yaitu 
“Proposisi”. Pengertian 
“Proposisi” sebagaimana 
diungkapkan dalam buku 
Pengantar Metode Penelitian 
karya Jusuf Soewadji, M.A. 
adalah hubungan yang logis 
antara dua konsep. Pengertian 
lainnya adalah konsep yang 
saling berhubungan satu dengan 
yang lain ataupun dua konsep 
yang mempunyai hubungan yang 
logis. Lebih lanjut, proporsisi 
dapat dibedakan menurut hal-hal 
sebagai berikut:

1. Jumlah konsep atau variabel 
yang digunakan
• Proposisi yang univariat: 
proposisi yang hanya terdiri 
dari satu konsep atau 
variabel.
• Proposisi yang bivariat: 
proposisi yang menyangkut 
hubungan di antara dua 
konsep atau variabel.

• Proposisi yang multivariat: 
proposisi yang menyangkut 
hubungan di antara lebih dari 
dua konsep atau variabel.

2. Hubungan sebab akibat
• Reversible: bentuk 
proposisi di mana hubungan 
yang dapat dibalik tanpa 
merubah arti (bila x maka y, 
atau bila y maka x).
• Irreversible: proposisi yang 
merupakan kebalikan dari 
reversible, tetapi tidak dapat 
dibalik (bila x maka y, tetapi 
bila y maka tak x).
• Deterministic: proposisi 
yang berisi tentang hubungan 
yang bersifat ketentuan/
kepastian/selalu (bila x maka 
selalu y).
• Stochastic: proposisi yang 
berisi tentang hubungan 
yang bersifat mungkin (bila x 
mungkin y).
• Sequental: proposisi yang 
berisi hubungan yang sifatnya 
selanjutnya (bila x maka 
selanjutnya y).
• Coextensive: proposisi 
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Kalau 
mau 

maju, 
ya 

sekolah

Inspektur III Kemenristekdikti

Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M.
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internasional bereputasi (Scopus 
indexed journal). Oleh karena itu 
dalam dua tahun belakangan, 
kakek bercucu dua ini, sangat 
giat melakukan penelitian 
mandiri untuk di-submit ke jurnal 
internasional. ”Sebenarnya sudah 
ada lima artikel yang sudah 
dipublikasikan dalam jurnal 
internasional, tetapi baru tiga di 
antaranya yang masuk ke jurnal 
terindeks Scopus Q4 dan ada 
empat lainnya yang sedang dalam 
proses review. “Mudah-mudahan 
akhir tahun ini atau awal tahun 
depan mimpi saya menjadi guru 
besar bisa terwujud”, ujar pria 
yang senang dengan musik rock 
era 70-90an ini. 

Perlu keseriusan 
dan waktu yang 
relatif lama agar 
sebuah artikel 

misalnya, bagaimana 
sulitnya pengawasan 
pada daerah yang sulit 
terjangkau seperti 
Papua dan bagaimana 
bisa menemukan 
metode pengawasan 
yang belum ada 
sebelumnya, dengan 

ilmiah bisa 
menembus jurnal 

internasional 
terindeks 
Scopus. 

Foto: Puslitbangw
as

Topik artikel harus bisa menarik 
pembaca, tidak hanya di 
Indonesia, melainkan juga di 
seluruh dunia. Ia menyatakan 
bahwa tulisan harus dapat 
menemukan hal yang baru 
(novelty) dan bermanfaat bagi 
para pembaca  baik akademisi 
maupun praktisi. Untuk go-
international suatu artikel ilmiah 
bidang ekonomi dan manajemen 
perlu menggunakan data 
internasional yang sulit didapat 
di Indonesia. Namun tidak 
berarti tidak boleh menggunakan 
data di Indonesia. Hal-hal unik 
atau spesifik mengenai Indonesia 
bisa lebih menarik perhatian 
pembaca internasional. Yohanes 
mencontohkan topik mengenai 
bagaimana perkembangan 
ekonomi dan perbankan syariah 
yang sedang marak belakangan 
ini bisa menjadi menarik 
bagi pembaca internasional, 
mengingat Indonesia merupakan 
salah satu negara dengan 
penduduk yang menganut 
agama Islam terbesar di dunia. 
Di samping itu, tulisan mengenai 
pengawasan bisa juga menjadi 
topik menarik bagi pembaca 

Pemikiran di atas menjadi 
salah satu motivasi 
kuat Inspektur III 

Kemenristekdikti untuk terus 
melanjutkan sekolah hingga 
ke jenjang tertinggi. Baginya 
sekolah merupakan cara untuk 
mengembangkan diri dan 
menjadi jalan meningkatkan 
karier. 
Pria benama lengkap Yohanes 
Indrayono ini setelah 
menyelesaikan pendidikannya 
di SMA Pangudi Luhur Jakarta, 
beruntung dapat melanjutkan 
kuliah di Sekolah Tinggi 
Akuntansi Negara (STAN) pada 
tahun 1979. Keinginannya masuk 
STAN bermula dari kecilnya 
harapan untuk diterima di 
perguruan tinggi umum ternama 
karena nilai matematika dalam 
ijazahnya yang tidak memenuhi 
syarat SIPENMARU. Lulus 
D3 STAN tahun 1982, beliau 
memulai kariernya sebagai PNS 
menjadi Ajun Akuntan di Kantor 
Akuntan Negara D.I. Yogyakarta  
Januari 1983. Pendidikan D4 
STAN dilanjutkannya pada 
tahun 1985 dan mendapatkan 
gelar Akuntan pada tahun 1988. 
Pria kelahiran Yogyakarta 15 
Oktober 1959 ini menyelesaikan 
studi S-2 di Magister Manajemen 
Universitas Indonesia pada 
tahun 1994. Tekadnya yang 
ingin maju melalui pendidikan 
diwujudkannya dengan 

dengan status Ijin Belajar. Gelar 
Doktor dari Univesitas Persada 
Indonesia-YAI diraih pada 
Mei 2010 dengan predikat 
Cumlaude dengan disertasi 
berjudul “Pengaruh Disposition 
Effect pada Hubungan antara 
Nilai Fundamental, Volume, 
Volatilitas, dan Harga Saham: 
Investigasi Empiris  pada Bursa 
Efek Indonesia pada Periode 
Sebelum, Saat,  dan Setelah Krisis 
Finansial 2008-2009”.  

Yohanes menyatakan bahwa 
karier seseorang bisa terhenti 
pada satu posisi bila tidak 
melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. 
Pimpinan juga akan memberikan 
atensi kepada mereka 
yang berusaha untuk terus 
melanjutkan pendidikannya. 
“Saya adalah lulusan doktor yang 
ke-9 di BPKP. Saat itu belum 
banyak yang bergelar doktor”, 
kata pria ramah ini dengan 
bangga.  Pencapaian luar biasa ini 
masih berlanjut saat ini karena ia 
sedang memimpikan gelar Guru 
Besar. Gelar itu hanya dapat 

melanjutkan pendidikan 
S3 pada September 2007 

diperoleh jika memenuhi 
berbagai persyaratan yang 
berat, utamanya adalah 
publikasi hasil penelitian 
dalam jurnal ilmiah  
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yang akan mengembangkan 
blockchain university dengan 
dana besar yang penyedianya 
“unidentified suppliers” karena 
berasal dari dunia maya, maka 
perlu dilakukan pendampingan 
pengawasan agar proses 
pengadaannya sesuai dengan 
peraturan yang ada atau 
jika belum ada aturan dapat 
diusulkan peraturan yang 
diperlukan. “Ide blockchain 
university ini sangat bagus, tetapi 
dari mana mendapatkan angka 
dan standar yang digunakan? 

Oleh karena itu, harus dicek dari 
awal”, imbuh bapak tiga putri 
ini. Pengelolaan manajemen dan 
operasional, blockchain university 
juga unik karena dilakukan oleh 
sistem itu sendiri, dalam arti 
berjalan dengan sendirinya tanpa 
ada kelembagaan yang jelas. Ini 
merupakan tantangan bagi dunia 

pengawasan pada saat ini dan 
masa yang akan datang. 

Terkait dengan Puslitbangwas, 
Yohanes juga terkesan dengan 
penugasan selama menjabat di 
Puslitbangwas BPKP karena bisa 
memberikan ide-ide baru dalam 
bidang pengawasan. 

Ia mengungkapkan bahwa 
Puslitbang BPKP seharusnya 
bisa diisi para doktor muda yang 
baru lulus yang ditempatkan 
minimal dua tahun untuk 
mengembangkan ide-ide pada 
bidang pengawasan sebelum 
yang bersangkutan ditempatkan 
atau dipromosikan  pada unit 
teknis. Jadi, Puslitbangwas BPKP 
bisa lebih berkembang dengan 
adanya akademisi karena masih 
banyak hal baru yang bisa diteliti 
di bidang pengawasan dan 
merupakan topik yang sangat 
menarik seperti yang telah 
diungkapkan sebelumnya.

Demikianlah sisi kehidupan 
seorang Yohanes Indrayono 
dalam kegiatan belajar dan 
juga mengajar dengan tetap 
sebagai pegawai untuk maju 
melalui sekolah. Semoga segera 
tercapai cita-cita menjadi seorang 
professor.

Karier seseorang bisa 
terhenti pada satu posisi 

saja bila tidak melanjutkan 
ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 
Pimpinan juga akan 
memberikan atensi 

kepada mereka yang 
berusaha untuk 

terus melanjutkan 
pendidikannya.

bahasan yang  bisa “menjual”. 
“Topik mengenai kesiapan 
instansi pemerintah pada era 
revolusi industri 4.0 adalah 
topik yang sangat menantang 
untuk diteliti terutama dikaitkan 
dengan maturitas SPIP dan 
kapabilitas APIP,” tantang pria 
bersahaja ini. 

Inspektur teladan ini tidak hanya 
menceritakan kesulitan menulis 
di jurnal internasional tetapi 
juga memberikan harapan dan 
semangat “Saya juga baru saja 
melakukan penelitian dengan 
menggunakan data yang ada 
dengan serius dan fokus disertai 
doa dapat menuangkan dalam 
sebuah artikel dan dimuat dalam 
jurnal ilmiah internasional 
terindeks Scopus. Seluruh proses 
tidak lebih dari dua minggu”, 
ujar pria yang senang mengajar 
ini memberi semangat pada 
peneliti yang ingin menembus 
jurnal internasional.

Sebelum menjadi Inspektur 
III-Kemenristekdikti, Yohanes 
mempunyai pengalaman yang 
mengesankan ketika melakukan 
review anggaran perluasan dan 
renovasi Bandara Ngurah Rai. 
Proyek tersebut merupakan 
pekerjaan fenomenal menjelang 
APEC tahun 2010 sehingga 
menjadi pusat perhatian dan 
merupakan proyek dengan 
anggaran terbesar yang pernah 
di-review-nya. “Kami bekerja 
dengan cepat selama dua belas 

hari penuh dari pagi sampai larut 
malam dalam satu tempat yang 
sama tanpa pulang ke rumah. 
Bahkan keluarga difasilitasi 
untuk ikut ke tempat penugasan 
agar pekerjaan bisa lebih efektif 
dan tidak ada alasan untuk 
pulang ke rumah,” ujarnya. 

Kini, sebagai Inspektur III-
Kemenristekdikti, Yohanes 
sedang memfokuskan diri 
pada review perencanaan 
dan penganggaran RKA-KL 
dengan menggunakan aplikasi 
“Sirenang” (sistem perencanaan 
dan penganggaran). Hal ini 
merupakan terobosan untuk 
melakukan review tanpa harus 
mengundang pihak-pihak terkait 
dalam pertemuan tatap muka, 
sehingga bisa diharapkan lebih 
efektif dan efisien. Para satker 
di seluruh Indonesia yang 
berjumlah 148, hanya perlu 
mengunggah seluruh dokumen 
terkait kemudian dilakukan 
review oleh inspektorat dan juga 
dapat chating untuk tanya jawab 
melalui aplikasi tersebut.  Dari 
hasil review tersebut, dilakukan 
identifikasi kegiatan-kegiatan 
yang memiliki risiko besar. 

Kegiatan yang berisiko besar 
tersebut akan mendapatkan 
pengawasan dan pendampingan 
mulai dari tahap perencanaan 
dan penganggaran hingga 
penyelesaian pekerjaan. Proses 
ini juga  melibatkan BPKP. 
Misalnya, ada universitas 
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menjustifikasi suatu 
kesimpulan. 
Contoh: Pekerjaan ini tidak 
akan selesai karena timnya 
tidak kompeten. (Dalam 
contoh ini sebenarnya 
kompetensi lebih 
berpengaruh ke kualitas 
hasil, bukan ketepatan waktu 
penyelesaian).

4. The Straw Man: distraksi 
untuk justifikasi. 
Contoh: Kita perlu menyikat 
gigi sebelum tidur karena 
gigi berlubang merupakan 
masalah utama di negara 
ini. (Dalam contoh ini, 
justifikasi yang dibuat justru 
mengaburkan pokok bahasan 
mengapa sikat gigi sebelum 
tidur itu perlu).

5. Abusive ad Hominem: 
menyerang pribadi individu. 
Contoh: Bagaimana kita mau 
memercayai nasihat seorang 
bekas narapidana? (Faktanya, 
seorang eks-narapidana 
bisa jadi justru memberikan 
nasihat yang jitu berdasarkan 
pengalamannya selama 
dipidana).

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

fallacies of 
relevance

fallacies of 
defective 
induction

fallacies of 
presumption

fallacies of 
ambiguity

LOGICAL FALLACY – 
FALLACIES OF PRESUMPTION

Teks Octavia Hernawa S

Seperti yang pernah 
disampaikan dalam Seputar 
Litbang sebelumnya, logical 
fallacy merupakan ‘kesesatan 
berlogika’, yaitu suatu pendapat 
atau pemikiran kelihatannya 
benar, tetapi sebenarnya 
mengandung kesalahan fatal 
dalam alur logikanya, sehingga 
dapat memutarbalikkan fakta 
atau simpulan yang diambil. 
Terdapat empat jenis utama 
fallacy, yaitu fallacies of relevance, 
fallacies of defective induction, 
fallacies of presumption, dan 
fallacies of ambiguity (Irving M. 
Copi, et al 2014). Dalam edisi 
Seputar Litbang kali ini akan 
dibahas mengenai jenis ketiga 
dari fallacies, yaitu fallacies of 
presumption. Dua jenis fallacies 
yang pertama, yaitu fallacies of 
relevance dan fallacies of defective 
induction sudah dibahas dalam 
dua edisi Seputar Litbang 
sebelumnya. Namun, sebelum 
membahas fallacy jenis ketiga 
ini, akan diuraikan kembali 
ringkasan pembahasan dua jenis 
pertama dari fallacies. 

Yang pertama fallacies of relevance, 
yaitu fallacy yang terjadi dari 

argumentasi/premis yang tidak 
relevan dengan konklusi. Jadi 
argumen premis seolah-olah 
terlihat benar, tetapi bila ditelisik 
lebih jauh tidak ada relevansinya 
dengan konklusi yang terbentuk. 
Ada beberapa bentuk fallacies of 
relevance, yaitu

1. Argumentum ad Populum: 
menggeneralisasi simpulan 
dari premis yang tidak 
relevan. 
Contoh: Banyak perokok 
yang tetap sehat sampai 
sekarang. Jadi, merokok itu 
bukan merupakan masalah. 
(Dalam kenyataan, merokok 
itu memang tidak baik bagi 
kesehatan).

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

3. The Red Herring: 
menggunakan alasan 
yang tidak relevan untuk 
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apa yang akan dihasilkan 
di tingkat pimpinan akan 
menjadi suatu simpulan. 
Padahal bisa jadi di tingkat 
board sendiri ada perbedaan 
pendapat).  

3. False Cause (Argument 
non Causa pro Causa): 
menggunakan penyebab 
yang tidak relevan/tidak 
ada hubungannya sebagai 

argumen untuk mengambil 
konklusi. Secara sederhana, 
antara premis argumen 
dan konklusi dianggap ada 
hubungan sebab-akibat 
walaupun sebenarnya tidak 
ada. Jenis-jenisnya adalah 

• Post hoc Ergo Propter hoc: 
fallacy saat suatu peristiwa 
dianggap sebagai 
penyebab peristiwa lainya. 

Contoh: Anak itu 
kecelakaan setelah 
kemarin bertengkar 
dengan ibunya. (Dalam 
contoh ini, sebenarnya 
tidak ada kaitan antara 
pertengkaran dengan 
kecelakaan. Kalau pun 
dikaitkan secara logis, 
itu lebih kepada kondisi 
psikis). 

• Slippery Slope: fallacy 
yang mengkaitkan suatu 
perubahan tertentu 
dengan perubahan-

perubahan lain 
tanpa hubungan 
yang logis.Contoh: 
Pernikahan sesama 
jenis tidak boleh 
dilegalkan di 
daerah ini, karena 
bila dilegalkan 
suatu saat nanti 
pernikahan 
dengan saudara 
kandung juga akan 
dilegalkan. (Dalam 

7. Argumentum ad Baculum: 
menggunakan ancaman 
untuk menjustifikasi. 
Contoh: Sebagai dosen, saya 
berhak untuk memberikan 
nilai minus, kecuali bila 
Saudara bisa menyelesaikan 
semua soal yang diberikan. 
(Dalam contoh ini, bisa jadi 
soal tersebut diselesaikan 
karena threat/ancaman dari 
pembicara).

8. Ignoratio Elenchy - Missing 
the Point: menghubung-
hubungkan sesuatu yang 
tidak relevan; kadang 
didasarkan pada prasangka 
atau faktor subjektif. 

Contoh: Ujian kemarin 
diadakan pada tanggal 
13; karena itulah banyak 
peserta ujian yang tidak 
lulus. (Dalam kenyataannya, 
tidak ada hubungan antara 
tanggal 13 dan jumlah 
kelulusan. Tanggal 13 akan 
selalu berulang, bisa jadi 
di kesempatan lain justru 
banyak yang sukses dalam 
ujian).

Yang kedua, yaitu fallacies of 
defective induction, adalah sesat 
logika saat argumen yang 
digunakan sangat lemah dan 
tidak efektif, meskipun relevan 
dengan simpulan, sehingga 
membuat konklusinya bisa 
menjadi blunder. Bentuknya 
antara lain sebagai berikut:

1. Argument from Ignorance 
(Argumentum ad Ignorantiam): 
menyimpulkan sesuatu itu 
benar karena belum terbukti 
salah atau sebaliknya.

Contoh: Tulisan ini layak 
mendapat penghargaan 
karena tidak ada komplain 
atau kritik terhadap isinya. 
(Dalam kasus ini, tidak 
adanya kritik terhadap 
substansi bisa jadi karena 
hanya sedikit orang yang 
menguasai substansi tulisan 
tersebut, tulisan tersebut 
memang tidak dapat diakses 
secara luas,  topiknya tidak 
populis, atau alasan lain 
sehingga tidak ada kritik 
terhadap substansinya).

2. The Appeal to Inappropriate 
Authority (Argumentum ad 
Verecundiam): menyimpulkan 
bahwa sesuatu itu benar 
berdasarkan pendapat tokoh 
tertentu yang dihormati/
dikagumi/ dihargai, 
meskipun sering 
bidang keahlian sang 
tokoh tersebut belum 
tentu relevan dengan 
topik bahasannya. 

Contoh: Topik ini 
sudah dibicarakan 
di tingkat pimpinan; 
kita tinggal 
menunggu hasil dan 
melaksanakannya. 
(Dalam kasus ini, 
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masih perlu diperjelas atau 
didukung dengan bukti/
data yang kuat untuk 
menjustifikasi konklusi. 
Bisa jadi mahalnya biaya 
hidup adalah karena 
gaya hidup yang di 
atas rata-rata sehingga 
melebihi penghasilan yang 
diperoleh);

• Yang aku dengar, 
bonus pegawai untuk 
unit itu selalu di atas 
rata-rata unit-unit 
lainnya.  Pantaslah kalau 
banyak yang berminat 
ditempatkan di unit 
tersebut. (Dalam contoh 
ini, apa yang didengar 
belum tentu benar. 
Argumen si pembicara 
tentang bonus pegawai 
menjadi magnet bagi 
pegawai lain masih samar 
dan perlu didukung 
dengan bukti yang kuat).  

2. Begging the Question (Petitio 
Principii): fallacy saat 
argumennya didasarkan pada 
premis yang ‘tendensius’, 
mengarah pada konklusi 
yang diinginkan. Argumen 
berdasarkan pada premis 
yang tendensius ini 
disampaikan dalam bentuk 
pertanyaan dan pernyataan 
untuk menjustifikasi 
simpulan yang sudah 
direncanakan. Dalam debat 
formal seperti di persidangan, 

pertanyaan yang diajukan 
sebenarnya mengandung 
pembenaran atas isu yang 
diperselisihkan. Konklusi 
secara implisit diungkapkan 
dalam pertanyaan yang 
diajukan. Simpulan akhir 
menjadi blunder karena sudah 
‘digiring’ dalam presumsi 
premis. Contoh:

• Ketika uang itu dilaporkan 
hilang, Saudara lah orang 
terakhir yang mengunci 
pintunya. Bagaimana 
Saudara bisa mengatakan 
bahwa bukan Saudara 
yang melakukannya? 
(Dalam contoh ini, 
premis yang digunakan 
sudah cukup mengarah 
kepada lawan bicara. 
Pertanyaan selanjutnya 
adalah argumen untuk 
pembenaran dan 
penggiringan opini. 
Premis di awal kalimat 
sudah mengarahkan 
audiensi untuk mengakui 
bahwa tidak ada orang lain 
yang masuk setelah pintu 
dikunci. Konklusi yang 
didasarkan dari premis 
dan argumen seperti itu 
bisa menjadi blunder);

• Anda tahu bahwa acara 
akan dimulai jam 9 dan 
tidak boleh terlambat. 
Mengapa Anda masih juga 
datang terlambat? (Dalam 
contoh ini,  premis dan 

contoh tersebut, tidak ada 
bukti logis bahwa kedua 
hal itu merupakan suatu 
rentetan peristiwa yang 
saling berhubungan). 

4. Hasty Generalization (converse 
accident): fallacy yang 
argumentasinya didasarkan 
pada pengamatan/data yang 
terlalu sedikit sehingga 
membuat konklusinya 
menjadi blunder/menyesatkan.

Contoh: Kemarin saya 
makan di restoran Ombak 
di Bandung. Makanan di 
Bandung memang enak-
enak semua. (Dalam 
contoh ini, makanan enak 
di suatu tempat tidak 
dapat digunakan untuk 
menjustifikasi bahwa semua 
makanan di Bandung itu 
enak). 

Jenis fallacy yang ketiga, yaitu 
fallacies of presumption, akan 
diuraikan di bawah ini. 

Fallacies of presumption adalah 
sesat logika yang argumennya 
berasal dari presumsi, desas-
desus, anggapan, pengetahuan 
tacit, atau pemahaman yang 
tidak berdasar, meragukan atau 
bahkan salah. Argumen dalam 
fallacy jenis ini bisa jadi relevan 
untuk pengambilan konklusi, 
tetapi tidak memiliki bukti yang 
kuat untuk dijadikan dasar 
penarikan konklusi. Ada tiga 
macam sesat logika jenis ini yang 

umum ditemukan, yaitu

1. Fallacy of Accident:  fallacy 
yang argumentasinya hanya 
didasarkan pada desas-desus, 
isu, gosip, dan sejenisnya 
yang dibalut dengan awalan 
‘kata orang’ ; ‘dengar-dengar’ 
; ‘menurut rumor yang 
beredar’ ; ‘isunya’ ; dan lain-
lain. Premis argumentasi 
yang diawali dengan kata-
kata tersebut biasanya tidak 
diiringi dengan pembuktian 
yang valid, sehingga sangat 
lemah untuk dijadikan dasar 
pengambilan konklusi. 
Contoh: 

• Katanya biaya hidup di 
daerah itu mahal. Jadi 
penghasilanmu tidak 
akan cukup untukmu 
dan keluargamu. 
(Dalam contoh ini, frasa 
‘katanya’ pada dasarnya 
mengindikasikan 
belum adanya bukti 
yang valid mengenai 
kebenaran argumen yang 
diungkapkan. Argumen 



82 S E P U T A R  L I T B A N G 83V O L .  I I  /  N O .  6  /  T A H U N  2 0 1 9

ETIKAETIKA

Itulah inti dari fallacy of 
presumption beserta contoh-
contohnya. Dalam aktivitas 
sehari-hari, bisa dijumpai 
banyak contoh lain dari 
sesat logika presumption ini. 
Namun, sayangnya sesat 
logika jenis ini seolah memang 
sengaja dikembangkan untuk 
‘menyesatkan’ dalam kasus-
kasus tertentu, misalnya 
membuat konklusi menjadi 
blunder, mematahkan 
argumen, menjustifikasi atau 
membenarkan tuduhan, 
mengaburkan fakta, bahkan 
menggiring opini audiens. 
Konklusi yang diambil dari 
argumen-argumen yang 
mengandung presumption fallacies 
akan menjadi bias. Untuk itu, 
mereka yang berkecimpung di 
dunia riset perlu memahami 
berbagai jenis fallacy tersebut, 
menghindarinya dan menjaga 
agar hasil risetnya tetap netral 
dan tidak menyesatkan. 

Selain itu, terdapat satu jenis 
lain dari logical fallacy, yaitu 
fallacy of ambiguity. Jenis fallacy 
yang keempat ini akan dibahas 
dalam edisi Seputar Litbang 

selanjutnya.
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argumen yang berupa 
kalimat tanya sudah 
mengarah kepada lawan 
bicara, dan menggiring 
opini audiens untuk 
berkesimpulan bahwa 
lawan bicara sudah tidak 
memiliki alasan lagi 
untuk terlambat. Konklusi 
dengan argumen demikian 
akan menjadi bias).  

3. Fallacy of Complex Question 
(Plurium Interrogationum): 
fallacy karena berbagai 
pertanyaan diajukan 
sedemikian rupa untuk 
mendorong konklusi. 
Kompleksnya pertanyaan 
yang diajukan tersebut 
bisa membuat konklusinya 
menjadi keliru/blunder. Yang 
akan disimpulkan itu sendiri 
sebenarnya terjustifikasi 
secara implisit dari berbagai 
pertanyaan tersebut. 
Secara sederhana, berbagai 
pertanyaan itu merupakan 
pembenaran premis dari 
argumen; artinya simpulan 
sudah diketahui, baru 
menunjuk atau mengolah 
premis-premisnya. Dalam 
kondisi ini, ketidaksetujuan 
lawan bicara, walaupun 
secara individu, akan menjadi 
pembenaran terhadap 
argumen si pembicara. 
Alhasil konklusi yang diambil 
menjadi blunder. Contoh:

• Jadi sekarang Anda 
sudah bebas narkoba? 
(Dalam contoh ini, di 
pertanyaan yang diajukan 
secara implisit sudah 
mengandung simpulan, 
yaitu bahwa lawan bicara 
memakai narkoba. Jika 
pertanyaan tersebut 
dijawab ‘ya’ berarti orang 
yang ditanya seolah 
membenarkan bahwa 
dirinya dulu pengguna 
narkoba. Jika dijawab 
‘tidak’ berarti orang yang 
ditanya itu seolah masih 
mengonsumsi narkoba. 
Padahal bisa jadi orang 
yang ditanya memang 
tidak pernah sama sekali 
mengonsumsi narkoba);

• Apakah Anda selalu 
tertawa dan senang 
bila teman Anda kena 
hukuman?” (Serupa 
dengan contoh sebelumnya, 
dalam contoh kedua ini, 
seolah penanya hendak 
memaksakan pengakuan 
bahwa orang yang ditanya 
senang bila temannya di 
hukum. Baik jawaban ‘ya’ 
maupun ‘tidak’ dari lawan 
bicara akan membuatnya 
seolah mengakui ‘tuduhan’ 
dari pembicara. Padahal 
bisa jadi kenyataannya 
justru sebaliknya.)
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Asah Otak
TTP

Teka Teki Pengawasan

Afifa Zuhria

Mendatar

1. Rangkaian kegiatan membandingkan 
hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan 
standar, rencana, atau norma yang telah 
ditetapkan, dan menentukan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
atau kegagalan suatu kegiatan dalam 
mencapai tujuan.
4. Suatu kejadian yang mungkin terjadi 
dan apabila terjadi akan memberikan 
dampak negatif pada pencapaian tujuan 
instansi pemerintah.
5. Perbuatan melawan hukum, dilakukan 
dengan sengaja (manipulasi atau 
memberikan laporan yang keliru), yang 
dilakukan oleh orang-orang dari dalam/
luar organisasi untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi/golongan, dan secara 
langsung/tidak langsung merugikan 
pihak lain.

7. Kebebasan dari 
kondisi yang 
mengancam 
kemampuan aktivitas 
pengawasan intern 
untuk melaksanakan 
tanggung jawab 
pengawasan intern 
secara objektif.
8. Istilah yang 
menunjukkan 
kematangan suatu 
sistem, seperti sistem 
pengendalian intern 
dan manajemen risiko.

Menurun

2. Suatu kegiatan memberi 
keyakinan memadai terhadap 
perbaikan dan nilai tambah terkait 
proses pengelolaan risiko, proses 
pengendalian, dan proses tatakelola.
3. Pengawasan yang fokus pada 
risiko dan manajemen risiko sebagai 
tujuan audit dan memberikan opini 
yang independen dan objektif kepada 
manajemen suatu organisasi apakah 
risiko dikelola pada tingkat yang 
dapat diterima.
6. Penelaahan ulang bukti-bukti suatu 
kegiatan untuk memastikan bahwa 
kegiatan tersebut telah dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan, standar, 
rencana, atau norma yang telah 
ditetapkan.

Humor
Oleh

Afifa Zuhria

Makan apa kita?

Saat makan siang, terjadi obrolan di kantin untuk menentukan 
menu makan siangnya.

Asih:   Eeh, pingin makan nasi goreng gak?

Betty:  Boleh.

Asih:   Bungkus?

Betty:  Iiih gimana sih, ya digoreng lah kalau dibungkus   
 namanya nasi bungkus.

Asih:   Pedes gak?

Betty:  Mana aku tahu, kan belum dicobain jadi mana tau   
 pedas atau tidak nasinya.

Asih:   Pakai ayam gak?

Betty:  Janganlah, kalau pakai ayam ntar habis nasinya dimakan  
 ayam, terus aku makan apa donk.

Asih: !@#$%^&*()
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Sudoku adalah permainan mengisi kotak-kotak 
pada ruang berukuran 9 × 9 dengan bilangan 

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

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

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

Sudoku

Sudoku Edisi Triwulan 2

Jawaban Sudoku 
Edisi Triwulan 1 - 2019

Putut Hardiyanto
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