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SAPA

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, karunia, dan rida-Nya, 
Majalah Seputar Litbang edisi triwulan III tahun 2018 dapat dirilis.

Langkah demi langkah mengasah dan mematangkan kompetensi 
para auditor yang berkecimpung di dunia penelitian ditapaki perlahan 
lewat penerbitan majalah ini. Tulisan dalam laporan penelitian dikemas 
dalam gaya bahasa populer dengan tetap mempertahankan substansinya. 
Dengan demikan diharapkan hasil penelitian dapat memberikan 
informasi sekaligus edukasi yang bermanfaat bagi para pembaca. 

Menapaki anak tangga ketiga penerbitan majalah ini telah 
memberikan pengalaman berharga dalam mengelola sebuah terbitan. 
Redaksi berusaha keras menangkap kepingan data dan informasi untuk 
disajikan dalam satu mosaik yang indah. Meski demikian, tak dapat 
dipungkiri sisi pandang yang berbeda akan dapat menangkap dan 
menambah baik warna maupun cita rasa. Di sinilah kami mengharapkan 
saran, masukan, dan kritik yang membangun dari pembaca.

Akhir kata, melalui perjalanan waktu yang tak dapat diingkari, saya 
merasa bangga dengan upaya menginisiasi terbitnya majalah ini. Namun, 
dapat menyaksikan kemajuan majalah ini di masa mendatang sebagai 
bagian dari ‘pengabadian pemikiran’ tentu saja merupakan suatu bentuk 
kepuasan tersendiri.

Sudiro
Kepala Puslitbangwas BPKP
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Pembaca yang budiman,
Seputar Litbangwas edisi ketiga 

tahun 2018 kali ini menghadirkan 
beragam bahasan menarik yang 
relevan dengan persoalan yang 
dihadapi dunia pengawasan. Persoalan 
korupsi yang ditandai dengan tetap 
maraknya operasi tangkap tangan 
(OTT) yang dilakukan oleh KPK, 
rupanya menarik Puslitbangwas untuk 
melakukan penelitian mengenai hal ini 
dengan mencoba menghubungkannya 
dengan tools pembinaan  BPKP, 
yaitu maturitas SPIP dan level 
kapabilitas APIP. Pencegahan 
korupsi yang ternyata terkait juga 
dengan transparansi kami sajikan 
dalam hasil penelitian “Transparansi 
PBJ Pemerintah dalam Pencegahan 
Korupsi”. Topik-topik pilihan tersebut 
diperkaya dengan sistem manajemen 
pengetahuan (Knowledge Management 
System) yang dihubungkan dengan 
proses pembelajaran.  

Dalam edisi ini diperkenalkan 
Library Cafe sebagai konsep baru 
yang menumbuhkan semangat 
berbagi pengetahuan dalam rubrik 
pengembangan gagasan (Bangga). 
Library Cafe yang dipadukan 
dengan KMS diharapkan dapat 
lebih mendorong budaya berbagi 
pengetahuan untuk selalu 
menyegarkan dan memberi semangat 
terhadap hal-hal yang dikerjakan.

Di sisi lain, perbincangan 
mengenai SPIP merupakan topik 
yang tak ada habisnya. Banyak ide 
dan pertanyaan menggelitik yang 
memerlukan jawaban yang beberapa 
di antaranya coba dijawab dalam 

bentuk pemikiran yang dituangkan 
dalam artikel bebas (Kelas).

Tak kalah menarik adalah 
kegiatan Seminar Hasil Litbang 
yang memaparkan dua topik hasil 
penelitian yang dihadiri oleh sekitar 
300 peserta dari internal BPKP. 
Seminar tersebut memaparkan dua 
materi, yaitu Transparansi Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah, serta 
Implementasi Peran SPIP dan APIP 
dalam Pencegahan Korupsi.

Upaya Puslitbangwas untuk 
meningkatkan kapabilitasnya terus 
berlangsung dengan memasuki 
tahapan penciptaan wilayah bebas 
korupsi (WBK) menuju wilayah 
birokrasi bersih melayani (WBBM).  

Dalam resensi buku, tema 
budaya sengaja kami munculkan 
untuk membangkitkan pemikiran 
arti penting budaya termasuk dalam 
penerapan sistem pengendalian intern.

Semua topik kami rangkai dalam 
satu kemasan yang membangkitkan 
semangat para pembaca untuk 
senantiasa berpikir demi kemajuan 
BPKP sebagaimana harapan Bapak 
Sudiro, Kapuslitbangwas kami yang 
dalam waktu dekat akan memasuki 
masa purnabakti.

Editorial

Teks 
Jamason Sinaga
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Abstraksi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi kegiatan 
pengadaan barang dan jasa serta strategi peningkatan transparansi dalam 
proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan teknik indepth interview dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini adalah 1) definisi transparansi menurut Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 belum mencakup aksesibilitas informasi yang 
terintegrasi, tepat waktu, dan rasional; 2) transparansi pengadaan barang 
dan jasa di tiga wilayah yang disurvei (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 
Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) telah 
menerapkan unsur-unsur transparansi: kemudahan akses (accessibility), 
kejelasan (clarity), integrasi (integration), dan rasionalitas (rationality); 
meskipun masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perbaikan, 
antara lain kemudahan akses pada kontrak terkini; 3) belum terlaksananya 
tranparansi penganggaran yang didukung dengan penyusunan anggaran 
yang menggunakan model e-budgeting. Penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan masukan bagi pimpinan BPKP dalam pengambilan kebijakan 
pengawasan terkait pendeteksian dan penanganan fraud pada kegiatan 
pengadaan barang dan jasa. 

Kata kunci: Transparansi, unsur transparansi, pengadaan barang dan jasa, 
transparansi penganggaran, e-budgeting.

TRANSPARANSI 
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Oleh: Ida Siti Farida
(Anggota Tim Peneliti)
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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah

Persistensi korupsi di Indonesia terjadi 
ketika terdapat kondisi asimetri informasi. 
Hal ini dapat ditanggulangi antara lain 
dengan meningkatkan akuntabilitas 
dan transparansi. Di sisi lain, produk 
pengawasan dalam rangka pencegahan 
korupsi masih berorientasi pada aspek 
akuntabilitas dan belum sepenuhnya 
mencakup aspek transparansi. Mengacu 
pada praktik tata kelola yang dipandang 
baik di Kanada, Ukraina dan Paraguay, 
metode pengawasan dalam rangka 
pencegahan korupsi perlu dikembangkan 
ke arah peningkatan transparansi.

Terkait dengan hal tersebut, 
produk pengawasan untuk pencegahan 
korupsi menjadi instrumen yang sangat 
strategis untuk terus dikemas dengan 
menambahkan bobot pada pencegahan 
korupsi dengan melihat dari sisi 
transparansi. 

Media massa selama ini memberitakan 
korupsi dan membangun mindset 
masyarakat bahwa korupsi banyak 
dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa (PBJ). Pada kenyataannya, 
korupsi dilakukan mulai tahap 
perencanaan dan penganggaran, baik pada 
APBN maupun APBD. Berdasarkan hasil 
kajian KPK terhadap upaya pencegahan 
korupsi pada PBJ pemerintah ditemukan 
bahwa korupsi PBJ paling banyak terjadi 
pada lima tahapan atau proses, yaitu: 
1) tahap perencanaan dan anggaran; 
2) tahap perencanaan-persiapan PBJ 
Pemerintah; 3) tahap pelaksanaan PBJ 
Pemerintah; 4) tahap serah terima dan 
pembayaran; dan 5) tahap pengawasan 
dan pertanggungjawaban (Laptah 
KPK, 2016).

Oleh karena itu, kajian transparansi 
yang dilakukan meliputi transparansi di 
proses penganggaran dan pengadaan, 
sehingga dapat dirumuskan strategi 
pencegahan korupsi secara komprehensif. 

Pemikiran ini didasarkan dengan melihat 
kedudukan pengadaan dalam pelaksanaan 
pembangunan seperti digambarkan di 
atas.

2. Pokok Permasalahan
Dari uraian pada latar belakang 

masalah tersebut, maka permasalahan 
dalam kajian ini adalah:  

3. Tujuan Penelitian
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui 

transparansi PBJ dan strategi peningkatan 
transparansi dalam proses PBJ.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Peraturan Perundang-undangan
a. Kebijakan Penganggaran

Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
menetapkan bagaimana prosedur 
penyusunan anggaran (APBN dan 
APBD) dan dijelaskan tentang substansi 
penganggaran baik di tingkat pusat 
(APBN) maupun di tingkat daerah 
(APBD). Dalam undang-undang ini 
digunakan pendekatan berdasarkan 
prestasi kerja yang ingin dicapai.

Adapun prosedur penyusunan 
anggaran dapat dijelaskan dari siklus 
penyusunan APBN, yang dimulai dari 
penentuan kerangka ekonomi makro 
dan pokok-pokok kebijakan fiskal oleh 
pemerintah. Dokumen ini disampaikan 
kepada DPR untuk dibahas sebagai 
pembicaraan pendahuluan penyusunan 
Rancangan APBN. Sedangkan di tingkat 
daerah, pemda menyusun KUA (Kebijakan 

a. Bagaimana praktik transparansi 
PBJ di Indonesia?

b. Hal-hal apa saja yang 
memungkinkan transparansi PBJ 
ditingkatkan?
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Umum APBD) sejalan dengan RKPD. 
KUA disampaikan pada DPRD 
untuk dibahas sebagai pembicaraan 
pendahuluan Rancangan APBD. 
Kebijakan ini merupakan awal 
reformasi sistem penganggaran 
secara nasional. Setelah ada 
kesepakatan antara pemerintah 
dengan DPR atau pemerintah daerah 
dengan DPRD pada pembicaraan 
pendahuluan, pemerintah bersama 
wakil rakyat menyusun kebijakan 
umum dan prioritas anggaran 
sebagai dasar bagi setiap unit kerja 
untuk penyusunan RKA (Rencana 
Kerja dan Anggaran).
b. Kebijakan Pengadaan Barang 

dan Jasa
Pengadaan Barang/Jasa menurut 

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah 
kegiatan untuk memperoleh barang/
Jasa oleh Kementerian/Lembaga/
Satuan Kerja Perangkat Daerah /
Institusi Lainnya yang prosesnya 
dimulai dari perencanaan kebutuhan 
sampai diselesaikannya seluruh 
kegiatan untuk memperoleh barang/
jasa. Pengaturan tentang pengadaan 
barang/jasa perlu dibuat mengingat 
besarnya dana APBN/APBD yang 
dibelanjakan/dikeluarkan melalui 
proses pengadaan barang/jasa 
sehingga dalam pengadaan barang/
jasa perlu menerapkan prinsip-
prinsip sebagai berikut:

• Efisien;
• Efektif;
• Transparan;
• Terbuka;
• Bersaing;
• Adil/tidak diskriminatif;
• Akuntabel.
PBJ pada hakikatnya adalah 

upaya pihak pengguna untuk 
mendapat barang/jasa yang 
diinginkan dengan menggunakan 

metoda dan proses tertentu untuk dicapai 
kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan 
lainnya. Untuk itu, kedua belah pihak, yaitu 
pihak pengguna barang/jasa dan penyedia 
barang/jasa harus selalu berpatokan dan  
tunduk kepada etika PBJ yang berlaku.

2. Transparansi
Definisi transparansi menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah keadaan nyata, jelas, 
jernih. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, 
mendefinisikan transparan sebagai semua 
ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 
barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui 
secara luas oleh penyedia barang/jasa yang 
berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. 

The Institute for Public Procurement (NIGP, 
2012) mendefinisikan transparansi sebagai 
akses informasi secara tepat waktu dan mudah 
dipahami. Transparansi membantu meyakinkan 
bahwa penyimpangan atas keadilan dan 
perlakuan setara dapat dideteksi lebih awal 
dan memperkecil kemungkinan terjadinya 
penyimpangan. Transparansi melindungi 
integritas dari proses dan kepentingan 
organisasi, para pemangku kepentingan, dan 
masyarakat.

Christopher Hood menelusuri sejarah 
konsep transparansi sebagai doktrin 
keterbukaan dalam arti luas di mana 
pelaksanaan umum pemerintah eksekutif harus 
bisa diprediksi dan beroperasi sesuai dengan 
aturan yang berlaku. 

The World Trade Organization menyatakan, 
transparansi dalam perjanjian perdagangan 
internasional biasanya melibatkan tiga 
persyaratan utama, yaitu: 1) informasi undang-
undang, peraturan, dan kebijakan lain yang 
relevan tersedia untuk publik; 2) memberi 
tahu pihak yang berkepentingan mengenai 
perubahan undang-undang dan peraturan yang 
relevan; dan 3) memastikan bahwa undang-
undang dan peraturan diterapkan secara 
seragam, adil, dan dengan cara yang wajar 
(Bauhr and Grimes, 2017). Glosarium 
WTO (2014) mendefinisikan transparansi 
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sebagai tingkat di mana kebijakan 
dan praktik perdagangan, dan proses 
di mana mereka ditetapkan, terbuka 
dan dapat diprediksi.

Transparansi adalah bebas dari 
pretensi atau ketidakjujuran, mudah 
dideteksi atau dilihat, atau mudah 
dipahami. Transparansi penting 
untuk pengambilan keputusan 
yang demokratis. Masyarakat 
harus memiliki akses untuk 
informasi yang memungkinkan 
mereka berpartisipasi dalam 
proses pengambilan keputusan 
dan membuat pilihan yang 
diinformasikan. Transparansi terdiri 
dari unsur (Pan Suk Kim, 2007 dalam 
Komarudin, 2009) sebagai berikut:
a. Clarity dalam arti dapat 

dipahami, tidak mengandung 
makna tersembunyi, penggunaan 
jargon minimal, konsolidasi 
dijelaskan dalam dokumen 
tunggal;

b. Integration dalam 
arti menjelaskan dan 
mengungkapkan proses 
keputusan secara lengkap 
(komprehensif), tabel isi dan 
indeks yang rinci, referensi 
untuk tambahan informasi dan 
sumber dokumen, menjelaskan 
hubungan dengan keputusan 
dan aktivitas lainnya, informasi 
deskriptif (metadata) untuk 
informasi elektronik;

c. Accessibility dalam arti 
memperkenankan masyarakat 
untuk meminta dan menerima 
dokumen pemerintah, membantu 
masyarakat dalam menemukan 
informasi, membantu masyarakat 
memahami informasi, 
mendorong dialog yang dinamis 
antara pembuat keputusan, 
spesialis teknis, pemangku 
kepentingan dan pertukaran 
informasi dua arah;

d. Logic/Rationality dalam arti mengikuti 
rencana yang fleksibel, rasional, jelas untuk 
pemangku kepentingan, memungkinkan 
pihak yang berkepentingan untuk 
menelusuri keputusan, kebijakan sepanjang 
waktu, identifikasi titik milestones keputusan 
dan peluang untuk terlibat, proses yang 
konsisten, standar, formal, fleksibel dan 
dapat diperluas, komitmen pada kredibilitas 
ilmiah (baik, dapat diandalkan, terdepan).

METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 
metode penelitian ini adalah kualitatif melalui 
wawancara mendalam (depth interview) dan 
dokumentasi untuk mengetahui bagaimana 
transparansi dalam PBJ di Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kota 
Surabaya, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti 
dalam melakukan penelitian adalah data primer 
dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara 
dengan LKPP, Pemerintah Daerah, Inspektorat, 
Kejaksaan Negeri, dan Gabungan Pengusaha 
Kontraktor Nasional (Gapeknas), Transparency 
International Indonesia (TII), KPK, LKPP, 
Bappeda, dan Sekda. Data sekunder diperoleh 
dari data aparat penegak hukum, media massa, 
dan website yang berkaitan dengan transparansi 
dan kasus-kasus korupsi PBJ, serta hasil 
penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Definisi Transparansi

Definisi transparansi menurut Peraturan 
Presiden No. 54 Tahun 2010 adalah semua 
ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 
barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui 
secara luas oleh penyedia barang/jasa yang 
berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. 
Definisi tersebut belum mencakup aksesibilitas 
informasi, integrasi informasi, tepat waktu, dan 
rasional sebagaimana yang didefinisikan ahli.
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2. Penilaian Tingkat Transparansi
Penilaian tingkat transparansi 

PBJ dapat dilaksanakan dengan 
mengukur sejauh mana pemenuhan 
unsur tranparansi sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Prof. Pan Suk Kim di 
atas. Penilaian dapat dilakukan melalui 
review dokumen/website organisasi 
pengadaan, penyebaran kuesioner, 
wawancara, maupun focus group discussion 
(FGD). Dari hasil review dokumen/website 
dan wawancara, transparansi PBJ di 
tiga wilayah yang disurvei (Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah 
Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta) dapat disimpulkan bahwa 
PBJ pada ketiga wilayah tersebut sudah 
menerapkan unsur transparansi sebagai 
berikut:
a. Kemudahan akses (accessibility) 

Website pengadaan telah 
mencantumkan informasi yang mudah 
diakses antara lain sebagai berikut:
• proses pengadaan;
• prosedur pengadaan;
• kebijakan pengadaan;
• peluang penawaran; 
• hasil penawaran.

b. Kejelasan (clarity)
Informasi konsolidasi disajikan dalam 
dokumen tunggal. 

c. Integrasi (integration)
Informasi yang tercantum 
dalam website pengadaan telah 
mencantumkan referensi untuk 
tambahan informasi dan sumber 
dokumen, informasi disajikan 
secara komprehensif, dan informasi 
menjelaskan hubungan dengan 
keputusan dan aktivitas lain.

d. Rasionalitas (rationality)
Perubahan regulasi pengadaan 
dicantumkan dalam website pengadaan 
secara tepat waktu, komunikasi 
terbuka dan intensif antara pengadaan 

dan komunitas pemasok, dan 
pembentukan badan pengawas untuk 
memantau proses pengadaan.
Namun, ada beberapa hal yang 

memerlukan perbaikan/peningkatan 
dalam hal kemudahan akses pada 
kontrak terkini, laporan tahunan kegiatan 
pengadaan dan pengeluaran, aturan 
yang mengatur penghargaan, keputusan 
penghargaan dan pembenarannya, 
syarat dan ketentuan serta amandemen, 
administrasi kontrak, peran perantara dan 
agen, pengungkapan konflik kepentingan 
dari siapapun dalam proses pengadaan, 
termasuk staf internal dan eksternal atau 
konsultan, serta biaya yang sesuai yang 
harus dibayarkan untuk penerimaan 
dokumen penawaran. 

3. Transparansi Penganggaran
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 

dinyatakan bahwa APBN/APBD 
mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, 
pengawasan, alokasi, distribusi dan 
stabilisasi. Dalam undang-undang 
tersebut, terkait dengan transparansi 
anggaran tidak diuraikan secara 
rinci, namun diuraikan secara tersirat 
sebagaimana dalam penjelasan UU 
Keuangan Negara, yaitu: 
a. dalam rangka mendukung 

terwujudnya good governance 
dalam penyelenggaraan negara, 
pengelolaan keuangan negara perlu 
diselenggarakan secara profesional, 
terbuka, dan bertanggung jawab;

b. menjabarkan aturan pokok dalam 
undang-undang dasar ke dalam 
asas-asas umum dalam pengelolaan 
keuangan negara yang telah lama 
dikenal, seperti asas tahunan, asas 

PBJ di ketiga Pemda tampaknya 
cukup mengadopsi empat perspektif 

transparansi yang komprehensif.
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universalitas, asas kesatuan, dan asas 
spesialitas;

c. menerapkan asas-asas baru sebagai 
pencerminan best practices (penerapan 
kaidah-kaidah yang baik) dalam 
pengelolaan keuangan negara, antara 
lain sebagai berikut:
• akuntabilitas berorientasi pada 

hasil;
• profesionalitas;
• proporsionalitas;
• keterbukaan dalam pengelolaan 

keuangan negara;
• pemeriksaan keuangan oleh 

badan pemeriksa yang bebas dan 
mandiri.

Tata cara maupun asas-asas dalam 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara tersebut di atas, 
sesungguhnya merupakan angin segar bila 
dipandang dari konsepsinya. Seharusnya 
pengelolaan anggaran negara menjadi jauh 
lebih baik sejak terbitnya undang-undang 
tersebut. Namun, sebagaimana hasil kajian 
KPK, yang terjadi ternyata tidak demikian, 
kebocoran anggaran dalam jumlah besar 
masih terus terjadi.

Hal ini terjadi baik di sektor 
belanja maupun pendapatan, baik 
di pusat maupun di daerah, berupa 
penggelembungan (mark-up) pengeluaran 
pemerintah, khususnya di bidang PBJ, 
sementara itu pendapatan pemerintah 
cenderung diciutkan (mark-down).

Nampaknya keadaan ini terjadi karena 
konsep dalam peraturan tidak dijalankan 
oleh aparatur negara. Selain itu, mindset 
para pengelola keuangan belum berubah, 
yaitu dengan paradigma lama yang masih 
lemah dalam hal kedisiplinan, ketiadaan 
transparansi dan kurangnya akuntabilitas, 
sehingga cenderung berorientasi pada 
pembelanjaan yang sebesar-besarnya 
tanpa mempedulikan kinerja. 

Pemerintah telah mereformasi sistem 
perencanaan anggaran nasional dengan 

menggunakan basis input kinerja mulai 
tahun 2012. Namun, hal itu masih sebatas 
meningkatkan akuntabilitas. Sebagaimana 
diketahui dalam menyusun anggaran 
untuk membiayai tugas umum pemerintah 
dan pembangunan, kementerian/lembaga 
mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) kepada 
Depkeu dan Bappenas. Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) mengajukan 
Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-
OPD) untuk dibahas di Bappeda.

Pada kementerian/lembaga, 
penyusunan RKA-KL difasilitasi dengan 
aplikasi RKA-KL dan setiap tahun Menteri 
Keuangan mengeluarkan peraturan 
menteri tentang standar biaya umum 
(SBU) sebagai pedoman kementerian/
lembaga menetapkan harga satuan atas 
kegiatan yang dilaksanakan. Adanya 
SBU tersebut suatu kegiatan yang 
sama, maka harga satuan pada seluruh 
kementerian/lembaga adalah sama. Pada 
pemerintah daerah, hal yang sama juga 
sudah banyak diterapkan, terutama pada 
tiga pemerintah daerah yang dikunjungi 
(Bojonegoro, Kota Surabaya, dan DKI 
Jakarta).

Untuk meminimalkan 
penggelembungan (mark-up) pada 
pengeluaran pemerintah, khususnya 
di bidang PBJ, tentunya tidak cukup 
hanya dengan penggunaan harga satuan, 
melainkan harus ada penetapan standar 
volume juga, terutama untuk kegiatan 
pembangunan konstruksi. 

Penyusunan anggaran yang baik, 
menurut peneliti, adalah model e-budgeting 
yang diterapkan Pemerintah Kota 
Surabaya sebagaimana diuraikan pada 
penjelasan berikutnya.

Keberhasilan transparansi yang 
baik adalah kombinasi transparansi 

pengadaan dan transparansi 
penganggaran.
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4. Strategi Peningkatan 
TransparansiTransparansi
Strategi peningkatan transparansi 

yang dilakukan di Pemkab Bojonegoro, 
Pemkot Surabaya, dan Pemda DKI 
Jakarta, sebagai berikut:

• Setiap hari aspirasi masyarakat 
bisa disampaikan melalui 
siaran radio “Ayo Masyarakat 
Bojonegoro (Ayo Masbro)".

• Pemkab juga menyelenggarakan 
festival keterbukaan pemerintah 
desa dengan empat indikator, 
yaitu partisipasi, akuntabilitas, 
transparansi dan inovasi 
(PATI) yang dibangun bersama 
Bojonegoro Institute, Infos, PRC, 
dan Koalisi Perempuan.

• Pioneer Open Government Partnership 
(OGP).

• Keterbukaan PBJ melalui open data 
contract standard/ODCS (Perbup 
Nomor 33/2016).

• Pedoman bagi SKPD dalam 
keterbukaan dimulai dari proses 
perencanaan program/kegiatan, 
penganggaran, pengadaan barang 
dan jasa, pelaporan dan akses publik 
(Perbup Nomor 1/2017).

• Aplikasi Bojonegoro Open System 
(BOS) dibangun atas kerja sama 
lembaga donor HIFOS dengan 
LSM Bojonegoro Institute. Namun, 
aplikasi tersebut belum terkoneksi 
dengan e-Musrenbang (Bappeda) dan 
e-Budgeting (BPKAD).

• Untuk memperoleh masukan dari 
masyarakat, telah dikembangkan 
aplikasi Layanan Aspirasi dan 
Pengaduan Online (LAPOR) dan 
SMS ke 1708 yang dikelola oleh 
Dinas Kominfo. Maksimum lima hari 
pengaduan harus ditanggapi, setelah 
sepuluh hari aduan berubah dari 
merah menjadi kuning dan hijau.

• Setiap Jumat pagi, diadakan forum 
review manajemen untuk membahas 
aduan yang masih merah dengan 
OPD yang bersangkutan.

• Setiap Jumat sore, masyarakat dapat 
berinteraksi dengan pejabat Pemda 
dalam public hearing “Dialog Jumat”.

pemerintah 
Kabupaten bojonegoro

Sistem pengelolaan sumber 
daya pemerintahan yang terintegrasi 
dari aktivitas birokrasi hulu sampai 
hilir disebut “Government Resources 
Management System”.

Pemerintah Kota Surabaya 
memfungsikan Bagian Bina Program 
untuk menyusun database yang 
meliputi:
• analisis standar biaya untuk 

berbagai pekerjaan pelelangan; 
• daftar Harga Satuan Pokok 

Kegiatan (HSPK), yaitu harga 
satuan yang meliputi upah dan 
bahan untuk pekerjaan bangunan 
gedung, pondasi, dinding dan 
lain-lain; 

• daftar Standar Satuan Harga 
(SSH) yaitu daftar harga barang 
yang meliputi hampir 7.000 jenis 
barang.
Harga standar tersebut digunakan 

masing-masing OPD pada saat 
menyusun anggaran (e-budgeting), 
sehingga terjadi efisiensi di berbagai 
lini kegiatan. Hasil dari efisiensi 
dialokasikan untuk peningkatan 

pemerintah 
kota surabaya
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TPP pegawai sesuai tugas pokok dan 
beban kerjanya.

Pemkot Surabaya melakukan 
pembenahan seperti memberikan 
pemahaman kepada asosiasi-asosiasi 
dan pemberian izin usaha yang lebih 
selektif, serta upaya pemerataan di 
antara para penyedia.

Fokus perhatian adalah kepada 
kesejahteraan masyarakat, termasuk 
menjalin hubungan yang harmonis 

dengan legislatif dan koordinasi 
dengan APH.

Sosok dan figur walikota 
yang berintegritas disertai dengan 
pembangunan sistem serta pemberian 
reward and punishment yang konsisten 
telah memotivasi aparatur di pemkot 
untuk mendukung terlaksananya 
program kerja yang direncanakan 
secara optimal.

E-Planning 
dalam Bagan 

Government 
Resource 

Management 
System (GRMS)

Ilustrasi 
Tim Peneliti

pemerintah Provinsi  
dki jakarta

• Perencanaan
Provinsi DKI menggunakan 
electronic planning (e-planning) 
dalam merencanakan pengadaan 
pada berbagai tingkatan 
pemerintahan; mulai dari rembuk 

RW, kemudian dilanjutkan 
dengan Musrenbang Kelurahan, 
Musrenbang Kecamatan, 
Musrenbang Kota, dan 
Musrenbang Provinsi.

• Penganggaran
Di dalam e-budgeting sudah ada 
satuan harga sehingga tinggal 
memilih, tidak perlu melakukan 
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inputting secara manual. Satuan 
harga dikelola oleh BPAD (Badan 
Pengelola Aset Daerah). Ketika 
tahapan selesai dari DPRD, 
informasi bisa dibuka di website 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 
sehingga masyarakat bisa ikut 
serta melakukan protes/kritik dan 
mengawasinya.

• Pelaksanaan
Sebagian besar pengadaan yang 
dilakukan oleh dinas-dinas 
sudah menggunakan aplikasi 
e-purchasing/e-katalog. Untuk 
pengendalian pengadaan, telah 
dibentuk sebuah perangkat daerah 
setingkat SKPD yang bernama 
Badan Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI 
Jakarta.

• Pengawasan
Setiap Irban Wilayah sudah 
melakukan evaluasi dan 
pendampingan sejak awal, 
dari level RT/RW, kelurahan, 
kecamatan dan kota. Inspektorat 
tinggal melakukan pengawasan 
atas kebenaran penganggarannya 
(e-budgeting), pelaksanaan 
e-budgting, substansi transaksi, 
dan pelaksanaan transfer non-
tunainya. Inspektorat bisa 
melakukan akses ke dalam sistem 
selama masa yang dicantumkan 
dalam surat tugas. Pada saat ini, 
Inspektorat memulai pengawasan 
dengan e-audit, sehingga data dari 
objek audit bisa langsung dibuka 
melalui aplikasi tersebut.
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Kajian ini merupakan salah 
satu rencana kinerja 
Puslitbangwas BPKP 
yang dimaksudkan untuk 

memberikan masukan kepada 
Pimpinan BPKP mengenai seberapa 
jauh penyelenggaraan SPIP dan 
kapabilitas APIP berperan dalam 
mencegah korupsi, yang dilakukan 
oleh penyelenggara daerah serta 
strategi baru yang perlu dibangun 
dalam pembinaan SPIP dan 
kapabilitas APIP. Kajian mengambil 
contoh kasus korupsi yang menjerat 
Bupati Kabupaten KK dan Bupati 
Kabupaten J dengan melihat 
capaian maturitas SPIP, Kapabilitas 
APIP dan Pembinaan yang telah 
dilakukan oleh BPKP. Kajian juga 
melihat seberapa jauh efektivitas 
pedoman penilaian maturitas 
SPIP dapat dimanfaatkan oleh 
assessor dalam melakukan penilaian 
terhadap maturitas level SPIP, 
serta kompetensi dan pemahaman 
assessor mengenai pedoman 
penilaian tersebut. 

Metode kajian menggunakan 
metode kualitatif. Perolehan 
data primer dilakukan melalui 
wawancara kepada unit organisasi, 
baik kantor pusat BPKP maupun 
perwakilan BPKP, yang melakukan 
pembinaan SPIP dan peningkatan 
kapabilitas APIP, assessor BPKP 
yang melakukan penilaian 
berjenjang/QA, narasumber 
terpilih di kedua pemerintahan 

kabupaten tersebut, dan APIP di kedua 
kabupaten tersebut. Adapun data sekunder 
yang diperoleh berupa peraturan yang terkait 
dan relevan dengan topik kajian, pedoman 
penilaian, dan hasil penelitian Puslitbangwas 
BPKP yang terkait dengan kajian. Selanjutnya 
data tersebut diolah dan dianalisis dengan 
metode Root Cause Analysis (RCA).

Simpulan hasil kajian sebagai berikut:
1. Peran SPIP dan kapabilitas APIP terhadap 

pencegahan korupsi oleh pejabat Pemda 
dengan studi kasus di Kabupaten KK dan 
Kabupaten J.
a. Hipotesis yang menyatakan bahwa 

SPIP yang kuat seharusnya mampu 
mengurangi terjadinya korupsi “bisa 
diterima”. Beberapa catatan dari kasus 
di kedua kabupaten tersebut, antara 
lain:
1) Lingkungan pengendalian di 

kedua Pemda belum terbentuk; 
2) Pada Kabupaten KK belum 

dilakukan proses penilaian 
risiko. Kemudian di Inspektorat 
Kabupaten J telah memiliki profil 
risiko untuk unitnya, tetapi bukan 
risiko pemdanya;

3) Kegiatan pengendalian di 
kedua pemda telah dilakukan, 
tetapi belum mampu mencegah 
terjadinya penyuapan dan kolusi 
yang dilakukan oleh kepala 
daerah;  

4) Informasi dan komunikasi tentang 
SPIP yang dibuat serta monitoring 
dan evaluasi yang dilakukan 

IMPLEMENTASI PERAN SPIP DAN APIP DALAM 
PENCEGAHAN KORUPSI

(Studi Kasus pada Kabupaten KK dan Kabupaten J)

Oleh: Hendra Novic
(Anggota Tim Peneliti)
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tidak berjalan dengan baik, 
sehingga terjadi kecurangan;

5) Maturitas penyelenggaraan 
SPIP di Kabupaten KK berada 
pada level 2 (berkembang). 
Pada level ini pemda telah 
melaksanakan praktik 
pengendalian intern, tetapi 
tidak terdokumentasi dengan 
baik, pelaksanaannya sangat 
tergantung pada individu, 
dan belum melibatkan semua 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD);

6) Pada Kabupaten J, maturitas 
penyelenggaraan SPIP berada 
pada level 3 (terdefinisi). 
Pada level ini pemda telah 
melaksanakan pengendalian 
intern dan terdokumentasi 
dengan baik. Namun, evaluasi 
terhadap pengendalian intern 
dilakukan tanpa dokumentasi 
yang memadai;

7) Capaian maturitas SPIPpada 
level 2 atau level 3 masih 
berada dalam tahap proses 
implementasi dan belum 
dapat memberikan jaminan/
keyakinan yang memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi; 

8) Sistem pengendalian intern 
perlu didesain dengan 
mengedepankan aspek 
softcontrol (aspek manusia), 
sehingga tidak sekadar aturan 
yang dibuat sudah ada. 

b. Hipotesis yang menyatakan 
bahwa semakin meningkat 
kapabilitas APIP, seharusnya 
korupsi semakin menurun 
akan dapat dicapai bila APIP 
dapat menjalankan fungsinya 
secara efektif. Baik APIP 
di Kabupaten J maupun di 
Kabupaten KK masih berada 
pada level 2, yang bila 
dilihat dari unsur peran dan 

layanan APIP seharusnya 
telah mampu memberikan 
kontribusi terhadap 
pencegahan korupsi.

2. Pelaksanaan pembinaan SPIP oleh 
BPKP belum efektif dan menghadapi 
beberapa kendala, antara lain sebagai 
berikut: 
a. SPIP belum menjadi suatu 

kebutuhan disertai kurangnya 
pemahaman penyelenggara 
daerah dan bawahannya 
mengenai SPIP; 

b. Belum adanya SOP 
penyelenggaraan SPIP 
mengakibatkan tidak lancarnya 
penyelenggaraan SPIP di K/L//P; 

c. Kurangnya sumber daya 
(manusia dan pendanaan), serta  
adanya gap berupa kekurangan 
jumlah tenaga assessor dengan 
kompetensi yang memadai;

d. Penjaminan kualitas belum 
melihat ke dalam proses 
penyelenggaraan SPIP sendiri. 

Strategi pembinaan yang harus 
dilakukan oleh BPKP, antara lain 
sebagai berikut: 
1. Pembinaan Peningkatan Maturitas 

SPIP mencakup:
a. menumbuhkan komitmen 

pimpinan/kepala daerah;
b. perubahan mendasar pada 

metode pembinaan SPIP oleh 
BPKP, antara lain berupa:
1) mengubah pendekatan 

penilaian tidak sekadar 
melihat bukti, melainkan juga 
melakukan pengujian dan 
observasi;

2) pembinaan terhadap 
integritas dilakukan dengan 
melakukan internalisasi nilai 
organisasi dalam pelaksanaan 
tugas, meningkatkan 
kesadaran perlunya 
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mempunyai profil risiko, 
serta analisis risiko dan 
mitigasinya;

3) pembinaan dengan strategi 
horisontal dan vertikal. 
Strategi horisontal atau 
ekstensifikasi dilakukan 
dengan menambah unit 
pelaksanaan SPIP. Strategi 
vertikal atau intensifikasi 
dilakukan dengan membuat 
SPIP tematik, yaitu 
memperdalam wilayah 
penilaian SPIP pada fungsi/
tugas tertentu; 

4) meningkatkan kompetensi 
assessor daerah/counterpart 
dan pembina dari BPKP. 

c. dalam melakukan pembinaan, 
BPKP perlu memberikan 
pemahaman mengenai penerapan 
Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan mengacu pada ISO 
370001 yang dikeluarkan oleh 
Badan Standarisasi Nasional 
(BSN);

d. melakukan review/evaluasi 
terhadap pedoman SPIP 
dan melakukan revisi yang 
diperlukan berdasarkan hasil 
review/evaluasi tersebut;

e. membuat pilot project pembinaan 
SPIP/APIP yang akan menjadi 
benchmark bagi pemda lainnya.

2. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas 
APIP, berupa:
a. menegaskan kembali pentingnya 

independensi APIP dalam 
menjalankan tugasnya tanpa 
intervensi pihak lain ataupun 
kepala daerah didukung auditor 
yang profesional, mempunyai 
kompetensi keahlian dan 
kepatuhan, serta mempunyai 
mandat formal yang dinyatakan 
dalam audit charter;

b. komitmen kepala daerah, 
motivasi pimpinan, dan staf APIP 

serta persetujuan APIP terkait 
pembinaan oleh BPKP; 

c. pengembangan kompetensi 
SDM APIP yang terkait dengan 
investigasi, risk based planning, 
dan Fraud Control Plan (FCP); 

d. penyempurnaan pedoman untuk 
melakukan penilaian mandiri 
(selfassessment) dan kegiatan QA 
yang dilakukan oleh Perwakilan 
BPKP dan kedeputian; 

e. meningkatkan dan mendorong 
APIP untuk melengkapi 
dokumen dan infrastruktur 
yang dapat digunakan untuk 
pemenuhan peningkatan level 
APIP, misalnya Internal Audit 
Charter dan SOP kendali mutu 
audit internal;

f. mendorong komitmen 
pimpinan APIP untuk 
melakukan selfimprovement dan 
melaksanakan action plan yang 
telah dibuat.

Laporan 
Kajian 
Implementasi 
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dan APIP 
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Pencegahan 
Korupsi
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Pengetahuan adalah aset 
berharga bagi organisasi. 
Seiring bertumbuhnya 
organisasi dan berubahnya 

lingkungan, kebutuhan akan 
pengetahuan baru juga makin 
diperlukan. Di era globalisme, 
keterbukaan informasi menembus 
batas ruang dan negara menjadi 
sebuah peluang sekaligus 
tantangan baru terhadap 
pengetahuan organisasi; termasuk 
tantangan VUCA world, yaitu 
dunia yang Volatility, Uncertainty, 
Complexity, dan Ambiguity (Bennett 
dan Lemoine, 2014).  Volatility 
adalah tantangan dari kondisi 
ketidakstabilan, terjadinya sesuatu 
yang tidak diharapkan, atau 
sesuatu yang sulit dimengerti. 
Uncertainty adalah kondisi tidak 
adanya informasi lain, kejadian 

Knowledge 
is Power

Menu 
Tampilan Awal
Aplikasi KMS 
BPKP 

Foto 
Dokumentasi 
Puslitbangwas Oleh: Rury Hanasri

(Koordinator Tim Peneliti)
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yang timbul dari penyebab dan 
dampak yang tidak diketahui, serta 
perubahan yang tidak disangka. 
Complexity adalah situasi yang 
saling terkait dengan bagian atau 
variabel lain; informasi tersedia, 
tetapi sifatnya dapat mempengaruhi 
proses. Ambiguity adalah kondisi saat 
hubungan penyebab tidak jelas, tidak 
ada preseden kecuali ketidaktahuan. 
Internal auditor sebagai lapis ketiga 
dari pertahanan organisasi setelah 
manajemen harus mempertimbangkan 
hal tersebut, termasuk BPKP. Sebagai 
auditor internal yang berkelas dunia, 
pertimbangan atas faktor makro yang 
memengaruhi lingkungan merupakan 
tantangan besar, termasuk mengelola 
dan memelihara pengetahuan 
yang ada serta mengidentifikasi 
pengetahuan yang diperlukan untuk 
masa mendatang. 

Knowledge Management System 
(KMS) adalah sebuah sarana yang 
diharapkan mampu menunjang 
pengelolaan pengetahuan di BPKP. 
Dengan KMS diharapkan pengetahuan 
organisasi senantiasa terjaga dan 
terus bertambah dari waktu ke waktu. 
Peningkatan pengetahuan individu 
diharapkan menjadi peningkatan 
pengetahuan organisasi, karena proses 
sharing yang berjalan dengan baik. 
Demikian juga, proses identifikasi 
pengetahuan karena perkembangan 
teknologi. Dikutip dari Nonaka 
dalam LHP Pengembangan KMS 
Puslitbangwas 2017, KMS bisa menjadi 
sarana untuk knowledge creation 
melalui socialization, yaitu proses 
penyebarluasan suatu pengetahuan; 
externalization, merupakan 
penerjemahan pengetahuan dalam 
bentuk tacit menjadi pengetahuan 
yang explicit (nyata); combination, yaitu 

penyebarluasan dan/atau pengembangan 
dari pengetahuan-pengetahuan eksplisit 
yang telah ada;  serta internalization, 
yaitu perubahan pengetahuan eksplisit 
menjadi pengetahuan tacit. Proses 
sosialisasi pengetahuan melalui 
pengunggahan di KMS dari sumber 
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), 
arahan pimpinan, mengunggah 
pedoman, dan/atau pandangan 
ekspertis. Proses eksternalisasi terjadi 
melalui pengambilan tacit di KMS untuk 
diterapkan dalam penugasan. Proses 
kombinasi melalui penyebarluasan 
inovasi dari pengetahuan di KMS, 
dan internalisasi melalui penulisan 
pengalaman penugasan dan 
pengunggahannya di KMS. 

Manajemen pengetahuan di BPKP 
mencoba melekatkan pengetahuan 
dalam proses bisnis yang berjalan. 
Artinya, pengetahuan digunakan dan 
diciptakan dalam pelaksanaan tugas 
pengawasan. Hal ini disebut dengan 
KMS berorientasi proses (Kwan, 2003). 

KMS berorientasi proses 
membedakan knowledge menjadi tiga, 
yaitu knowledge pada proses templates, 
knowledge pada proses instances, dan 
knowledge pada proses resources. 
Knowledge pada proses templates disebut 
juga knowledge yang diperlukan pada 
proses pembuatan buku manual, 
pedoman, peraturan, buku SOP, dan 
sejenisnya. Knowledge pada proses 
instances adalah knowledge yang 
diperlukan pada proses pembuatan 
tulisan tentang penjelasan suatu 
kejadian atau studi kasus dalam 
pelaksanaan. Knowledge pada proses 
resources adalah knowledge yang 
diperlukan pada proses penyusunan 
berbagai artefak kumpulan dari proses 
knowledge templates dan proses instances. 
Dengan tiga jenis pengetahuan tersebut, 
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knowledge management (KM) 
diharapkan dapat dipergunakan 
dan dihasilkan dari proses 
perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan, dan evaluasi penugasan 
dengan mempergunakan 
infrastruktur teknologi yang ada.

Agar KM melekat pada 
organisasi diperlukan peran serta 
seluruh komponen organisasi. 
Mengadopsi hal tersebut, 
maka diusulkan kelembagaan 
KMS BPKP dalam Usulan Draf 
Peraturan Kepala BPKP tentang 
Pedoman Pelaksanaan Manajemen 
Pengetahuan.

Dalam usulan Peraturan 
Kepala BPKP tentang pelaksanaan 
KMS, Chief Knowledge Officer 
(CKO) atau penanggung jawab 
KMS adalah Sekretaris Utama. 
Tugas dan fungsi CKO adalah 
menjadi executive champion/
leader pengimplementasian 
manajemen pengetahuan serta 
memimpin dan merumuskan 
visi, sasaran, dan strategi KMS. 
Berdasarkan arahan Sekretaris 
Utama, pengelolaan KMS 
dilakukan oleh Puslitbangwas 
dengan Kepala Puslitbangwas 
sebagai Knowledge Manager. 
Dalam pelaksanaan tugasnya, 
Kapuslitbangwas dibantu oleh 
Tim KMS yang melakukan 
koordinasi dengan koordinator 
Manajemen Pengetahuan 
(MP), yaitu eselon II di setiap 
unit. Proses knowledge creation 
diharapkan berjalan di tiap unit 
di bawah komando Koordinator 
MP, artinya mengidentifikasi 
pengetahuan yang diperlukan oleh 
pegawai (user) dan menyediakan 
pengetahuan yang dibutuhkan. 

Diharapkan sumber-sumber 
pengetahuan bisa aktif memberikan 
kontribusi dalam KMS seperti Pelatihan 
di Kantor Sendiri (PKS), pegawai yang 
telah mengikuti workshop/seminar 
baik di dalam maupun di luar negeri, 
Community of Practise (CoP), para ekspertis, 
dan arahan pimpinan. CoP merupakan 
kelompok dari individu yang memiliki 
kepedulian atau minat yang sama untuk 
berinteraksi dan belajar bersama secara 
teratur. CoP bisa merupakan tempat 
berbagi pengetahuan dan mengembangkan 
keterampilan umum, yang terdiri atas 
sekelompok auditor yang berada dalam 
satu penugasan yang dibentuk untuk 
level BPKP dengan konsentrasi pada 
pengetahuan pengawasan intern, SPIP, dan 
APIP; seperti satuan tugas SPIP, Forum 
Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Forum 
Keinvestigasian, dan Forum Keuangan 
(LHP Pengembangan KMS, Puslitbang 
2017). Tidak bisa dipungkiri, perlu upaya 
besar untuk merealisasikan hal tersebut, 
mengingat harus ada perubahan budaya 
di organisasi. Perubahan tersebut sangat 
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POWER is
ACTION x SPEED

memerlukan komitmen pimpinan 
dan kebijakan yang akan melegalisasi 
perubahan budaya tersebut. 

Pada saat ini BPKP sedang 
mendesain BPKP Corporate University 
(CU), dengan KMS sebagai salah satu 
pilarnya. CU didefinisikan sebagai 
satu mesin strategis organisasi yang 
mengintegrasikan secara virtual 
dan digital, semua sumber learning, 
proses, dan SDM untuk mencapai 
tujuan terbaik organisasi melalui 
pemberdayaan SDM dalam ekosistem 
bisnis (DIBTA, 2018). CU diharapkan 
menjadikan BPKP sebagai organisasi 
pembelajar, yaitu kumpulan manusia 
yang bekerja sama meningkatkan 
kapabilitas secara individual maupun 
kolektif dan terus-menerus untuk 
menciptakan kinerja yang konsisten 
dengan aspirasi mendasar yang 
mereka miliki (Peter Senge).

Terkait dengan pembelajaran, 
how leaders learning and develop? Centre 
for creative leadership menyebutkan 
bahwa proses perkembangan pegawai 
50% dipengaruhi oleh assignment, 
25% dipengaruhi oleh relationship, 
sedangkan training hanya 7% 
berpengaruh.  KMS memfasilitasi 
adanya tukar pengetahuan sesama 
pegawai secara cepat dan mudah. 
Akses di mana saja dan kapan saja, 
membuat proses pembelajaran tidak 
harus berhadapan dan di ruang kelas. 
Pengetahuan yang diperoleh pegawai 
bisa diterapkan dalam penugasan, dan 
jika dilakukan secara cepat maka akan 
menjadi keunggulan kompetitif bagi 
BPKP. 

KMS memfasilitasi proses 
learning, sebuah proses yang dimulai 
dari reading, knowing, dan learning. 
Definisi learning (DIBTA, 2018) 
adalah menambah pengetahuan 
yang diperlukan, mengembangkan 
skill, memodifikasi belief/attitude, 
dan membentuk habbit. Artinya, 
pengetahuan tidak sekadar untuk 
diketahui, melainkan tujuan akhirnya 
adalah membentuk kebiasaan. 
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Sosialisasi Peraturan Kepala 
(perka) BPKP Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembinaan, 
Koordinasi, dan Pelaksanaan 

Penelitian/Pengkajian Pengawasan 
di Lingkungan Unit Kerja BPKP 
memberikan umpan balik (feedback) 
kepada Puslitbangwas BPKP. Berbagai 
ekspresi calon peneliti dari unit kerja 
mempertanyakan masalah standar 
operasi dan prosedur (SOP), biaya/
angggaran, termasuk teknis pengkajian/
penelitian. 

Untuk memuluskan penerapan Perka 
BPKP tersebut diperlukan komitmen 
pimpinan yang kuat dari kedua belah 
pihak (Puslitbangwas dan unit kerja di 
lingkungan BPKP), termasuk stakeholder. 
Penerapan perka juga membutuhkan 
SOP agar ada kejelasan pelaksanaan 
di lapangan.  Hasil sosialisasi perka 
menunjukkan beberapa unit kerja di 
lingkungan BPKP sangat menuntut peran 
Puslitbangwas BPKP selaku pemegang 
core business terkait pengkajian/penelitian 
sehingga ia harus menyiapkan SOP-
nya. Kejelasan prosedur pembinaan, 
koordinasi, dan pelaksanaan penelitian/
pengkajian yang akan dilakukan oleh 
unit kerja sangat dibutuhkan guna 
memberikan jaminan kesesuaian dengan 
standar penelitian/pengkajian.  Hal ini 
menjadi tanggung jawab Puslitbangwas 
BPKP dalam menyusun SOP yang 
dimaksud.

Masalah penganggaran kegiatan 
litbangwas yang melibatkan unit kerja 

di lingkungan BPKP cukup menarik 
perhatian. Keinginan pegawai/calon 
peneliti di unit kerja untuk melakukan 
pengkajian/ penelitian cukup potensial 
sepanjang ada dana/biaya untuk kegiatan 
dimaksud.  Selama ini perwakilan 
BPKP belum menganggarkan kegiatan 
penelitian/pengkajian dalam PKPT-
nya. Padahal kenyataan di lapangan 
Perwakilan BPKP juga sering diminta 
melakukan pengkajian atas suatu 
permasalahan, yang nantinya menjadi 
bahan masukan/pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan bagi stakeholder 
di daerah. 

Permasalahan penganggaran 
penelitian/pengkajian ini menimbulkan 
pertanyaan bagi pegawai/calon peneliti, 
apakah dianggarkan oleh unit kerja 
atau oleh Puslitbangwas?  Kalau 
mempertimbangkan anggaran berbasis 
kinerja dan tingkat kepentingan 
pengguna, sebaiknya dianggarkan di 
setiap unit kerja dan masuk ke dalam 
PKPT unit kerja bersangkutan. Pihak 
Puslitbangwas hanya menyiapkan 
standar biaya penelitian, termasuk me-
review tahapan pengkajian/penelitian 
yang akan diajukan anggarannya. 
Dalam hal ini diperlukan adanya forum 
kelitbangan setiap tahun guna membahas 
topik/tema penelitian yang strategis dan 
urgen, harmonisasi pelaksanaan kegiatan 
kelitbangan yang melibatkan unit kerja, 
termasuk koordinasi dalam rangka 
pengumpulan dan pemanfaatan hasil-
hasil litbangwas. Puslitbangwas terfokus 

Membudayakan Litbang
di Unit Kerja
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pada pengendalian 
kualitas 
pengkajian/
penelitian 
terutama masalah 
metodologinya, 
sedangkan secara 
substantif, pengkajian/
penelitian menjadi 
tanggung jawab 
unit kerja yang 
bersangkutan.

Sejalan dengan 
perubahan peran BPKP 
yang tidak hanya di 
bidang assurance, melainkan 
harus mampu melakukan 
consulting terhadap tata 
kelola keuangan negara/
daerah. Pada kasus 
kegamangan pimpinan K/L/P 
dalam menjalankan program, 
BPKP harus berperan sebagai 
problem solver. Tantangan 
pekerjaan yang begitu berat 
dan berisiko tinggi menuntut 
peningkatan kerja yang 
profesional. Memberikan 
masukan kepada  pimpinan 
kementerian/lembaga/
pemerintah daerah tidak 
cukup hanya dari hasil 
pengawasan/audit, melainkan 
lebih dari itu. Pengawasan ke 
depan tidak cukup hanya pada 
tataran output program dan 
akuntabilitas keuangannya, 
tetapi hasil pengawasan 
harus mampu memberikan 
jawaban mengenai hasil 
nyata dari program tersebut, 
apakah memiliki efek untuk 

peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti 
indikator makro ekonomi, perubahan 

perilaku masyarakat, 
penurunan tingkat kemiskinan, 
dan sebagainya. Nah, untuk 
menjawab berbagai indikator 
outcome dan benefit/impact 

dibutuhkan pengkajian 
terkait pengawasan atas 
suatu program strategis. 

Mengapa demikian? 
Hasil pengkajian/penelitian 

tentunya menggunakan data 
secara time series (data beberapa 

tahun) yang diolah dan dianalisis 
sehingga memperoleh hasil 
simpulan pengkajian yang valid 
dan ilmiah. Hasil kajian ini 
akan memberikan gambaran 
apakah program yang 
dilaksanakan dari tahun ke 
tahun memberikan dampak 
positif atau negatif, 
sehingga menjadi bahan 
masukan bagi pihak yang 
berkepentingan dalam 
pengambilan keputusan. 
Kegiatan pengkajian 
suatu program strategis 

menjadi sangat penting 
karena mampu 
memberikan 
gambaran 
pelaksanaan 
suatu program 
secara utuh dan 
komprehensif.

Pertanyaan 
berikutnya, 

apakah pengkajian 
singkat harus mengikuti 
standar yang diatur oleh 

Puslitbangwas BPKP? 
Berdasarkan Perka 
BPKP Nomor 
5 tahun 2016, 

Ilustrasi: freepik
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telah diatur standar pengkajian/
penelitian layaknya kajian ilmiah. 
Jika mengikuti standar ini, kegiatan 
pengkajian memiliki rentang 
waktu minimal tiga bulan atau 
lebih sesuai dengan kompleksitas 
permasalahan yang dikaji/diteliti, 
jumlah responden/objek penelitian, 
dan sebagainya.  Puslitbangwas 
sendiri belum membuat standar/
pedoman kajian singkat dan cepat. 
Jika melakukan kajian singkat, harus 
tetap mengacu kaidah ilmiah umum. 
Substansi kajian yang menjawab 
suatu permasalahan didasarkan 
pada landasan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan teori yang 
mendukungnya. Hal ini dimaksudkan 
agar hasil kajian singkat tetap mampu 
memberikan nilai tambah yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
berdasarkan fakta dan data 
di lapangan.

Terkait dengan kegiatan 
penelitian, apakah ada penilaian 
angka kreditnya? Berdasarkan 
aturan yang berlaku, yaitu Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor PER/220/M.
PAN/7/2008 tentang Jabatan 
Fungsional Auditor dan Angka 
Kreditnya, auditor yang melakukan 
kegiatan penelitian/pengkajian 
di bidang pengawasan, angka 
kreditnya dikategorikan sebagai 
pelaksanaan audit lainnya dalam 
unsur pelaksanaan pengawasan. 
BPKP sendiri belum memiliki jabatan 
fungsional peneliti (JFP) yang angka 
kreditnya untuk kegiatan penelitian/
pengkajian mengacu kepada aturan 
yang dibuat oleh Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI). 
Puslitbangwas BPKP telah melakukan 
kajian terhadap perlunya JFP di BPKP. 
Hasil kajian tersebut menunjukkan 

bahwa memang diharapkan adanya 
peneliti murni yang akan memperkuat 
Puslitbangwas BPKP ke depan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, 
apakah hasil kajian Puslitbangwas 
dapat diakses oleh seluruh pegawai? 
Bagi pegawai internal BPKP, hasil 
penelitian/pengkajian tersebut dapat 
diperoleh dengan mengajukan 
permintaan secara formal kepada 
Puslitbangwas dengan mengisi 
formulir yang disediakan. Sedangkan 
dari pihak eksternal BPKP, hasil 
penelitian/pengkajian dapat diperoleh 
melalui Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) BPKP di Biro 
Hukum dan Humas. Selain itu, dalam 
rangka penyelenggaraan database hasil 
penelitian/pengkajian dan kemudahan 
akses atas hasil penelitian/pengkajian, 
serta menumbuhkan budaya 
saling berbagi pengetahuan, telah 
dikembangkan Knowledge Management 
System (KMS) yang akan menghimpun 
seluruh hasil penelitian/pengkajian 
yang dilakukan oleh Puslitbangwas 
BPKP dan unit kerja lainnya di 
lingkungan BPKP.

Teks
I Wayan Simpen

Bagi pegawai internal BPKP, 
hasil penelitian/pengkajian 

tersebut dapat diperoleh dengan 
mengajukan permintaan secara 
formal kepada Puslitbangwas 
dengan mengisi formulir yang 

disediakan. Sedangkan dari pihak 
eksternal BPKP, hasil penelitian/

pengkajian dapat diperoleh melalui 
Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) BPKP di Biro 

Hukum dan Humas. 
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Pada tanggal 18 September 
2018 satu tonggak baru 
telah ditancapkan di 
Perpustakaan BPKP Pusat. 

Tak seperti biasa, sore hari usai 
waktu salat Asar, ruangan tersebut 
tampak begitu ramai. Dari luar, 
lamat-lamat terdengar alunan 
musik yang turut menghidupkan 
suasana kala itu. 

Sore itu, sebuah catatan sejarah 
telah ditorehkan untuk menandai 
dimulainya aktivitas perpustakaan 
BPKP dengan membawa nuansa 
baru, yaitu Library Café. Untuk 
mengenal lebih dekat tentang 
perubahan yang terjadi pada 
Perpustakaan BPKP Pusat, BPKP 
menyelenggarakan Program 
Pelatihan Mandiri (PPM) dengan 
tema “Apa itu Library Café”.

Dengan konsep baru, acara 
PPM ini diselenggarakan tak 
seperti biasa. PPM ini dirancang 
sebagai sebuah talk show yang 
super duper menarik. Wajar saja, 

sore hari adalah saat pikiran sudah mulai 
penat. Oleh karena itu, bincang santai PPM 
ini ditemani secangkir kopi yang menjadi satu 
solusi untuk menyegarkan kembali pikiran. 

Belum lagi, Muhammad Zulkifly alias 
Bang Izul, host super keren yang memandu 
acara saat itu mampu membuat suasana 
menjadi begitu hidup. Tak kalah menariknya, 
dua tamu PPM saat itu Rury Hanasri dan 
Nur Ana Sejati, inisiator Library Café, terlihat 
begitu bersemangat untuk bercerita.

 
Mengapa Perlu Library Café?

Mengawali pembahasan Library Café, 
Rury bercerita tentang keresahannya dalam 
pengelolaan Knowledge Management System 
(KMS) BPKP, yaitu KMS sebagai media 
untuk berbagi pengetahuan di lingkungan 
BPKP masih kurang banyak digunakan oleh 
pegawai. Berdasarkan data pengunjung 
KMS di bulan Juli 2018, persentasenya hanya 

Menumbuhkan Budaya Berbagi 
Pengetahuan, BPKP Mengenalkan 
Library Café
Teks Rudy M. Harahap, Rury Hanasri

Kepala 
Puslitbangwas 

BPKP, Sudiro, 
didampingi 

Kepala Bidang 
Program dan 

Kerjasama, 
Rudy M. 

Harahap.

Foto Dok.
Puslitbangwas

Sebuah catatan sejarah 
telah ditorehkan 
untuk menandai 

dimulainya aktivitas 
perpustakaan BPKP 
dengan membawa 
nuansa baru, yaitu 

Library Café.
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sebesar 3% dari jumlah pegawai BPKP di 
seluruh Indonesia. 

Sebagai pengelola KMS, Rury ingin 
mencari langkah-langkah strategis untuk 
meningkatkan jumlah pengunjung KMS 
tersebut. Menurutnya, ada tiga aspek 
yang dibutuhkan dalam pengembangan 
KMS, yaitu people, process, dan technology. 
Katanya, mengutip Wenger (2001), jika 
upaya mengelola pengetahuan melalui 
teknologi informasi tidak menunjukkan 
hasil yang menggembirakan, maka 
diperlukan pendekatan baru, yaitu fokus 
pada aspek people dan struktur sosial 
yang ada di dalamnya, yang disebut 
dengan community of practice (COP). 

Jika dilihat secara internal, pada 
dasarnya BPKP telah memiliki banyak 
COP, yaitu sekelompok orang yang 
berbagi kepedulian atau hasrat untuk 
mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. 
Sebagai contoh, kini telah terdapat forum 
diskusi di Lotus Notes yang berjumlah 71 
forum. Namun, yang aktif di tahun 2018 
hanya sekitar 21 forum. 

Selain itu, terdapat banyak satuan 
tugas (taskforce) di BPKP. Mereka ini 
merupakan COP yang bisa menjadi 
sumber pengetahuan di BPKP. 
Sayangnya, pengetahuan berbagai COP 
tersebut belum ter-capture dalam KMS. 
Oleh karena itu, masih dibutuhkan 
media atau ruang alternatif untuk 
mempertemukan mereka, terutama 

mereka yang ingin berbagi dan 
meningkatkan pengetahuannya. 

Di saat yang sama, keresahan Rury 
juga menjadi perhatian Ana. Dalam 
diskusi itu, ia menyampaikan beberapa 
persepsi pegawai tentang kondisi 
perpustakaan BPKP yang berada di 
Gedung Pusat BPKP maupun daerah. 
Katanya, perpustakaan BPKP dirasakan 
begitu sepi pengunjung. Sementara 
itu, buku-buku yang tersedia di 
perpustakaan masih jadul alias kurang 
up-to-date. Bahkan, bagi banyak orang, 
perpustakaan ini sering diasosiasikan 
sebagai tempat untuk menghilangkan 
rasa kantuk, yaitu tempat untuk 
menumpang tidur.

Dengan latar belakang itulah, kedua 
inisiator ini berkolaborasi mencari 
inovasi baru untuk merevitalisasi 
perpustakaan BPKP. Pada saat yang 
sama di belakang panggung, Rudy 
M. Harahap, atasan baru Rury di 
BPKP dan rekan kerja sukarela Ana di 
Pergerakan Birokrat Menulis, sangat 
mendorong inovasi tersebut. Di saat 
yang sama, Chekat F. Rosyadi, yang 
baru kembali dari kuliah masternya 
di United Kingdom juga pernah 
berusaha merevitalisasi perpustakaan 
BPKP, yaitu dengan melakukan survei 
tentang pendapat pegawai terhadap 
perpustakaan BPKP. 

Sekretaris Utama 
BPKP, Dadang 
Kurnia, bersama 
inisiator Library 
Café, Rury Hanasri 
dan Rudy M. 
Harahap

Foto Dok.
Puslitbangwas
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Dari sanalah awal terbersitnya ide 
merealisasikan Library Café di BPKP, yang 
mencoba memadukan antara konsep 
perpustakaan sebagai tempat yang menyediakan 
berbagai buku pengetahuan dan tempat untuk 
berbagi pengetahuan dengan konsep “kedai 
kopi”. Usaha ini diharapkan akan menarik 
pegawai BPKP untuk berinteraksi dengan 
perpustakaan dan mengikuti kegiatan-kegiatan 
sharing knowledge yang diadakan di Library Café. 

Gayung pun bersambut. Ibarat bola salju, 
gagasan tentang Library Café bergulung dan 
semakin mendapat dukungan dari banyak pihak, 
termasuk Sekretaris Utama BPKP Dadang Kurnia 
dan Auditor Utama BPKP Maliki Heru Santosa. 
Ternyata, mereka pun telah memendam hasrat 
lama untuk merevitalisasi perpustakaan. Sebagai 
contoh, Dadang tidak ingin perpustakaan BPKP 
hanya menjadi museum. Katanya, perpustakaan 
ini perlu diberikan “ruh” agar bernyawa. 

Meniupkan “Ruh” Library Café
Mengingat Library Café adalah salah satu 

sarana untuk menyemarakkan dan menyuburkan 
iklim berbagi pengetahuan, sore itu Rury juga 
memperkenalkan dan mengajak kita terlibat 
aktif berinteraksi dengan KMS. Ia kemudian 
menjelaskan fitur-fitur yang tersedia di KMS 
dan cara login-nya. Menurutnya, BPKP telah 
memiliki beragam COP, tetapi kegiatan COP ini 
belum terintegrasi ke dalam KMS. Harapannya, 
kegiatan-kegiatan rutin Library Café dapat menjadi 
wadah bagi COP untuk berbagi pengetahuan. 
Hasil diskusi di Library Café nantinya akan 
diunggah ke dalam KMS agar bisa dinikmati oleh 
pegawai yang tidak bisa hadir ke acara tersebut. 

Kegiatan di Library Café akan diadakan 
secara periodik, yaitu satu kali dalam satu 
minggu, dengan tema-tema yang berbeda-
beda. Tema-tema ini akan didesain semenarik 
mungkin supaya dapat meningkatkan minat 
peserta untuk hadir di setiap acara Library Café. 
Dengan demikian, akan muncul budaya baru 
di lingkungan BPKP, yaitu budaya berbagi 

pengetahuan melalui diskusi 
dengan suasana santai seperti 
di Library Café. 

Harapan Terhadap Library Café 
Bea Rejeki Tirtadewi, 

Direktur di Deputi Bidang PKD 
BPKP, sangat mengapresiasi 
inovasi Library Café. Menurutnya 
inovasi ini berhasil melakukan 
perubahan terhadap kondisi 
perpustakaan BPKP. Ia berharap, 
inovasi ini akan menjadi media 
untuk meng-capture knowledge di 
lingkungan BPKP. 

Dalam pandangannya, Library 
Café juga akan memberikan 
kesempatan yang besar bagi 
para generasi milenial untuk 
menyerap pengetahuan yang 
diberikan baik oleh para senior 
di BPKP maupun pembicara 
eksternal. Oleh karena itu, ia 
memberikan dukungan penuh 
terhadap konsep Library Café 
ini. Ia juga berkomitmen akan 
mengajak para direktur serta 
menginventarisasi topik-topik 
yang bisa dibahas di Library Café.

Iwan Taufiq, Direktur Deputi 
Bidang Polhukam PMK BPKP, 
juga menunjukkan apresiasinya 
terhadap inovasi. Ia siap 
memberikan dukungan terhadap 
kegiatan berbagi pengetahuan 
yang akan dilakukan di Library 
Café. Iwan mengharapkan Library 
Café akan menjadi penopang 
pengetahuan (knowledge base) di 
BPKP.

Maliki, auditor utama BPKP, 
sudah memberikan dukungan 
sejak ide ini digulirkan. Ia juga 
menyatakan kesediaannya untuk 
turut aktif dalam kegiatan Library 
Café. Katanya, Library Café akan 
menjadi contoh bahwa BPKP 
sudah melakukan terobosan-
terobosan yang bersifat dinamis.

Pada kesempatan itu, Rudy 
M. Harahap mengharapkan agar 
Library Café menjadi salah satu 
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inovasi untuk menghidupkan kembali 
perpustakaan, mengubah stigma 
library jaman old menjadi media 
bagi pegawai untuk saling sharing 
knowledge. Selain itu, ia juga melihat 
Library Café bisa menjadi alternatif 
tempat bagi pegawai BPKP untuk 
mengurangi tingkat stres mereka, 
selain tentunya suatu success story 
BPKP yang patut dibanggakan. Ia pun 
mengusulkan salah satu tamu Library 
Café ke depan adalah keluarga para 
pegawai BPKP. Mereka bisa mengikuti 
topik-topik yang bermanfaat langsung 
untuk mereka, seperti topik dengan 
judul ‘How to Get Scholarship?’.

Rudy menambahkan bahwa warga 
negara yang tingkat kebahagiaannya 
tinggi, performanya ternyata lebih 
tinggi dibandingkan dengan warga 
negara yang memiliki tingkat 
kebahagiaan yang lebih rendah. Oleh 
karena itu, Library Café bisa menjadi 
ruang untuk meningkatkan tingkat 

kebahagiaan pegawai BPKP bersama 
keluarganya. 

Rury dan Ana di akhir 
pemaparannya memberikan apresiasi 
terhadap dukungan seluruh peserta 
diskusi. Harapannya, di masa 
mendatang Library Café dapat 
dilaksanakan juga di perwakilan 
BPKP seluruh Indonesia. Bahkan, 
mereka berharap Library Café ini 
dapat menjadi pionir merevitalisasi 
perpustakaan dan membangun 
budaya knowledge sharing di instansi 
lain. Mereka juga mengharapkan para 
generasi milenial dapat memberikan 
buah pikiran untuk menyukseskan 
Library Café. Kedua inisiator ini juga 
mengharapkan dengan adanya Library 
Café bisa menjadi sebuah melting pot 
yang mampu menjadi sarana untuk 
membangun kohesivitas yang egaliter 
tanpa sekat kelas, antara para pejabat 
dengan pegawai, serta antara generasi 
jaman old dan generasi jaman milenial.

Library Café juga akan memberikan 
kesempatan yang besar bagi para generasi 

milenial untuk menyerap pengetahuan 
yang diberikan baik oleh para senior di 

BPKP maupun pembicara eksternal. 
- Bea Rejeki Tirtadewi

Foto Dok. 
Puslitbangwas
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Dekan Universitas Indonesia, 
Ari Kuncoro, Ph.D., pada 
sambutannya menegaskan 
kembali makna dunia 

yang memasuki zaman guncangan. 
Strategi yang dihadapi adalah 
memperbaiki exposure konvensi dan 
inovasi. Industri yang mengadopsi 
teknologi internet (internet of things) 
seperti Gojek dan Grab terbukti 
sukses menjadi penantang bisnis 
jasa angkutan orang dan barang 
konvensional karena lebih efisien 
mengelola sumber daya. Industri 
media online juga tumbuh menjadi 
penyedia informasi alternatif yang 
menyuarakan pandangannya 
sendiri kepada khalayak luas. Dunia 
bisnis terguncang seperti telah 
terjadi ledakan bom nuklir. Dunia 
terguncang oleh banyaknya informasi 
berlimpah yang menunggu untuk 
dimanfaatkan. Kerahasiaan dan 

validitas data menjadi isu baru pada skala 
yang tidak terbayangkan sebelumnya. 

Penyelenggaraan konferensi diharapkan 
menjadi wadah pertemuan ide dan gagasan 
yang sudah tertuang dalam karya tulis ilmiah 
untuk mengerakkan arah arus konvensi 
dan inovasi di lingkungan yang serba tidak 
terduga. Ilmu sosial (social science) diyakini 
mampu menjadi jalan raya untuk dilalui 
pergerakan konvensi dan inovasi. Apakah ada 
perbedaan besar antara pilihan untuk tidak 
ikut arus dan pilihan untuk ikut beradaptasi 
dengan pergerakan ini? Pertanyaan seperti 
ini perlu mendapat tempat untuk mendapat 
jawaban yang layak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 
Ph.D. dalam sambutannya menekankan 
penting tiga unsur yang perlu dicermati untuk 
melakukan adaptasi, yaitu TPE singkatan 
dari Technology, Productivity, and Equality. Isu 
yang mengemuka dalam kompetisi ini adalah, 
mereka yang tertinggal di belakang (left 
behind) merupakan kaum miskin. 

MENGELOLA BISNIS DI ERA GUNCANGAN
(DISRUPTION ERA)

Teks Putut Hardiyanto

The Asia-Pacific Research 
in Social Sciences and Humanities Conference

- Universitas Indonesia
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Teknologi 

dengan munculnya 

cryptocurrency yang semula 

hanya berlaku di jagad game online 

menjadi mata uang terkuat saat ini. 

Mata uang yang tidak tunduk pada aturan 

negara, tetapi tunduk pada hukum pasar 

murni dan merupakan jenis alat pembayaran 

yang mengubah kecepatan transaksi 

perdagangan. Kelanjutan eksplorasi ruang 

angkasa dengan semakin kerasnya perwujudan 

menjadikan Planet Mars sebagai tempat 

pemukiman baru umat manusia telah mengubah 

gaya hidup masyarakat di negara maju. Tambahan 

energi juga disumbangkan oleh generasi milenial 

yang tidak memiliki rasa takut untuk menjelajah. 

Generasi yang berani berekspresi dan tidak khawatir 

akan jejak digital yang dapat membawa ke persoalan 

hukum. Inilah dunia yang memaksa perubahan pada 

penyediaan barang dan jasa. Generasi yang tidak 

lagi memahami apa hubungan antara kaset dengan 

pensil? Pengalaman terbagi menjadi yang bersifat 

publik dan pengalaman privat. Selamat datang 

kepada Block Chain Technology (BCT), yaitu suatu 

teknologi yang membolehkan informasi digital 

terdistribusi, tetapi tidak dapat digandakan. 

Teknologi ini memungkinkan penggunaan 

mata uang digital sebagai alat 

pembayaran yang 

aman.

Foto 

Dok. Konferensi 

APRISH UI - 2018

Ilustrasi: freepik
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Unsur produktivitas terkait 
dengan isu urbanisasi yang semakin 
masif. Penggunaan teknologi telah 
meningkatkan laju produktivitas 
ke skala yang tidak terbayangkan 
sebelumnya. Hal ini memaksa para 
pembuat kebijakan untuk meninjau 
kembali berbagai hal mendasar 
terkait kompetisi, kewajaran, dan 
kesempatan bagi para pelaku 
industri.  Pembuat kebijakan perlu 
memikirkan ulang konsep ekonomi 
yang sudah mengeras di masa lalu, 
yaitu pertumbuhan selalu berbanding 
lurus dengan produktivitas. Jika 
ditinjau dari penguasaan matematika, 
science, dan membaca yang diukur 
menggunakan pendekatan PISA, 
Indonesia masih menjadi negara 
yang belum efisien dalam mengelola 
sumber dayanya, berada di urutan 
62 dari total 72 negara. Kondisi ini 
merupakan masalah struktural yang 
sulit diperbaiki untuk meningkatkan 
produktivitas, bahkan di lingkup 
negara-negara yang sedang 
berkembang. Penguatan kerja 
sama yang melibatkan tiga pihak, 
yaitu pemerintah, universitas, dan 
dunia usaha untuk memanfaatkan 
pengeluaran penelitian dan 
pengembangan demi memacu 
produktivitas menjadi hal yang 
tak terelakkan. Kebijakan yang 
dirumuskan lebih tertuju kepada 
lebih banyak munculnya bisnis 
start-up dari lulusan universitas. 
Alumni tidak lagi dituntut untuk 

siap bekerja, melainkan lebih dituntut 
untuk siap beradaptasi. Hal ini beralasan 
karena menjadikan start-up yang sukses 
berbisnis perlu segudang pengalaman 
gagal yang perlu dihadapi. Angkatan 
kerja dihadapkan pada tantangan untuk 
mampu beradaptasi dibanding tantangan 
mampu bekerja. Isunya bukan lagi lulusan 
mana, melainkan seberapa tangguh 
seseorang beradaptasi terhadap cepatnya 
perubahan. Kemampuan untuk menjadi 
pembelajar abadi merupakan keharusan 
yang tak terhindarkan lagi. Hanya 
mengandalkan ijazah sudah waktunya 
ditinggalkan. Keterampilan vokasi perlu 
dipelajari dan dipahami. 

Teknologi menghadirkan cara baru 
dalam berbisnis. Instagram tidak perlu 
merekrut fotografer untuk menyediakan 
stok slide foto yang melimpah. Begitu 
juga dengan Gojek dan Grab tidak perlu 
memiliki armada mobil dan motor untuk 
mengantar orang dan barang. Tantangan 
pemerintah adalah mewujudkan jaring 
pengaman sosial baru, yaitu jaring 
pengaman pekerjaan. Jaring pengaman 
ini ditujukan kepada para lansia yang di 
masa lalu tergolong sebagai usia pensiun. 
Kebijakan pajak tidak lagi menuju pada 
pungutan penghasilan untuk pembiayaan 
pembangunan, melainkan pajak diyakini 
akan menuju pada penguatan fondasi 
ekonomi. Pajak menjadi lebih fleksibel. 
Kebijakan publik harus mampu melayani 
teknologi agar kemanusiaan tetap terjaga 
utuh sekalipun gaya dan cara berbisnis, 
bekerja, serta berinteraksi telah banyak 
berubah.

Tentang Konferensi
Konferensi berlangsung selama tiga hari, tanggal 13-15 Agustus 2018. Hari 

pertama setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan Plenary Session. Hari kedua 
acara diisi dengan Panel Session. Hari terakhir acara diisi dengan Panel Session dan 
Plenary Session. Setiap Panel Session terbagi menjadi tujuh kelas, yaitu Social and 
Political Sciences (SOC), Art and Humanities (HUM), Administrative Science (ADM), 
Economics and Business (ECON), Psychology (PSY), Law (LAW), serta School of Strategic 
and Global Studies (SGS). Di setiap kelas rata-rata dipresentasikan lima karya tulis 
ilmiah. Konferensi diakhiri dengan penutupan dan pemberian penghargaan untuk 
karya tulis ilmiah terbaik.
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APA?
(World Bank, 2009) menyebutkan 

ada tiga tingkat kedalaman evaluasi 
untuk memahami efektivitas hasil 
suatu program, yaitu pendekatan 
deskriptif, normatif, dan evaluatif. Jika 
menggunakan pendekatan eksperimen, 
kedalaman evaluasi dapat dibedakan 
menjadi tiga pendekatan, yaitu evaluasi 
non-eksperimen, evaluasi kuasi-
eksperimen, dan evaluasi eksperimental. 
Perbedaan utama tingkatan eksperimental 
pada evaluasi mempertimbangkan apakah 
ketiga fitur berikut dapat dilakukan pada 
saat evaluasi berlangsung, yaitu:

1. apakah pemilihan sampel (partisipan) 
evaluasi dilakukan secara acak 
(random)?;

2. apakah pengevaluasi melakukan 
analisis perbandingan kelompok 
(group comparison) antara sampel 
yang mendapat program (intervensi 
program) dan sampel yang tidak 
mendapat program (control group)?;

3. apakah pengevaluasi mengukur 
perbandingan data historis hasil 
sampel sebelum dan sesudah (before-
and-after) program diluncurkan.

IMPACT EVALUATION
IN ACTION
Teks Putut Hardiyanto

Pendekatan eksperimental untuk 
mendukung suatu program lazim 
dilakukan untuk mendapatkan keyakinan 
ilmiah atas kelayakannya. Efektivitas 
program diukur signifikansinya secara 
uji statistik. Teknik yang dilakukan 
disesuaikan dengan asumsi yang 
dikaitkan dengan ketiga hal tersebut di 
atas.

Dengan mempertimbangkan 
pendekatan eksperimentasi, pendekatan 
deskriptif adalah evaluasi efektivitas 
program dengan mendeskripsikan 
ketercapaian program mulai dari proses, 
kondisi, hubungan kelembagaan, 

dan pandangan para pemangku 
kepentingan (stakeholders). Apabila 
dihendaki, pendekatan deskriptif boleh 
saja memasukkan penjelasan mengenai 
perbandingan kelompok maupun 
perbandingan, tetapi ini tidak wajib.

Pendekatan normatif adalah 
evaluasi efektivitas program dengan 
membandingkan kondisi ketercapaian 
program dengan yang seharusnya 
tercapai. Evaluasi dilakukan dengan 
menilai aktivitas dan ketercapaiannya 
sesuai target di awal. Pada pendekatan 
normatif dimungkinkan untuk 
menyajikan fitur perbandingan antara 
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sampel yang mendapat program dengan 
yang tidak mendapat program. Juga dapat 
disajikan fitur pengukuran hasil sampel 
sebelum dan sesudah program. Metode 
yang digunakan dalam pendekatan 
normatif adalah non-random sampling.

Pendekatan evaluatif  adalah evaluasi 
keberhasilan program dengan mengukur 
adanya perbedaan yang signifikan 
(dampak) antara keluaran yang dihasilkan 
penerima program (faktual) dengan 
keluaran yang dihasilkan bukan penerima 
program (kontra-faktual). Faktor yang 
memengaruhi outcome dikendalikan secara 
ketat (controlled), satu-satunya perbedaan 
yang hendak diukur adalah pengaruh 
pemberian program terhadap kenaikan 
keluaran produksi. Jika Y1 adalah hasil 
keluaran individu penerima program 
(Y|P=1) dan Y2 adalah hasil keluaran 
individu bukan penerima program 
Y|P=0, maka pendekatan evaluatif adalah 
mengukur besaran 

Tentunya tidak semua individu dari 
populasi akan dievaluasi outcome-nya. 
Hanya individu terpilih lah yang akan 
dipantau dan diukur. Contoh, program 
ketahanan pangan padi yang memberikan 
intervensi berupa subsidi pupuk, benih, 
dan alat produksi pertanian pada 
kecamatan K, maka populasi evaluasi 
adalah seluruh petani padi yang berada 
di batas wilayah. Pengacakan dilakukan 
berdasarkan kesamaan karakteristik 
petani, seperti gender, pendidikan, 
jenis benih dan pupuk yang digunakan, 
dan lain sebagainya. Pengacakan akan 
menghasilkan dua grup petani, yaitu 
grup yang mendapat intervensi (treatment 
group) dan grup yang tidak mendapat 
intervensi (control group).  

Δ = Y1 — Y0

Ukuran sampel yang 
diperlukan tergantung dari 
seberapa besar margin error 
yang ditoleransi, semakin kecil 
margin, semakin teliti ukuran 
Δ = Y1 — Y0 nya. Dengan 
aplikasi SSC (sample size 
calculator) seperti  http://www.
raosoft.com/ dapat dihitung 
sampel yang diperlukan. 
Contoh, dari populasi 2.930 
petani diinginkan adanya 
margin error sebesar 3%, maka 
sampel yang diperlukan 
dengan tingkat keyakinan 95% 
adalah 783 petani. Tentunya 
jika ada dua kelompok yang 
ingin dibandingkan, prosedur 

awalnya adalah membagi populasi menjadi dua 
grup dengan karakteristik yang sama yaitu, 40% 
perempuan, 20% lulusan SMA, 20% Benih IR-64, 
dan 30% Pupuk NPK. 

Masalah yang muncul dengan adanya 
pengelompokkan sampel pada evaluasi yang 
melibatkan individu adalah adanya kecenderungan 
untuk patuh (full compliance) atau tidak patuh (non 
compliance). Faktor kepatuhan ikut memengaruhi 
asumsi dalam membangun metode yang tepat yang 
tepat untuk mengukur efek perlakuan (treatment 
effect) dari program.
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METODE 
Berdasarkan ketiga fitur di atas dan 

mempertimbangkan tingkat kepatuhan 
individu untuk tetap dalam kelompoknya, 
maka ada lima metode yang dapat 
digunakan, yaitu:
1. RCT (Randomized Control Trial);
2. DID (Difference-in-Differences);
3. PSM (Propensity Score Matching);
4. RD (Regression Discontinuity);
5. IV (Instrumental Variable).

Jika ketiga fitur di atas dapat diakses 
oleh evaluator, maka metode RCT adalah 
yang terbaik. Ada tiga kasus yang dapat 
terjadi pada penerapan metode RCT, 
dikaitkan dengan faktor compliance 
menjadi anggota kelompok, yaitu:

Kasus 1. Jika seluruh anggota 
kelompok patuh pada status yang 
diberikan, maka pengaruh intervensi 
program dapat diukur nilai rata-ratanya 
menggunakan ATE (Average Treatment 
Effect).

Kasus 2. Jika sebagian anggota 
kelompok tidak patuh dan 
ketidakpatuhan ini berlaku satu arah 
(tidak berlaku sebaliknya) dengan 
ketidakpatuhan ini adalah jenis Never 
Takers, yaitu tidak pernah menerima 
perlakuan sekalipun sudah terpilih, maka 
estimasi ATE tidak dapat lagi digunakan, 
tetapi diganti dengan ATT (Average 
Treatment on Treated). Hal ini disebabkan 
pengukuran hanya dilakukan untuk porsi 
sampel yang patuh dengan penugasan. 
Pada porsi sampel yang tidak patuh, efek 
perlakuan (treatment) adalah sama antar 
kelompok. Dengan ATT, jumlah sampel 
berkurang hanya tersisa pada individu 
kelompok yang patuh pada penugasan 
yang diberikan, yaitu sebagai kelompok 

perlakuan atau kelompok kontrol. Cara 
lain untuk mengukur pengaruh intervensi 
program adalah dengan menggunakan 
ITT (Intention to Treat). Cara ITT lebih 
elegan karena tidak perlu menghapus 
sampel yang tidak patuh, tetapi 
menambahkannya dengan menghitung 
nilai rata-rata dari yang patuh dan yang 
tidak patuh. Alasannya, dari yang tidak 
patuh mungkin saja ada nilainya (tidak 
kosong seperti pada ATT).

Kasus 3. Jika sebagian anggota 
kelompok tidak patuh dan 
ketidakpatuhan ini berlaku timbal balik, 
yaitu anggota kelompok perlakuan 
menolak intervensi (Never Takers) atau 
anggota kelompok kontrol meminta 
intervensi program (Always Takers), maka 
estimasi ATT maupun ITE tidak dapat lagi 
digunakan dan sebagai gantinya untuk 
mengukur LATE (Local Average Treatment 
Effect) adalah menggunakan metode IV 
(Instrumental Variable).

METODE NONRANDOM
RCT adalah metode evaluasi 

menggunakan random sampling, 
sedangkan keempat metode evaluasi 
non-RCT dikenal juga dengan sebutan 
nonrandom sampling, sebab pada keempat 
metode ini sampling dilakukan dengan 
mengandalkan ketersediaan data tanpa 
harus melalui proses random. 

Metode DID digunakan apabila 
evaluator memiliki informasi 
untuk melakukan dua jenis analisis 
perbandingan, yaitu perbandingan 
kelompok (cross-section) dan 
perbandingan data historis (before-and-
after). Penggabungan itu dirumuskan 
sebagai berikut:

DID = {(treatmen;after) − (treatment;before)} − {(control;after) − (control;before)}
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Pada DID diasumsikan bahwa tidak 
ada isu ketidakpatuhan (compliance) baik 
yang bersifat searah maupun timbal-balik 
pada anggota kelompok. Jika muncul 
kelompok Always Takers atau Never Takers 
pada kelompok, maka penerapan DID 
dapat dilakukan setelah melalui proses 
matching antar kelompok menggunakan 
pendekatan PSM. Dasar penggunaan PSM 
adalah probabilitas partisipasi program 
yang bersifat diskontinu (1 = ikut, 0 = tidak 
ikut).

REGRESSION DISCONTINUITY (RD)
Metode RD membuat konstruksi 

perbandingan antar kelompok tidak 
lagi pada probabilitas keikutsertaan, 
melainkan menggunakan titik acuan 
persyaratan pantas terpilih penerima 
program, yaitu suatu karakteristik 
yang berbentuk variabel kontinu. 
Variabel acuan ini berkorelasi dengan 
variabel outcome. Ide dasar metode RD 
adalah memisahkan kedua kelompok 
berdasarkan urutan nilai variabel 
kepantasan. Analisis DID dilakukan 
dengan membandingkan adanya garis 
diskontinu yang terbentuk di sekitar titik 
cut-off. 

INSTRUMENTAL VARIABLE (IV)
Metode ini dilakukan jika terjadi 

ketidakpatuhan yang berlaku dua arah. 
Setelah dilakukan pemilihan sampel 
secara acak ternyata terjadi dua hal 
berikut:
1. Sebagian anggota kelompok yang 

mendapat intervensi program 
menolak untuk menerima (Never 
Takers);

2. Sebagian anggota kelompok yang 
sudah ditetapkan tidak mendapat 
perlakuan program berusaha untuk 
mendapat intervensi (Always Takers).

Evaluasi dilakukan untuk 
mengestimasi efek dari pemberian 
program terhadap keluaran dengan 
melakukan perbandingan antara 
dua kelompok. Namun, justru di 
sinilah muncul bias, karena adanya 
kecenderungan tidak patuh pada 
penugasan yang diberikan. Ada individu 
yang selalu bertindak  Never Takers 
atau sebaliknya Always Takers. Metode 
IV berusaha menurunkan bias seleksi 
kelompok dalam analisis regresinya. 
Mengikuti adanya dua sumber variasi 
atas partisipasi program, yaitu dari 
pemilihan secara acak dan dari adanya 
ketidakpatuhan, maka analisis IV 
menggunakan dua tahap analisis regresi, 
yaitu:
1. pertama, melakukan regresi pada 

partisipasi P pada suatu variabel 
Z (Instrumental Variable) dan 
menghitung nilai fitted value dari 
P-estimasi untuk setiap individu;

2. kedua, melakukan regresi pada output 
Y pada P-topi untuk mengestimasi 
impact dari program.

Ilustrasi: freepik
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Instrumental variable (Z) dipilih dari 
variabel yang tidak berkorelasi dengan bias 
seleksi pemilihan kelompok, tetapi berkorelasi 
dengan variabel partisipasi (P). Contoh, pada 
program pemberian insentif murid berupa 
voucher untuk meningkatkan skor nilai ujian 
di Kolombia (Angrist et al., 2002), karena 
jumlah voucher terbatas, dilakukan sistem 
pengundian. Kemudian dijalankan metode RCT 
untuk mendapatkan perbandingan kelompok. 
Namun, karena data menunjukkan adanya 
ketidakpatuhan yang bersifat dua arah, maka 
dilakukan penggunaan metode IV dengan 
memilih undian U sebagai instrumental variable. 
Sebagai catatan, pada regresi partisipasi P undian 
Z dapat terjadi P=ikut, Z=tidak dapat undian, 
atau sebaliknya P=tidak ikut, Z=dapat undian.

KONKLUSI
Secara ringkas kelima metode 

evaluasi impact suatu program 
dapat dirangkum dalam diagram 
di bawah ini. Tiga hal yang 
perlu diperhitungkan dalam 
menentukan jenis evaluasi adalah 
Randomization Process, Group 
Comparison, dan Before-and-After. 
Selain ketiga hal tersebut hal lain 
yang mempertajam estimasi adalah 
memahami karakteristik sampel, 
apakah berciri Always Takers atau 
Never Takers. Pemahaman atas 
sampel membantu evaluator 
merancang desain evaluasi yang 
tepat sehingga informasi yang 
dihasilkan juga valid.

PERSAMAAN REGRESI
Untuk kelima metode di atas menggunakan persamaan regresi sederhana dengan 

tiga variabel, yaitu Y sebagai keluaran, X sebagai variabel intervensi program, dan 
P atau Z sebagai variabel partisipasi program. ATT disesuaikan bisa berbentuk ATE 
(RCT), ATT (tidak patuh satu-arah/non random), dan ITT (probabilitas intensi/non 
random).

Grafik
Putut Hardiyanto

Y = β₀ + β₁X + P × ATT(X) + ε
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CONTOH BPKP (2014)
Pada tahun 2014, BPKP melaksanakan 

kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan 
Program Ketahanan Pangan. Evaluasi 
dilaksanakan oleh Direktur Pengawasan 
BPKP Pusat/Kepala Perwakilan 
BPKP di bawah koordinasi Deputi 
Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang 
Perekonomian. Evaluasi dilaksanakan di 
tujuh provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, 
Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan

Sejak awal evaluasi tidak dilakukan 
pendekatan before-and-after subsidi. Juga 
tidak dilakukan pembagian kelompok 
treatment dan kelompok control. Data 
diperoleh dari Kelompok Tani. Tidak 
semua anggota kelompok menerima 
subsidi. 

Variabel yang digunakan pada 
evaluasi ini adalah hasil panen padi, 
pupuk, dan benih. Lahan yang ditanami 
padi mampu menghasilkan tiga kali 
panen, yaitu hasil panen ke-3 Tahun 2013, 
hasil panen ke-1 Tahun 2014, dan hasil 
panen ke-2 Tahun 2014. Hasil panen padi 
diukur secara ordinal, yaitu 0-5 ton 
(skor 1), 5-10 ton (skor 2), dan >10 ton 
(skor 3). Satuan pupuk dan benih adalah 
kg. 

Pendekatan analisis menggunakan 
pendekatan quasi experimental method.  
Untuk mengukur ATT (Average Treatment 
Effect on Treated) digunakan pendekatan 
cross-section without matching dan cross-

section with matching. Pendekatan ini 
merupakan pendekatan DID dengan 
asumsi tidak ada perubahan pola tanam, 
cuaca, penggunaan teknologi, dan faktor 
yang menimbulkan variasi hasil tanam 
sehingga data before-and-after kedua 
kelompok adalah serupa. Isu kepatuhan 
(compliance) tidak diamati sehingga dapat 
diabaikan. Perbedaan metode without 
matching dan with matching adalah pada 
jumlah sampel yang dibandingkan. 
Jika without matching, maka jumlah n 
sampel adalah berbeda antar kelompok, 
sedangkan pendekatan with matching 
adalah n sampel yang sama. Pengukuran 
matching menggunakan nilai Propensity 
Score yang dihitung dari variabel yang 
menjadi karakteristik responden. Untuk 
keperluan matching maka dilakukan 
pengukuran nilai propensity to participate 
yang dihitung sebagai nilai probabilitas 
antara 0 sampai 1, Variabel Z bernilai 0 
untuk petani yang tidak terima subsidi 
dan bernilai 1 untuk yang menerima 
subsidi Pr(Z). Strategi yang dilakukan 
adalah menghitung nilai Pr(Z) setiap 
individu menggunakan identitas 
responden sebagai matching. Variabel yang 
dipilih adalah (a) Usia (U), (b) Jumlah 
keluarga (K), (c) Jumlah tahun menempuh 
pendidikan (S), dan (d) Lahan yang 
ditanami padi (L, dalam satuan are).

Dampak pemberian subsidi pada 
produktivitas petani padi yang diukur 
dari nilai ATT-nya dapat disimpulkan 

Catatan: *, **, ***, **** menunjukkan koefisien terkait adalah signifikan pada 
15%, 10%, 5%, 1% berurutan.
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disimpulkan bahwa pemberian 
subsidi benih tidak berpengaruh secar 
signifikan pada semua hasil panen 
pada tiga musim tanam. Efek subsidi 
benih pada hasil panen menunjukkan 
pengaruh ATT yang negatif secara 
signifikan pada hasil panen ke-1 
Tahun 2014. Hasil panen petani 
yang menerima subsidi lebih sedikit   
sebesar 14,10% dibandingkan petani 
yang tidak menerima subsidi.

Bila menggunakan pendekatan 
Cross-section With Matching dapat 
disimpulkan bahwa pemberian subsidi 
benih berpengaruh secara signifikan 
pada hasil panen ke-1 Tahun 2014 
dengan koefisien pengaruh 
sebesar 0,005. Efek subsidi pupuk pada 
hasil penen menunjukkan pengaruh 
ATT yang negatif secara signifikan 
pada hasil panen ke-2 Tahun 2014. 
Hasil panen petani yang menerima 
subsidi benih lebih sedikit 
sebesar 15,9% dibandingkan petani 
yang tidak menerima subsidi.
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dalam tabel berikut.
SUBSIDI PUPUK

Dengan menggunakan pendekatan 
Cross-section Without Matching dapat 
disimpulkan bahwa pemberian subsidi 
pupuk berpengaruh signifikan pada 
hasil panen ke-3 Tahun 2013, hasil 
panen ke-1 Tahun 2014, dan hasil 
panen ke-2 Tahun 2014. Koefisien 
pengaruh secara konsisten turun 
dengan berlalunya periode tanam, 
yaitu 0,6037E-005, 0,4970E-005, 
dan 0,2712E-005. Efek subsidi pupuk 
pada hasil panen menunjukkan 
pengaruh ATT yang negatif secara 
signifikan pada hasil panen ke-1 Tahun 
2014 dan hasil panen ke-2 tahun 2014. 
Hasil panen petani yang menerima 
subsidi lebih sedikit sebesar 9,3% dan 
12,0% dibandingkan petani yang tidak 
menerima subsidi.

Bila menggunakan pendekatan 
Cross-section With Matching dapat 
disimpulkan bahwa pemberian subsidi 
pupuk berpengaruh secara signifikan 
pada hasil panen ke-3 Tahun 2013 dan 
hasil panen ke-1 Tahun 2014. Koefisen 
pengaruh secara konsisten turun 
dengan berlalunya periode tanam, 
yaitu berturut-turut 0,6311E-005 
dan 0,2948E-005. Efek subsidi pupuk 
pada hasil panen menunjukkan 
pengaruh ATT yang negatif secara 
signifikan pada hasil panen ke-1 
Tahun 2014 dan hasil panen ke-2 
Tahun 2014. Hasil panen petani yang 
menerima subsidi pupuk lebih sedikit 
sebesar 12,1% dan 17,2% dibandingkan 
petani yang tidak menerima subsidi.

SUBSIDI BENIH
Dengan menggunakan pendekatan 

Cross-section Without Matching dapat 

Ilustrasi: freepik
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PENGENDALIAN INTERN 
MENCEGAH DAN MENGATASI RISIKO

DALAM PROBLEM POTENTIAL ANALYSIS
Teks Jamason Sinaga

Ketika berbicara mengenai SPIP 
yang terpikir adalah bagaimana 
mencegah terjadinya risiko. 
Semua upaya pengendalian 

dikerahkan untuk mengoptimalkan 
pencegahan. Risiko dipandang sebagai 
ancaman yang merugikan, sehingga semua 
upaya harus dilakukan agar risiko tidak 
terjadi. Semua aktivitas pengendalian 
diarahkan untuk mencegah terjadinya 
risiko pencapaian tujuan. Namun, 
apakah dengan pencegahan tidak akan 
terjadi risiko tersebut? Bagaimana kalau 
benar-benar risiko terjadi, apakah tidak 
perlu diperhatikan atau diatasi? Apakah 
organisasi akan berhenti dengan terjadinya 
risiko? Apakah perlu upaya untuk 
mengurangi timbulnya kerugian bila 
kejadian yang menimbulkan risiko  benar-
benar terjadi?  

Kadang-kadang justru lebih mudah 
mengatasi risiko daripada menyusun 
bentuk-bentuk pengendalian yang dapat 
mencegah terjadinya risiko. Bahkan ada 
juga kejadian yang menimbulkan risiko 
tidak dapat diprediksi sehingga upaya 
pencegahan tidak dapat dilakukan. 
Contoh, terjadinya bencana alam di 
Lombok baru-baru ini. Bencana alam 
yang disebabkan gempa bumi tersebut 
tidak dapat diprediksi dan tidak dapat 
dicegah, sehingga aktivitas pencegahan 
tidak pernah ada. Para ahli belum dapat 
memprediksi timbulnya gempa bumi 
dan juga belum dapat dilakukan upaya  
mencegah terjadinya gempa bumi. Akan 
tetapi, akibat dari bencana tersebut 
berupa kerusakan bangunan dan korban 

jiwa harus ditangani. Saat ini sedang 
berlangsung pembangunan rumah-rumah 
penduduk yang hancur dan juga berbagai 
kegiatan bersifat penanganan risiko yang 
telah terjadi. Apakah dapat dikatakan 
bahwa dalam hal bencana alam tidak ada 
pengendalian karena tidak ada upaya 
pencegahan?  

Kejadian yang menimbulkan 
risiko kemungkinan tetap bisa terjadi, 
meskipun upaya pencegahan telah 
dilakukan. Hal ini dapat disebabkan 
desain pengendalian yang belum 
dapat meng-cover seluruh risiko atau 
kegagalan dalam mengimplementasikan 
pengendalian yang desainnya sudah 
bagus. Itulah sebabnya disebutkan bahwa 
pengendalian memberikan jaminan 
memadai, bukan jaminan mutlak bahwa 
risiko tidak akan timbul. Oleh karena itu, 
pencegahan dan mengatasi risiko harus 
ada dan pengendalian intern seharusnya 
memberikan perhatian pada keduanya. 

Pencegahan risiko dan mengatasi 
risiko merupakan dua hal yang dipisahkan 
oleh titik terjadinya risiko itu sendiri. 
Kedua hal ini dapat dikaitkan dengan 
dimensi waktu, penyebab, dan efek dalam 
kerangka analisis permasalahan potensial. 
Hal ini dapat dijelaskan menggunakan 
kerangka Potential Problem Analysis 
(PPA) dalam Encyclopedia of Professional 
Management, Volume 1 (1978).

PPA merupakan suatu proses 
yang didesain memungkinkan manajer 
secara sistematis mengidentifikasi 
dan merencanakan tindakan yang 



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

KELAS
Artikel Bebas

berhubungan dengan risiko. Tindakan 
yang dilakukan oleh manajer dapat 
dibagi menjadi dua, yaitu tindakan yang 
bersifat korektif dan adaptif. Tindakan 
korektif adalah tindakan masa lalu (past) 
atau tindakan saat ini (saat ini; tambahan 
penulis) untuk menghilangkan penyebab 
terjadinya sebuah risiko. Sementara itu, 
tindakan adaptif adalah tindakan masa 
lalu (past) atau saat ini (saat ini; tambahan 
penulis) untuk mengatasi (memitigasi) 

efek atau akibat yang timbul. Jika 
tindakan-tindakan dihubungkan dengan 
waktu yang akan datang (future) maka 
tindakan untuk menghilangkan penyebab 
menjadi tindakan pencegahan (preventive), 
sedangkan tindakan yang dimaksudkan 
untuk mengatasi efek atau akibat yang 
akan timbul disebut dengan kontinjen 
(contingent). Hubungan konsep-konsep di 
atas yang disajikan dalam bentuk grafis 
sebagai berikut:

Contoh yang digunakan menjelaskan 
konsep tersebut adalah risiko terjadinya 
kebakaran. Kebakaran dapat disebabkan 
dua hal, yaitu merokok di tempat 
berbahaya dan tidak berfungsinya 
kabel listrik dengan baik. Tindakan 
preventifnya berupa pemasangan tanda 
“Dilarang Merokok” di tempat-tempat 
berbahaya dan ketentuan peralatan (kabel) 
yang melanggar standar keamanan. 
Namun, bila terjadi juga kebakaran baik 
karena kegagalan pencegahan maupun 
penyebab lain yang tidak diantisipasi 
harus ada tindakan kontinjen yang dapat 
meminimalkan efek yang ditimbulkan, 
seperti sistem alat penyembur air 
(sprinkler), pintu darurat, atau fasilitas 
pertolongan pertama. Tindakan 
kontinjen dimaksudkan untuk mengatasi 
efek atau akibat dari kebakaran baik 
yang disebabkan tidak berfungsinya 
pengendalian mengatasi penyebab 

maupun alasan lainnya. Pemahaman 
seperti ini akan mempermudah dalam 
melihat sebuah pengendalian apakah 
dimaksudkan untuk mencegah atau 
mengatasi akibat yang ditimbulkan 
terjadinya risiko. 

Hal lain yang diperkenalkan dalam 
PPA adalah pemicu (trigger) dan  batu 
patok (milepost). Trigger adalah pemicu 
tindakan kontinjen. Pada contoh terjadinya 
kebakaran, alarm penanda terjadinya 
kebakaran merupakan trigger. Trigger 
digunakan untuk menjamin bahwa 
tindakan kontinjen akan terlaksana pada 
saat yang tepat. Contohnya, dengan 
adanya alarm sebagai trigger maka petugas 
pertolongan darurat berada pada posisi 
yang siap. Dalam contoh alat penyembur 
air (sprinkler) trigger berfungsi secara 
otomatis ketika ada peningkatan suhu 
sampai pada tingkat tertentu. Hal yang 
menggelitik di sini, apakah ada trigger 

Sumber 
Encyclopedia 
of Professional 
Management, 
halaman 272, 
disajikan dalam 
bentuk grafis
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untuk pencegahan? Misalnya, sirene yang 
dibunyikan sebelum sebuah kapal laut 
berangkat dan sirene yang dibunyikan 
sebelum sebuah pesawat terbang mendarat 
pada bandara tertentu. Di sini mungkin 
bisa dibedakan trigger dengan nama 
apapun yang merupakan tanda yang 
dimaksudkan untuk pencegahan. Dalam 
hal sirene kapal laut dan pesawat terbang, 
sirene dimaksudkan agar seluruh pihak 
yang terlibat dalam pemberangkatan kapal 
laut dan pendaratan pesawat terbang siap, 
sehingga berbagai risiko yang diakibatkan 
ketidaksiapan dapat dicegah. 

Milepost digunakan untuk menjaga 
rencana tetap berjalan sebagaimana  
dimaksud dan status tindakan yang 
diusulkan. Dalam contoh kebakaran 
milepost, pemasangan alat penyembur 
pada tanggal 1 Maret dan pengecekan 
keberadaan tanda “Dilarang Merokok” 
dilakukan setiap bulan pada tanggal satu. 

Pendekatan PPA dapat membantu 
untuk melihat tindakan yang dilakukan 
saat ini dalam hubungannya dengan 
mencegah atau mengatasi akibat yang 
timbul dari suatu kejadian yang akan 
timbul pada masa mendatang (kontinjensi). 

Misalkan seperti dalam konteks 
pencegahan kebakaran; jika saat ini sedang 
dilakukan pemasangan tanda “Dilarang 
Merokok” di tempat berbahaya termasuk 
tindakan memastikan terpasangnya tanda 
tersebut secara terus-menerus, maka 
tindakan tersebut merupakan tindakan 
korektif yang dimaksudkan untuk 
mencegah timbulnya kebakaran. Apabila 
saat ini dilakukan penutupan asuransi 
kebakaran, termasuk upaya memastikan 
efektifnya asuransi untuk menjamin 
pemulihan jika kerugian timbul, maka 
tindakan tersebut dapat digolongkan 
sebagai tindakan adaptif untuk kontinjensi.

Bagaimana implementasi konsep 
ini dalam sistem pengendalian intern 
pemerintah? Dalam peraturan pemerintah 
(PP) Nomor 60 Tahun 2008, hampir semua 
kegiatan pengendalian dimaksudkan 
untuk pencegahan. Dalam analisis kegiatan 
pengendalian dihubungkan dengan 
tingkat tujuan dan risiko dapat dilihat 
bahwa seluruh aktivitas pengendalian 
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
risiko. Aktivitas pengendalian bila 
dihubungkan dengan tujuan dan 
pencegahan atau mengatasi risiko dapat 
disajikan seperti di bawah ini. 

Tabel 1
Analisis Aktivitas 
Pengendalian 
dalam Hubungan 
dengan Tingkat 
Tujuan dan Risiko
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 Berdasarkan analisis di atas dapat 
dilihat bahwa kegiatan pengendalian 
memang dimaksudkan untuk 
mencegah terjadinya risiko. Namun, 
ada juga pengendalian yang terkait 
dengan penanganan risiko, tetapi 
sifatnya terbatas. Pengendalian yang 
berhubungan dengan penanganan 
risiko diuraikan terkait dengan 
penanganan aset sebagaimana 
disebutkan dalam  PP Nomor 60 
Tahun 2008 pasal 34 ayat (2) huruf b 
menyatakan “Dalam melaksanakan 
pengendalian fisik atas aset 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pimpinan Instansi Pemerintah wajib 
menetapkan, mengimplementasikan, 
dan mengomunikasikan kepada 
seluruh pegawai:
1. rencana identifikasi, kebijakan, 

dan prosedur pengamanan fisik; 
dan 

2. rencana pemulihan setelah 
bencana.” 
Dengan demikian PP 60 

Tahun 2008 lebih menitikberatkan 
pada pencegahan, tetapi penanganan 
risiko  juga diatur, meskipun dalam 
jumlah yang relatif sedikit. 

Untuk memperoleh pemahaman 
mengenai risiko dalam hubungan 
dengan  pencegahan atau 
mengatasinya dapat digambarkan 
dalam tabel Penerapan PPA untuk 
mencegah dan mengatasi risiko. 
Konsep tersebut diperjelas dengan 

contoh penerapan pada dua kegiatan, 
yaitu penanganan kebakaran dan 
pengelolaan keuangan. Ilustrasi 
selengkapnya disajikan pada Tabel 2.

Dari tabel tersebut dapat 
dengan jelas dapat dilihat apakah 
bentuk-bentuk pengendalian intern 
dimaksudkan untuk pencegahan atau 
untuk mengatasi setelah terjadinya 
risiko. Konsep tersebut juga dapat 
dikembangkan untuk mengukur 
capaian pengendalian intern untuk 
mencegah dan mengatasi bencana 
dengan merumuskan indikator, 
kemudian menentukan target dan 
capaian realisasi indikator yang 
dijadikan alat pengukuran. 

Pencegahan risiko merupakan 
hal terpenting sehingga kerugian 
tidak dialami. Akan tetapi dengan 
kuatnya pencegahan, risiko masih 
mungkin terjadi. Bahkan ada kondisi 
yang menyebabkan kerugian tetapi 
tidak dapat dicegah, seperti gempa 
bumi. Oleh karena itu, mengatasi 
risiko juga perlu mendapat perhatian. 
Pencegahan dan mengatasi risiko atas 
suatu kejadian seharusnya menjadi 
satu rangkaian yang komprehensif. 
Model PPA dapat membantu dalam 
memahami hal ini. 
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Tabel 2
Penerapan PPA 

untuk Pencegahan 
dan Penanganan 

Korupsi

Prevention 
&

Contingent

Ilustrasi: freepik
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LATAR BELAKANG
Istilah pemantauan (monitoring) 

bukanlah istilah asing bagi manajemen 
dalam organisasi publik maupun 
swasta. Kegiatan pemantauan 
menjadi alat bagi manajemen untuk 
memantau pencapaian kinerja 
organisasi. Pelaksanaannya dapat 
dilakukan secara periodik/berkala 
atau setiap saat bila memungkinkan.  
Pemantauan yang dilakukan secara 
terus-menerus atau setiap saat disebut 
pemantauan berkelanjutan (continuous 
monitoring).  Kegiatan ini penting untuk 
memberikan masukan bagi manajemen 
dalam pengambilan berbagai strategi 
dalam pencapaian tujuan organisasi.  

Kegiatan pemantauan juga 
menjadi unsur kelima dalam sistem 
pengendalian intern pemerintah 

(SPIP). Kegiatan pemantauan bertujuan 
untuk memantau kinerja penerapan 
pengendalian intern yang didesain. 
Kinerja pengendalian yang dimaksud 
untuk menilai apakah alat kendali yang 
terpasang telah berfungsi atau berjalan 
efektif dalam rangka mencapai tujuan 
dari SPIP itu sendiri.  Alat kendali 
yang terpasang diharapkan dapat 
mendorong aktivitas operasi organisasi 
yang efisien dan efektif, ketaatan 
terhadap peraturan yang berlaku, 
keandalan laporan keuangan, dan 
keamanan pengelolaan aset organisasi.  

Terkadang masih ada yang 
memahami pemantauan berkelanjutan 
atas proses bisnis organisasi 
merupakan hal yang sama dengan 
pemantauan yang dimaksudkan 
dalam unsur SPIP.  Apalagi kegiatan 

PERSPEKTIF PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
BAGI MANAJEMEN DAN AUDIT INTERN

Teks I Wayan Simpen

Foto: freepik
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pemantauan ini dilakukan oleh pihak 
yang sama, yaitu manajemen dalam 
organisasi.  Bahkan menambah 
kegamangan pemahaman pemantauan, 
jika kegiatan pemantauan juga 
dilakukan oleh pihak auditor internal 
organisasi. Hal ini harus dicermati 
dengan saksama agar mampu 
membedakan konteks pemantauan 
dari sisi manajemen dan dari sisi audit 
intern.  

Selain itu, kegiatan pemantauan 
sering dikaitkan dengan evaluasi, 
sehingga kegiatan ini sering disatukan 
menjadi kegiatan pemantauan 
dan evaluasi.  Padahal kegiatan 
pemantauan lebih menekankan aspek 
kuantitatif, seperti membandingkan 
antara target dengan realisasinya.  
Adakalanya informasi yang tersaji 
hanya berupa penandingan, sehingga 
belum dapat memberikan informasi 
mengenai rendah atau tinggi. Hal ini 
dilengkapi dengan kegiatan evaluasi 
untuk mendapatkan informasi 
kualitatif terhadap capaian. Sehingga 
kegiatan pemantuan dan evaluasi 
sering dilakukan, bersamaan karena 
merupakan satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan bahkan saling 
melengkapi.

Penjelasan di atas menginspirasi 
pemikiran penulis untuk mengangkat 
permasalahan “Apakah pemantauan 
dan evaluasi sebagai pengendalian 
bagi manajemen merupakan hal yang 
berbeda dengan pemantauan dalam 
konteks unsur SPIP?” Bagaimana 
perbedaan antara pemantauan 
dan evaluasi yang dilakukan oleh 
manajemen dengan audit intern 
dalam organisasi? Tujuan pengkajian 
untuk memberikan gambaran makna 
pemantauan dan evaluasi baik yang 
dilakukan oleh manajemen maupun 
oleh audit intern.  

PEMBAHASAN
Pemahaman Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan menjadi salah satu 
unsur dalam sistem pengendalian 
intern (SPI). Pengertian “pemantauan” 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008, merupakan proses 
penilaian kemajuan suatu program atau 
kegiatan dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Sedangkan World 
Health Organization (WHO) menyatakan 
pemantauan adalah suatu proses 
pengumpulan dan penganalisisan 
informasi dari penerapan suatu 
program termasuk mengecek secara 
reguler untuk melihat apakah kegiatan/
program itu berjalan sesuai rencana 
sehingga masalah yang dilihat /ditemui 
dapat diatasi. Menurut Octum (1995), 
hal yang menyatu untuk memeriksa 
bahwa semua berjalan lancar sesuai 
dengan yang direncanakan dan 
memberi kesempatan agar penyesuaian 
dapat dilaksanakan secara metodologis. 
Ketiga pengertian ini memberikan 
pemahaman bahwa pemantauan 
merupakan proses penilaian secara 
skematis dan terus-menerus terhadap 
kemajuan suatu program/kegiatan. 
Kegiatan pemantauan dapat dilakukan 
dengan cara mengumpulkan dan 
menganalisis informasi secara reguler 
untuk melihat apakah kegiatan/
program itu berjalan lancar sesuai 
dengan rencana dan mengidentifikasi 
kesempatan pelaksanaan penyesuaian 
secara metodologis, sehingga masalah 
yang dilihat atau ditemui dapat diatasi 
dan tujuan yang telah ditetapkan dapat 
dicapai.

Kegiatan pemantauan atas SPI 
bertujuan untuk menilai kemajuan 
penyelenggaraan sistem pengendalian 
intern yang telah terpasang. Kegiatan 
pemantuan dapat dilakukan 
dengan pemantuan berkelanjutan, 
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evaluasi terpisah, tindak lanjut 
rekomendasi hasil audit, dan review 
lainya. Pemantauan berkelanjutan 
dapat dilakukan melalui kegiatan 
pengelolaan rutin, supervisi, 
pembandingan, rekonsiliasi, dan 
tindakan lain yang terkait. Kegiatan 
evaluasi terpisah dapat dilakukan 
secara mandiri atau oleh Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 
atau eksternal pemerintah melalui 
penilaian, review, dan pengujian 
efektivitas SPI.  Sedangkan tindak 
lanjut atas rekomendasi hasil audit dan 
review lainnya harus segera diselesaikan 
dan dilaksanakan sesuai dengan 
mekanisme penyelesaian tindak lanjut 
atas rekomendasi hasil audit dan review 
lainnya yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi merupakan 
rangkaian kegiatan membandingkan 
hasil atau prestasi suatu kegiatan 
dengan standar, rencana, atau norma 
yang telah ditetapkan, dan menentukan 
faktor-faktor yang memengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan suatu 
kegiatan dalam mencapai tujuan.  
Evaluasi dapat melengkapi hasil 
pemantauan dengan data tambahan 
yang diperlukan sesuai dengan tujuan 
evaluasi yang mengarah pada aspek 
kualitatif. Pemantauan berhubungan 
dengan dimensi kuantitatif tentang 
efektivitas program, seperti banyaknya 
keluaran program; sedangkan evaluasi 
lebih berkaitan dengan dimensi 
kualitatif tentang efektivitas program, 
seperti sejauh mana output sesuai 
dengan norma atau standar yang telah 
ditentukan. 

 Pemantauan berkelanjutan atas 
SPI merupakan penilaian atas mutu 
kinerja SPI secara terus-menerus dan 
menyatu dalam kegiatan instansi 
pemerintah. Sedangkan evaluasi 
terpisah merupakan penilaian atas 

mutu kinerja SPI dengan ruang 
lingkup dan frekuensi tertentu 
berdasarkan pada penilaian risiko 
dan efektivitas prosedur pemantauan 
yang berkelanjutan.  Dengan demikian 
pemantauan dan evaluasi merupakan 
satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan dalam menilai kinerja SPI, 
sehingga kedua kegiatan ini dapat 
dilakukan secara bersamaan untuk 
periode tertentu.

Unsur kegiatan pengendalian 
dalam SPIP merupakan kebijakan 
dan prosedur yang dapat memastikan 
dilaksanakannya arahan pimpinan 
instansi pemerintah untuk mengurangi 
risiko yang telah diidentifikasi selama 
proses penilaian risiko. Salah satu 
subunsur dari kegiatan pengendalian, 
yaitu review atas kinerja instansi 
pemerintah, penetapan, serta review 
atas indikator dan ukuran kinerja. 
Menurut Deloitte (2010), ‘continuous 
monitoring’ atau pemantauan 
berkelanjutan menekankan pada 
review proses bisnis secara terus-
menerus untuk mengetahui 
unjuk kerja dan efektivitas proses 
bisnis. Kegiatan ini dilakukan oleh 
manajemen dengan maksud (a) 
menilai efektivitas pengendalian dan 
mendeteksi risiko yang mungkin 
muncul; (b) memperbaiki proses bisnis 
dan aktivitas yang sesuai dengan 
standar dan kepatuhan pada etika; 
(c) menjalankan keputusan yang 
tepat waktu; dan (d) meningkatkan 
efektivitas biaya pengendalian dan 
pemantauan. Hal ini menegaskan 
bahwa manajemen melakukan 
pemantauan berkelanjutan sesuai 
dengan sasaran pemantauan, seperti 
kualitas kinerja pengendalian intern 
atau kinerja organisasi/proses bisnis/
aktivitas organisasi.
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Pemantauan dan Evaluasi sebagai 
Unsur Manajemen

Kegiatan pemantauan merupakan 
aktivitas manajemen dalam rangka 
melakukan pengendalian (controlling). 
Bentuk kegiatan pemantauan 
berkelanjutan (continuous monitoring) 
dapat menjadi instrumen manajemen 
dalam menjalankan unsur aktivitas 
pengendalian dalam SPIP. Sasarannya 
fokus pada proses bisnis/aktivitas 
organisasi, terkait dengan kinerja 
program/kegiatan yang bermuara 
pada kinerja organisasi. Pemantauan 
berkelanjutan atas capaian kinerja 
dimaksudkan untuk mengetahui 
realisasi kinerja program/kegiatan 
dengan tolok ukur kinerja yang telah 
ditetapkan. Pembandingan target 
kinerja dan realisasi secara harian, 
mingguan, bulanan, triwulanan, 
semesteran, tahunan, dan dengan 
kinerja instansi lain yang serupa akan 
memberikan informasi gap/selisih yang 
perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. 
Perbedaan antara target/rencana/
standar dengan realisasi suatu kegiatan 
bisnis organisasi akan memberikan 
gambaran tingkat capaian kinerja.  
Hasil analisis gap ini akan memberikan 
masukan untuk menentukan strategi 
yang ditempuh dalam rangka 
meningkatkan pencapaian kinerja 
tahun berikutnya.  

Bentuk nyata pemantauan 
berkelanjutan yang dilakukan 
oleh manajemen pemerintah atas 
kinerja instansi pemerintah adalah 
kewajiban setiap instansi pemerintah 
menyampaikan laporan triwulanan 
capaian kinerja utama instansi (Perpres 
Nomor 29 Tahun 2014).  Setiap instansi 
harus membuat indikator kinerja 
utama (IKU) sesuai dengan RPJM/
Renstra dan Rencana Kerja (Renja) 
tahunan sehingga menjadi perjanjian 

kinerja (Perkin) bagi pimpinan 
instansi pemerintah.  Contoh sasaran 
pemantauan yang dimaksudkan disini 
adalah menilai 
a. pembandingan target kinerja 

pelaksanaan program/kegiatan 
yang menjadi indikator kinerja 
utama (IKU) dengan realisasi 
kinerjanya;

b. pembandingan anggaran dengan 
realisasi keuangan per kegiatan/
program;

c. persentase capaian kinerja dan 
keuangan tahun berjalan dengan 
tahun sebelumnya;

d. pembandingan kinerja keuangan 
dan kinerja kegiatan/program 
yang direncanakan dengan 
yang diharapkan (efisiensi dan 
efektivitas); dan sebagainya.

Pemantauan sebagai Unsur SPIP
Pemantauan sebagai unsur dari 

SPIP merupakan kegiatan pemantauan 
untuk menilai kualitas kinerja sistem 
pengendalian intern. Fokus perhatian 
pemantauan di sini pada penerapan 
SPI berdasarkan penilaian risiko yang 
dilakukan sehingga menghasilkan 
rancangan aktivitas pengendalian 
yang tepat. Pihak manajemen akan 
memantau alat kendali yang terpasang 
agar dapat berjalan sesuai dengan 
desain pengendalian yang diharapkan. 
Apabila alat kendali yang terpasang 
tidak berjalan sebagaimana mestinya 
dan berdampak pada pencapaian 
tujuan organisasi, maka pihak 
manajemen segera mengambil langkah-
langkah strategis agar pengendalian 
dapat berjalan efektif.  

Pimpinan instansi pemerintah 
selaku penyelenggara SPIP wajib 
melakukan pemantauan penerapan 
SPI.  Misalnya, memantau alat kendali 
yang terpasang melekat pada aplikasi 
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keuangan, yaitu kontrol hubungan 
saldo akun antar komponen laporan 
keuangan, kegiatan rekonsiliasi telah 
dilakukan secara periodik, verifikasi 
bukti transaksi telah dilakukan, 
otorisasi transaksi sesuai dengan 
tingkat kewenangan, dan sebagainya. 
Hal ini penting untuk memastikan 
bahwa aplikasi keuangan telah berjalan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku 
dan menghasilkan penyajian laporan 
keuangan yang andal.  

Selanjutnya dalam penilaian 
tingkat maturitas SPIP suatu instansi 
pemerintah, maka kegiatan penilaian 
atas pemantauan SPI akan melihat 
dari segi formalitas dan bukti 
nyata penerapannya di lapangan. 
Segi formalitas bahwa kegiatan 
pemantauan atas SPI telah menjadi 
kebijakan instansi pemerintah dan 
telah dikomunikasikan kepada seluruh 
anggota dalam organisasi pemerintah. 
Bukti nyata penerapan pemantauan 
akan dilihat dari bukti-bukti formal, 
bukti pengakuan (hasil wawancara), 
dan bukti dari observasi di lapangan 
bahwa kegiatan pemantauan atas 
SPI telah dilaksanakan dan telah 
memberikan bukti terjadinya 
perubahan perilaku anggota organisasi 
yang memberikan nilai tambah atau 
mengarah pada pencapaian visi, 
misi, dan tujuan organisasi.  Sebagai 
contoh misalnya, pejabat yang 
ditunjuk memantau kinerja SPI atas 
pelaksanaan penyusunan laporan 
keuangan lembaga akan memantau dan 
menganalisis aktivitas pengendalian, 
antara lain:
• apakah proses verifikasi SPJ telah 

berjalan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku?;

• jika menggunakan aplikasi 
pelaporan keuangan, apakah 
internal kontrol yang terpasang 

dalam aplikasi telah berjalan sesuai 
dengan desain pengendalian?;

• apakah rekonsiliasi antara saldo 
aset tetap menurut petugas 
akuntansi dengan menurut petugas 
administrasi aset tetap telah 
dilaksanakan?;

• apakah kegiatan evaluasi secara 
berkala/rutin atau setiap saat 
telah dilakukan oleh petugas yang 
ditunjuk?;

• apakah ada pengecekan kontrol 
hubungan saldo akun antar 
komponen laporan keuangan?;

• apakah laporan keuangan yang 
disusun telah disupervisi oleh 
petugas yang ditunjuk?

Pemantauan dan Evaluasi sebagai 
Media Audit Intern

Kegiatan pemantauan dan evaluasi 
(monitoring dan evaluasi) merupakan 
salah satu teknik audit.  Meskipun 
pemantauan dan evaluasi domain 
dari manajemen, pihak audit intern 
organisasi dapat menggunakan media 
ini. Namun, tujuannya berbeda, meski 
sasarannya sama. Hal inilah yang 
sering diartikan sama oleh kalangan 
umum, bahwa pemantauan yang 
dilakukan oleh manajemen sama dengan 
pemantauan yang dilakukan oleh audit 
intern. Padahal peran dan fungsi antara 
manajemen dengan audit intern adalah 
berbeda, tetapi tujuannya sama untuk 
mengawal pencapaian tujuan organisasi.  

Beberapa indikator yang dapat 
diperhatikan dalam melakukan kegiatan 
pemantauan dan evaluasi adalah (1) 
tujuan, (2) sasaran, (3) metode, dan (4) 
pelaporan. Keempat indikator tersebut 
akan dapat membedakan kegiatan 
pemantauan dan evaluasi yang dilakukan 
baik oleh manajemen maupun oleh audit 
intern. Perbedaannya disajikan pada 
tabel berikut ini. 
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SIMPULAN
Pemantauan berkelanjutan 

wajib dilaksanakan oleh pihak 
manajemen pemerintah pusat 
atau pemerintah daerah. Sasaran 
pemantauan berkelanjutan dalam 
konteks manajerial (unsur dari sistem 
manajemen) dalam menjalankan 
operasional entitas memfokuskan 
diri pada kinerja organisasi. Sasaran 
pemantauan berkelanjutan dalam 
konteks unsur SPIP adalah pada kinerja 
penerapan penyelenggaraan SPI dalam 
organisasi. Adapun pemantauan dan 
evaluasi yang dilakukan oleh audit 
intern mencakup kedua sasaran yang 
dilakukan oleh manajemen, tetapi 
tujuannya untuk memberikan jaminan 
kepada puncak pimpinan organisasi 
mengenai kinerja pengendalian intern 
dan kinerja organisasi. 

Terdapat perbedaan yang 
jelas kegiatan antara pemantauan 
dan evaluasi yang dilakukan oleh 
manajemen dan audit intern dilihat 
dari tujuan, sasaran, teknik/metode dan 
pelaporannya. Meskipun sasarannya 
sama terkait dengan kinerja organisasi 
dan kinerja penerapan pengendalian 
intern, tetapi metode dan tujuan 
pelaporannya berbeda.

REFERENSI
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP)

Situs Web World Health Organization, https::/www.
who.int, diakses pada tanggal 2 Agustus 
2018;

Deloitte. Continuous Monitoring and Continuous 
Auditing from Idea to Implementation. Deloitte 
Development LLC.2010.

Ilustrasi: freepik
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Buku ini menyajikan 
desain dan hasil studi 
lapangan yang bertujuan 
untuk mengembangkan 

dan memvalidasi kerangka kerja 
baru pengendalian internal 
dalam organisasi. Pada bagian 
Pendahuluan, penulis menunjukkan 
pentingnya kerangka kerja tersebut 
dengan menyebutkan runtuhnya 
lembaga keuangan baru-baru ini di 
dunia Barat yang dikaitkan dengan 
pengendalian internal dan budaya 
organisasi. Ia juga mengklaim 
perlunya memahami kombinasi dari 
pengendalian internal dan budaya 
organisasi pada perilaku manajerial 
dan tujuan organisasi. Dalam buku 
setebal 245 halaman ini diuraikan 
bagaimana pengendalian internal dan 
budaya organisasi berinteraksi untuk 
mencapai tujuan organisasi. Buku ini 
dilengkapi hasil wawancara dengan 

pejabat tingkat senior (misalnya 
eksekutif, manajer, dan auditor) dari 
delapan belas perusahaan AS dan 
Swiss yang terkenal (seperti eBay, 
Google, Hewlett Packard, Intel, Levi 
Strauss & Co., Microsoft, Novartis 
dan lain-lain), serta menyajikan 
teori dari bidang sosiologi dan 
psikologi sosial. Selain itu, buku ini 
menawarkan wawasan inovatif untuk 
akademisi dan praktisi.

Bab 2 dimulai dengan menyajikan 
definisi pengendalian internal 
dan budaya organisasi. Penulis 
menguraikan sejarah singkat 
pengendalian internal, pengendalian 
internal yang efektif, hingga 
keterbatasan pengendalian internal. 
Budaya organisasi yang luas dan 
dinamis juga dijelaskan secara rinci 
dalam bab ini.

Tinjauan Literatur disajikan 
secara terstruktur di Bab 3, baik dari 

Managing 
Organizational 
Culture for Effective 
Internal Control: 
From Practice to 
Theory

Penulis: 
Jan Pfister

Penerbit: 
Physica-Verlag

Tahun Terbit: 
2009

Jumlah Halaman:
245



51V O L .  I I I  /  N O .  3  /  T A H U N  2 0 1 8

SIBUK
Resensi Buku

segi konseptual dan tipologi tentang 
pengendalian internal, akuntansi 
manajemen, serta kontrol. Setelah 
bagian singkat tentang penelitian 
akademis pada pengendalian 
internal, penulis melanjutkan dengan 
mengevaluasi ada atau tidak adanya 
budaya dalam berbagai kerangka 
kerja pengendalian internal yaitu, 
COSO, CoCo, Turnbull, dan lain-
lain. Secara keseluruhan, bab ini 
mengilustrasikan bahwa budaya 
terkadang dilihat sebagai bagian 
dari pengendalian dan terkadang 
sebagai kontinjensi eksternal yang 
memengaruhi atau berinteraksi 
dengan pengendalian. Bab ini ditutup 
dengan simpulan bahwa penelitian 
tentang pengendalian internal dan 
budaya belum banyak berkembang.

Studi Lapangan pada Bab 4 
menyajikan 31 hasil wawancara 
semi-terstruktur yang dilakukan 
penulis dengan para pejabat senior 
pada 21 perusahaan di Swiss 
dan di AS untuk memperoleh 
“pemahaman praktis tentang 
masalah pengendalian internal 
di perusahaan dan solusinya”. 
Kemudian di Bab 5, penulis 
menghadirkan budaya sebagai 
“kotak hitam” yang perlu dibuka dan 
memahami budaya sebagai variabel 
dan metafora, serta mengusulkan 
untuk mendalami bagaimana 
budaya memediasi hubungan antara 
prinsip dan praktik manajemen serta 
efektivitas pengendalian internal. 
Analisis dilanjutkan dalam dua 
bab berikutnya, yang membedakan 
budaya “tingkat organisasi” di 

Bab 6 dan “tingkat individu” 
di Bab 7. Pada Bab 8, penulis 
menggabungkan berbagai langkah 
dalam analisis teoretis dan empiris 
menjadi keseluruhan kerangka. Bab 
ini juga menggambarkan kekuatan 
dan keterbatasan desain penelitian. 
Pada bab selanjutnya, penulis 
menyediakan tinjauan singkat 
tentang pertanyaan, desain, dan hasil 
penelitian, diakhiri dengan ikhtisar 
peluang penelitian lebih lanjut.

Peresensi 
Yulia Rahman dan 

Afifa Zuhria

Secara keseluruhan, buku 
ini dapat dijadikan sebagai 

referensi mengenai teori dan 
praktik pengendalian internal 
dan budaya organisasi. Buku 
ini menyediakan lebih dari 
cukup teori, empiris, dan 

konsep untuk menjadikannya 
titik awal dalam penelitian 
akademis yang bertujuan 

untuk memahami hubungan 
antara fenomena kompleks 
seperti “pengendalian 
internal” dan “budaya 

organisasi”.
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Mengaudit Budaya: Sebuah Pekerjaan 
yang Berat terhadap Hal yang ‘Lunak’
Siapapun yang berada di dunia bisnis 
lima belas tahun yang lalu mengingat 
bencana yang berkaitan dengan 
organisasi-organisasi seperti Enron, 
WorldCom, dan Adelphia. Banyak 
di antara kita tercengang, kaget, dan 
muak setelah kisah-kisahnya terbuka, 
mengungkapkan sebuah dunia usaha 
yang diduga keras berkelakuan buruk 
dan jahat, menggoncang pasar-pasar 
keuangan global serta membebani para 
karyawan dan pemegang saham dengan 
kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. 
Para ahli keuangan bertanya-tanya 
bagaimana sistem pengawasan yang 
dirancang untuk mencegah kejahatan 
seperti ini terjadi bisa gagal sama sekali.

Mestinya setelah satu setengah 
dekade berlalu, kita dapat bernafas 
lega dan merasa yakin bahwa 
kejahatan perusahaan seperti ini juga 
sudah berlalu. Sayangnya, melihat 
peristiwa-peristiwa terkini yang 
selalu ditayangkan melalui saluran 
media, kejahatan dimaksud masih 
berlangsung.

Ternyata perilaku kejahatan oleh 
perusahaan dan bentuk lain budaya 
buruk perusahaan tidak berkurang, 
malah menimbulkan pertanyaan 
“Di manakah keberadaan board 
dan executive management?” Lebih 
lugas lagi timbul pertanyaan, “Di 
manakah audit internal?”  Lebih dari 
yang lalu-lalu, audit internal kini 
dihadapkan sekaligus pada sebuah 
tantangan dan peluang. Audit internal 
berada pada posisi yang unik untuk 
memberikan nilai kepada organisasi 
dengan melakukan pekerjaan yang 
berat terhadap hal yang ‘lunak’, yaitu 
melakukan audit terhadap budaya.

Apakah Budaya Itu?
Definisi sederhana budaya adalah 

“cara kami melakukan segala hal di 
tempat kami berada.” Mungkin ini bisa 
memberikan sebuah dasar pemahaman 
yang baik, meskipun budaya lebih dari 
itu.

Grup 30 (G30), dalam sebuah 
publikasi terakhir tentang budaya 
perbankan, berbicara tentang budaya 
dalam hal nilai-nilai dan perilaku, 
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menunjukkan bahwa hal-hal tersebut 
merupakan bagian dari budaya dan 
memberikan landasan yang praktis 
untuk memeriksa, memperbaiki, 
dan mengaudit budaya karena 
budaya bisa diamati, diukur, dan 
bisa disusun dalam prinsip-prinsip 
serta standar-standar. Lagi pula nilai-
nilai dan perilaku dapat secara nyata 
ditunjukkan oleh senior management, 
yang membentuk tone at the top.

Budaya bukanlah serangkaian 
standar, peraturan, atau praktik yang 
berlaku secara seragam dan sempurna 
pada semua organisasi. Budaya adalah 
sebuah komponen unik yang terdapat 
pada setiap organisasi. Yang berlaku di 
satu perusahaan bisa jadi tidak berlaku 
di perusahaan lain.

Sebuah budaya yang kuat 
cenderung lebih didasarkan pada 
keterlibatan semua pihak daripada 
pernyataan-pernyataan oleh pimpinan, 
sebuah pendekatan yang kolaboratif 
dalam pengambilan keputusan, dan 
upaya berdasarkan kerja sama untuk 
menyelesaikan masalah. Banyak 
yang dapat dipelajari tentang budaya 
sebuah organisasi dengan mencermati 
sikap organisasi tersebut dalam tata 
kelola, hubungannya dengan para 
pelanggan, hal apa yang penting bagi 
organisasi (sebagaimana tercermin pada 
nilai-nilainya), bagaimana organisasi 
memperlakukan karyawannya, 
bagaimana organisasi bereaksi 
terhadap peristiwa peristiwa negatif, 
dan bagaimana organisasi berperilaku 
kepada pesaingnya dan di dalam 
lingkungan komunitasnya.

Mengapa Budaya Harus Menjadi 
Bagian dari Tiap Penugasan Audit

Tindakan yang tidak etis pada 
akhirnya menempatkan sebuah 
organisasi pada risiko dan dapat 
menjadi penyebab utama dari 
kegagalan organisasi. Hal apapun 
yang dianggap sangat menentukan 

bagi keberhasilan sebuah organisasi 
harus diperiksa secara menyeluruh dan 
konsisten. Majalah Forbes baru-baru ini 
menyatakan bahwa budaya adalah elemen 
yang paling diabaikan dalam audit, dan 
menyebutkan “Audit terhadap budaya 
memberi kejelasan tentang inti DNA 
sebuah perusahaan, yang mengarahkan 
proses-proses pengambilan keputusan, 
pemecahan masalah, dan komunikasi antar 
fungsi di perusahaan”.

Mengaudit budaya mendukung 
dihasilkannya nilai bagi pemangku 
kepentingan dengan mendorong 
organisasi untuk mengelola risiko 
secara proaktif dan segera mengoreksi 
kegagalan pengendalian internal sebelum 
keadaan menjadi semakin buruk. Untuk 
menjalankan fungsi “peringatan dini” 
yang penting ini, audit budaya tidak cukup 
menjadi tugas satu kali dalam setahun 
(dengan beberapa pengecualian). Audit-
audit seperti ini harus menjadi bagian 
dari setiap penugasan audit, memberikan 
kepada organisasi sebuah dasar yang 
berkelanjutan untuk memantau serta 
mendorong para auditor internal untuk 
mencari dan merumuskan adanya pola 
kecenderungan dan kemiripan tertentu 
yang mempunyai makna. Meskipun 
budaya sering dianggap sebagai sebuah 
“pola pikir” yang berpengaruh di 
perusahaan secara keseluruhan, budaya 
juga merupakan sebuah gejala lokal 
yang dapat berbeda menurut daerah, 
cabang, departemen, dan/atau sebagainya. 
Bagaimana sebuah budaya lokal 
mendukung atau berbeda terhadap budaya 
organisasi secara keseluruhan adalah 
penting untuk dipahami dan ditanggulangi 
bila bermasalah.

Bagaimana Mengaudit Budaya
Sebagai bagian dari penugasan 

assurance dan pemberian advis, permintaan 
untuk penilaian budaya bagi auditor 
internal dilaksanakan dengan teknik yang 
sama dengan penugasan audit lainnya. 
Penilaian ketaatan terhadap standar dan 
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prinsip, penggunaan teknik interview 
yang berwawasan, penerapan prosedur 
investigasi yang fokus, dan juga tujuan 
penugasan yang memadai merupakan 
teknik-teknik yang digunakan. 
Kredibilitas dan kepercayaan dari 
karyawan adalah hal yang terpenting 
untuk mendorong karyawan dapat 
terbuka selama proses penugasan. 
Keterampilan berkomunikasi yang baik 
khususnya dengan manajemen dari 
area/unit yang bermasalah merupakan 
hal yang sangat diperlukan setidaknya 
tidak bersifat konfrontatif dalam 
suasana saling bekerja sama.

Audit internal tidak dapat 
melakukan penilaian atas budaya 
tanpa pemahaman yang mendalam 
mengenai nilai organisasi dan perilaku 
yang dilaksanakan melalui apresiasi 
bagaimana perilaku ini memberikan 
pengaruh dalam penetapan prioritas 
organisasi dalam hubungannya dengan 
tata kelola yang baik, manajemen risiko, 
dan pengendalian. Pengembangan 
pemahaman atas budaya ini sebaiknya 
dilakukan dalam suatu kelompok yang 
melibatkan tidak hanya auditor internal, 
melainkan juga staf lain khususnya 
yang memiliki pengetahuan yang 
terkait dengan penilaian ketaatan dan 
etika dalam budaya. Pemahaman yang 
jelas atas budaya akan memberikan 
kemampuan bagi auditor internal untuk 
fokus pada indikator-indikator budaya, 
melakukan analisis penyebab–fokus, 
serta mendapatkan pemahaman dari 
suatu permasalahan yang terjadi terkait 
budaya dan bagaimana permasalahan 
budaya ini berpengaruh pada perilaku 
yang tidak diharapkan.

Perspektif pemahaman audit 
internal dalam penugasan sangat 
dibutuhkan dalam upaya fokus 
pada budaya perusahaan, sekaligus 
merupakan persiapan yang baik 
sehingga dapat membuat penugasan 
menjadi sukses. Hal-hal yang 
dibutuhkan dalam hal pemahaman 

budaya dalam tiap penugasan, antara 
lain
• peningkatan ketersediaan sumber 

daya;
• review atas hasil survei penugasan 

karyawan atau metode penilaian 
lain yang digunakan untuk 
mengukur kepuasan kerja dan 
penilaian kinerja;

• dukungan yang senantiasa 
diberikan oleh board, komite audit, 
dan juga eksekutif;

• membuat dua hal yang terpisah 
namun keputusannya saling 
berkaitan;

• melatih staf;
• menyupervisi auditor secara 

dekat untuk memastikan bahwa 
materi yang bersifat  subjektif 
tidak menggiring auditor kepada 
konklusi yang keliru.

Pertimbangan Lain
Penting untuk diingat bahwa hasil 

audit budaya di suatu area organisasi 
mungkin tidak menggambarkan 
budaya di seluruh organisasi, sehingga 
hasil penilaian dari beberapa area 
lain secara agregat dibutuhkan untuk 
menjadikan pandangan yang bersifat 
menyeluruh. Intinya, audit budaya 
adalah secara top-down dan bottom-up 
yang membutuhkan evaluasi kontinyu, 
rekonsiliasi, dan kalibrasi.

Beberapa organisasi menggunakan 
COSO ICIF untuk mengagregasi. 
Menurut COSO ICIF, budaya berada 
pada prinsip nomor 1 di komponen 
lingkungan pengendalian, yaitu 
organisasi mendemonstrasikan 
komitmen kepada integritas dan nilai-
nilai etika. Inti fokus dari prinsip ini 
adalah tone at the top, standar perilaku, 
kepatuhan pada standar perilaku, 
dan deviasi dari standar perilaku di 
seluruh organisasi. Jika isu terkait 
prinsip ini menggelembung muncul 
ke permukaan, kesempatannya adalah 
pada isu budaya di pondasi organisasi. 



55V O L .  I I I  /  N O .  3  /  T A H U N  2 0 1 8

SIBUK
Resensi Buku

hal ini dapat didiagnosis melalui 
analisis akar penyebab masalah (root 
cause analysis).

Organisasi lain mendasarkan pada 
survei untuk mengagregasi temuan. 
Mereka membuat survei sendiri berisi 
pernyataan terkait etik dan budaya dan 
meminta para pegawai yang diaudit 
untuk merespon dari sangat setuju 
hingga sangat tidak setuju. Untuk 
pernyataan yang mendapat persentase 
tidak setuju atau sangat tidak setuju 
yang tinggi, auditor intern mencari 
bukti penguat (corroborating). Jika 
auditor intern tidak menemukannya, 
mereka menyarankan ke manajemen 
yang tepat tentang hasil survei yang 
buruk. Persepsi pegawai bisa salah bisa 
juga menggambarkan baik kelemahan 
pemahaman atau bahkan salah paham 
yang lengkap tentang proses yang 
terjadi. Kerap kali intervensi langsung 
dari manajemen, seperti melalui 
komunikasi yang baik dapat membantu 
menyelesaikan situasi tersebut. Jika 
bukti penguat diperoleh, hasil survei, 
bukti, dan rekomendasi perbaikan 
harus dilaporkan.

Setiap pertanyaan terkait budaya 
yang mengungkapkan hasil negatif 
dari hasil survei pegawai yang dikelola 
bagian SDM dapat dimanfaatkan 
untuk beberapa hal, yaitu untuk 
mengidentifikasi risiko potensial 
untuk mengevaluasi masa depan, 
merencanakan dan membuat ruang 
lingkup di perencanaan audit terhadap 
suatu area tertentu, membandingkan 
hasil pengujian yang dilakukan dan 
penyimpangan yang ditemukan selama 
audit, serta menginvestigasinya dengan 
segera (jika dapat dibenarkan).

Pada simpulan audit, auditor intern 
melaporkan hasil dengan jelas serta 
objektif kepada board dan/atau pihak 
lain yang tepat. Memasukkan budaya 
ke dalam audit tidak mengubah audit. 
Budaya merupakan salah satu dari 
banyak faktor yang dicakup dalam 

laporan. Akan tetapi, membicarakan 
budaya mengharuskan adanya tipe 
dialog dengan komite audit dan CEO 
dengan menggunakan argumentasi 
dan pertimbangan yang subjektif, serta 
mensyaratkan keterampilan komunikasi 
yang tinggi. 

Setiap topik yang dilaporkan 
auditor intern, isu potensial harus 
dikomunikasikan secara teratur ke 
manajemen ketika audit sedang 
berlangsung. Observasi dan konklusi 
audit tidak boleh menjadi kejutan 
bagi manajemen ketika laporan 
disampaikan. Penting untuk diingat 
bahwa karena budaya berawal pada 
tone at the top, audit internal memiliki 
ruang pandang terbaik untuk melihat 
keseluruhan organisasi dan mampu 
melaporkan secara objektif bagaimana 
budaya didukung atau dirobohkan.

Penutup
Rencana kerja audit tahunan 

telah menyertakan berbagai aspek 
di organisasi. Mengapa budaya 
harus dimasukkan ke penugasan? 
Karena audit budaya akan membantu 
organisasi dalam mengelola budaya. 
Bayangkan organisasi mencoba untuk 
mengelola keuangannya atau proses 
internal atau sistem informasi tanpa 
adanya audit yang mengumpulkan 
sedikit demi sedikit informasi 
mengenai kesenjangan, kegagalan, 
salah komunikasi, dan pelanggaran 
jabatan. Berdasarkan bukti berlimpah 
pentingnya budaya bagi organisasi 
yang sukses, kegagalan perusahaan 
mengaudit budaya secara konsisten dan 
kontinu mengirimkan pesan yang jelas 
(yang mungkin tidak diharapkan) ke 
pemangku kepentingan tentang nilai-
nilai perusahaan dan prioritasnya.

Peresensi 
Dani Wirawan
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Pengawasan Kuat,
Indonesia 

Bermartabat

Sebuah prestasi diraih 
oleh Puslitbangwas BPKP 
dengan berhasil menjadi 

juara III lomba pembuatan 
rumah pesan (tagline) BPKP, 

yang diselenggarakan dalam 
rangka HUT Kemerdekaan 

RI ke-53. Penyerahan 
sertifikat juara dilakukan 

oleh Sekretaris Utama BPKP, 
Dadang Kurnia, kepada 

peserta lomba tagline 
dari Puslitbangwas BPKP, 

Mujiyanto, di Lantai 3 Kantor 
Pusat BPKP, Jakarta, Selasa 

(21/8).

Dalam lomba tersebut, Puslitbangwas 
BPKP merumuskan tagline BPKP, yaitu 
“Pengawasan Kuat, Indonesia Bermartabat.” 
Tagline tersebut dilandasi filosofi bahwa 
lemahnya pengawasan, yang merupakan 
tugas utama (playing field) BPKP (dan APIP 
kementerian/lembaga/pemda) menjadi salah 
satu penyebab masih tinggi dan masifnya 
kasus korupsi di Indonesia, yang ditunjukkan 
dengan banyaknya operasi tangkap tangan 
oleh KPK terhadap para penyelenggara negara 
dan daerah karena tersangkut kasus korupsi. 
Untuk itu, penguatan peran pengawasan 
oleh BPKP merupakan keniscayaan untuk 
mengeliminasi korupsi, yang pada akhirnya 
akan meningkatkan martabat Indonesia 
di mata dunia internasional. Dalam lomba 
tersebut, juara I diraih oleh Sekretariat Utama 
dan juara II Kedeputian Akuntan Negara.

Teks Mujiyanto

Foto Dok. Biro 
Hukum dan 
Humas BPKP
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Pembinaan dan koordinasi pada 
Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 
dan Perwakilan BPKP Provinsi 
Bengkulu, serta pengumpulan 

data dalam rangka penelitian mengenai 
pengawasan dengan partisipasi masyarakat 
merupakan kegiatan Puslitbangwas 
BPKP pada triwulan III tahun 2018. 
Tim Puslitbangwas BPKP mengadakan 
sosialisasi Peraturan Kepala BPKP 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan, 
Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan 
Penelitian/Pengkajian di Lingkungan 
BPKP. Selain itu, sosialisasi produk 
Puslitbangwas BPKP, yaitu instrumen 
Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program 
Pembangunan Nasional (AP3N) dan 
Knowledge Management System (KMS).

latar belakang dibangunnya instrumen 
tersebut adalah sampai dengan saat ini 
belum ada tools untuk mengukur kualitas 
akuntabilitas pengelolaan program 
pembangunan nasional yang bersifat lintas 
sektoral. Adapun pada materi terkait 
dengan KMS, Puslitbangwas ditetapkan 
sebagai penanggung jawab KMS yang 
dapat diakses oleh seluruh pegawai BPKP. 
KMS juga menjadi sarana sosialisasi hasil 
penelitian Puslitbangwas BPKP selain 
seminar yang rutin diselenggarakan oleh 
Puslitbangwas di Kantor BPKP Pusat. 

Kegiatan lainnya berupa pengumpulan 
data dalam rangka penelitian pengawasan 
dengan partisipasi masyarakat dilakukan 
dengan mengadakan kunjungan dan 
wawancara dengan beberapa komponen 
masyarakat dan pendamping program 
padat karya tunai desa (PKTD) di 
Kabupaten Garut, Kabupaten Maluku 
Tengah, dan Kabupaten Enrekang. 
Pengawasan dengan partisipasi 
masyarakat diharapkan menjadi sebuah 
alternatif metode pengawasan di tengah 
keterbatasan sumber daya yang dimiliki, 
sedangkan di sisi lain lingkup program 
pemerintah yang harus diawasi semakin 
luas.

Peran Litbang dalam Mendukung 
Tugas Pokok dan Fungsi BPKP

Disampaikan bahwa keberadaan 
materi Perka Nomor 5 Tahun 2016 
merupakan peluang bagi terwujudnya 
pembinaan dan koordinasi kegiatan 
litbang di lingkungan BPKP. Hal ini 
dimaksudkan agar penelitian/pengkajian 
dapat memenuhi standar yang diinginkan 
dan diharapkan kualitas hasil litbang akan 
semakin meningkat dalam mendukung 
kebijakan pimpinan BPKP di bidang 
pengawasan keuangan dan pembangunan.

Dalam penyajian materi instrumen 
Indeks AP3N disampaikan bahwa 

Pembinaan 
dan koordinasi 

di Perwakilan 
BPKP Provinsi 

Bengkulu

Foto Dok. 
Puslitbangwas

Teks M. Riyad

Pengumpulan 
data di 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah

Foto Dok. 
Puslitbangwas
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Zona Integritas (ZI) 
merupakan sebutan 
atau predikat yang 
diberikan kepada 

kementerian/lembaga (K/L) 
dan Pemda yang pimpinan dan 
jajarannya mempunyai niat 
(komitmen) untuk mewujudkan 
Wilayah Bebas Korupsi dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBK dan WBBM) 
melalui upaya pencegahan 
korupsi, reformasi birokrasi dan 
peningkatan kualitas pelayanan 
publik. K/L dan Pemda yang 
telah mencanangkan sebagai ZI 
mengusulkan salah satu unit 
kerjanya untuk menjadi Wilayah 
yang bebas dari korupsi.

Sebagaimana Surat Edaran 
Sekretaris Utama BPKP Nomor 
SE-224/SU/IN/2018 tanggal 
2 Februari 2018 tentang 
Pembangunan ZI menuju 
WBK/WBBM pada unit kerja 
di lingkungan BPKP, maka 
setiap unit kerja di lingkungan 
BPKP wajib melaksanakan 
pembangunan ZI Menuju 
Wilayah Bersih dari Korupsi dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBK dan WBBM). 
Hal ini sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan 
Zona Integritas Menuju WBK/
WBBM di Lingkungan Instansi 
Pemerintah dan Peraturan 

Kepala BPKP Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 
2015-2019.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 
di lingkungan Puslitbangwas diawali dengan 
pembentukan Tim Kerja Pembangunan 
Zona Integritas dengan Surat Keputusan 
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Pengawasan BPKP sekaligus penetapan Role 
Model di area perubahan yang ditetapkan, 
yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata 
Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, 
Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan 
Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan. Selanjutnya Puslitbangwas BPKP 
menyampaikan usulan pengajuan unit kerja 
ZI menuju WBK/WBBM tahun 2018 kepada 
Inspektorat BPKP selaku Tim Penilai Internal. 

Inspektorat BPKP sebagai Tim Penilai 
Internal telah melakukan evaluasi atas usulan 
Puslitbangwas yang hasilnya dituangkan 
dalam Laporan Hasil Penilaian Mandiri 
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 
menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani. Hasil evaluasi 
Inspektorat sebagaimana disampaikan dalam 
surat nomor SPM-338/IN/2018 tanggal 5 
Juli 2018 menyatakan bahwa nilai hasil 
evaluasi pelaksanaan pembangunan zona 
integritas menuju WBK/WBBM pada 
Puslitbangwas sebesar 80,02 dengan rincian 
untuk komponen pengungkit memperoleh 
nilai 43,93 dan komponen hasil memperoleh 
nilai 36,09. Dengan nilai tersebut, Puslitbang 
termasuk unit kerja yang diajukan/diusulkan 
dalam proses WBK/WBBM.

Pembangunan Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM)

Teks Priyo Marwanto dan
Padmono Fery Nurtjahjo
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METODOLOGI INDEKS AP3N CUKUP KUAT,
teTAPI PERLU DISEDERHANAKAN

Instrumen Indeks AP3N yang 
saat ini sedang dikembangkan 
oleh Puslitbangwas BPKP 
merupakan sebuah terobosan 

untuk mengukur akuntabilitas 
program lintas sektoral. Metodologi 
pengukuran yang dirumuskan 
dinilai cukup kuat, tetapi perlu 
ada penyederhanaan instrumen. 
Tujuannya untuk memudahkan 
pada saat implementasi pengukuran, 
mengingat lingkup objek pengukuran 
Indeks AP3N, yaitu pengelolaan 
program pembangunan, sangat luas 
dan berjenjang.

Hal tersebut mengemuka saat 
diskusi teleconference melalui media 
skype antara tim pengembangan 
Indeks AP3N Puslitbangwas BPKP 
dengan konsultan dari Management 
System International yang berada di 
Washington Amerika Serikat, Dan 
Killian dan Bert Spector. Kegiatan 
teleconference bertempat di kantor 
USAid Cegah di Jakarta, Kamis (29/3). 
Tim Puslitbangwas BPKP dipimpin 
oleh Plt Kapuslitbangwas, Jamason 
Sinaga, didampingi oleh Kasubbid 
Pemanfaatan, Octavia Hernawa, serta 
tim pengembangan Indeks AP3N, Lilik 

Kusminarti dan Mujiyanto. Dari pihak 
USAid Cegah adalah Coordinator for 
Accountability Program, Reza Anggara 
dan Program Assistant for Accountability 
Program, Indira Firatia, serta seorang 
penerjemah, Kirana.

Teks Mujiyanto

Kegiatan diskusi teleconference 
merupakan rangkaian proses 
validasi instrumen Indeks AP3N 
oleh pakar/konsultan internasional, 
yang difasilitasi oleh USAid Cegah, 
sebuah program dari lembaga nirlaba 
Amerika Serikat (USAid) dalam 
rangka pencegahan korupsi di tanah 
air, melalui inisiatif berlabel Cegah 
Proyek Korupsi. Proyek tersebut 
didukung oleh enam belas lembaga 
pemerintah di tanah air yang salah 
satunya adalah BPKP. Terkait dengan 
Indeks AP3N, sesuai kesepakatan 
BPKP dengan USAid Cegah, pihak 
USAid Cegah memberikan bantuan 
berupa penyediaan jasa konsultan 
internasional untuk memberikan 
review dan validasi terhadap 
instrumen yang sedang dikembangkan 
Puslitbangwas BPKP.

Foto 1 & 2 Dok. 
Puslitbangwas
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Kegiatan seminar mengambil tema 
“Transparansi Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah serta Peran SPIP dan 

APIP dalam Pencegahan Korupsi” yang 
disajikan oleh Rudy M. Harahap dan Ganovar 
serta dimoderatori oleh Kabid Pemanfataan 
dan Evaluasi Puslitbangwas BPKP, Jamason 
Sinaga. Sebagai narasumber pembahas 
adalah Direktur Pengembangan Strategi dan 
Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Fadly 
Arif; Spesialis Penelitian dan Pengembangan 
Direktorat Litbang KPK, Sari Anggraeni; dan 
Direktur Investigasi Instansi Pemerintah BPKP, 
Arief Tri Hardiyanto. 

Ardan juga menyatakan bahwa hasil 
penelitian menunjukkan situasi yang 
paradoksial terkait SPIP, di mana hasil 
penilaian SPIP pada pemerintah daerah yang 
dijadikan sampel tinggi dan pimpinannya juga 
mendapat nilai integritas yang tinggi, malah 
terkena kasus korupsi. Selain itu, lemahnya 
perhatian APIP terhadap risiko fraud. Oleh 
karena itu, APIP perlu mengembangkan 
keahlian di bidang keinvestigasian. Adapun 
terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), 
lingkup transparansi masih terbatas pada 
publikasi ketentuan dan informasi PBJ, 
belum mencakup aspek accessibility, clarity, 
integration, dan rationality. “Topik seminar 
ini memiliki implikasi bagi BPKP, yaitu 
lebih meningkatkan kompetensi assessor, 
membangun ukuran penerapan SPIP pada 
level individu top level management, dan 
mempromosikan transparansi PBJ yang lebih 
luas,” lanjutnya.

Kapuslitbangwas BPKP Sudiro selaku 
penanggung jawab acara dalam sambutannya 
menyatakan, seminar ini merupakan agenda 
rutin yang dilaksanakan oleh Puslitbangwas 

Transparansi PBJ serta Peran SPIP dan APIP 
dalam Pencegahan Korupsi

Kepala BPKP Ardan 
Adiperdana menyatakan bahwa 

seminar merupakan sarana 
mendorong produk litbang dalam 

pengembangan kapasitas dan 
kapabilitas organisasi serta budaya 

inovasi di lingkungan organisasi. 
Pernyataan tersebut disampaikan 

oleh Kepala BPKP saat menjadi 
keynote speaker sekaligus membuka 

kegiatan Seminar Hasil Penelitian 
Puslitbangwas Tahun 2018 yang 
diselenggarakan di Aula Gandhi 

Kantor Pusat BPKP Jakarta (Kamis 
27/9) dan dihadiri oleh Sekretaris 

Utama, Deputi, serta pejabat 
struktural dan fungsional BPKP baik 

dari kedeputian, pusat-pusat, biro-
biro, maupun perwakilan BPKP.

Kepala 
Puslitbangwas 

Membuka 
Seminar Hasil 

Litbang

Foto Dok.
Puslitbangwas

Teks Sudiro & M. Riyad
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setiap tahun dengan tujuan 
untuk memperkenalkan dan 
menyebarluaskan hasil-
hasil litbang, juga untuk 
mendapatkan umpan balik 
dan masukan dari peserta, 
sebagai langkah awal untuk 
mewujudkan pemanfaatan 
hasil litbang. Sudiro juga 
berharap bahwa seminar ini 
dapat memberikan manfaat 
untuk meningkatkan 
kualitas pengawasan BPKP 
maupun pengawasan intern 
pemerintah secara nasional. 

Kegiatan selanjutnya 
adalah pemaparan 
materi Transparansi PBJ 
yang bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana 
praktik transparansi PBJ 
di Indonesia dan hal-hal 
yang memungkinkan 
transparansi PBJ tersebut 
ditingkatkan. Hasilnya 
diharapkan menjadi bahan 
masukan bagi Pimpinan 
BPKP dalam pengambilan 
kebijakan pengawasan 
terkait pendeteksian dan 
penanganan fraud dalam 

pengadaan barang dan jasa. Sedangkan 
materi Implementasi Peran SPIP dan APIP 
dalam Pencegahan Korupsi memberikan 
gambaran mengenai seberapa jauh 
penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP 
berperan dalam mencegah korupsi oleh 
penyelenggara daerah, serta strategi baru 
yang perlu dibangun dalam pembinaan SPIP 
dan kapabilitas APIP, dengan contoh kasus 
pada Kabupaten KK dan Kabupaten J.

Fadly Arif sebagai narasumber pertama 
menyatakan bahwa prinsip transparansi 
merupakan prinsip utama karena dapat 
membuka kompetensi penyedia PBJ. Apabila 
tidak tercipta kompetensi, maka PBJ menjadi 
tidak efesien. Transparansi juga bukan hanya 
terkait dengan ketersediaan data, melainkan 
keakuratan dan kemudahan akses data. Saat 
ini sudah ada bentuk transparansi dengan 

Kepala BPKP, 
Sekretaris 
Utama, 
Para Deputi 
Kepala, Kepala 
Puslitbangwas, 
Narasumber, 
Moderator, dan 
Penampil

Peserta 
Seminar 
Menyanyikan 
Lagu Indonesia 
Raya

Paparan oleh 
Ganovar

Foto 
Dokumentasi 
Puslitbangwas
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menggunakan sistem elektronik 
seperti SiRUP (Sistem Rencana Umum 
Pengadaan), E-Catalog, SiKAP (Sistem 
Informasi Kinerja Penyedia) dan juga 
sedang dikembangkan open contracting 
yang sedang dilakukan piloting-nya 
di Jombang dan Bandung. Selain itu, 
SDM merupakan hal yang penting, 
karena sebaik apapun proses bisnis 
dan aturan yang dibangun, apabila 
SDM tidak mendukung maka tidak 
akan optimal. 

Narasumber kedua, Sari 
Anggraeni sepakat dengan hasil 
penelitian PBJ, bahwa korupsi 
pada proses PBJ ada pada proses 
perencanaan anggaran. Sebelum 
adanya peraturan PBJ, titik rawan 
korupsi pada pelaksanaannya. Oleh 
karena itu, kami merekomendasikan 
probity audit untuk PBJ sebagaimana 
beberapa negara yang sudah bersih 
dari korupsi telah menerapkan probity 
audit. SPIP seharusnya bisa juga 
berfungsi pada area yang berpotensi 
risiko, sehingga hal tersebut 
merupakan tantangan bagi SPIP. 

Narasumber ketiga, Arief Tri 
Hardiyanto, menyoroti bahwa 
kalau berbicara korupsi, seharusnya 
dimulai dari penyebabnya, yaitu 
administrasi yang lemah, orang, dan 
budayanya. Oleh karena itu, dalam 
meminimalisasi korupsi diperlukan 
pengembangan yang terintegrasi. 
Dalam setiap pengembangan suatu 
sistem, harus ada aspek yang 
menyentuh pengembangan orang dan 
pengembangan budaya. Selain itu, 
independensi dan kompetensi APIP, 
khususnya APIP daerah, merupakan 
suatu tantangan dalam kaitannya 
dengan pencegahan korupsi. Perlu 
adanya dorongan dari BPKP terutama 
dalam peningkatan kompetensi terkait 
dengan pencegahan korupsi.

Kegiatan seminar kemudian 
dilanjutkan dengan sesi diskusi dan 
tanya jawab yang diikuti dengan 
antusias oleh para peserta seminar. 
Banyak saran dan masukan yang 
sangat konstruktif disampaikan 
oleh beberapa peserta dalam rangka 
peningkatan kualitas hasil litbang.
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Saat mengumpulkan data terkait 
dengan penelitian praktik 
Continuous Auditing Continuous 
Monitoring (CACM) di Lingkungan 

Pemerintah Daerah, Tim Puslitbangwas 
BPKP mengunjungi beberapa Pemda, 
yaitu Pemerintah Kabupaten Badung 
dan Pemerintah Kabupaten Sleman. 
Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk 
wawancara dan pengisian kuesioner pada 
Inspektorat daerah dan Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di 
kedua Pemda tersebut.

Pengumpulan data pertama kali 
dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten 
Badung pada tanggal 19 April 2018 
bertempat di Ruang Rapat Inspektorat 
Kabupaten Badung dihadiri oleh Inspektur 
Kabupaten Badung, Ni Luh Suryaniti, 
Sekretaris, dan Staf Inspektorat Kabupaten 
Badung.

Kasubbid Evaluasi Puslitbangwas 
BPKP, I Wayan Simpen menyampaikan 
bahwa kajian CACM ini diharapkan akan 
membantu Inspektorat menyelesaikan 
berbagai macam persoalan dengan sumber 
daya yang terbatas. Dengan keterbatasan 
SDM dan dana yang ada Inspektorat bisa 
melakukan desk review terlebih dulu sebelum 
turun ke lapangan. Puslitbangwas BPKP 
mengembangkan metodologi pengawasan 
dengan CACM karena sebagian besar K/L/P 
sudah menggunakan Teknologi Informasi 
(TI) dalam pelaksanaan tugasnya termasuk 
pengelolaan keuangan. Penggunaan aplikasi 
atau TI tersebut menyebabkan kegiatan bisa 
dikendalikan secara real time dengan CACM. 
Oleh karena itu, sebaiknya aplikasi yang 
ada di Pemda bisa terintegrasi secara penuh 
dan Inspektorat dilibatkan dalam rancang 
bangun aplikasi tersebut terutama dalam 
pembangunan smart city.

Luh Suryaniti menyampaikan 
bahwa pada saat ini Inspektorat 
tidak dilibatkan dalam rancang 
bangun suatu aplikasi dan hanya 
dilibatkan saat implementasinya. 
Inspektorat seharusnya dilibatkan 
dalam rancang bangun TI sehingga 
ada sinergi antara manajemen 
dengan internal auditor. Terkait 
dengan penggunaan aplikasi, 
Inspektorat telah melakukan review 
terhadap LKPD melalui aplikasi 
SIMDA yang dibuka terlebih dulu 
database-nya. Dengan aplikasi 
SIMDA tersebut Inspektorat dapat 
melihat semua data keuangan 
setiap Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD), sehingga bisa 
digunakan untuk melakukan desk 
review sebelum turun ke lapangan. 
“Selain review LKPD, Inspektorat 
juga telah melakukan review atas 
laporan keuangan seluruh OPD 
dengan menggunakan database dan 
aplikasi yang ada,” lanjutnya.

Luh Suryaniti juga menjelaskan 
bahwa permasalahan yang sering 
muncul dalam melakukan review 
laporan keuangan OPD adalah 
terkait dengan aset tetap dan 
persediaan. Jadi tahap awal yang 
dilakukan Inspektorat adalah 
menelusuri mana yang masuk 
ke dalam persediaan dan mana 
yang masuk ke dalam aset tetap. 
Kondisi sekarang sudah mulai ada 
perbaikan dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya dan Inspektorat 
memberikan apresiasi kepada OPD 
yang dulu masih banyak masalah 
sekarang sudah tidak ada lagi 
masalah terkait dengan persediaan 
dan aset tetap. Hal tersebut sangat 

Inovasi metodologi pengawasan 
dalam meningkatkan peran inspektorat pemda
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terbantu dengan adanya aplikasi dalam 
penyusunan laporan keuangan yang 
dulu masih disusun secara manual.

Menurut Luh Suryaniti, Kepala 
Daerah sendiri setiap tiga bulan 
melakukan evaluasi atas capaian kinerja 
dan keuangan dari masing-masing 
OPD. Hasil capaian dari masing-
masing OPD tersebut dapat dilihat 
dari e-SAKIP maupun laporan realisasi 
anggaran dengan mengakses web 
yang tersedia. Jadi Inspektorat sudah 
punya dashboard untuk melihat capaian 
kinerja dan keuangan masing-masing 
OPD tanpa harus turun langsung 
ke OPD. Selain capaian kinerja dan 
keuangan, tugas Inspektorat lainnya 
adalah mengawal kebijakan-kebijakan 
Kepala Daerah dan mengendalikan 
pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa. “Bahkan KPK dalam sosialisasinya 
menyatakan bahwa sebelum aparat 
penegak hukum turun melakukan 
pemeriksaan, seharusnya Inspektorat 
turun terlebih dulu ke lapangan,” 
tambahnya.

Pengumpulan data dilanjutkan 
dengan melakukan wawancara 
terhadap dan pengisian kuesioner oleh 
para pegawai di lingkungan Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kabupaten Badung.

Pengumpulan data juga dilakukan 
di Pemerintah Kabupaten Sleman pada 
tanggal 25 Mei 2018 pada Inspektorat 
dan BPKAD Kabupaten Sleman. 
Dipilihnya Pemkab Sleman menjadi 
responden karena melihat prestasi 
capaian kapabilitas APIP dan maturitas 
SPIP Pemda berada di pada level 3, 
serta Pemkab Sleman telah mencapai 
opini WTP sebanyak enam kali 
berturut-turut.

Gayung bersambut, ide 
pengembangan metode CACM 
mendapat dukungan dari Inspektur 
Kabupaten Sleman, Budiharjo. Pihak 
Inspektorat Sleman menjelaskan 
ketersediaan jumlah dan kualitas 
auditor belum memenuhi kebutuhan 
yang ideal. Ternyata Pemkab Sleman 
telah menggunakan berbagai 
aplikasi terkait dengan pengelolaan 
keuangan dan aset daerah, yaitu 
aplikasi SIADINDA (Sistem Informasi 
Akuntansi Dinas Daerah), SIMAKDA 
(Sitem Informasi Manajemen Keuangan 
Daerah), dan SIM-ASET (Sistem 
Informasi Aset). Namun, semua 
aplikasi (45 aplikasi) yang dibangun 
belum terintegrasi secara penuh.

Sekretaris Inspektorat Sleman, 
Nunik Widyastuti, menyampaikan 
permasalahan yang sering muncul 
terkait pelaporan keuangan OPD 
adalah ketidakcocokan catatan 
administrasi dengan fisik aset tetap 
dan persediaan. Tidak tertibnya 
pelaksanaan cek fisik dan pencatatan 
akuntansi menambah usaha 
dalam penelusuran saldo yang 
benar. Pemilahan dilakukan untuk 
menetapkan mana yang masuk 
ke dalam persediaan dan mana 
yang masuk ke dalam aset tetap. 
Masalah tentang persediaan menjadi 
perhatian penting kepala daerah, 
sehingga pada tahun 2018 dibangun 
aplikasi SIMBAJA (Sistem Informasi 
Manajemen Pengadaan Barang dan 
Jasa) untuk memantau proses sejak 

Foto Dok.
Puslitbangwas
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penandatanganan kontrak 
pengadaan barang/jasa hingga 
penyerahan barang/jasa.

Elly Widiastuti selaku Irban 
Bidang Pemerintahan juga 
menceritakan pihak inspektorat 
dapat melakukan akses database 
ke aplikasi yang telah dibangun, 
sehingga memudahkan dalam 
melakukan review keuangan dan 
kinerja OPD. Meskipun belum ada 
dashboard untuk memantau setiap 
OPD, kerja Inspektorat terfokus 
pada permasalahan strategis 
yang diperintahkan oleh bupati, 
isu pungli, komitmen tindak 
lanjut atas temuan audit internal/
eksternal, termasuk permasalahan 
dana desa. 

Harapannya adalah 
Inspektorat memiliki dashboard 
informasi yang dibutuhkan oleh 
pimpinan daerah. Nunik juga 
menambahkan saat ini Inspektorat 
Sleman telah bekerja sama dengan 
Dinas Komunikasi dan Informasi 
Kabupaten Sleman untuk 
merancang bangun dan membuat 
aplikasi e-audit terutama untuk 
kegiatan proses review laporan 
hasil audit termasuk kertas kerja 
auditnya. 

Pengumpulan data dilanjutkan 
di Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 
Sleman. Tim Puslitbangwas BPKP 
mewawancarai Kabid Pembukuan, 
Eko Yuli, yang menegaskan 
hal yang sama dihadapi 
dalam penyusunan laporan 
keuangan pemda, sebagaimana 
permasalahan yang ditemukan 
oleh pihak Inspektorat. 

Aplikasi SIADINDA 
merupakan aplikasi yang 
digunakan oleh OPD untuk 
menghasilkan laporan keuangan 
OPD. Aplikasi SIMAKDA 

merupakan aplikasi yang digunakan oleh 
BPKAD selaku BUD/entitas pelaporan 
keuangan daerah. Aplikasi SIMAKDA ini 
untuk menghasilkan RAPBD, APBD dan 
penjabarannya, serta mengonsolidasikan 
dari laporan keuangan OPD dan BUD untuk 
menyusun laporan keuangan pemda. 

Belum ada menu monitoring secara khusus 
pada aplikasi SIMAKDA untuk memantau 
target dan realisasi pendapatan dan belanja 
setiap saat. Pemantauan terhadap penyajian 
saldo normal setiap akun pada laporan 
keuangan masih dilakukan secara manual 
dengan melihat neraca saldo per OPD yang 
disajikan dari aplikasi SIADINDA. Eko Yuli 
juga menambahkan, uji kontrol hubungan 
antar akun masih dilakukan secara manual, 
misalnya penambahan aset tetap (CaLK) dari 
pengadaan PB/J dengan belanja modal di LRA.

Tim Puslitbangwas BPKP juga melihat 
demontrasi dari aplikasi SIADINDA dan 
SIMAKDA yang dipaparkan oleh Akbar selaku 
admin manajer. Di akhir kegiatan Eko Yuli 
memberikan panduan manual dari aplikasi 
SIADINDA kepada Tim Puslitbangwas BPKP. 
Diharapkan dari hasil pengumpulan data 
tersebut dapat mempercepat penyelesaian 
kajian dan hasilnya bisa diimplementasikan di 
lingkungan pemerintah daerah. 

Teks Viktor Siburian, 
I W. Simpen, M. Riyad, 

dan Purwantoro

Foto Dok.
Puslitbangwas
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Pada Seputar Pengawasan edisi 
kedua Juni 2018 rubrik IDE telah 
memaparkan berbagai jenis 
penelitian yang dikenal dalam 

dunia penelitian. Edisi ini kembali akan 
diisi dengan beragam jenis penelitian.

Penelitian Murni (Pure Research)
Penelitian untuk mengembangkan 

atau menguji teori, bukan untuk 
keperluan kehidupan praktis manusia 
dan dilakukan untuk mencari kebenaran 
sebab akibat sebagaimana adanya atau 
berdasarkan wujud yang sebenarnya. 

Penelitian Dasar (Basic Research)
Penelitian yang pola pikirnya bertolak 

dari ilmu dasar, yaitu ilmu alam, budaya, 
dan kimia; berusaha untuk menemukan 
konsep-konsep ilmu yang baru yang 
hasilnya belum dapat diaplikasikan 
secara langsung di masyarakat. 

Penelitian Terapan
Penelitian yang bertujuan untuk 

keperluan kehidupan praktis manusia 
sehari-hari.

Penelitian Pengembangan (Development 
Research)

Penelitian yang bertujuan 
memperluas atau menggali lebih dalam 
lagi suatu realita atau problem yang ada.

Penelitian Statistik Inferensial
Penelitian yang bertujuan 

menggambarkan suatu keadaan dan 
membuat suatu simpulan umum atas 
suatu masalah yang diteliti yang dapat 
digunakan untuk meramalkan atau 
sebagai dasar deduksi peristiwa-peristiwa 
yang akan terjadi.

Penelitian Laboratorium
Penelitian yang dilakukan di 

laboratorium atau di tempat khusus 
untuk melakukan penelitian dan datanya 
dikumpulkan dari laboratorium.

Penelitian Kepustakaan (Library 
Research) 

Penelitian yang dilakukan di 
kepustakaan dan datanya dikumpulkan 
dari studi kepustakaan.

Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian yang datanya dikumpulkan 

dari lapangan atau dari masyarakat.

Penelitian Komparatif
Penelitian yang bersifat 

membandingkan.

Penelitian Asosiatif
Penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ataupun juga 
hubungan antara dua variabel atau lebih.

Penelitian Kuantitatif
Penelitian yang datanya dinyatakan 

dalam bentuk nilai absolut dan hasilnya 
bersifat objektif.

Penelitian Kualitatif
Penelitian yang datanya dinyatakan 

dalam bentuk nilai relatif serta hasilnya 
bersifat objektif, berlaku sesaat, dan 
setempat.

DAFTAR PUSTAKA
Soewadji, Jusuf. Pengantar Metodologi Penelitian. 

2012. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian, 

Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. 2004. 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

ISTILAH DAN DEFINISI
Teks Coenraad Rezky
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Tak pelak memang karena 
peranan BPKP yang berada di 
bawah Presiden dan Kepala 
BPKP sering diikutkan dalam 

rapat terbatas yang dipimpin langsung 
oleh Presiden. Semua ini terjadi karena 
adanya trust atas peran BPKP. Hal ini 
merupakan suatu kebanggaan sekaligus 
tantangan dan tanggung jawab. “Kita 
harus mempersiapkan lebih banyak 
untuk mendukung peran BPKP dalam 
pengawasan dan tidak boleh business as 
usual. Selain itu, kita juga harus menjaga 
kualitas pekerjaan sehingga trust itu dapat 
terpelihara,” imbuh ayah empat orang 
anak ini dengan antusias. 

“Belajar dan Menciptakan 
Nilai”

“BPKP mempunyai 
peranan besar 

untuk membuat 
perubahan 

besar di negeri 
ini,” ujar Maliki 

Heru Santosa 
dengan semangat 

membuka obrolan.

Dr. Maliki Heru Santosa, Ak., M.B.A.
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Dunia pengawasan memang 
sudah menjadi habitat pria 
berkacamata ini. Mulai berkarya 
di DJPKN yang kemudian 
berubah menjadi BPKP, menjadi 
kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Sumatera Selatan dan DKI 
Jakarta, empat kali menjadi 
Direktur Pengawasan di Deputi 
Pengawasan Instansi Pemerintah 
Bidang Perekonomian BPKP dan 
Deputi Bidang Akuntan Negara 
BPKP, kemudian menduduki 
jabatan Inspektur Jenderal di 
Kementerian Dalam Negeri; 
semua tidak lepas dari dunia 
pengawasan. Saat ini sebagai 
Auditor Utama di BPKP juga 
aktif di organisasi profesi yang 
berhubungan dengan pengawasan 
seperti Ikatan Akuntan Indonesia 
(IAI), Asosiasi Auditor Forensik 
Indonesia (AAFI), Association 
Certified Fraud Examiner (ACFE)-
Indonesia Chapter, Asosiasi 
Audit Internal (AAI), Yayasan 
Pendidikan Internal Audit (YPIA), 
The Institute of Internal Auditor 
(IIA) Indonesia, dan organisasi 

profesi lain. 
Berkecimpung di 
ranah pengawasan 
juga mewarnai 
pergolakan 
pemikiran mantan 
pejabat eselon 3 di 
Perwakilan BPKP 
Provinsi NTT 
ini. Pengawasan 
itu sering 
dipersepsikan 
sebagai tugas 
internal auditor 
yaitu Aparat 
Pengawasan 

Internal Pemerintah (APIP) pada 
pemerintahan. Pengawasan sering dilihat 
secara parsial, padahal pengawasan itu 
harus terjadi dalam sebuah sistem yang 
menyeluruh. Inilah yang mendorong 
penggemar olahraga renang ini untuk 
mendalami konsep-konsep pengawasan 
dengan mengikuti program S3 yang 
mengantarkannya memperoleh gelar 
Doktor pada tahun 2016 dengan 
disertasinya “Strategi Pengembangan 
Sistem Audit Internal Pemerintah dalam 
Rangka Tata Kelola yang Lebih Baik”.

"Tak banyak yang saya lakukan 
ketika saya menjadi Inspektur Jenderal di 
Kementerian Dalam Negeri," ujar mantan 
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam 
Negeri ini merendah. Pada saat awal 
menjadi Inspektur Jenderal, pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah sedang 
bergulat dengan penyusunan laporan 
keuangan. Bagi pemda dan Kementerian 
Dalam Negeri, pertanggungjawaban 
dengan laporan keuangan ini merupakan 
hal ‘baru’ sehingga perlu belajar. Dalam 
kondisi seperti inilah Kemendagri dan 
pemda-pemda didorong untuk mengenal 
dan dapat menyajikan laporan keuangan 
sebagai bentuk pertanggungjawaban 
pelaksanaan anggaran. Kesadaran akan 
arti penting laporan keuangan harus 
ditumbuhkan di tengah kebiasaan 
pertanggungjawaban yang mengandalkan 

Foto 1 dan 2 
Dok. Puslitbangwas
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perhitungan anggaran semata. Hasilnya 
memang tidak dinikmati saat itu, tetapi 
belakangan ketika pemda-pemda mulai 
memperoleh opini WTP yang disusul 
kemudian oleh Kemendagri pada tahun 
2010. Program lainnya di Kemendagri 
adalah mendorong budaya anti korupsi 
yang diukur dengan penilaian inisiatif 
anti korupsi  (PIAK) oleh KPK. “Di tahun 
pertama skor PIAK kami waktu itu hanya 
1,6 dari skala 0-10. Setelah melakukan 
perbaikan selama dua tahun skor ini 
bisa naik sampai dengan 7. Bagi saya ini 
capaian yang luar biasa,” imbuh lulusan 
S2 dari Kanada ini. 

Hal-hal yang telah dilakukan dan 
belum dilakukan dapat menghasilkan 
sesuatu yang baik ketika seseorang mau 
belajar. Tantangan berat dapat dijawab 
dengan belajar dan belajar.  Itu pula yang 
dilakoni pria yang akrab disapa dengan 
Mahesa ini. Belajar setiap saat, dari siapa 
saja, dan di mana saja. Saya juga belajar 
bermain piano dan gitar dari internet, 
belajar memahami kata-kata bijak (quotes) 
yang dapat menggugah pemikiran dan 
memotivasi diri melalui twitter. Banyak 
perubahan (tambahan nilai) yang saya 
alami karena belajar yang didapat dari 
orang-orang yang lebih baik, lanjut pria 
yang pernah menjadi juri lomba band 
internal BPKP. Kemauan belajar ini 
pula yang menghantar Bapak lulusan 
STAN tahun 1988 ini meraih capaian-
capaian kompetensi profesi dengan 
sederetan gelar sertifikasi ini. “Internal 
auditor itu juga dituntut menjadi pemikir 
yang kritis (critical thinkers) untuk dapat 
memberikan sumbangan terbaiknya bagi 
organisasi yang tentunya tidak jauh dari 
keharusan untuk belajar,” kata pria yang 
kerap menjadi “sparring partner” bagi 
Puslitbangwas ini.

Value menjadi salah satu perhatian 
penggemar genre Jazz ini. Ketika menjadi 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI 
Jakarta, penggemar jogging ini menaruh 
perhatian pada proses added value. Setiap 
jenjang tugas ataupun review sampai 

pada penandatangan oleh Kepala 
Perwakilan harus ada tambahan 
nilai.  Hal ini sejalan dengan 
salah satu semboyannya yang 
mempunyai putra kembar ini, 
yaitu gengsi, yang berarti harus 
melakukan sesuatu yang lebih 
untuk menunjukkan kualitas 
pribadi kita. Semboyan lainnya, 
ngotot dan bertanggung jawab juga 
dikaitkan dengan penciptaan 
nilai melalui dorongan yang kuat 
dalam batas tertentu. Pilihan 
preferensi kata “berkarya” daripada 
“bekerja” juga menunjukkan 
antusiasmenya pada value. Berkarya 
lebih mengandung nilai karena 
menghasilkan sesuatu yang 
bermanfaat daripada melakukan 
kegiatan yang kurang memikirkan 
hasilnya.   

Sebagai auditor, kita perlu 
memiliki soft skill yang baik 
khususnya komunikasi, koordinasi, 
dan relasi, yang kebanyakan 
diperoleh dari perjalanan hidup 
(pengalaman).  Dengan ketiga hal 
tersebut kita akan memberikan 
kontribusi yang optimal, ungkap 
penikmat musik ini optimis. 

Meski pekerjaan sehari-hari 
menyita waktu dan pikiran, pria 
kelahiran Jakarta ini juga tak 
mengabaikan keluarga. “Tanpa 
keluarga yang kuat kita sulit 
bergerak maju,” aku Bapak yang 
selalu kelihatan energik ini. Quality 
family life dengan membangun 
chemistry dalam keluarga harus 
tetap dijaga, kata lelaki penggemar 
film action dan drama ini 
mengakhiri perbincangan.  

Teks
Jamason Sinaga
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Istilah rujukan dalam kegiatan 
penelitian mengacu pada referensi 
yang digunakan untuk mendukung 
penelitian. Di Indonesia rujukan 

penelitian sering disebut Daftar Acuan, 
Daftar Referensi, Daftar Pustaka, atau 
Daftar Bibliografi. Reading University 
(2014) mendefinisikan referensi sebagai 
lists of the papers, books and other published 
and unpublished materials which the author 
has read in order to support the present piece 
of work. Reading University membedakan 
antara daftar referensi dan bibliografi, di 
mana daftar referensi must include every 
source (book, chapter or article) that [people] 
have cited in [the] writing. Adapun 
bibliography contains all the above plus 
background reading, where some sources 
have not been cited.

Secara literal, Google Translate 
menerjemahkan  bibliografi sebagai Daftar 
Pustaka dan reference list sebagai Daftar 
Acuan. Daftar Pustaka menurut Jacub 
Rais (n.d) adalah daftar bacaan yang 
disarankan untuk dibaca, tetapi tidak diacu 
dalam tulisan/tesis/disertasi/ laporan dan 
sekadar untuk memperluas wawasan bagi 
mereka yang ingin mengetahuinya lebih 
lanjut. Daftar Acuan didefinisikan sebagai 
informasi yang diacu dari sumber lain, 
yang dimanfaatkan dalam penelitian dan 
dikutip (cited) baik esensinya maupun 
statement lengkapnya dalam teks penulisan 
tesis/disertasi atau laporan penelitian. 
Dalam praktiknya, Daftar Pustaka 
sering disamakan dengan Daftar Acuan, 
tetapi dalam laporan penelitian ditulis 
sebagai Daftar Pustaka. The University of 

Queensland (2011) menambahkan bahwa 
daftar rujukan diurut berdasarkan abjad 
nama penulis. Bila tidak terdapat nama 
penulis, maka diurut berdasarkan judul 
artikel/sumber yang dirujuk.

Dalam suatu riset, apalagi yang 
bersifat ilmiah, referensi penulisan dan 
pencantumannya sebagai bagian dari 
laporan penelitian mempunyai peran 
yang sangat penting. Pertama, referensi 
menunjukkan bahwa karya tulis penelitian 
tersebut didukung oleh penelitian lainnya. 
Ini berarti topik yang dibahas dalam riset 
atau penelitian tersebut adalah topik 
layak untuk dilakukan penelitian. Kedua, 
referensi menunjukkan kualitas atau 
mutu suatu penelitian. Bagus atau tidak 
bagusnya laporan hasil penelitian bisa 
dilihat salah satunya dari sumber yang 
diacu dalam penelitian tersebut. Sumber 
yang baik biasanya akan diacu oleh banyak 
orang untuk karya penelitian. Ketiga, yang 
paling utama, referensi digunakan sebagai 
alat untuk menghindari plagiarisme. 
Penulisan rujukan merupakan bentuk 
“pengakuan” dari penulis bahwa ide yang 
dituliskannya dirujuk dari suatu sumber, 
bukan semata-mata buah karya penulis 
sendiri. Ini menunjukkan kejujuran penulis 
yang akan membebaskannya dari isu 
plagiat. Suatu karya tulis yang baik, bisa 
dianggap “batal” bila penulis tersandung 
kasus plagiarisme atau penjiplakan dengan 
melanggar kaidah-kaidah penulisan 
rujukan.

Dalam dunia riset dan penulisan 
karya-karya ilmiah, dikenal beberapa 
kaidah atau gaya penulisan rujukan yang 

REFERENCING
Teks Octavia Hernawa

Teknik Penulisan Rujukan Penelitian
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sering digunakan, misalnya MLA, Chicago, 
Harvard, Turabian, dan APA. Setiap kaidah 
tersebut memiliki gaya tersendiri dalam 
merujuk dan menuliskan daftar rujukan. 
Untuk menghindari isu plagiat, seorang 
penulis harus mengikuti dengan benar 
kaidah penulisan rujukan sesuai kaidah 
yang diikutinya. 

Di lingkungan Puslitbangwas BPKP, 
rujukan dalam penulisan daftar referensi 
tertuang dalam Pedoman Penelitian dan 
Pengembangan Tahun 2010 Bab III poin A 
nomor 4 Penyusunan Laporan Penelitian: 

a. Format Laporan. Di bagian tersebut 
dinyatakan bahwa daftar pustaka yang 
dicantumkan adalah sumber referensi 
yang dikutip langsung atau tidak langsung 
dalam laporan. Pedoman Litbang dari 
Puslitbangwas BPKP tidak mensyaratkan 
kaidah atau gaya tertentu yang harus 
diikuti oleh penulis/peneliti untuk 
menuliskan sumber rujukan penulisannya.

Berikut ini contoh-contoh kaidah 
penulisan rujukan dengan gaya 
Harvard 6 yang digunakan oleh The 
University of Queensland.

1. Penulisan rujukan yang bersumber dari buku

2. Penulisan rujukan yang bersumber dari chapter dalam sebuah buku

3. Penulisan rujukan yang bersumber dari conference paper
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4. Penulisan rujukan yang bersumber dari artikel jurnal

5. Penulisan rujukan yang bersumber dari tesis

6. Penulisan rujukan yang bersumber dari laporan

7. Penulisan rujukan yang bersumber dari web page

Sumber Tabel 1-7
The University of 
Queensland, 2011
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8. Penulisan rujukan yang bersumber dari standard

9. Penulisan rujukan yang bersumber dari tabel, gambar, atau diagram

10. Penulisan rujukan yang bersumber dari DVD atau Video

11. Penulisan rujukan yang bersumber dari catatan kuliah

12. Penulisan rujukan yang bersumber dari komunikasi personal

Sumber Tabel 8-13
The University of 

Queensland, 2011
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13. Penulisan rujukan secara tidak langsung

REFERENSI
Jacub Rais n.d., Tata cara penulisan baku daftar acuan (references) dan daftar pustaka (bibliography) dalam 

makalah ilmiahn tesis, disertasi.

Kutipan dan sistem rujukan, accessed on 18 aug 14, <http://www.academic.ibs.ac.id/admin/download/KUTI-
PAN%20DAN%20SISTEM%20RUJUKAN.pdf>.

Pusbindiklat Penelitian LIPI 2013., Pedoman penulisan karya tulis ilmiah, disampaikan dalam Raker Kemenkes 
2013.

Reading University 2014, viewed on 18 Aug 2014, <http://www.reading.ac.uk/library/finding-info/guides/lib-cit-
ing-what-are-references.aspx>.

The University of Queensland 2011, References/Bibliography Harvard Style.

Google Tranlate <https://translate.google.com/#id/en/>.

Ilustrasi: freepik
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Humor
Oleh

Putut Hardiyanto

Ketika berlangsung kuliah mengenai Teori Darwin 
tentang asal muasal manusia, terjadi debat yang begitu 

seru antara kelompok pendukung paham kreasionis 
dan pendukung paham evolusionis. Saking serunya, 
ruang kuliah sempat pecah menjadi dua kubu, satu 
menyatakan manusia berasal dari kera, sedangkan 

satunya lagi menyatakan manusia dari manusia awal 
(Adam dan Hawa). Dari kubu evolusionis mengatakan, 
“Dari Teori Darwin, kita bisa menarik simpulan bahwa 
manusia berasal dari monyet!” Kubu kreasionis balas 

mengatakan, “Itu adalah simpulan yang tidak memiliki 
dasar kebenaran, manusia ya berasal dari manusia, 
sedangkan monyet berasal dari monyet, titik!” Debat 

berlanjut bahkan melebar sampai jauh keluar konteks, 
termasuk partai politik yang dianut masing-masing 

kelompok juga ikut dipermasalahkan. Akhirnya setelah 
suasana kelas semakin genting dari tukar kata menuju 
tukar tinju, dosen berteriak, “Diam! Semuanya, maju ke 
depan kelas! Yang merasa keturunan manusia kembali 

duduk di sebelah kiri saya, yang merasa keturunan 
monyet duduk di sebelah kanan saya!” Kontan semua 

mahasiswa memilih duduk di sebelah kiri dosen. 

Dua Jenis Kebenaran

Ilustrasi: freepik
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Dua orang turis asing yang baru sekali datang ke Jakarta, pergi 
mencari warung makan di sekitar prapatan jalan Utan Kayu. Setelah 

mencari kesana kemari akhirnya pilihan jatuh ke warung tegal di 
sebelah BCA. Sambil melihat masakan yang terhidang di balik kaca 

warung, keduanya terlibat dalam diskusi yang penuh emosi.

Turis A: “Eh, aku pernah masuk ke warung makan yang memajang 
foto pemilik warung seperti itu ternyata masakannya nggak enak! 

Jangan-jangan yang ini juga kurang?”
Turis B: “Ah masa? Saya pernah ke warung dengan foto pemilik 
yang sama, tetapi masakannya enak dan pas bumbunya. Kamu 

salah!”
Turis A: “Kok bisa beda-beda ya rasa masakan warung tegal 

di Jakarta? Padahal pemiliknya sama. Apa tidak diseragamkan 
rasanya, seperti KFC atau McDonald. Supaya turis asing kayak kita 

ini tidak tersesat!”

Mendengar obrolan kedua turis asing tersebut, salah seorang 
pengunjung yang paham bahasa Inggris, kontan berkata, “Hey, itu 
bukan foto pemilik warung. Anda berdua salah. Itu foto Presiden 

kami!”
Kedua turis dengan malu-malu ngeloyor keluar, tidak jadi 

makan di warung itu.  

Out Of COntext

Ilustrasi: freepik



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

PAMOR
Pojok Asah dan Humor

Sudoku  adalah  permainan mengisi kisi-kisi 
berukuran 9 × 9 dengan bilangan antara 1

 sampai 9. Setiap baris dan setiap kolom akan 
memuat bilangan antara 1 sampai A9 tanpa ada 

angka  yang  berulang.  Setiap kisi-kisi berukuran 3 
× 3 juga memuat bilangan antara 1 sampai 9. Sudah 
ada sebagian kotak yang terisi. Tugas Anda adalah 

melengkapi sisanya. 
Selamat mencoba!

Asah Otak
Sudoku

Putut Hardiyanto

Sudoku Edisi Triwulan III

Sudoku Edisi Triwulan II

Ilustrasi: freepik
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