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SAPA

Saya menyambut baik terbitnya majalah Seputar Litbang Tahun 2018 Triwulan 
IV sebagaimana yang hadir di hadapan pembaca sekalian. Upaya keras yang 
dilakukan untuk mempertahankan agar suatu penerbitan ajek menuntut adanya 
kesungguhan dan pengorbanan. Ini telah dilewati para awak Seputar Litbang 
untuk tahun 2018 ini. Tentunya saya berharap majalah ini tetap hadir membawa 
sajian hasil penelitian dan berita litbang untuk memenuhi hasrat keingintahuan 
para pembaca tentang proses yang ada di Puslitbangwas.

Sebagai warga baru sekaligus “stok lama” bagi Puslitbangwas, saya mendapat 
kesempatan untuk menggiatkan inovasi di BPKP seperti yang saya lakukan 
pada berbagai unit yang saya jalani. Saya meyakini bahwa proses berpikir untuk 
menghasilkan sesuatu yang baru harus tetap dilakukan di manapun kita berada 
untuk menjaga eksistensi kita sebagai makhluk yang berpikir. Untuk itu saya 
mengajak seluruh insan litbang terus bergiat melaksanakan tugas dalam rangka 
menghasilkan inovasi bagi kemajuan BPKP.

Inovasi sebagaimana tertuang dalam laporan hasil penelitian perlu 
disebarluaskan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh kalangan yang lebih luas. 
Sebagai bentuk pengetahuan, hasil penelitian harus bisa menstimulasi pihak 
lain mendapatkan suatu pemahaman tertentu dan menggunakannya dalam 
pengambilan keputusan. Mudah-mudahan terbitan kali ini dapat memenuhi 
harapan tersebut.

Satu hal lagi, akhir tahun menjadi momen yang pas untuk melakukan evaluasi 
atas capaian sepanjang tahun. Menjadi sosok yang lebih baik dapat dicapai 
dengan bercermin pada pengalaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi 
atas terbitan sebelumnya agar dapat menemukan sisi-sisi yang membutuhkan 
perhatian untuk memperbarui dan meningkatkan kualitas Seputar Litbang di edisi 
selanjutnya. Tentu saja, sumbangan pemikiran dari pembaca sangat bermanfaat 
untuk tujuan ini.  

Bonardo Hutauruk
Kepala Puslitbangwas BPKP
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Pembaca yang budiman,

Di penghujung tahun 2018 
menyongsong tahun 2019 kami 
hadir ke hadapan pembaca dengan 
mengusung tema mengenai 
manajemen risiko. Risiko ini seolah 
merupakan topik yang tak pernah 
habis untuk digali dan didiskusikan. 
Ternyata hal ini tidak hanya terjadi 
di Indonesia, melainkan juga di 
tataran global. Perubahan model 
manajemen risiko yang ditawarkan 
dan perkembangan dalam pendekatan 
manajemen risiko juga terus 
berlangsung. Hal ini menunjukkan 
perkembangan yang signifikan 
mengenai pemikiran terhadap 
penanganan risiko dan menuntut 
perhatian yang terus-menerus agar 
tidak tertinggal. Meski demikian, 
pengembangan manajemen risiko 
di sektor pemerintah di Indonesia 
tetap dilihat dalam kerangka sistem 
pengendalian intern pemerintah sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008.

Hasil penelitian yang diangkat 
dalam terbitan ini berjudul Bahan 
Roadmap: Pengawasan BPKP atas 
Program Prioritas Nasional dan 
Optimalisasi Peran Pengawasan di 
BPKP. Dua topik ini mengarahkan 
pemikiran pada kondisi saat ini dan 
masa depan pengawasan dari berbagai 

perspektif, yang dapat memperkaya 
gagasan dan konsep khususnya dalam 
perumusan visi dan misi untuk lima 
tahun ke depan setelah berakhirnya 
RPJMN 2014-2019.

Sajian menarik lainnya adalah 
bagaimana mengendalikan pimpinan 
dalam mendukung pencegahan 
korupsi dan bagaimana manajemen 
risiko dapat meningkatkan maturitas 
SPIP. Dilengkapi juga dengan tulisan 
mengenai bagaimana memperjelas 
pengertian lintas sektoral untuk 
mendukung efektivitas pengawasan 
lintas sektoral yang menjadi mandat 
BPKP.

Topik-topik lainnya yang 
ditambahkan juga diharapkan dapat 
memperkaya pemahaman atas konsep-
konsep dan memberikan pemahaman 
mengenai proses intern yang ada di 
Puslitbangwas BPKP. 

Dipicu semangat membangun dari 
kehadiran Kapuslitbangwas BPKP 
baru, terbitan yang terasa lebih bernas 
kali ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan bagi pembaca setia atau 
siapapun yang membacanya.

Editorial

Teks 
Jamason Sinaga
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BAHAN ROADMAP: 
PENGAWASAN BPKP ATAS

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
Oleh: Ganovar

(Anggota Tim Peneliti)

PENDAHULUAN
Pada hakikatnya pembangunan 

merupakan proses yang dijalankan 
oleh manusia guna meningkatkan taraf 
kehidupannya, baik kebutuhan lahir 
maupun batin. Pembangunan dapat 
diartikan sebagai suatu kegiatan guna 
terwujudnya suatu kemakmuran dan 
kesejahteraan bersama yang hasilnya 
kelak dapat dirasakan oleh seluruh 
rakyat sebagai peningkatan taraf hidup 
lahir dan batin secara adil dan merata. 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional menjelaskan bahwa 
Pembangunan Nasional adalah upaya 

yang dilaksanakan oleh semua komponen 
bangsa dalam rangka mencapai tujuan 
bernegara.

Fungsi pengawasan BPKP dalam 
pelaksanaan pembangunan; baik program 
lintas sektoral maupun program yang 
masuk dalam kategori current issue mulai 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
hingga pelaporan akuntabilitasnya 
diharapkan menghasilkan informasi 
hasil pengawasan yang bersifat strategis 
sebagai masukan penting bagi presiden, 
wakil presiden, dan kabinetnya. 
Kehadiran fungsi pengawasan internal 
yang dilakukan oleh BPKP pada akhirnya 
diharapkan dapat memberikan nilai 

Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
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yang ada di Indonesia. BPKP sebagai 
pengawal pembangunan turut memastikan 
dengan mandat yang diberikan bahwa 
pembangunan berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan. Selain itu, sebagai auditor 
presiden, BPKP harus siap memberikan 
masukan atau rekomendasi yang obyektif 
terhadap hasil-hasil pembangunan 
dan berupaya menjaga agar proses 
pembangunan itu berjalan lancar.

POLA PENYUSUNAN 
ROADMAP  BPKP

Penyusunan bahan roadmap 
pengawasan BPKP atas program prioritas 
pembangunan nasional dilakukan dengan 
mempertimbangkan peraturan yang 
berlaku, literatur, dan hasil penelitian 
sebelumnya yang terkait, dengan uraian 
sebagai berikut: 
1. Peraturan Perundang-undangan
a. Peran Pengawasan BPKP dalam PP 

Nomor 60 Tahun 2008
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, 
dan bupati/walikota bertanggung jawab 
atas efektivitas penyelenggaraan sistem 
pengendalian intern di lingkungan 
masing-masing (pasal 47 ayat (1).  Untuk 
memperkuat dan menunjang efektivitas 
penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern (SPI) dilakukan pengawasan 
intern atas penyelenggaraan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah termasuk 
akuntabilitas keuangan negara (Pasal 47 
(2) (a). Pengawasan intern adalah seluruh 
proses kegiatan audit, review, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan 
telah dilaksanakan sesuai dengan tolok 
ukur yang telah ditetapkan secara efektif 
dan efisien  untuk  kepentingan  pimpinan  
dalam  mewujudkan  tata  kepemerintahan 
yang baik (pasal 1 butir 3). 

tambah atau value added yang mempunyai 
makna mendorong pencapaian Sasaran 
Pokok Pembangunan (Renstra BPKP 2015-
2019, halaman 16).

Pemerintah menaruh harapan besar 
pada BPKP dapat berperan lebih besar 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Hal tersebut dinyatakan dengan terbitnya 
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 
2014 yang mengaitkan peran pengawasan 
dengan kesejahteraan rakyat.

Dalam menjalankan peran tersebut, 
BPKP perlu mempunyai strategi yang lebih 
matang.  Perencanaan yang dibutuhkan 
selayaknya mencakup jangka pendek, 
menengah, dan panjang. Hal ini dapat 
diakomodasi dengan membuat suatu 
rencana perjalanan bagi BPKP ke depan 
dengan membuat roadmap. Tujuannya agar 
BPKP mempunyai peta perjalanan yang 
lebih spesifik dan lengkap menuju cita-
citanya, yaitu menjadi auditor presiden 
berkelas dunia. 

Roadmap secara harfiah dapat diartikan 
sebagai peta penentu atau petunjuk 
arah. Dalam konteks upaya pencapaian 
hasil suatu kegiatan, roadmap adalah 
sebuah dokumen rencana kerja rinci yang 
mengintegrasikan seluruh rencana dan 
pelaksanaan program serta kegiatan dalam 
rentang waktu tertentu. Informasi yang 
harus dijelaskan dalam roadmap setidaknya 
adalah tahapan berisi kegiatan-kegiatan 
yang harus dilakukan untuk setiap 
program dan kegiatan, target capaian/hasil, 
pelaksana, penanggung jawab, dukungan 
yang dibutuhkan, serta anggaran yang 
diperlukan.

Roadmap penting mengingat BPKP 
memiliki tugas mengkoordinasikan 
penyelenggaraan pengawasan intern 
terhadap akuntabilitas keuangan negara/
daerah dan pembangunan nasional 
bersama-sama dengan aparat pengawasan 
intern pemerintah (APIP) lainnya sesuai 
Perpres Nomor 192 Tahun 2014. Selain 
itu, BPKP merupakan auditor internal 
presiden yang memiliki sekitar enam ribu 
personel yang tersebar di seluruh provinsi 
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Pengawasan intern tersebut 
dilaksanakan oleh aparat pengawasan 
intern pemerintah (APIP) yang terdiri atas 
BPKP, inspektorat jenderal, atau nama 
lain yang secara fungsional melaksanakan 
pengawasan intern, inspektorat provinsi, 
dan inspektorat kabupaten/kota (pasal 
49). APIP melakukan pengawasan intern 
melalui (a) audit; (b) review; (c) evaluasi; (d) 
pemantauan; dan (e) kegiatan pengawasan 
lainnya. BPKP selaku APIP bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden (pasal 1 
butir 4).  BPKP melakukan pengawasan 
intern terhadap akuntabilitas keuangan 
negara atas kegiatan tertentu yang meliputi
• kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
• kegiatan kebendaharaan umum negara 

berdasarkan penetapan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara; dan

• kegiatan lain berdasarkan penugasan 
dari presiden.
Pengawasan untuk kegiatan yang 

bersifat lintas sektoral pada butir 
(a) merupakan kegiatan yang dalam 
pelaksanaannya melibatkan dua atau 
lebih kementerian negara/lembaga atau 
pemerintah daerah yang tidak dapat 

dilakukan pengawasan oleh APIP 
kementerian negara/lembaga, provinsi, 
atau kabupaten/kota karena keterbatasan 
kewenangan (Penjelasan Pasal 49 ayat (2) 
huruf (a.) 
b. Peran Pengawasan BPKP dalam 

Perpres Nomor 192 Tahun 2014
Berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 

2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP), untuk 
melaksanakan pembangunan nasional dan 
anggaran pendapatan dan belanja negara/
daerah secara transparan, akuntabel, dan 
bebas dari korupsi, presiden memerlukan 
fungsi pengawasan intern yang andal dan 
sistem pengendalian intern yang memadai. 
Sesuai dengan Perpres tersebut, BPKP 
mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan keuangan negara/daerah dan 
pembangunan nasional. Terkait dengan 
pengawasan pembangunan nasional BPKP 
menjalankan fungsi sebagai berikut:
• Perumusan kebijakan nasional 

pengawasan intern terhadap 
akuntabilitas keuangan negara/daerah 
dan pembangunan nasional meliputi 
kegiatan yang bersifat lintas sektoral, 
kegiatan kebendaharaan umum negara 

Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden
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berdasarkan penetapan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara, dan kegiatan lain berdasarkan 
penugasan dari presiden (pasal 3 a);

• Pelaksanaan audit, review, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya terhadap 
perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban akuntabilitas 
penerimaan negara/daerah dan 
akuntabilitas pengeluaran keuangan 
negara/daerah serta pembangunan 
nasional dan/atau kegiatan lain yang 
seluruh atau sebagian keuangannya 
dibiayai oleh anggaran negara/
daerah dan/atau subsidi termasuk 
badan usaha dan badan lainnya yang 
di dalamnya terdapat kepentingan 
keuangan atau kepentingan lain dari 
pemerintah pusat dan/atau pemda 
serta akuntabilitas pembiayaan 
keuangan negara/daerah (pasal 3 b);

• Pengawasan terhadap perencanaan 
dan pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan yang dapat menghambat 
kelancaran pembangunan, audit 
atas penyesuaian harga, audit 
klaim, audit investigatif terhadap 
kasus-kasus penyimpangan yang 
berindikasi merugikan keuangan 
negara/daerah, audit penghitungan 
kerugian keuangan negara/daerah, 
pemberian keterangan ahli, dan upaya 
pencegahan korupsi (pasal 3e);

• Pengoordinasian dan sinergi 
penyelenggaraan pengawasan intern 
terhadap akuntabilitas keuangan 
negara/daerah dan pembangunan 
nasional bersama-sama dengan aparat 

pengawasan intern pemerintah lainnya 
(pasal 3 f).

c. Peran Pengawasan BPKP Dalam Inpres 
Nomor 9 Tahun 2014
Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian 
Intern dan Keandalan Penyelenggaraan 
Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka 
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, 
dimaksudkan dalam rangka meningkatkan 
kualitas, transparansi, dan akuntabilitas 
pengelolaan pembangunan nasional dan 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja negara/daerah guna mempercepat 
peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada diktum ketiga Presiden 
menugaskan Kepala BPKP untuk melakukan 
pengawasan efisiensi dan efektivitas 
anggaran pengeluaran negara/daerah yaitu 
audit dan evaluasi terhadap program/
kegiatan strategis di bidang kemaritiman, 
ketahanan energi, ketahanan pangan, 
infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan 
(diktum 3 e), serta audit dan evaluasi 
terhadap pembiayaan pembangunan 
nasional/daerah (diktum 3 f).

Pada diktum keempat Presiden 
menginstruksikan kepada Kementrian/
Lembaga/Kepala Kepolisian/Jaksa Agung/
Panglima TNI/Sekretaris Kabinet/Pimpinan 
Kesekretariatan Lembaga Negara/
Gubernur/Bupati/Walikota agar bersinergi, 
berkoordinasi, dan memberikan akses 
kepada kepala BPKP untuk melakukan 
pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada diktum ketiga. Selanjutnya pada 
diktum kelima, Presiden menginstruksikan 
Kepala BPKP melaporkan secara berkala 
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 
kepada Presiden atas pelaksanaan tugas 
sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga.
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d. Peran Pengawasan BPKP dalam 
Inpres Nomor 1 Tahun 2016
Berdasarkan Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang  Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 
pada bagian kelima, Presiden 
menginstruksikan kepada Kepala BPKP 
untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
• Meningkatkan pengawasan atas 

tata kelola (governance) percepatan 
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

• Melakukan audit investigatif/audit 
tujuan tertentu terhadap kasus-
kasus penyalahgunaan wewenang 
(pelanggaran administrasi) dalam 
percepatan pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional;

• Menghitung jumlah (besaran) 
kerugian keuangan negara dalam 
hal ditemukan adanya kerugian 
negara dan dalam pelaksanaan audit 
investigatif/audit tujuan tertentu 
terhadap penyalahgunaan wewenang 
(pelanggaran administrasi) dalam 
percepatan pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional;

• Melakukan pengawasan terhadap 
tindak lanjut atas hasil audit yang 
dilakukan oleh Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah pada kementerian/
lembaga dalam hal ditemukan adanya 
kerugian keuangan negara;

• Melakukan pendampingan dalam 
rangka pengadaan barang/jasa tertentu 
dalam pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional berdasarkan permintaan 
menteri/kepala lembaga atau Komite 
Percepatan Penyediaan Infrastruktur 
Prioritas (KPPIP).

2. Peraturan Kepala BPKP 
Untuk mendukung kegiatan 

pengawasan BPKP atas program 
pembangunan, Kepala BPKP pada tahun 
2016 telah mengeluarkan beberapa 
peraturan, antara lain sebagai berikut:
a. Perka  BPKP No. 8 Tahun 2016 tentang 

Pembagian Tugas di Kedeputian 
BPKP. Perka tersebut dimaksudkan 
untuk mengoptimalkan tugas 
pelaksanaan pengawasan intern 
terhadap akuntabilitas keuangan 
negara dan program lintas sektoral 
pembangunan nasional pada 
kementerian dan lembaga. Kepala 
BPKP menetapkan pembagian tugas 
dan fungsi Deputi BPKP terbagi 
menurut kesesuaian tugas dan fungsi 
pada Kementerian/Lembaga/Badan;

b. Perka BPKP No. 12 Tahun 2016 
tentang Sistem Perencanaan 
Pengawasan Berbasis Prioritas di 
Lingkungan BPKP Tahun 2016-
2019. Perka tersebut dimaksudkan 
untuk menghasilkan perencanaan 
pengawasan yang berorientasi pada 
prioritas pembangunan nasional 
dan pencapaian target indikator 
kinerja utama BPKP. Kegiatan 
pengawasan intern diarahkan pada 
empat fokus pengawasan, yaitu 1) 
Pengawalan Akuntabilitas Program 
Prioritas Pembangunan Nasional; 
2) Peningkatan Ruang Fiskal; 3) 
Pengamanan Aset Negara; dan 4) 
Peningkatan Sistem Tata Kelola;

c. Perka  BPKP No. 9 Tahun 2016 tentang 
Indikator Kinerja Utama BPKP. 
Perka tersebut menyebutkan bahwa 
dalam rangka pengukuran kinerja 
dan peningkatan akuntabilitas kinerja 
BPKP, ditetapkan indikator kinerja 
utama tujuan strategis dan sasaran 
strategis di lingkungan BPKP;

d. Perka  BPKP Nomor 15 Tahun 2016 
tentang Kebijakan Pengawasan 
BPKP Tahun 2017. Perka tersebut 
dalam rangka pengawalan prioritas 
pembangunan nasional dan 
pelaksanaan Renstra BPKP 2015-
2019 dan dalam rangka pencapaian 
target Indikator Kinerja BPKP Tahun 
2015-2019. Kebijakan pengawasan 
tahun 2017 diarahkan untuk 
mewujudkan tercapainya tujuan 
strategis BPKP, yaitu meningkatnya 
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kualitas akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan pembangunan nasional 
sebagai Indikator Kinerja Utama 
Indikator Kinerja Utama 1 (IKU 
1), meningkatnya maturitas sistem 
pengendalian intern pada kementerian, 
lembaga, pemerintah daerah, dan 
korporasi (IKU 2), serta meningkatnya 
kapabilitas pengawasan intern 
pemerintah pada KLP (IKU 3) melalui 
empat fokus pengawasan BPKP;

HASIL ANALISIS KELEMAHAN 
DAN KEKUATAN BPKP DALAM 
MELAKSANAKAN TUGAS DAN 
FUNGSINYA 

umum negara berdasarkan 
penetapan oleh Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara, 
dan kegiatan lain berdasarkan 
penugasan dari Presiden”.

Perumusan kebijakan 
tersebut akan berguna untuk 
menunjang pengawasan kegiatan 
lintas sektoral sebagaimana 
dikemukakan dalam penjelasan 
pasal 49 ayat (2) butir a PP 60/2008, 
yaitu “kegiatan yang bersifat lintas 
sektoral merupakan kegiatan yang 
dalam pelaksanaannya melibatkan 
dua atau lebih kementerian 
negara/lembaga atau pemerintah 
daerah yang tidak dapat 
dilakukan pengawasan oleh APIP 
kementerian negara/lembaga, 
provinsi, atau kabupaten/kota 
karena keterbatasan kewenangan. 
BPKP tidak dapat melakukan 
pengawasan lintas sektoral sendiri 
tanpa melibatkan APIP K/L/Pemda 
terkait.

2) Belum terjalin sinergi 
pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Perpres 192/2014

Sinergi pengawasan BPKP 
dengan APIP lainnya sebagaimana 
dalam Perpres 192/2014 belum 
terlaksana. Salah satu fungsi BPKP 
dalam Perpres 192/2014 pasal 3 
butir g adalah  “pengoordinasian 
dan sinergi penyelenggaraan 
pengawasan intern terhadap 
akuntabilitas keuangan negara/
daerah dan pembangunan nasional 
bersama-sama dengan aparat 
pengawasan intern pemerintah 
lainnya”.

3) Terdapat perbedaan antara IKU 
pengawasan BPKP dalam RPJMN  
tahun 2015- 2019 dan Renstra 
BPKP 2015-2019

Belum selarasnya antara 
IKU pengawasan BPKP dalam 
RPJMN tahun 2015- 2019 dan 

Kondisi Pengawasan Tahun 2015 s/d 
Tahun 2017 (sampai Februari 2017) 

Dalam rangka menyusun suatu 
roadmap perlu mengetahui kesenjangan 
dan hambatan/permasalahan dalam 
pencapaian tujuan organisasi. Berikut 
gambaran permasalahan  pengawasan 
BPKP tahun 2015 s/d 2017 (Februari) terkait 
dengan pengawasan akuntabilitas program 
pembangunan nasional dan harapan 
terhadap pengawasan BPKP.
a. Permasalahan dalam Hal Perencanaan 

Pengawasan 
1) Belum ada kebijakan nasional 

(tertulis) mengenai pengawasan 
intern secara nasional

BPKP belum membuat 
rumusan kebijakan pengawasan 
intern nasional sebagaimana 
dimaksud dalam Perpres 
192/2014 pasal 3 butir a untuk 
melaksanakan tugasnya. Fungsi 
BPKP adalah “perumusan 
kebijakan nasional pengawasan 
intern terhadap akuntabilitas 
keuangan negara/daerah dan 
pembangunan nasional meliputi 
kegiatan yang bersifat lintas 
sektoral, kegiatan kebendaharaan 
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Renstra BPKP 2015-2019, terlihat 
dalam penetapan target kinerja 
sasaran strategis dalam Renstra, 
yaitu “Meningkatnya Kualitas 
Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan dan Pembangunan 
Nasional dengan IKU adalah 
Indeks Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan dan Pembangunan”. 
IKU tersebut tidak ada dalam 
RPJMN. Dalam RPJMN, indikator 
sasaran perbaikan pengelolaan 
program strategis/Program 
Prioritas Nasional dan perbaikan 
pengelolaan keuangan negara 
adalah perbaikan tata kelola, 
manajemen risiko, pengendalian 
intern pengelolaan program 
strategis dan perbaikan tata 
kelola, serta manajemen risiko dan 
pengendalian intern pengelolaan 
keuangan negara. IKU BPKP 
tentang  pengawasan intern 
atas akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan pembangunan 
nasional  belum didefinisikan  dan 
diformulasikan secara konkret.

b. Permasalahan dalam Hal Pelaksanaan 
Pengawasan

Ada beberapa kelemahan BPKP  
permasalahan terkait pelaksanaan 
pengawasan BPKP sebagai berikut: 
1) Penggunaan kaidah pengawasan 

belum maksimal
Pelaksanaan pengawasan 

program pembangunan belum 
menggunakan kaidah-kaidah 
dasar pengawasan (standar 
dasar pembuktian serta standar 
kegiatan assurance dan consulting). 
Hal tersebut disebabkan karena 
pendeknya hari pengawasan, 
sehingga pengujian data tidak 
dapat dilakukan dilakukan 
sebagaimana mestinya. Hal 
tersebut secara otomatis 
akan mengurangi mutu hasil 
pengawasan;

2) Pelaksanaan pengawasan program 
lintas sektoral dirasakan belum 
optimal. 

Dalam melakukan pengawasan 
program pembangunan, sulit 
memetakan secara pasti suatu 
program, yaitu dalam menentukan 
K/L yang terlibat dan jenis 
kegiatannya. Kesulitan tersebut 
menurut responden terjadi karena 
kegiatan (perencanaan) pengawasan 
program nasional belum 
dilakukan dengan optimal dan 
tidak ada upaya luar biasa untuk 
melakukannya.

c Permasalahan dalam Hal Pelaporan 
Hasil Pengawasan
1) Informasi hasil pengawasan yang 

disampaikan kepada Presiden 
belum berupa informasi yang 
bersifat strategis

Hasil pengawasan terhadap 
program pembangunan nasional 
yang disampaikan kepada Presiden 
belum merupakan informasi yang 
strategis, melainkan baru berupa 
kompilasi data hasil pengawasan;

2) Belum ada tim yang secara khusus 
bertugas melakukan analisis dan 
evaluasi data hasil pengawasan

BPKP menyampaikan  banyak 
data hasil pengawasan. Namun, 
BPKP lemah dalam hal analisis 
data, karena tim audit kurang 
mempunyai kemampuan analisis. 
Belum ada tim yang secara khusus 
mempunyai keahlian/kompetensi 
untuk melakukan analisis dan 
evaluasi secara makro terhadap 
data hasil pengawasan program 
pembangunan nasional.

Permasalahan yang akan 
mengganggu pencapaian kinerja 
BPKP sudah dirasakan pada saat 
menyusun Renstra BPKP 2015-
2019. Di dalam Renstra telah 
dikemukakan permasalahan yang 
akan menganggu optimalnya 
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pencapaian kinerja pengawasan 
BPKP, yaitu
• belum dilakukan upaya 

yang maksimal dalam 
merencanakan pengawasan 
program pembangunan 
nasional;

• kegiatan lintas sektoral terkait 
dengan Program Strategis 
Nasional (PSN) sangat 
bergantung kepada adanya 
koordinasi dan integrasi. 
Oleh karena itu, kegiatan 
pengawasan lintas sektoral 
perlu melibatkan APIP lainnya. 
BPKP perlu melakukan 
koordinasi pengawasan 
dengan APIP lainnya. Namun, 
untuk berkoordinasi dengan 
APIP daerah berbenturan 
dengan Peraturan Pemerintah 
79/2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan 
Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
yang menyebutkan bahwa 
kegiatan pengawasan APIP di 
daerah dikoordinasikan oleh 
Mendagri;

KEKUATAN DAN HARAPAN 
TERHADAP PENGAWASAN BPKP

Mandat dari Presiden kepada BPKP 
yang tercermin dalam Perpres 192/2014, 
Inpres 9/2014, dan Inpres 1/2016, dan 
PP 60/2008 merupakan landasan yang 
kuat bagi pengawasan BPKP. BPKP 
memiliki mandat untuk melakukan 
lingkup penugasan yang bersifat makro 
dan strategis, serta penyedia laporan 
pengawasan yang berskala nasional ke 
Presiden. Hal lain yang juga menjadi 
kekuatan BPKP adalah kepala BPKP yang 
secara rutin diikutsertakan dalam rapat 
terbatas kabinet dan BPKP termasuk 
sebagai salah satu dari lima instansi yang 
langsung berada di bawah kepresidenan. 
Harapan utama terkait peran pengawasan 

BPKP sebagai berikut:
1. Hasil pengawasan BPKP memberikan 

masukan/memperkaya perubahan 
kebijakan presiden, serta perencanaan 
pembangunan dan keuangan yang 
dikemas berupa laporan kepada 
presiden dalam bentuk tema atau atensi;

2. Hasil pengawasan BPKP sebagai bahan 
masukan perencanaan Bappenas;

3. Aspek strategis dari pengawasan 
BPKP adalah bisa memperbaiki 
secara nasional bukan kepada K/L/
pemda/SKPD. Dalam hal ini, prioritas 
pengawasan BPKP adalah kegiatan-
kegiatan yang  bersifat strategis 
nasional;

4. Menjadi koordinator pengawasan lintas 
sektoral;

STRATEGI BPKP UNTUK 
MENJALANKAN PERAN 
PENGAWASAN DI MASA 
MENDATANG

Dengan adanya kelemahan, 
permasalahan, dan ancaman terkait 
dengan kegiatan pengawasan BPKP untuk 
akuntabilitas program pembangunan 
nasional perlu dilakukan upaya untuk 
mengatasinya. Strategi untuk mengatasi 
kelemahan pengawasan agar dapat diraih 
peluang pengawasan BPKP yang andal 
sebagai berikut:

1. Menjabarkan dan menyelaraskan IKU 
BPKP dengan RPJMN dan empat fokus 
pengawasan
Menjabarkan dan menyelaraskan  IKU 

BPKP dengan RPJMN dan empat fokus 
pengawasan, serta menghubungkan dengan 
program prioritas dan program ASN dengan 
mengakomodasi amanah dalam Perpres 
192/2014, Inpres 9/2014, Perpres 3/2016, dan 
Inpres 1/2016, sehingga hasil pengawasan 
memberikan sumbangan pada pencapaian 
IKU BPKP.
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2. Membuat peta perencanaan pengawasan program 
pembangunan strategis nasional
Agar pelaksanaan pengawasan program 

pembangunan nasional berjalan lancar, perencanaan 
pengawasan perlu didukung dengan perencanaan 
pengawasan program yang lengkap dengan sasaran dan 
action plan. Penyusunan desain kebijakan pengawasan, 
metodologi, dan ilmu pengawasan mengacu kepada 
international best practice. Hal tersebut dapat dilakukan 
dengan  perencanaan pengawasan audit berbasis risiko, 
secara tematik, dan fokus pengawasan yang tidak terlalu 
banyak. 

Hal tersebut sejalan dengan level kapabilitas APIP 
yang ditargetkan dalam RPJMN 2015 - 2019, yaitu 
kapabilitas APIP berada pada level 3 (Integrated). Untuk 
mencapai level 3, pengawasan intern dilakukan dalam 
bentuk audit kinerja dengan perencanaan audit berbasis 
risiko dan pengukuran kinerja. Audit kinerja menurut 
Standar Audit Intern Instansi Pemerintah (SAIPI 2014) 
adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 
pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, 
efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.  

Data laporan hasil pengawasan tahun 2015 dan 
2016 yang disampaikan kepada presiden menunjukkan 
bahwa pengawasan untuk program nasional tahun 2015 
sebanyak delapan program (27 kegiatan). Pengawasan 
tersebut menggunakan sembilan jenis metode 
pengawasan yang empat di antaranya menggunakan 
metode audit kinerja. Sedangkan pengawasan program 
nasional tahun 2016 sebanyak tujuh program nasional 
(37 kegiatan). Dari enam jenis metode pengawasan yang 
digunakan untuk pengawasan 37 kegiatan tersebut lima 
di antaranya menggunakan metode audit kinerja.

3. Meningkatkan koordinasi 
dan sinergisitas 
pengawasan program 
pembangunan  nasional
Kegiatan lintas sektoral 

terkait dengan program 
pembangunan strategis 
nasional sangat bergantung 
kepada adanya koordinasi 
dan sinergisitas pengawasan. 
Peningkatan koordinasi dan 
sinergisitas pengawasan 
program pembangunan 
internal dan eksternal BPKP 
dengan cara-cara sebagai 
berikut:
a. Mengoordinasikan tugas 

dan peran pengawasan 
kedeputian BPKP 
untuk menjadi satu 
kesatuan yang holistik, 
bukan pulau-pulau 
(piece meal). Dilakukan 
upaya yang maksimal 
dalam merencanakan 
dan melaksanakan  
pengawasan  program 
pembangunan nasional. 
Meningkatkan komunikasi 
dan koordinasi 
pengawasan antara 
pihak-pihak terkait di 
kedeputian (antar deputi, 
antar direktorat, dan antar 
subdirektorat);

b. Menindaklanjuti satu 
fungsi BPKP dalam 
Perpres 192/2014 
pasal 3 butir g, yaitu 
“pengoordinasian dan 
sinergi penyelenggaraan 
pengawasan intern 
terhadap akuntabilitas 
keuangan negara/daerah 
dan pembangunan 
nasional bersama-sama 
dengan APIP lainnya. 
Pengawasan program 
nasional harus bersinergi 
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dan berkoordinasi dengan APIP K/L. 
Kegiatan lintas sektoral terkait dengan 
proyek strategis nasional (PSN) sangat 
bergantung dengan adanya koordinasi, 
sinergi, dan integrasi. Oleh karena itu, 
kegiatan pengawasan lintas sektoral 
perlu melibatkan APIP lainnya;

c. BPKP perlu melakukan koordinasi 
pengawasan dengan APIP lainnya. 
Kegiatan lintas sektoral terkait dengan 
proyek strategis nasional (PSN) sangat 
bergantung dengan adanya koordinasi 
dan integrasi. Oleh karena itu, kegiatan 
pengawasan lintas sektoral perlu 
melibatkan APIP;

d. Melakukan koordinasi dengan 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 
pada pengawasan yang bersifat 
nasional yang melibatkan Pemda. 
Hal tersebut perlu dilakukan karena 
berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2005 
kegiatan pengawasan APIP di daerah 
dikoordinasikan oleh Mendagri;

e. Melakukan penguatan kapabilitas 
APIP yang mendukung peningkatan 
sinergisitas pengawasan.

4. Perencanan pengawasan program 
prioritas/lintas sektoral yang bersifat 
nasional melibatkan Bappenas dan 
Kementerian Keuangan
Bappenas dan Kementerian Keuangan 

merupakan dua instansi yang terlibat 
dalam perencanaan dan pemantauan 
pelaksanaan program pembangunan 
nasional. Laporan hasil pengawasan BPKP 
untuk program pembangunan nasional 
sebaiknya ditembuskan ke Bappenas 
supaya dapat menjadi umpan balik 
perencanaan program pembangunan 
nasional ke depan.

5. Mewujudkan regulasi yang 
ditetapkan dalam Perpres 192/2014 
dan Renstra BPKP 2015-2019, serta 
membuat  internal audit charter
Hal ini direalisasikan dengan cara-cara 

sebagai berikut:
a. Menyusun  rumusan kebijakan  

kebijakan nasional pengawasan intern 
terhadap akuntabilitas keuangan 
negara/daerah dan pembangunan 
nasional meliputi kegiatan yang bersifat 
lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan 
umum negara berdasarkan penetapan 
oleh Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara, dan 
kegiatan lain berdasarkan penugasan 
dari Presiden sebagaimana dimaksud 
dalam Perpres 192/2014 pasal 3 butir 
a yang menyatakan bahwa kebijakan 
tersebut dibutuhkan untuk pengawasan 
akuntabilitas program pembangunan 
nasional, karena BPKP tidak dapat 
melakukan pengawasan sendiri tanpa 
melibatkan APIP K/L/Pemda terkait;

b. Mengusulkan salah satu target regulasi 
yang direncanakan dalam Renstra BPKP 
2015-2019,  yaitu peraturan presiden 
tentang arah pokok pengawasan intern 
selama lima tahun.

c. Membuat internal audit charter sebagai 
dokumen formal yang menyatakan 
tujuan, wewenang, dan tanggung 
jawab unit audit intern pada suatu 
organisasi. Hal tersebut sesuai dengan 
standar audit intern yang diterbitkan 
oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah 
Indonesia (AAIPI).
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Artikel ini diungkap dari hasil 
pengkajian Puslitbangwas 
BPKP tahun 2015 tentang 

optimalisasi peran pengawasan intern 
pemerintah seiring dengan adanya 
perubahan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penulis 
mengulas dari sudut pandang 
praktisi dan peran pengawasan intern 
di era globalisasi.  Harapannya dapat 
memberikan insight bagi pembaca, 
terutama para auditor dan stakeholder.

MANDAT PENGAWASAN 
INTERN

Secara mandatori keberadaan 
aparat pengawasan intern pemerintah 
(APIP) telah didukung dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang memadai. Kehadiran PP 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintahan 
(SPIP), mempertegas keberadaan 
APIP dan diperkuat dengan berbagai 
struktur peraturan di bawahnya. 
Kekuatan hukum eksistensi APIP 
akan menjadi peluang untuk 
berkinerja dan sebaliknya akan 
menjadi tantangan apabila mandat 
yang diberikan tidak dilaksanakan. 
Berikut ini merupakan aspek-aspek 
yang perlu diperhatikan.
1. Menjaga kepercayaan pemberi 

mandat
Kehadiran suatu lembaga 

pemerintah bukan sekadar 
sebagai pelengkap struktur 
organisasi suatu negara, 
melainkan mampu memberikan 
nilai yang berarti bagi kemajuan 

suatu bangsa. Amanah yang diterima 
harus dilaksanakan dengan baik. Amanah 
merupakan kepercayaan dari stakeholder 
yang tidak gampang diperoleh dan 
setelah diperoleh tidak mudah untuk 
menjaganya. Nakhoda organisasi APIP, 
jajaran manajemen, dan para staf harus 
membangun kesatuan pikiran, ucapan, dan 
tindakan sesuai dengan visi dan misi yang 
telah ditetapkan. Kerja keras semua jajaran 
yang penuh semangat ditopang dengan 
integritas, netralitas, dan profesional untuk 
menghasilkan buah karya yang akuntabel 
dan andal. 

2. Pemberi informasi yang andal 
Peran APIP lebih banyak pada 

pengelolaan informasi yang dapat 
diandalkan oleh pucuk pimpinan. 
Terkadang APIP sering disebut sebagai mata 
dan telinga-nya pimpinan. Selain itu, APIP 
harus memiliki kemampuan menerapkan 
berbagai metode pengawasan untuk 
meyakinkan bahwa sumber data dapat 
diandalkan. Hasilnya akan diperoleh data 
yang valid untuk diolah menjadi informasi 
yang berguna. Informasi yang disajikan ini 
akan membantu pucuk pimpinan dalam 
suatu organisasi pemerintah sebagai 
bahan pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan. 

Sifat informasi yang disajikan dapat 
berupa informasi atas suatu kejadian/
peristiwa yang sudah terjadi atau prediksi/
kemungkinan peristiwa yang akan terjadi.  
Informasi yang kedua tidak kalah penting 
guna menghindari dampak negatif yang 
tidak diinginkan. Kemampuan APIP 
dalam hal ini sangat dibutuhkan oleh 
pimpinan. Peran APIP mengingatkan 
kembali atas dampak negatif dari rencana 

OPTIMALISASI PERAN PENGAWASAN
DI BPKP

Disarikan Oleh: I Wayan Simpen
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tindak (program/kegiatan) yang akan 
dilakukan oleh pucuk pimpinan 
organisasi dengan berbagai penjelasan 
yang rasional dan akuntabel. Hal 
ini menunjukkan peran APIP telah 
meningkat menjadi early warning 
system, yang berarti keberadaan APIP 
memiliki nilai yang penting bagi 
pucuk pimpinan.

3. Menjadi agent of change dalam suatu 
organisasi 

Dalam kehidupan, yang abadi 
adalah perubahan. Kita harus 
menyesuaikan diri untuk dapat 
bertahan hidup. Organisasi tumbuh 
menjadi besar karena kesigapan 
menghadapi berbagai perubahan. 
Di dunia pengawasan, APIP harus 
mampu mengubah diri dengan 
kepedulian perubahan lingkungan 
sekitarnya, terutama perkembangan 
ilmu dan teknologi informasi. 
Metodologi pengawasan konvensional 
mesti mulai beralih ke metodologi 
pengawasan modern. Perubahan 
metodologi pengawasan, seperti 
audit berbasis risiko (audit based risk), 
pengawasan memanfaatkan teknologi 
informasi (audit based IT), pengawasan 
cepat, pengawasan terus-menerus 
(continuous audit), dan lain-lain 
menjadi suatu keharusan. Dalam hal 
ini, APIP diharapkan mampu menjadi 
pionir melakukan perubahan (agent 
of change) bagi organisasi pemerintah 
lainnya sehubungan dengan adanya 

perkembangan ilmu dan teknologi 
informasi.  

Tidak mudah bagi APIP untuk 
menerapkan ketiga hal tersebut di 
atas. Sinkronisasi peran APIP dengan 
kebutuhan pengguna, pelaksanaan 
peran, dan faktor pendorong 
perwujudan APIP yang efektif perlu 
ditinjau kembali, termasuk keberanian 
untuk menjalankan peran APIP secara 
benar.

APAKAH PERAN APIP SINKRON 
DENGAN KEBUTUHAN 
STAKEHOLDER?

Peran APIP dalam suatu organisasi 
pemerintah harus sinkron dengan 
kebutuhan stakeholder (presiden dan 
pimpinan kementerian/ lembaga/
pemda).  Logis dan rasional bahwa 
tugas dan fungsi yang dijalankan 
merupakan amanah dari pengguna 
keberadaan APIP itu sendiri.  Suatu 
masukan atau rekomendasi dari 
pelaksanaan tugas dan fungsi telah 
didasarkan pada pembuktian yang 
cukup di lapangan.  Dalam hal ini, 
dua sudut pandang yang perlu 
dipertimbangkan sebagai berikut:
1. Kebutuhan stakeholder atas informasi

Penyedia informasi tidak 
hanya APIP, melainkan juga dari 
media massa, lembaga riset, LSM, 
dan lembaga independen lainnya. 
Permasalahannya, informasi yang 
masuk kepada stakeholder belum tentu 
sama tingkat kebenarannya karena 
berbagai kepentingan pihak informan. 
Jangan sampai pengguna informasi 
(stakeholder) terjebak dengan isu yang 
belum tentu benar. Hal ini juga yang 
mendasari kenapa keberadaan APIP 
selaku penyelidik informasi sangat 
dibutuhkan. 

APIP harus mampu menjadi 
second opinion yang telah didasarkan 
pembuktian dan analisis data 
yang tepat, sehingga informasi 

Ilustrasi: freepik
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yang disampaikan pihak lain dapat 
diklarifikasi kebenarannya. 

Secara kode etik dan standar profesi, 
kehadiran APIP tidak boleh melakukan 
pembenaran atas apa yang telah terjadi 
sehingga menguntungkan pihak tertentu. 
Di sinilah diuji tingkat independensi, 
integritas, dan profesionalisme APIP 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  

2. Sinkronisasi kebutuhan stakeholder 
dengan peran APIP

Sinkronisasi peran APIP dengan 
kebutuhan dari stakeholder menjadi tujuan 
kedua belah pihak.  Optimalisasi peran 
APIP mesti selaras dengan kebutuhan 
dari penggunanya.  Titik temu antara 
penerima amanah dengan pemberi 
amanah harus dibangun dari komunikasi 
yang baik.  Legalisasi amanah akan 
tertuang secara tertulis dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan, seperti 
undang-undang, peraturan pemerintah, 
peraturan presiden, peraturan menteri/
ketua lembaga, dan peraturan kepala 
daerah.   

Bila ketidakmampuan membedakan 
keinginan dan kebutuhan, serta 
memahami kebutuhan dengan kondisi 
sumber daya terjadi di tingkat stakeholder 
akan menjadi beban bagi APIP saat APIP 
tidak mampu menolaknya. Idealnya 
kedua belah pihak memperhatikan 
keselarasan kebutuhan dengan kondisi 
sumber daya APIP. Argumentasi APIP 
yang profesional mesti dikedepankan 
untuk menjadi pertimbangan stakeholder 
dalam hal memilah dan memilih 
kebutuhan prioritasnya.   

APAKAH TUGAS DAN FUNGSI 
APIP TELAH SEPENUHNYA 
DILAKSANAKAN?

guna menjaga kepercayaan pemberi 
amanah. Tidak hanya dalam 
tataran konsep, melainkan mampu 
menerapkan dalam kehidupan 
nyata dan bukan sekadar wacana. 
Harmonisasi pemikiran, ucapan, 
dan tindakan menjadi modal dasar 
menjaga kepercayaan sehingga 
menjadi berguna dan berdaya guna.

Sebenarnya legalitas formal suatu 
keberadaan APIP telah lebih dari 
cukup. Selanjutnya adalah penerapan 
peran APIP berupa bukti kerja nyata 
dalam mengawal akuntabilitas 
keuangan dan pembangunan menjadi 
lebih baik, dan berkesinambungan 
sesuai dengan arah pembangunan 
nasional. 

Faktanya masih banyak para 
kepala daerah yang terjerat kasus 
korupsi, bukannya menurun, 
melainkan meningkat dari tahun ke 
tahun. Fenomena ini mengindikasikan 
peran APIP yang belum sesuai dengan 
tugas dan fungsinya atau pemilik 
kewenangan tidak berkenan dinasehati 
atau dikendalikan. 

Berbagai permasalahan dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi APIP 
terkadang belum sesuai dengan 
amanah yang diterima, antara lain 
(1) pengawasan masih bersifat 
sektoral dan belum ada koordinasi 
yang baik dengan pihak yang 
terkait; (2) perumusan kebijakan 
pengawasan yang belum tepat sasaran; 
(3) pengorganisasian dan sinergi 
pengawasan belum berjalan baik; 
(4) kendala internal APIP berupa 
Sumber Daya Manusia; dan (5) 
kendala eksternal APIP berupa adanya 
permintaan layanan yang serba cepat 
di luar rencana pengawasan.

Tatakelola pengawasan harus 
diubah seiring dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang semakin pesat. The Institute of 
Internal Auditors Research Foundation 
(2011) menyebutkan bahwa belum 

Hal yang penting dijawab sebagai 
introspeksi ke dalam organisasi, apakah 
amanah yang diterima telah dijalankan 
dengan baik? Penjabaran amanah dalam 
bentuk tugas dan fungsi dari suatu lembaga 
APIP mutlak dilaksanakan dengan baik 
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dilaksanakannya seluruh peran 
pengawasan intern sebagaimana 
yang diamanatkan dalam peraturan-
peraturan tersebut dapat memengaruhi 
nilai internal audit.  Kecepatan untuk 
berbenah diri dengan memadukan 
peluang, tantangan, kekuatan dan 
kelemahan tidak hanya dibutuhkan di 
awal tahun, melainkan sepanjang tahun 
berjalan.  

pengawasannya (pedoman umum, 
pedoman teknis) dan skema koordinasi 
serta sinergitas di lingkungan internal 
dan eksternal BPKP.  

Kehadiran BPKP dalam 
mengoordinasikan pengawasan 
nasional telah diamanatkan dengan 
Perpres 192 Tahun 2014 termasuk 
membangun sinergisitas pengawasan 
yang melibatkan APIP lainnya.  
Hasil kajian Puslitbangwas (2015) 
menyarankan bahwa BPKP perlu 
membuat kebijakan pengawasan 
lintas sektoral atas program prioritas 
pembangunan nasional, yang salah 
satunya terkait mekanisme koordinasi 
dan sinergi pengawasan sebagai tugas 
yang urgen bagi BPKP. 

3. Metodologi pengawasan
Salah satu metodologi audit 

yang sering dilakukan bahkan 
menjadi satu indikator keberhasilan 
kapabilitas APIP level 3 adalah 
audit kinerja. Oleh karena itu, upaya 
optimalisasi metodologi audit 
kinerja perlu ditingkatkan dalam 
rangka meningkatkan kualitas hasil 
pengawasan.  

4. Manajemen sumber daya manusia 
(SDM)

BPKP memiliki tugas untuk 
menyiapkan auditornya untuk 
agar responsif dan memberikan 
layanan early warning terhadap 
setiap potensi persoalan dalam 
kerangka pengawasan keuangan dan 
pembangunan. Peran BPKP hendaknya 
mampu mendorong proses tata kelola 
pemerintahan yang lebih baik dalam 
perspektif penugasan assurance dan 
consulting. Tentunya SDM menjadi 
hal yang penting untuk keberhasilan 
kinerja organisasi APIP. SDM yang 
berkualitas dapat menciptakan 
keunggulan kompetitif (competitive 
advantage) dan mampu memberikan 
nilai tambah bagi stakeholders.

Tantangan dalam pengelolaan 

Permasalahan harus dihadapi 
dengan solusi yang tepat.  Permasalahan 
terjadi karena banyak faktor yang harus 
dicari akar penyebabnya.  Begitu pula 
permasalahan peran APIP yang belum 
optimal. Hasil riset Puslitbangwas (2015) 
menunjukkan beberapa faktor sebagai 
berikut:
1. Optimalisasi fungsi perencanaan 

dan pengendalian pengawasan
Keberhasilan penugasan 

pengawasan bergantung pada 
ketepatan, kesesuaian perencanaan 
pengawasan yang meliputi 
penentuan pemilihan kegiatan/
program yang akan diawasi, 
cakupan dan tujuan pengawasan, 
perkiraan dan alokasi sumber yang 
dimiliki organisasi. Sedangkan 
dalam hal pengendaliannya, fungsi 
unit pengampu diharapkan dapat 
memastikan apakah kebijakan 
pengawasan yang telah ditetapkan 
telah dilaksanakan dengan tepat 
agar tercapainya sasaran/tujuan.

2. Kebijakan pengawasan lintas 
sektoral

Pengawasan atas pembangunan 
nasional yang bersifat lintas sektoral 
merupakan tanggung jawab BPKP. 
Optimalisasi peran BPKP atas audit 
lintas sektoral perlu ditingkatkan 
baik dari segi metodologi 

FAKTOR-FAKTOR YANG 
DAPAT MENGOPTIMALKAN 
PERAN APIP
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SDM bagi BPKP adalah berkaitan 
dengan retention tentang bagaimana 
unit audit internal mempertahankan 
SDM yang berkualitas. Talent 
management akan menentukan 
kuantitas dan kualitas yang 
dibutuhkan organisasi. 

5. Pemanfaatan sistem informasi dan 
teknologi

Di era informasi, sumber dan 
penyajian informasi menjadi sesuatu 
yang berarti. Informasi yang semakin 
kompleks dan beragam terkait isu-
isu publik akan menjadi perhatian 
penting bagi stakeholder. Oleh karena 
itu, penyajian informasi yang akurat, 
relevan, ekonomis, cepat, tepat, 
serta mudah mendapatkannya 
menjadi fokus melakukan inovasi 
pengelolaan informasi.

Pengawasan yang dilakukan 
BPKP bersifat strategis, makro, 
lintas sektoral, dan lintas regional. 
Hal ini pasti membutuhkan 
database yang bersifat luas dan 
komprehensif. Ketersediaan 
teknologi informasi yang canggih 
dan mampu memanfaatkannya 
akan meningkatkan peran 
pengawasan APIP sejak perencanaan, 
pelaksanaan, hingga pelaporan, 
serta pemantauan tindak lanjut 
hasil pengawasan. Upaya tersebut 
hendaknya didukung SDM yang 
tanggap terhadap informasi dan 
infrastruktur teknologi informasi, 
kesiapan pembentukan tim 
kerja, SOP/prosedur baku dalam 
pengumpulan dan pengolahan 
data, hingga penggunaan perangkat 
software dan hardware-nya. Untuk 
memudahkan pengumpulan data, 
APIP secara strategis membangun 
networking dalam rangka memberi 
kemudahan untuk akses data dengan 
instansi lain.  Faktor SDM yang 
memahami audit dan IT menjadi 
suatu keharusan. 

STRATEGI OPTIMALISASI 
PERAN APIP

Optimalisasi peran APIP 
membutuhkan berbagai usaha dan 
kemauan yang keras. Strategi yang 
disusun harus dilandasi dengan pijakan 
yang kuat, sehingga menjawab berbagai 
tantangan dan permasalahan. Menurut 
Price Waterhouse Coopers (2014), 
internal audit harus diselaraskan dengan 
ekspektasi berbagai stakeholder dan 
risiko kritis yang dihadapi organisasi 
sehingga dapat meningkatkan 
kinerjanya dan memberikan nilai 
tambah bagi organisasi. Internal audit 
dan stakeholder harus membangun 
harapan sejalan dengan delapan atribut 
dasar berupa (1) kualitas dan inovasi 
(quality and innovation), (2) penyelarasan 
bisnis (business alignment) antara 
misi dan nilai dengan core bussines, 
(3) fokus risiko (risk focus), (4) model 
pengembangan SDM, (5) manajemen 
pemangku kepentingan (stakeholder 
management), (6) efektivitas biaya (cost 
effectiveness), (7) teknologi, dan (8) 
layanan budaya (service culture).

Tim Peneliti: Edy Karim, Rury Hanasri, Sri 
Nurhayati, Suri Warajati

Cover 
Eko Prasojo
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Pilihan menggunakan Standar 
Biaya Keluaran (SBK) Penelitian 
untuk penyusunan anggaran di 
lingkungan Puslitbangwas BPKP 

akan memudahkan dalam proses yang 
harus dilakukan setiap tahunnya. Bagi 
kementerian/lembaga yang menggunakan 
SBK Penelitian, unit kerja penelitian 
dan pengembangan (litbang)-nya harus 
mengikuti Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Republik Indonesia Nomor 86/
PMK.02/2017 tentang Standar Biaya 
Keluaran Tahun Anggaran 2018. Hal 
ini disebabkan PMK tentang SBK ini, 
khususnya untuk subkeluaran (sub 
output) penelitian, berlaku untuk seluruh 
kementerian/lembaga yang memiliki unit 
kerja litbang, termasuk Puslitbangwas 
BPKP.

Sistem penyelenggaraan PMK tersebut 
diatur oleh Kemenristekdikti (untuk Tahun 
Anggaran 2017 dengan Permenristekdikti 
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pembentukan Komite Penilaian dan 
Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian 
Menggunakan Standar Biaya Keluaran 
Tahun 2017). Sistem yang diatur, antara 
lain SBK subkeluaran penelitian yang 
berbasis kontrak, sehingga harus ada 
pemisahan antara Kuasa Pengguna 
Anggaran/ manajemen/ penyelenggara 
dengan peneliti/kelompok peneliti. KPA 
didampingi oleh Komite Penilai Penelitian/
Reviewer untuk menjaga kualitas konten 
dan mutu penelitian, serta kewajaran 
biaya yang digunakan. Oleh karena itu, 
komite minimal terdiri atas tiga orang 
personil yang memahami konten/substansi 
yang diteliti, metodologi penelitian, dan 
aturan anggaran (SBM) yang berkaitan 
dengan rencana anggaran biaya (RAB) 
penelitian (biasanya diketuai oleh kepala 
pusat merangkap anggota). Reviewer 

adalah seorang personil yang memiliki 
kapasitas/kompetensi memahami 
semua aspek tersebut. Selain itu, komite 
mempunyai tugas me-review proposal 
penelitian, perkembangan (laporan 
antara) penelitian, dan laporan final. 
Komite/reviewer mempunyai fungsi 
memberikan jaminan yang memadai 
(assurance) terhadap kualitas penelitian 
dan kewajaran pembiayaannya. Dalam 
hal ini, lebih diutamakan adalah reviewer 
bersertifikat. RAB proposal penelitian 
harus tetap mengacu pada SBM yang 
berlaku, misalnya tidak boleh ada 
honorarium peneliti, honorarium komite/
reviewer, dan unsur biaya lainnya yang 
tidak diatur dalam SBM. Selain itu, 
tahapan/komponen masukan penelitian 
dalam RAB disesuaikan dengan kegiatan 
masing-masing instansi litbang.

Namun, PMK Nomor 86/PMK.02/2017 
belum mengatur secara khusus/spesifik 
jenis penelitian bidang fokus pengawasan. 
Untuk menginisiasi SBK subkeluaran 
penelitian dapat ditempuh dua alternatif 
langkah sebagai berikut:

Alternatif Pertama
Untuk tujuan estimasi anggaran 

dalam jangka pendek, Puslitbangwas 
dapat menggunakan SBK Riset 
Humaniora sesuai dengan PMK Nomor 
86/PMK.02/2017, diikuti dengan 
melakukan perbaikan mekanisme 
review dan penilaian penelitian, serta 
penyempurnaan pedoman Litbang. 
Untuk menginisiasi SBK tersebut, langkah 
selanjutnya Puslitbangwas adalah:
1. koordinator (Bidang Program dan 

Kerja Sama) harus menyiapkan 
proposal litbang yang akan diajukan 
dalam RKAKL untuk tahun yang akan 
datang;

SBK Penelitian 
di Lingkungan Puslitbangwas
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2. menyusun Buku Panduan Penilaian 
Penelitian oleh Komite/Reviewer;

3. KPA membentuk Komite Penilai 
Penelitian/Reviewer yang ditetapkan 
dengan surat keputusan (SK); 

4. Komite/reviewer melakukan seleksi atas 
proposal yang telah disusun/diajukan 
(butir 1 di atas) dengan mengacu pada 
Buku Panduan Penilaian Penelitian;  

5. Proposal hasil seleksi disampaikan ke 
Biro Perencanaan dan Biro Keuangan 
BPKP untuk dimasukkan ke dalam 
Aplikasi RKAKL, dengan pilihan menu 
SBK Penelitian (maksimal bulan April 
2018 bersamaan waktunya dengan 
pengajuan RKAKL 2019).

Alternatif Kedua
Puslitbangwas tidak menyusun 

SBK dengan mengadopsi nomenklatur/
jenis SBK yang sudah ada di PMK, tetapi 
menyusun SBK sendiri khusus fokus 
bidang pengawasan. Jenis-jenis SBK 
subkeluaran penelitian ini disesuaikan 
dengan kegiatan litbang dan pengawasan 
BPKP pasca SOTK Baru, lengkap dengan 
keluaran-keluaran tambahannya, 
melaksanakan langkah yang lebih 
sistematis untuk dua periode ke depan, 
sebagai berikut:
1. Penyusunan SBK mengacu pada Juknis 

Ditjen Anggaran;
2. Mengajukan SBK Subkeluaran 

Penelitian Fokus Bidang Pengawasan 
kepada Ditjen Anggaran, Kementerian 
Keuangan,  untuk menambahkan ke 
PMK tentang SBK Tahun 2020;

3. Membuat Buku Panduan Penilaian 
Penelitian dan menyempurnakan Buku 
Pedoman Litbang Pengawasan sesuai 
dengan SOTK BPKP yang baru dan 
SBK yang diusulkan;

4. Menyempurnakan mekanisme 
penyelenggaraan litbang dengan 
model yang lebih kompetitif;

5. KPA membentuk Komite Penilai 
Penelitian/Reviewer yang ditetapkan 
dengan surat keputusan (SK);

6. Proposal diseleksi oleh Komite/

Reviewer mengacu pada Buku Panduan 
Penilaian Penelitian (pelaksanaan 
dalam kurun waktu antara bulan 
Oktober 2018 s.d. pengajuan RKAKL 
2020, yaitu bulan April 2019); 

7. Proposal hasil seleksi disampaikan ke 
Biro Perencanaan dan Biro Keuangan 
BPKP untuk dimasukan ke dalam 
Aplikasi RKAKL Tahun Anggaran 
2020, dengan pilihan menu SBK 
Penelitian.

Untuk menginisiasi SBK Subkeluaran 
Penelitian baik alternatif 1 maupun 2 
diperlukan waktu dan personil yang tidak 
sedikit, sementara kegiatan Puslitbangwas 
s.d. April 2018 cukup banyak. Oleh karena 
itu, disarankan kepada Kapuslitbangwas 
BPKP untuk Tahun Anggaran 2019 
Puslitbangwas BPKP dapat menggunakan 
SBK Subkeluaran Penelitian Bidang fokus 
Humaniora sebagai “estimasi” dalam 
pengajuan anggaran litbang tahun 2019. 
Namun, pelaksanaan penelitian masih 
tetap menggunakan model swakelola. 
Adapun SBK Subkeluaran Penelitian yang 
dapat digunakan sebagai berikut:

1. SBK Riset Terapan Bid. Humaniora, 
Seni Budaya, Pendidikan Desk Study 
LN sebanyak Rp175.000.000,-

2. SBK Riset Terapan Bid. Humaniora, 
Seni Budaya, dan Pendidikan  
Penelitian Lapangan DN (Kecil) 
sebanyak Rp300.000.000,-

3. SBK Riset Pengembangan Bidang 
Fokus Sosial Humaniora, Seni 
Budaya, dan Pendidikan sebanyak 
Rp525.000.000,-

4. SBK Kajian Aktual Strategis sebanyak 
Rp70.000.000,-

Dengan langkah yang disarankan 
diharapkan lebih mudah dalam 
mengajukan anggaran setiap tahunnya.

Teks Etty 
Christiningsih

Ilu
str

asi: 
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Pengendalian atas Pemimpin Puncak 
(Top Leader) dalam Mendukung 
Pencegahan Korupsi
Teks Bun Hold

LATAR BELAKANG
Fokus dari unsur pertama Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari 

lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi. 
Dengan integritas dan nilai, pegawai diharapkan tidak melanggar regulasi, termasuk 
regulasi terkait tindak pidana korupsi. Namun, penerapan SPIP di Indonesia sejak 
terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 belum memenuhi harapan. 
Dengan kata lain, penerapan SPIP di Indonesia belum memberikan pengaruh yang 
substansial terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 
data Transparansi Internasional yang mengungkapkan bahwa skor Indeks Persepsi 
Korupsi (IPK) Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya mengalami 
sedikit peningkatan, yaitu 32 (dari 100) pada tahun 2013 menjadi 37 pada tahun 2017. 

Data KPK menunjukkan peningkatan kasus korupsi yang ditangani KPK dalam 
kurun waktu tersebut, dari 40 kasus inkracht (tahun 2013) menjadi 84 kasus (tahun 
2017).

Sumber: Data diolah dari https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi 
yang diakses tanggal 8 Oktober 2018.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi 
di KPK Tahun 2013 sd 2017

PENINDAKAN 2013 2014 2015 2016 2017 JUMLAH
Penyelidikan 81 80 87 96 123 467
Penyidikan 70 56 57 99 121 403
Penuntutan 41 50 62 76 103 332
Inkracht 40 40 38 71 84 273

Eksekusi 44 48 38 81 83 294

Sejalan dengan peningkatan kasus tindak pidana korupsi (TPK), jumlah pelaku 
korupsi juga mengalami peningkatan dari 60 pelaku (tahun 2013) menjadi 123 pelaku 
(tahun 2017). Pelaku korupsi di sektor publik yang terbanyak anggota DPR/DPRD 
79 orang, disusul oleh pejabat eselon I/II/III 69 orang, walikota/bupati dan wakil 41 
orang, kepala lembaga/kementerian 18 orang, serta hakim/jaksa/polisi 17 orang.
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Banyaknya pejabat/pimpinan 
yang terlibat dalam kasus korupsi 
mengindikasikan bahwa penerapan 
SPIP belum mampu mengendalikan 
para pemimpin agar bersih dari 
korupsi. Penerapan SPIP cenderung 
mengasumsikan bahwa pemimpin 
di organisasi sektor publik telah 
memiliki integritas dan nilai etika yang 
menghindari mereka melakukan TPK. 
PP Nomor 60 Tahun 2018 menyatakan 
bahwa “kepemimpinan yang 
kondusif [adalah] pemberi teladan 
untuk dituruti seluruh pegawai”. 
Artinya, pengendalian menurut 
pandangan SPIP lebih difokuskan pada 
“pengendalian terhadap bawahan”, 
bukan “pengendalian terhadap 
pimpinan/atasan”. 

Ensiklopedia Amerika (Okpokwu, 
2016) mengidentifikasi tiga jenis 
korupsi di sektor publik, yaitu korupsi 
politik, birokrasi, dan elektoral. 
Korupsi politik berlangsung di level 
otoritas politik, di mana politisi 
dan pengambil keputusan politik 
menikmati praktik korupsi, yaitu 
saat perumusan kebijakan dan 
undang-undang dimanipulasi untuk 
menguntungkan kelompok kecil 
dengan mengorbankan masyarakat 
yang lebih besar. Korupsi politik 
ini mengacu pada keserakahan 
yang memengaruhi cara keputusan 
dibuat dalam arena politik dengan 
memanipulasi aturan prosedur di 
arena politik dan kantor-kantor 
pemerintah.

Korupsi birokrasi ditemui setiap 
hari di masyarakat di tempat-tempat 
pelayanan publik, seperti rumah 
sakit pemerintah, sekolah, kantor 
administrasi dan kementerian, kantor 
polisi, kantor pajak dan perizinan, 
serta pusat layanan publik lainnya. 
Korupsi birokrasi ini terjadi ketika 
seseorang memperoleh transaksi atau 
kontrak dari sektor publik melalui 
prosedur yang tidak sesuai. 

Korupsi elektoral merusak 
hak warga masyarakat untuk 
bebas memilih siapa yang mereka 
inginkan untuk memerintah mereka. 
Korupsi elektoral ini meliputi 
antara lain pembelian suara dengan 
uang, kecurangan pemilihan, dan 
penggunaan kekuatan atau intimidasi 
untuk memenangkan pemilu. 

Dari uraian sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa pemberantasan 
korupsi harus dimulai dari pemilihan 
para wakil rakyat di pemerintahan 
yang akan menentukan pemimpin 
yang menduduki suatu jabatan dalam 
birokrasi. Untuk itu, organisasi 
atau negara perlu menciptakan 
pengendalian yang dapat menciptakan 
para pemimpin yang mendukung 
pemberantasan korupsi.

Mengingat masih gagalnya 
penerapan SPIP terkait pemberantasan 
korupsi dan masih kurangnya 
pengendalian atas para pemimpin, 
penelitian ini akan fokus melihat 
pengendalian yang dapat diterapkan 
terhadap para pemimpin, sehingga 
mereka lebih bersih dari korupsi dan 
mendukung pemberantasan korupsi.

TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan studi ini untuk 

mengetahui pengendalian yang 
dapat diterapkan terhadap 
pemimpin organisasi sektor 
publik yang dapat mendorong 
pemberantasan tindak pidana 
korupsi.

Studi ini bermanfaat 
untuk memberikan masukan 
kepada pimpinan BPKP dalam 
pengambilan kebijakan terkait 
pengendalian pemimpin saat 
mendukung pemberantasan 
korupsi.
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TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Pasal 4 PP Nomor 

60 Tahun 2008, pimpinan instansi 
pemerintah wajib menciptakan dan 
memelihara lingkungan pengendalian 
yang menimbulkan perilaku positif 
dan kondusif untuk penerapan sistem 
pengendalian intern dalam lingkungan 
kerjanya.

Perpaduan empat pilar organisasi, 
yaitu kepemimpinan, manajemen, 
komando, dan pengendalian, 
memberikan kemampuan kepada 
organisasi untuk fokus pada 
peluang dan menghadapi ancaman. 
Kepemimpinan menggerakkan aspek 
interpersonal organisasi, seperti 
semangat moral dan tim. Manajemen 
berurusan dengan isu-isu konseptual 
organisasi, seperti perencanaan, 
penganggaran, dan pengorganisasian. 
Komando memandu organisasi 
dengan visi yang dipikirkan dengan 
baik yang membuatnya efektif. 
Pengendalian memberikan struktur 
kepada organisasi untuk membuatnya 
lebih efisien. Keempat pilar tersebut 
harus berada dalam keseimbangan 
yang tepat sehingga organisasi 
dapat tumbuh dan berkembang (US 
Department of the Army, 1987, 1996).

Brown, et al (2010) dalam Mihelic 
(2010) mendefinisikan kepemimpinan 
etis sebagai demonstrasi perilaku 
yang sesuai secara normatif melalui 
tindakan pribadi dan hubungan 
interpersonal, serta mengembangkan 
perilaku tersebut kepada pengikut 
melalui komunikasi dua arah, yaitu 
reinforcement dan pengambilan 
keputusan. 

Menurut Smith (1992), 
karakteristik dan perilaku 
kepemimpinan lintas budaya yang 
efektif menunjukkan beberapa 
atribut dan praktik yang terkait 
dengan spiritualitas, yaitu optimisme, 
kepercayaan, keadilan, pemecahan 
masalah secara win-win, mendorong, 

memotivasi, komunikatif, orientasi 
pada keunggulan, kepercayaan 
diri membangun, kejujuran, 
kedinamisan, membangun tim, dan 
dapat diandalkan (Den Hartog,1999). 
Sifat atribut mengungkapkan bahwa 
para pengikut secara universal 
mencari seorang pemimpin dengan 
atribut positif seperti integritas dan 
kepedulian terhadap orang lain. 
Penelitian antarbudaya menunjukkan 
kepemimpinan spiritual itu tidak 
terbatas pada budaya tertentu namun 
juga dapat berdampak pada budaya 
lainnya (Sharma, 2010).

Tinjauan literatur mengungkapkan 
bahwa ada konsistensi antara nilai 
dan praktik yang ditekankan dalam 
banyak ajaran spiritual yang berbeda, 
nilai-nilai dan praktik pemimpin, 
yang mampu memotivasi pengikut, 
menciptakan iklim etika yang 
positif, menginspirasi kepercayaan, 
mempromosikan hubungan kerja yang 
positif, dan mencapai tujuan organisasi 
(Giacalone & Jurkiewicz, 2003 dalam 
Sharma, 2010). 

PEMBAHASAN
Menurut Brown, et al (2010) 

dalam Mihelic (2010), pemimpin etis 
berperilaku sebagai role model bagi 
pengikut karena perilaku mereka 
diterima sebagaimana mestinya; 
pemimpin etis berkomunikasi dan 
membenarkan tindakan mereka untuk 
pengikut (yaitu mereka membuat etika 
menjadi penting di lingkungan sosial 
mereka); pemimpin etis ingin terus 
berperilaku sesuai etika. Oleh karena 
itu, mereka menetapkan standar 
etika di perusahaan dan menghargai 
perilaku etis di pihak karyawan 
seperti halnya hukuman untuk 
perilaku tidak etis; serta pemimpin 
etis memasukkan dimensi etis dalam 
proses pengambilan keputusan, 
mempertimbangkan konsekuensi etis 
dari keputusan mereka, dan di atas 
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segalanya berusaha untuk membuat pilihan 
yang adil. 

Definisi di atas menempatkan 
kepemimpinan etis di antara bentuk-bentuk 
positif kepemimpinan dan berfokus pada 
perilaku pemimpin yang menguraikan 
karakteristik pribadi, sikap dari perilaku 
yang sebenarnya.

Konsep kepemimpinan etis berkaitan 
dengan perilaku yang benar melalui 
prosedur dan hubungan pribadi serta 
lebih jauh lagi juga berkaitan dengan 
perilaku para pengikut dan para 
pemimpin (Kacmar et al 2016). Perilaku 
yang nyaman untuk kepemimpinan etis 
muncul melalui kejujuran dan keadilan 
dalam keputusannya. Kepemimpinan 
etis mencoba menghilangkan semua 
perilaku koruptif yang buruk. Kunci 
kepemimpinan ini adalah melakukan 
hal yang benar pada waktu yang tepat. 
Ciri-ciri gaya kepemimpinan ini adalah 
kepercayaan, rasa hormat, kejujuran, dan 
penolakan aktivitas korup (Lawton & Paez 
2015). Kepemimpinan etis merupakan 
konsep yang berfokus pada pemimpin 
etis sebagai orang yang bermoral, 
mengacu pada karakteristik positif yang 
mempengaruhi pengikut (Lawton & 
Paez 2015). Orang beretika memiliki 
atribut seperti kekuasaan, kejujuran, dan 
kepercayaan yang layak. Kepemimpinan 
etis mengarahkan pemimpin ke alat yang 
tepat untuk menegakkan perilaku etis di 
tempat kerja dan pada saat yang sama 
menolak semua kegiatan terlarang. Seorang 
pemimpin etis mendapatkan kekuatan dari 
para pengikutnya yang ia awasi dan pada 
gilirannya menganggapnya sebagai teladan 
(Brown & Mitchell 2010). 

Kepemimpinan etis mencoba 
menyebarkan keadilan, menunjukkan rasa 
hormat dan mengekspos karakteristik 
individu yang baik lainnya. Di samping 
itu juga gabungan ciri-ciri lain, seperti 
menegakkan aturan demokratis, 
mendorong partisipasi, belas kasihan, 
dan meniadakan perilaku buruk. Selain 
itu, ia mencoba untuk merancang cara 

terbaik untuk menerapkan 
semua sifat ini di lingkungan 
kerja. Hal tersebut tidak 
hanya memengaruhi perilaku 
etis, melainkan juga bekerja 
pada hubungan yang saling 
menghormati dengan bawahan, 
serta memaksa hubungan saling 
menghormati antara pemimpin 
dan pengikut. Kepemimpinan 
etis terbentuk dari penetapan 
moral yang baik sebagai prioritas 
dan etika sebagai salah satu 
pilar kesuksesan, pemberian 
contoh etika yang baik, moral 
dan menegakkan transparansi, 
penerapan keputusan etis 
melalui diskusi masalah yang 
mungkin timbul dan bagaimana 
menghadapinya secara etis, 
serta dorongan pengikut untuk 
berpartisipasi dalam etika kerja 
(Brown & Mitchell 2010).

Menurut penelitian yang 
dilakukan, para pemimpin 
terbaik menetapkan nilai etika 
yang sangat tinggi untuk diri 
mereka sendiri dan setiap 
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pengikut mereka. Para 
pemimpin etis yang baik 
memberi teladan bagi 
para pengikut mereka dan 
diikuti secara luas ketika 
para pemimpin dikenal 
karena mengatur sentuhan 
moral. Seorang pemimpin 
etis harus selalu bekerja 
keras untuk membuat 
dampak dan secara positif 
mengubah nilai dan sikap 
para pengikut. Pemimpin 
yang baik juga berupaya 
menciptakan perilaku yang 

konstruktif secara sosial yang membantu para 
pengikut mereka berkinerja lebih baik.

Spiritualitas dalam kepemimpinan 
efektif mengekspresikan dirinya dalam 
perwujudan berbagai nilai-nilai spiritual 
seperti kepercayaan, integritas, kejujuran, 
kerendahan hati, keterbukaan, kasih sayang dan 
dalam demonstrasi perilaku spiritual seperti 
mengekspresikan perhatian dan kepedulian, 
mendengarkan secara responsif, menghargai 
kontribusi dan praktik reflektif (Reave, 2005). 

Pemimpin spiritual yang menerapkan 
nilai-nilai dan praktik spiritual memungkinkan 
untuk mencapai tujuan organisasi seperti 
peningkatan produktivitas, menurunkan tingkat 
turnover, kesinambungan yang lebih besar, dan 
meningkatkan kesehatan karyawan. Penelitian 
menunjukkan bahwa orang memiliki motivasi 
intrinsik untuk memperoleh pengetahuan dan 
mendapatkan makna dalam pekerjaan mereka 
dan diakui atas masukan mereka untuk kinerja 
kelompok (Giacalone & Jurkiewicz, 2003 dalam 
Sharma, 2010).

Terdapat perbedaan persepsi dan kadang-
kadang konflik antara nilai-nilai dan praktik-
praktik yang ditekankan dalam kepemimpinan 
spiritual dan yang dibutuhkan untuk 
keberhasilan kepemimpinan bisnis.  Pemimpin 
dalam organisasi spiritual telah terbukti 
mendapatkan skor lebih tinggi pada ukuran-
ukuran efektivitas kepemimpinan daripada para 
pemimpin di pengaturan lain (Druskat, 1994).

Gomma (2018) dalam penelitiannya 
mengenai Leader and Corruption menyimpulkan 
bahwa kepemimpinan etis (ethical leadership) dan 
nilai-nilai merupakan konsep baru yang sedang 
diteliti para akedemisi, tetapi terbukti dapat 
mengurangi korupsi dengan cepat.

Bendahan, dkk (2014) menyimpulkan bahwa 
pemimpin memiliki otonomi penuh dalam 
memutuskan pembayaran, keputusan prososial 
yang menguntungkan kepentingan publik atau 
keputusan antisosial dengan menyalahgunakan 
kekuasaan. Jumlah pengikut dan pilihan diskresi 
memengaruhi korupsi pemimpin. Kekuasaan 
berinteraksi dengan testosteron endogen 
dalam memengaruhi korupsi. Kejujuran tidak 
melindungi para pemimpin dari efek kekuasaan 
yang korup.

Ilustrasi: freepik
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Agbude dan Atete (2013) 
menyimpulkan bahwa  dilema 
masyarakat Afrika adalah tidak 
adanya kepemimpinan yang berjiwa 
masyarakat yang disebut sebagai 
kepemimpinan politik etis. Bangkit 
dan jatuhnya masyarakat tergantung 
pada jenis kepemimpinan dalam 
sistemnya. Afrika membutuhkan gaya 
kepemimpinan etis yang berorientasi 
pada rakyat. Ketiadaan ini telah 
menjadi kutukan bagi pembangunan 
di Afrika. Ketergantungan pada 
bantuan organisasi internasional untuk 
pembangunan dan meningkatkan taraf 
hidup masyarakat mengharuskan para 
pemimpin politik Afrika meningkatkan 
tanggung jawab menciptakan sistem 
sosial yang akan mengurangi korupsi 
baik di ranah publik maupun pribadi. 
Juga terlibat dalam perumusan dan 
implementasi kebijakan yang akan 
meningkatkan kesadaran diri warga 
Afrika. Di atas semua itu, penelitian ini 
merekomendasikan kebutuhan akan 
pendidikan moral di Afrika.

Voronov & Pleshko (2013) 
menyimpulkan bahwa salah satu faktor 
meningkatnya korupsi di Ukraina 
adalah masalah kepemimpinan 
politik. Menggunakan teori korupsi   
Y. Engvalya yang memungkinkan 
mengevaluasi kembali massa 
dan rasionalitas apa yang terjadi, 
menunjukkan kesalahan definisi 
tradisional tentang korupsi yang tidak 
dapat diterima secara mayoritas. 
Model korupsi yang saat ini meluas, 
secara signifikan meningkatkan peran 
kepemimpinan politik. Tingkat korupsi 
di negara bagian terutama tergantung 
pada korupsi besar dan hanya sedikit 
bergantung pada yang kecil. Korupsi 
besar menjual atau mengabaikan 
kepentingan masyarakat, dilakukan 
oleh pejabat dan pemimpin negara yang 
mendukung kepentingan individu atau 
negara asing. Korupsi sebagai fenomena 
serius yang mengancam eksistensi 

negara, dapat dikurangi dengan 
pembentukan pemimpin puncak 
(top of officials) yang jujur dan tidak 
dapat disuap dengan mengutamakan 
kesejahteraan negara dan masyarakat, 
bukan kepentingan pribadi mereka.

Naidoo (2010) menyimpulkan 
bahwa korupsi merupakan penghalang 
utama bagi pemerintahan yang 
baik di sektor publik Afrika Selatan 
(SA). Pemerintah telah mendorong 
sektor publik untuk fokus pada 
langkah-langkah anti-korupsi sebagai 
bagian dari mekanisme mereka 
untuk mencegah dan mengekang 
korupsi. Beberapa departemen telah 
mempertimbangkan kontrol ini. 
Namun, mekanisme ini tidak cukup 
untuk mencegah dan membatasi 
korupsi, karena praktik-praktik 
tata kelola yang buruk, seperti 
kelemahan dan kesenjangan dalam 
legislasi. Selanjutnya, sektor publik 
telah melihat bahwa ada pemimpin 
yang tidak etis dan bahkan beracun 
mengeksploitasi celah-celah dalam 
sistem dan proses dan berusaha untuk 
memenuhi keinginan pribadi mereka 
dengan mengorbankan departemen 
mereka. Hal tersebut membuktikan 
semakin banyaknya kebutuhan 
akan kepemimpinan etis di sektor 
publik. Artikel ini menyarankan 
perlunya kepemimpinan etis untuk 
mencegah dan mengekang korupsi dan 
mempromosikan tata kelola yang baik 
di sektor publik SA. Kepemimpinan 
etis dikaitkan dengan efektivitas 
pemimpin dan tata kelola yang baik. 
Pemimpin perlu menunjukkan etika 
kepemimpinan dalam berperilaku, 
membuat keputusan, dan tindakan 
sehari-hari mereka. Dengan etika, 
sistem penghargaan, dan sanksi yang 
jelas bagi karyawan sehingga mereka 
bertanggung jawab atas tindakan 
mereka, para pemimpin dapat 
mempromosikan tata kelola yang baik 
di sektor publik.
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Shamar (2010) menyimpulkan 
bahwa persamaan dan perbedaan 
antara spiritualitas dan kepemimpinan 
dan setelah mengintegrasikan konsep-
konsep ini, telah mengembangkan 
model kepemimpinan spiritual 
berdasarkan analisis kualitatif, 
kehidupan dan pekerjaan JrD Tata, 
seorang pemimpin perusahaan 
konglomerat yang sangat dihormati. 
Ajaran keteladanan kepemimpinan 
spiritualnya didasarkan pada nilai-
nilai, perilaku etis, pengaruh ideal, 
pertimbangan individual dan tujuan 
transendental dapat menjadi bagian 
dari pengembangan pemimpin di 
dunia korporasi sebagaimana dunia 
korporasi lebih membutuhkan 
pemimpin beretika daripada 
sebelumnya untuk mencegah korupsi 
dan meningkatkan integritas. Model 
kepemimpinan spiritual dapat diuji 
oleh peneliti masa depan dalam 
konteks budaya lainnya.

Satava, Caldwell, Richards 
(2006) menarik simpulan bahwa 
meskipun etika dan moralitas 
dianggap sebagai konsep yang samar, 
keduanya merupakan penemuan 
yang praktis untuk mendorong 
bisnis dan para pemimpinnya untuk 
memberikan makna pada setiap 
kegiatan, menerapkan standar 
perilaku, dan menetapkan harapan 
bagaimana memperlakukan satu 
dengan lainnya. Jadi, para eksekutif, 
pemimpin keuangan, dan auditor 
dianjurkan untuk mematuhi sistem 
etis yang memfasilitasi kepercayaan 
para stakeholder dan menciptakan 
landasan yang diperlukan untuk upaya 
kooperatif. Pendekatan moral dan etika 
untuk bisnis sangat pragmatis dan 
masyarakat membebankan pemimpin 
perusahaan sekumpulan kewajiban 
moral yang mencakup tanggung jawab, 
tujuan, nilai, dan komitmen.

SIMPULAN
Pengendalian atas pemimpin 

dapat dilakukan, antara lain, 
dengan pendekatan moral dan 
etika (Satava, Caldwell, Richards, 
2006). Moral dan etika dapat 
mendorong para pemimpin 
organisasi sektor publik 
memberikan makna pada setiap 
kegiatan, menerapkan standar 
perilaku, dan menetapkan harapan 
bagaimana memperlakukan satu 
dengan lainnya. Selanjutnya, para 
pemimpin mesti mematuhi sistem 
etis yang memfasilitasi kepercayaan 
para stakeholder dan menciptakan 
landasan yang diperlukan untuk 
upaya kooperatif. 

Selain itu, praktik-praktik 
terbaik yang diterapkan di beberapa 
negara untuk mengendalikan 
pemimpin yang korup dengan 
melibatkan partisipasi warga dalam 
perancangan dan implementasi 
kebijakan, membuat dampak buruk 
korupsi lebih terlihat, mendorong 
transparansi dalam alokasi 
dan pengeluaran, kriminalisasi 
internasional terhadap praktik 
korup pejabat, penghapusan 
kekebalan dan hukuman terhadap 
para pemimpin yang korup, dan 
sanksi internasional terhadap 
negara-negara yang menjadi 
penyimpan uang pejabat yang 
korup (Okpokwu, 2016).
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Chief Risk Officer,
Bentuk dan Pengaruhnya terhadap
Penerapan Manajemen Risiko
Teks Rizky Wardana

Manajemen risiko (MR) 
telah dipandang sebagai 
sesuatu yang perlu dan 
dibutuhkan oleh sebagian 

besar organisasi. Di sektor privat telah 
banyak diterapkan MR perusahaan 
untuk mendukung dan meningkatkan 
kinerja dari perusahaan. Di sektor 
publik MR telah dikembangkan dan 
diterapkan pada beberapa kementerian, 
lembaga, dan badan. Walaupun pada 
kenyataannya tidak semua manajemen 
risiko berfungsi atau berperan 
sebagaimana seharusnya, MR telah 
menjadi sesuatu yang penting dalam 
menunjang kinerja organisasi. 

Pada tahun 2001, COSO bekerja 
sama dengan Pricewaterhouse Coopers 
memulai proyek untuk mengembangkan 
sebuah kerangka kerja MR yang dapat 
digunakan untuk mengevaluasi dan 
meningkatkan efektivitas ERM. Kerja 

sama ini membuahkan hasil pada 
tahun 2004 dengan dirilisnya COSO 
ERM – Integrated Framework, yang 
mendefinisikan MR sebagai

“proses yang dipengaruhi oleh 
jajaran direksi, manajemen, 
dan personil lain dalam entitas, 
diaplikasikan pada pembentukan 
strategi dan pada seluruh 
bagian perusahaan, dirancang 
untuk mengidentifikasi 
kejadian potensial yang dapat 
mempengaruhi entitas, dan 
mengelola risiko selaras dengan 
selera risiko entitas, untuk 
menyediakan jaminan yang wajar 
terhadap pencapaian sasaran dari 
entitas.”
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Dalam kerangka MR-nya, COSO 
ERM menuntut perusahaan/organisasi 
untuk dapat menentukan terlebih 
dulu sasaran perusahaannya, yang 
terdiri dari empat kategori, yaitu 
sasaran strategis sebagai sasaran 
yang mendukung dan selaras dengan 
misi perusahaan, sasaran operasi 
merupakan bentuk efektivitas dan 
efisiensi dari penggunaan sumber 
daya perusahaan, sasaran pelaporan 
berupa keterpercayaan dari pelaporan, 
dan sasaran pemenuhan berbentuk 
pemenuhan terhadap hukum dan 
regulasi yang berlaku.

Beberapa perusahaan dan 
organisasi telah menetapkan suatu 
pusat atau unit khusus untuk 
memfasilitasi dan mengoordinasikan 
MR organisasi. Risk Officer (RO) - 
disebut di beberapa organisasi sebagai 
Chief Risk Officer atau manajer risiko 
- bekerja dengan manajer lain dalam 
membangun MR yang efektif di 
bidang yang menjadi tanggung jawab 
mereka. Didirikan oleh dan berada 
di bawah pengawasan langsung dari 
Chief Executive, RO memiliki sumber 
daya untuk membantu implementasi 
Enterprise Risk Management (ERM) di 
anak perusahaan, bisnis perusahaan, 
departemen, fungsi, dan kegiatan 
perusahaan. RO dapat memiliki 
tanggung jawab untuk memantau 
kemajuan dan membantu manajer 
lain dalam melaporkan informasi 
risiko yang relevan di atas, bawah, 
dan di seluruh entitas. RO juga dapat 
berfungsi sebagai jalur pelaporan 
tambahan.

Sebagian perusahaan dan 
organisasi menugaskan peran ini 
kepada pejabat tinggi lainnya, seperti 
Chief Financial Officer, penasihat 
umum, Chief Audit Executive, atau 
Chief Compliance Officer. Beberapa 
perusahaan dan organisasi lain telah 

menemukan bahwa luas lingkup dan 
pentingnya fungsi ini memerlukan 
tugas dan sumber daya yang terpisah.

Model untuk CRO yang telah 
ditemukan berhasil di sejumlah 
perusahaan dimulai dengan 
menetapkan kejelasan tanggung 
jawab dan akuntabilitas RO Beberapa 
perusahaan menugaskan tanggung 
jawab langsung untuk MR yang efektif 
kepada CRO. Lainnya ditemukan 
berhasil dengan mempertahankan 
tanggung jawab MR pada pimpinan 
unit lini dan fungsional, dibantu 
RO yang memiliki tanggung jawab 
pengarah, dukungan, dan pemantauan 
yang penting. Pengalaman sebelumnya 
menunjukkan bahwa keberhasilan 
implementasi MR juga bergantung 
pada CRO yang memiliki posisi 
tinggi dan tepat di dalam organisasi, 
serta sumber daya yang diperlukan. 
Beberapa perusahaan menyediakan 
staf CRO dalam anak perusahaan, 
unit bisnis, dan departemen, untuk 
memastikan dukungan staf CRO dekat 
dengan kegiatan operasi entitas.

Tanggung jawab RO dapat 
meliputi penetapan kebijakan 
MR perusahaan. Ini termasuk 
mendefinisikan peran, tanggung jawab, 
dan berpartisipasi dalam menetapkan 
tujuan untuk implementasi, 
mempromosikan kompetensi 
manajemen risiko perusahaan di 
seluruh entitas, memandu integrasi 
manajemen risiko perusahaan dengan 
kegiatan perencanaan dan manajemen 
bisnis lainnya, melaporkan kepada 
Chief Executive tentang kemajuan 
dan progres, serta merekomendasikan 
tindakan sesuai kebutuhan.

Penelitian Kaplan & Mikes, 
2016, mengungkapkan banyak unit 
MR beroperasi sebagai pengawas 
independen, dengan fokus khusus 
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pada kepatuhan, kontrol internal, 
dan pencegahan risiko. Ini telah 
menjadi domain tradisional untuk 
MR, terutama di lingkungan yang 
sangat diatur. Adapun beberapa 
perusahaan dan organisasi yang lain 
telah beralih dari ini ke peran mitra 
bisnis dan operasi. Misalnya, fungsi 
risiko dari Jet Propulsion Laboratory 
(JPL) -salah satu pusat penelitian 
dan pengembangan yang didanai 
secara federal dan merupakan pusat 
lapangan dari NASA- memengaruhi 
keputusan strategis utama, seperti 
persetujuan atau larangan proyek 
baru, jumlah sumber daya yang 
dialokasikan untuk mitigasi risiko, 
dan rekomendasi akhir tentang apakah 
akan maju dengan pelaksanaan tujuan 
yang direncanakan. MR efektif di JPL 
karena personel yang terlibat dalam 
proses MR memiliki domain keahlian 
yang diperlukan untuk secara kredibel 
menantang para insinyur proyek yang 
mengambil risiko di wilayah mereka 
sendiri, menafsirkan, serta bereaksi 
terhadap perubahan kondisi di dalam 
dan di sekitar proyek-proyek JPL.

Di sisi lain, sebagai fasilitator 
independen, seperti yang diterapkan 
di Hydro One dan LEGO Group, 
manajer risiko tidak memengaruhi 
pengambilan keputusan formal. 
Sebaliknya, mereka mengatur agenda 
dalam diskusi manajemen risiko yang 
sangat interaktif dan memfasilitasi 
komunikasi risiko ke atas, ke bawah, 
dan ke seluruh organisasi. Dalam 
peran ini, CRO membutuhkan 
keterampilan interpersonal dan 
komunikasi yang kuat, tetapi tidak 
terlalu perlu memiliki keahlian 
domain MR yang tinggi. CRO harus 
beroperasi dengan tingkat kerendahan 
hati untuk merangsang diskusi yang 
lebar dan luas membangun penilaian 
risiko kualitatif dan subjektif (Mikes, 
2016). Penilaian tersebut, pada 
saatnya, akan membantu manajer lini 

senior menetapkan prioritas di antara 
risiko operasional dan strategis, serta 
mengalokasikan sumber daya untuk 
memitigasinya.

Selanjutnya Kaplan & Mikes 
menyatakan bahwa bekerja dengan 
wewenang dan sumber daya yang 
terbatas, jenis yang rendah hati ini 
memfasilitasi CRO membangun 
jaringan hubungan informal 
dengan eksekutif dan manajer 
bisnis, dengan tujuan untuk tidak 
bersikap reaktif ataupun proaktif 
sambil mempertahankan tindakan 
penyeimbangan yang hati-hati antara 
menjaga jarak dan tetap terlibat. 
Bahkan tanpa wewenang pengambilan 
keputusan yang formal, diskusi risiko 
yang difasilitasi oleh Risk Manager 
yang rendah hati ini penting. Mereka 
mengidentifikasi, memetakan, dan 
(sejauh mungkin) mengukur eksposur 
risiko, serta memengaruhi keputusan 
dan alokasi sumber daya oleh manajer 
lini yang pada akhirnya harus 
melaksanakan MR dalam lingkup 
operasi dan wewenang mereka (Mikes, 
2016).

Di Indonesia telah ditemukan 
beberapa BUMN maupun kementerian 
yang mempunyai CRO dalam struktur 
MR organisasinya. PT Superintending 
Company of Indonesia (Persero), atau 
lebih populer disingkat SUCOFINDO 
merupakan salah satu BUMN yang 
concern terkait implementasi MR 
untuk meningkatkan kinerja dan 
kualitas organisasi. Hal ini bisa 
kita lihat dengan adanya roadmap 
manajemen risiko perusahaan 2015-
2019 pada laporan keuangan mereka, 
yang berisi mengenai pengembangan 
dan target-target yang harus 
dipenuhi seputar implementasi MR. 
Mereka juga menyebutkan adanya 
penunjukan CRO sebagai kepala unit 
MR. Di tahun 2016, Komite Risiko 
Investasi dan Tata Kelola (RMIG) yang 
bertugas melakukan pemantauan dan 
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evaluasi dari penerapan Roadmap 
Manajemen Risiko Perusahaan 
2015-2019 menyatakan bahwa MR 
perusahaan telah berjalan cukup baik 
namun demikian masih diperlukan 
peningkatan pelaksanaan audit 
berbasis risiko, pengembangan 
sistem MR perusahaan terintegrasi, 
penguatan profil risiko, serta 
penyelarasan MR perusahaan dalam 
proses bisnis perusahaan secara 
menyeluruh. Komite RMIG ini juga 
memberikan beberapa rekomendasi 
yang salah satu di antaranya berujung 
pada kesepakatan direksi untuk 
menunjuk Direktur Keuangan dan 
Perencanaan Strategis sebagai Chief 
Risk Officer perusahaan. 

Kemudian di Kementerian 
Keuangan juga ditemukan mempunyai 
struktur MR tersendiri, dan ditemukan 
istilah Manajer Risiko yang merupakan 
bentuk lain dari Risk Officer. Hal 
ini diatur dalam PMK Nomor 171/
PMK.01/2016 tentang Manajemen 
risiko di lingkungan Kementerian 
Keuangan. Di sana disebutkan bahwa 
pengelola risiko di tingkat kementerian 
yang disebut dengan Manajer Risiko 
Pusat dijalankan oleh pejabat Eselon 
II yang memiliki tugas dan fungsi 
mengenai MR. Penyebutan Manajer 
Risiko Pusat merupakan istilah lain 
untuk Chief Risk Officer yang berperan 

sebagai pengelola risiko 
serta mempunyai tugas 
dan fungsi mengenai 

MR.
CRO 

mempunyai 
berbagai nama 
dan bentuk dalam 

setiap organisasi 
dan perusahaan 
baik di Indonesia 
maupun di luar 

negeri. Namun, pada 
umumnya di sektor 
privat ataupun 

sektor profit (termasuk BUMN dan 
sejenisnya) di mana mereka lebih 
peduli dan sadar mengenai pentingnya 
penerapan manajemen risiko, CRO 
merupakan satu posisi tersendiri 
dan tidak ditumpangkan atau hanya 
ditugaskan kepada pejabat tinggi yang 
lain. Sedangkan di sektor publik atau 
pemerintahan (di Indonesia terutama), 
tugas dan fungsi CRO kebanyakan 
ditumpangkan pada pejabat tinggi 
lainnya untuk menjalankan tugas dan 
fungsi mengenai MR di organisasinya. 

Untuk berhasil tidaknya suatu 
bentuk implementasi dan penerapan 
MR organisasi sendiri sebenarnya tidak 
terlalu tergantung pada bentuk CRO 
seperti apa yang diterapkan, apakah 
dia berdiri sendiri sebagai pemimpin 
unit MR, atau ditumpangkan tugas 
dan fungsinya kepada pejabat atau 
pun struktur lainnya. Namun, lebih 
bergantung pada apakah organisasi 
itu telah sadar atau belum akan 
pentingnya mengelola risiko di seluruh 
entitas organisasinya.

Sumber:
Kaplan, Robert S. and Anette Mikes. Risk 

Management—the Revealing Hand.
Mikes A. (2008). Enterprise Risk 

Management at Hydro One (A). Harvard 
Business School Case.

Mikes A. & Hamel D. (2012). The LEGO 
Group: Envisioning Risks in Asia (A). Harvard 
Business School Case.

Kaplan R. S. & Mikes A. (2010). Jet 
Propulsion Laboratory. Harvard Business School 
Case.

COSO, Enterprise Risk Management – 
Integrated Framework, Application Techniques.

COSO, Enterprise Risk Management – 
Integrated Framework, Executive Summary and 
Framework.

Laporan Keuangan Sucofindo.
PMK Nomor 171/PMK.01/2016 tentang 

Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian 
Keuangan.
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MENINGKATKAN MATURITAS SPIP 
MELALUI MANAJEMEN RISIKO 

YANG BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN 
TUJUAN STRATEGIS ORGANISASI

Teks Rudy M. Harahap, PhD1

Risiko (risk) telah menjadi term baru 
yang begitu populer. Namun, 
sebenarnya risiko telah lebih 
dahulu menjadi perhatian disiplin 

kesehatan dan keselamatan (health and 
safety). Belakangan ini, ia telah menjadi 
perhatian disiplin akuntansi dan keuangan. 
Sebagai contoh, di disiplin akuntansi risiko 
sudah dipahami bukan hanya sebagai 
bagian pelaporan keuangan (financial 
reporting), tetapi sudah menjadi bagian 
sistem organisasi (organisational system). 
Ringkasnya, risiko telah mendorong 
munculnya cara baru dalam tata-kelola 
organisasi (organisational governance), baik 
di organisasi sektor swasta maupun sektor 
publik. 

Dari segi tata-kelola organisasi, risiko 
kini mesti diidentifikasi, dinilai, diberi 
perlakuan, dan dipantau. Selain itu, risiko 
juga mesti didalami sampai dengan aspek 
pengendalian internal (internal controls), 
yaitu dengan melihat efektivitasnya 
(internal control effectiveness) dalam 
mengelola risiko (risk management). 

Di dunia internasional, kini juga 
telah muncul berbagai regulasi berbasis 
risiko. Regulasi ini adalah mekanisme 

pengendalian internal yang ketat. Sebagai 
contoh, kita telah melihat munculnya 
Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat, 
Corporate Governance Code di the United 
Kingdom, kesepakatan Basel di lingkungan 
perbankan, rerangka kerja (framework) 
COSO, dan standar internasional ISO 
31000. 

Selanjutnya, karena pengendalian 
internal sangat penting untuk mengelola 
risiko, keterkaitan antara risiko, 
pengelolaan risiko, dan pengendalian 
internal menjadi sangat penting untuk 
diperhatikan. Berbagai aspek ini telah 
menjadi suatu bagian penting kehidupan 
organisasi (organisational life). Mereka ini 
telah mengubah jalur tanggung-jawab dan 
akuntabilitas serta bagaimana individu-
individu dan aktivitas-aktivitas organisasi 
ditatakelolakan. 

Efek Negatif Risiko
Sayangnya, walaupun telah menjadi 

bagian penting tata-kelola organisasi, 
ternyata penyerapan risiko di berbagai 
organisasi telah memberikan efek negatif 
(side-effects). Dalam berbagai literatur, 
efek negatif ini terkait dengan aspek 

1 Penulis adalah Doctor of Philosophy (PhD) dari Auckland University of Technology (AUT), New Zealand dengan 
tesis PhD berjudul “Integrating Organisational and Individual Level Performance Management Systems (PMSs) within 
the Indonesian Public Sector”. Ia adalah anggota seumur hidup “Beta Gamma Sigma”, sebuah kelompok elit 
dunia berbasis di Amerika Serikat yang keanggotaannya berdasarkan undangan (invitation). Tahun 2014-2018, 
ia menerima beasiswa “the New Zealand ASEAN Scholarship Award” dari New Zealand Ministry of Foreign 
Affairs and Trade (MFAT).
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kepercayaan (trust), akuntabilitas, dan 
pengelolaan risiko yang defensif. Sebagai 
contoh, sebuah editorial yang ditulis oleh 
Soin dan Collier (2013) di Management 
Accounting Research mengungkapkan 
bahwa penyerapan risiko kini telah 
mengurangi rasa keterikatan antar-
organisasi yang dulunya banyak dibangun 
berbasis kepercayaan. Kini, ikatan antar-
organisasi lebih mempertimbangkan risiko. 
Sebagai contoh, sebuah rasa keterikatan 
akan muncul jika risiko keterikatan 
tersebut dipandang rendah. 

Kedua, akuntabilitas telah 
memunculkan mental ketaatan (compliance 
mentality) dan ketakutan (fear) pada 
individu-individu di organisasi. Hal 
ini ditandai dengan kecenderungan 
kebanyakan mereka menghindari diri 
untuk disalahkan (blame avoidance) atas 
kebijakannya. Akhirnya, kini banyak pihak 
yang sekadar menjadi ‘pemain aman (safety 
players)’ daripada berorientasi kinerja 
(performance-oriented). Padahal, mereka itu 
telah memperoleh pembayaran tunjangan 
kinerja (performance rewards) yang cukup 
besar. 

Ketiga, pengelolaan risiko yang 
defensif telah tampak nyata dengan adanya 
berbagai register risiko (risk register), peta 
risiko (risk map), dan sistem pengelolaan 
risiko organisasi (enterprise risk management 
atau ERM systems). Berbagai organisasi 
kini telah mengalokasikan sumber daya 
yang besar untuk kepentingan pengelolaan 
risiko tanpa peduli apakah pengelolaan 

risiko mereka telah membantu pencapaian 
tujuan stratejik organisasi (organisational 
strategic objectives). 

Risiko, Manajemen Risiko, dan 
Pengendalian Internal di Indonesia

Di Indonesia, kita juga bisa melihat 
bahwa risiko sudah tidak bisa lagi 
dilepaskan dalam kehidupan organisasi. 
Dari mulai perencanaan, kita telah 
mengenal perencanaan berbasis risiko 
(risk-based planning). Dari segi pengawasan, 
kita mengenal pengawasan berbasis risiko 
(risk-based audit). 

Di Indonesia, kita juga telah mengenal 
konsep risiko sebagai unsur kedua dari 
sistem pengendalian internal pemerintah 
(SPIP). Pada unsur kedua ini, organisasi 
sektor publik mesti menerapkan ‘penilaian 
risiko (risk assessment)’. Idealnya, menurut 
unsur kedua SPIP ini, setelah para pihak di 
suatu organisasi sektor publik menetapkan 
tujuan stratejik organisasi, mereka mesti 
mengidentifikasi risiko yang terkait dengan 
pencapaian tujuan stratejik tersebut. 
Kemudian, mereka menganalisis risiko 
tersebut dengan melihat kemungkinan 
(probability) dan dampaknya (impact). 

Memang, sekilas risiko menjadi hal 
yang sederhana jika dilihat dari unsur 
kedua SPIP yang fokus pada penilaian 
risiko. Namun, tidak demikian halnya 
ketika kita melihat praktiknya. Sebab, 
pada praktiknya, masih banyak pihak 
yang sebenarnya kesulitan memahami 
perbedaan ‘masalah’ dan ‘risiko’. Soalnya, 
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untuk memahami penilaian risiko dengan 
baik, seseorang mesti berorientasi ke 
masa depan (ex-ante) daripada masa lalu 
(ex-post). Berbeda dengan masalah, risiko 
adalah suatu ketidakpastian (uncertainty) 
yang mungkin memberikan efek negatif 
atau positif ke pencapaian tujuan stratejik 
organisasi. Sementara itu, masalah adalah 
sesuatu yang memang sudah jelas akan 
mengganggu pencapaian tujuan stratejik 
organisasi. 

Mari kita lihat contoh yang jelas terkait 
perbedaan masalah dan risiko. Masalah 
adalah ketika kita memberikan pernyataan: 
“Kita tidak mempunyai sumber daya yang 
cukup untuk pergi ke bulan dan hal ini 
akan menunda waktu kita ke bulan selama 
satu minggu.” Di sisi lain, risiko adalah 
ketika kita memberikan pernyataan: “Kita 
kemungkinan tidak mempunyai sumber 
daya yang cukup untuk pergi ke bulan dan 
kemungkinan hal ini akan menunda waktu 
kita ke bulan selama satu minggu.” 

Anehnya lagi, ada praktisi yang 
mengenalkan dua jenis risiko di Indonesia, 
yaitu risiko ‘prospektif (prospective risk)’ 
dan ‘risiko retrospektif (retrospective 
risk)’. Mereka mendefinisikan “risiko 
retrospektif” adalah “risiko-risiko yang 
sebelumnya telah pernah terjadi, seperti 
insiden atau kecelakaan”, sedangkan 
“risiko prospektif” adalah “sesuatu yang 
belum terjadi”. Padahal, pengertian 
prospektif dan retrospektif ini di literatur 
adalah terkait dengan  penilaian risiko 
secara prospektif (prospective approach) atau 
secara retrospektif (retrospective approach) 
dan bukan untuk mengartikan adanya 
risiko prospektif dan risiko retrospektif.

Karena keterbatasan pemahaman 
itu, itulah sebabnya tidaklah aneh 
jika kemudian kita mendengar bahwa 
penerapan SPIP dirasakan belum begitu 
berhasil di Indonesia. Ketidakberhasilan ini 
dapat diihat dari skor maturitas penerapan 
SPIP, di mana skor terendah adalah pada 

unsur penilaian risiko. 
Memang, berbagai upaya telah 

dilakukan agar organisasi sektor publik 
di Indonesia dapat meningkatkan kualitas 
penerapan SPIP, terutama pada unsur 
penilaian risiko tersebut. Salah satunya 
adalah dengan mengenalkan konsep 
pengelolaan risiko ke organisasi sektor 
publik di Indonesia. 

Namun, lagi-lagi, banyak pihak yang 
tidak mampu membedakan dengan jelas 
antara ‘penilaian risiko’ dan ‘pengelolaan 
risiko’. Untuk dapat membedakannya, 
mereka mesti mampu melihat perbedaan 
pelaku utama penilaian risiko dan 
pengelolaan risiko, yaitu ‘penilai risiko’ 
dan ‘pengelola risiko’. Penilai risiko pada 
dasarnya memberikan nasehat independen 
yang berbasis keilmuan terkait ancaman 
potensial. Sementara itu, pengelola 
risiko menggunakan nasehat ini untuk 
mengambil keputusan dalam menyikapi 
ancaman potensial ini. 

Sayangnya lagi, walaupun pengelolaan 
risiko sudah dikenal di Indonesia, pada 
praktiknya pengelolaan risiko masih 
difokuskan pada aspek ketaatan dan 
keberadaan dokumentasi, seperti register 
risiko dan peta risiko. Karenanya, masih 
sedikit pihak yang mampu melihat 
pentingnya pengelolaan risiko untuk 
mencapai tujuan stratejik organisasi 
(organisational strategic objectives). 

Akhirnya, alih-alih pengelolaan 
risiko di Indonesia dapat digunakan 
untuk pembelajaran dua-arah (double-
loop learning), pengelolaan risiko di 
organisasi sektor publik Indonesia masih 
dipraktikkan sebagai pembelajaran satu 
arah (single-loop learning). Hal ini ditandai 
dengan praktik pengelolaan risiko di 
Indonesia yang dominan adalah untuk 
kepentingan diagnosis berbasis feedback 
daripada digunakan secara interaktif 
berbasis feed-forward. 
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Cara yang paling mudah adalah para auditor 
tidak bisa lagi sekadar datang sesaat ke suatu 
organisasi sektor publik untuk menilai risiko. Jika 
itu mereka lakukan, peran mereka tidak berbeda 
dengan peran para penilai risiko. Para auditor 
sektor publik mesti berperan memastikan bahwa 
pengelolaan risiko di suatu organisasi sektor 
publik adalah untuk pencapaian tujuan stratejik 
organisasi. Karena itu, pertama, para auditor itu 
mesti memahami terlebih dahulu dulu tujuan 
stratejik organisasi suatu organisasi sektor publik. 

Kemudian, kedua, mereka mesti melihat 
risiko-risiko dalam pencapaian tujuan stratejik 
tersebut. Selanjutnya, ketiga, mereka mesti 
memikirkan pengendalian-pengendalian yang 
mesti didesain agar risiko-risiko tersebut dapat 
dikendalikan agar nantinya proses pencapaian 
tujuan stratejik organisasi berjalan dengan baik. 

Namun, auditor tidak bisa sekadar merancang 
pengendalian-pengendalian dan kemudian begitu 
saja menyerahkan implementasi rancangan 
tersebut ke para pihak di suatu organisasi. 
Sebab, tujuan stratejik, strategi, dan tingkat 
ketidakpastian (level of uncertainty) lingkungan 
suatu organisasi akan berubah seiring dengan 
perubahan waktu (lihat Gambar).

Karenanya, menjadi 
penting bagi kita untuk 
membangun pemahaman 
bahwa jika kita ingin 
meningkatkan keberhasilan 
penerapan SPIP melalui 
unsur penilaian risiko 
di Indonesia, maka kita 
mesti mengembalikan 
fungsi dasar pengelolaan 
risiko (back to basic), yaitu 
pengelolaan risiko adalah 
untuk pencapaian tujuan 
stratejik organisasi dan 
bukan sekadar untuk 
menaati peraturan atau 
untuk kepentingan 
pendokumentasian. 

Pengembalian fungsi 
dasar pengelolaan risiko 
tersebut dapat dicapai 
jika para auditor di sektor 
publik Indonesia memahami 
dengan tepat prinsip 
dasar pengelolaan risiko 
adalah untuk memastikan 
pencapaian tujuan stratejik 
organisasi (to assure the 
achievement of organisational 
strategic objectives) dan bukan 
sekadar untuk mencapai 
efektivitas manajemen 
risiko (risk management 
effectiveness). Karenanya, 
pertanyaan pentingnya 
adalah: Bagaimana peran 
auditor sektor publik di 
Indonesia agar mereka 
dapat memastikan bahwa 
pengelolaan risiko di 
organisasi sektor publik 
Indonesia adalah untuk 
pencapaian tujuan stratejik 
organisasi? 

Hubungan Tingkat 
Ketidakpastian, 
Tujuan Strategis 
Organisasi, Risiko, 
dan Pengendalian- 
Pengendalian

Sumber: IFAC (2015), From 
Bolt-On to Built-In: Managing 
Risk as an Integral Part of 
Managing an Organization, 
New York: International 
Federation of Accountants.



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

KELAS
Artikel Bebas

Di sisi lain, proses penentuan 
tujuan stratejik dan pencapaian tujuan 
stratejik biasanya dikelola pada 
beberapa siklus perencanaan dan 
pengendalian (planning and control cycle) 
yang saling terkait, yang disimbolkan 
oleh PACD di Gambar. Berbagai 
siklus ini mempunyai karakteristik 
yang berbeda sesuai dengan waktu 
dan perubahan lingkungan. Biasanya, 
pada awalnya, organisasi sektor publik 
akan memiliki tingkat ketidakpastian 
yang tinggi ketika merancang strategi 
untuk mencapai tujuan stratejiknya. 
Karenanya, siklus perencanaan dan 
pengendaliannya pada awalnya juga 
lebih luas dan biasanya dikelola pada 
tingkat stratejik (strategic level). 

Namun, organisasi sektor publik 
akan menyesuaikan strategi lima 
tahunannya sesuai dengan tujuan 
stratejik yang diperbaharui. Seiring 
dengan waktu itu juga, tingkat 
ketidakpastian lingkungan akan 
semakin menurun yang kemudian 
siklus perencanaan dan pengendalian 
akan dikelola pada tingkat taktikal 
(tactical level) dan kemudian tingkat 
operasional (operational level). 

Perubahan di atas akan terjadi pada 
risiko-risiko yang mesti diantisipasi 
organisasi beserta pengendaliannya. 
Risiko-risiko tersebut akan berubah 
seiring dengan perubahan waktu. 
Karena itulah, para auditor sektor 
publik di Indonesia mesti terus 
memastikan bahwa rancangan 
pengendalian-pengendalian di suatu 
organisasi juga mengikuti perubahan 
risiko-risiko tersebut.

Epilog
Risiko, pengelolaan risiko, dan 

pengendalian internal adalah aspek-
aspek yang saling berkait dan telah 
menjadi bagian kehidupan organisasi. 
Di sisi lain, Indonesia telah menerapkan 
SPIP di organisasi sektor publik. 
Namun, unsur kedua penilaian risiko 
di SPIP masih gagal penerapannya di 
organisasi sektor publik Indonesia. 

Agar unsur penilaian risiko 
lebih berhasil diterapkan, konsep 
pengelolaan risiko telah dikenalkan 
di organisasi sektor publik Indonesia. 
Namun, pengelolaan risiko ini juga 
akan gagal meningkatkan keberhasilan 
penerapan unsur penilaian risiko di 
organisasi sektor publik Indonesia 
jika para auditor sektor publik tidak 
memiliki pemahaman bahwa prinsip 
dasar pengelolaan risiko adalah untuk 
pencapaian tujuan stratejik organisasi. 

Karena itu, unsur penilaian risiko 
akan semakin berhasil diterapkan jika 
para auditor terlibat terus menerus 
mengikuti perubahan tujuan stratejik 
organisasi, strateginya, dan risiko-
risikonya, termasuk merancang 
pengendalian-pengendalian yang 
mengikuti perubahan tersebut.
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MEMPERJELAS KEGIATAN 
LINTAS SEKTORAL

Teks Jamason Sinaga

Isu lintas sektoral kembali 
mengemuka.  Presiden Joko 
Widodo dalam sambutan Hari 
Ulang Tahun Korps Pegawai 

Republik Indonesia (Korpri) ke-47 
tanggal 29 Nopember 2018  meminta 
kepada aparatur sipil negara untuk 
tidak terjebak dengan ego-sektoral, 
ego-organisasi, atau ego-programnya 
masing-masing. Semua permasalahan 
yang ada di masyarakat bersifat lintas 
sektoral bahkan juga lintas daerah, 
imbuh Presiden. Kerja sama antar 
sektor kembali diingatkan Presiden 
agar tidak terjebak dalam ego-sektoral. 
Adakah Presiden melihat adanya 
ego-sektoral yang cukup mengganggu 
sehingga memunculkan isu ini? 

Seperti disampaikan Presiden 
bahwa semua permasalahan yang ada 
di masyarakat bersifat lintas sektoral. 
Namun, belum jelas kegiatan dan 
lingkup “lintas sektoral”. Penanggung 
jawab kegiatan atau program 
lintas sektoral tidak ditetapkan. 
Pengawasan lintas sektoral juga belum 
sepenuhnya dapat dilaksanakan 
dengan baik. Bagaimana sebenarnya 
pengaturan kegiatan lintas sektoral 
dan pengaturan tingkat instansi 
yang sedang berlangsung saat ini? 
Bagaimana mengidentifikasi kegiatan 
lintas sektoral dan menetapkan pihak 
yang bertanggung jawab dalam 
kegiatan lintas sektoral? Bagaimana 
dengan pengawasan lintas sektoral, 
apakah pengawasan lintas sektoral 
merupakan kegiatan yang berdiri 
sendiri atau hanya merupakan 
gabungan atau kompilasi dari 
pengawasan oleh pengawasan intern 
pada instansi yang terlibat?

Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Menengah (RPJMN) 2014-
2019 menetapkan sasaran-sasaran 
yang harus dicapai selama kurun 
waktu tersebut. Sasaran-sasaran 
tersebut berupa sasaran-sasaran 
yang bersifat umum, seperti indeks 
pembangunan manusia, pertumbuhan 
ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat 
pengangguran, inflasi, dan sebagainya. 
Namun, ada juga sasaran-sasaran yang 
bersifat lebih spesifik, seperti produksi 
padi, produksi minyak bumi, dan 
rata-rata persentase belanja pegawai 
kabupaten/kota. Semua sasaran 
tersebut dihasilkan melalui kegiatan 
yang dilaksanakan oleh lebih dari 
satu instansi pemerintah. Oleh karena 
itu, capaian-capaian RPJMN adalah 
capaian yang bersifat lintas sektoral.

Dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2017 disebutkan 
bahwa pendekatan perencanaan 
pembangunan adalah money follow 
program yang berarti perencanaan 
dilaksanakan lebih holistik, integratif, 
tematik, dan spasial. Yang dimaksud 
dengan tematik adalah penentuan 
tema-tema prioritas dalam satu 
jangka waktu perencanaan, holistik 
adalah penjabaran tematik program 
presiden dalam perencanaan yang 
komprehensif mulai dari hulu sampai 
hilir suatu rangkaian kegiatan. 
Integratif adalah upaya keterpaduan 
pelaksanaan perencanaan program 
presiden yang dilihat dari peran 
kementerian/lembaga/ daerah/
pemangku kepentingan lainnya 
dan upaya keterpaduan berbagai 
sumber pendanaan. Spasial adalah 
penjabaran program presiden 
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dalam suatu kesatuan wilayah dan 
keterkaitan antar wilayah. Pengertian-
pengertian tersebut membawa pada 
pemahaman keterlibatan berbagai 
instansi pemerintah dalam pencapaian 
program. Sasaran-sasaran program 
dicapai melalui kerja sama seluruh 
K/L/P secara holistik, integratif, dan 
spasial. Oleh karena itu, sinkronisasi 
semua kegiatan K/L/P harus terjaga 
agar tujuan bersama secara negara/
nasional dapat diwujudkan. Kerja 
sama lintas sektoral memegang peran 
penting di sini.

Laporan hasil penelitian 
Puslitbangwas BPKP tahun 2010 
menyebutkan bahwa kriteria yang 
digunakan dalam pengawasan lintas 
sektoral adalah tematik/target/sasaran 
yang tercantum dalam RPJMN. Hal ini 
memperkuat alasan bahwa pencapaian 
sasaran-sasaran RPJMN melibatkan 
berbagai instansi sehingga termasuk 
dalam kegiatan lintas sektoral.

Pada umumnya kegiatan 
dilakukan sendiri oleh kementerian/
lembaga/pemda. Pendanaan sebuah 
kegiatan juga berada pada setiap 
kementerian/lembaga/pemda. Menurut 
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 
2014, kegiatan adalah bagian dari 
program yang dilaksanakan oleh 
satu atau beberapa satuan kerja pada 
kementerian negara/lembaga atau 
unit kerja pada SKPD sebagai bagian 
dari pencapaian sasaran terukur 
pada suatu program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang berupa 
personil (sumber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau semua jenis sumber 
daya tersebut sebagai masukan (input) 
untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 
tersebut menunjukkan bahwa kegiatan 
dilaksanakan oleh satu atau beberapa 
satuan kerja pada kementerian/

lembaga atau unit kerja pada 
organisasi perangkat daerah (OPD). 
Pelaksana kegiatan adalah satuan kerja 
atau unit pada sebuah kementerian/
lembaga/pemda, dengan kata lain, 
lingkup kegiatan di sini adalah 
kegiatan yang dilaksanakan dalam 
satu kementerian/lembaga/pemda 
tanpa unit kerja kementerian/lembaga/
pemda lain yang terlibat dalam 
kegiatan tersebut. Pengawasan atas 
kegiatan tersebut menjadi wewenang  
APIP kementerian/lembaga/pemda 
yang bersangkutan. Oleh karena itu, 
tidak termasuk dalam kegiatan lintas 
sektoral.

Kumpulan dari kegiatan adalah 
program. Menurut Perpres Nomor 
29 Tahun 2014, program adalah 
penjabaran kebijakan kementerian 
negara/lembaga atau OPD dalam 
bentuk upaya yang berisi satu 
atau beberapa kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil 
yang terukur sesuai dengan misi 
kementerian negara/lembaga atau 
OPD. Pengertian program di sini 
juga merujuk pada program yang 
dilakukan dalam satu kementerian/
lembaga/pemda. Dalam pelaksanaan 
di lapangan, setiap instansi atau 
kementerian/lembaga/pemda 
melakukan program atau kegiatan 
secara sendiri-sendiri.

Pemahaman akan lintas sektor 
dan risiko yang terkait mensyaratkan 
perubahan mindset dari orientasi 
pada sektor, organisasi, atau program 
sendiri ke orientasi pada hal yang lebih 
luas. VMIA (2018) menyatakan “The 
approach to identifying and managing 
interagency risks requires a mindset 
shift to explore broader implications and 
dependencies beyond the direct control 
of the agency’s planning, services and 
activities.”  Instansi pemerintah tidak 
hanya memikirkan hal-hal yang di 
bawah pengendaliannya, melainkan 

Inisiatif kebijakan pemerintah (Government 
Policy Initiative);

Adakalanya pemerintah memperkenalkan inisiatif
baru yang melibatkan berbagai instansi sehingga

perlu kerja sama dalam berbagai tingkatan. 

01

Perencanaan kegiatan pemerintah (corporate 
planning)

Dalam perencanaan perlu dipertimbangkan
implikasi lintas sektoral dan ketergantungan antar
instansi. Dalam identifikasi risiko strategis harus

dipertimbangkanrisiko ketergantungan antar
instansi dan tindakan yang perlu dilakukan. 

02

03
Proses penyediaan jasa (service 

delivery/operation)
Dalam operasi yang normal bisa terjadi hubungan
antar instansi. Hal ini bisa terjadi jika ada kejadian

atau irisan atau hubungan satu instansi dengan
instansi lainnya. 

04
Proyek (Project)

Ada proyek tertentu yang melibatkan beberapa
instansi dan saling ketergantungan satu dengan
lainnya. Hal ini juga menciptakan kegiatan yang 

bersifat lintas sektoral.
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juga implikasi perencanaan, pelayanan, dan 
kegiatan yang lebih luas yang memengaruhi 
instansi yang lain.

Sebenarnya kegiatan yang bersifat lintas 
sektoral itu ada. Kegiatan dan pelayanan 
instansi pemerintah dapat meliputi lintas 
organisasi sehingga ada hubungan, bahkan 
saling tergantung. VMIA (2018) menyatakan, 
setiap instansi pemerintah harus berkontribusi 
pada tujuan bersama sehingga harus 
berkolaborasi untuk mengidentifikasi dan meng-
assess risiko, berkontribusi pada manajemen 
risiko, dan berkomitmen terhadap solusi 
bersama. VMIA (2018) memberikan empat 
contoh kegiatan yang dapat menimbulkan lintas 
sektoral sebagai berikut:

Pemilihan kegiatan atau 
program yang akan dilakukan 
kegiatan yang menjadi lintas 
sektoral (interagency) dapat 
juga dilihat dari sisi risiko yang 
dihadapi oleh beberapa instansi. 
Menurut  Victorian Government 
Risk Management Framework 
(2018) risiko dapat diidentifikasi 
jika satu instansi mempunyai 
implikasi yang material (material 
implication) dengan instansi lain. 
Beberapa pertanyaan untuk 
mengidentifikasi implikasi 
tersebut sebagai berikut:
1. Informasi apa yang tersedia 

untuk pengambilan 
keputusan?

2. Apa potensi masalah yang 
akan terjadi jika tidak ada 
tindakan?

3. Apa bentuk ketidakpastian 
dan apa dampak dari 
ketidakpastian itu?

4. Apa tingkat keyakinan yang 
ada berhubungan dengan 
sejarah risiko, kejadian 
sebelumnya atau kejadian 
terkait?

5. Apa asumsi yang dibuat dan 
apakah valid untuk situasi 
saat ini?

6. Bagaimana tingkat 
kompleksitas atas situasi atau 
masalah yang dihadapi?

7. Apa dampak aktivitas 
organisasi Anda pada tujuan 
organisasi yang lain?
Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut menjadi pertimbangan 
dalam melakukan identifikasi 
risiko lintas sektoral. Langkah-
langkahnya dalam identifikasi 
risiko (menurut VMIA) yang 
dapat digunakan dalam analisis 
kegiatan lintas sektor sebagai 
berikut:

Dari contoh-contoh di atas dari sudut risiko 
dapat dilihat bahwa risiko-risiko lintas sektoral 
bukan hanya yang bersifat strategis, melainkan 
juga yang bersifat operasi sehari-hari. Satu 
instansi pemerintah menghadapi masalah 
tertentu, kejadian, irisan kegiatan, atau yang 
berhubungan dengan jasa dan kegiatan instansi 
lain mewajibkan kerja sama antar instansi yang 
menjadi cikal bakal kegiatan yang bersifat lintas 
sektoral.

Inisiatif kebijakan pemerintah (Government 
Policy Initiative);

Adakalanya pemerintah memperkenalkan inisiatif
baru yang melibatkan berbagai instansi sehingga

perlu kerja sama dalam berbagai tingkatan. 

01

Perencanaan kegiatan pemerintah (corporate 
planning)

Dalam perencanaan perlu dipertimbangkan
implikasi lintas sektoral dan ketergantungan antar
instansi. Dalam identifikasi risiko strategis harus

dipertimbangkanrisiko ketergantungan antar
instansi dan tindakan yang perlu dilakukan. 

02

03
Proses penyediaan jasa (service 

delivery/operation)
Dalam operasi yang normal bisa terjadi hubungan
antar instansi. Hal ini bisa terjadi jika ada kejadian

atau irisan atau hubungan satu instansi dengan
instansi lainnya. 

04
Proyek (Project)

Ada proyek tertentu yang melibatkan beberapa
instansi dan saling ketergantungan satu dengan
lainnya. Hal ini juga menciptakan kegiatan yang 

bersifat lintas sektoral.
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1. Identifikasi risiko;
2. Tetapkan independensi 

sektor (interagency 
dependence)
a. Apakah risiko ini 

punya implikasi ke 
unit lain? Dalam 
konteks kita 
disebutkan apakah 
risko satu KLP ada 
implikasinya dengan 
KLP lain?;

b. Apakah kegiatan KLP 
lain membawa dampak 
kemungkinan dan 
keparahan (severity) 
untuk KLP anda?;

3. Jika jawabannya ya, maka 
lakukan kontak dengan 
KLP lain yang terkait 
apakah mereka juga 
telah mengidentifikasi 
risiko yang sama dan 
mengembangkan 
penanganannya.
a. Apakah organisasi 

Anda cocok menjadi 
lead agency;

b. Apa perlakuan 
yang Anda lakukan 
atas risiko yang 
diidentifikasi unit 
lain?;

4. Kerjakan dengan unit 
yang menjadi leader 
sesuai dengan risiko yang 
diidentifikasi;
a. Apakah perlakuan 

yang dilakukan 
leader mengakibatkan 
tambahan risiko pada 
unit Anda?

Langkah-langkah tersebut 
dapat dijadikan rujukan dalam 
menentukan jenis kegiatan 
yang bersifat lintas sektoral. 
Suatu instansi pemerintah 

harus memikirkan dampak kegiatannya pada 
instansi lain yang selanjutnya secara bersama-sama 
mencegah dan mengatasi  risiko untuk mencapai 
tujuan yang lebih besar. Secara khusus, saat ini 
tidak ada yang menjadi penanggung jawab atas 
kegiatan lintas sektoral. Berdasarkan langkah-
langkah di atas akan dapat disepakati instansi 
yang menjadi leader dalam kegiatan lintas sektoral.

Permasalahan yang timbul dalam lintas 
sektoral tidak lepas dari sisi pengawasannya. 
BPKP sebagai instansi yang mendapat amanat 
melakukan pengawasan lintas sektoral belum 
sepenuhnya dapat melakukan pengawasan 
tersebut. Pengawasan lintas sektoral seolah tetap 
merupakan pengawasan sektoral, sehingga nilai 
lintas sektornya berkurang bila bertemu dengan 
pengawasan yang dilakukan oleh APIP lain. 
Penetapan lingkup lintas sektoral juga belum 
sepenuhnya tepat, padahal capaian-capaian 
di RPJM terkait dengan keterlibatan berbagai 
kementerian/lembaga/pemda dan/atau korporasi. 
Di samping itu tidak ada pihak yang menjadi 
penanggung jawab program bersifat lintas sektoral 
ini sekaligus menjadi objek audit. 

Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf a. Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 memberikan 
pengertian mengenai kegiatan lintas sektoral 
selengkapnya berbunyi “Kegiatan yang bersifat 
lintas sektoral merupakan kegiatan yang dalam 
pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih 
kementerian negara/lembaga atau pemerintah 
daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan 
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
kementerian negara/lembaga, provinsi, atau 
kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan.”  
Beberapa hal yang dapat dipahami dari ketentuan 
tersebut sebagai berikut:

Pengawasan lintas sektoral diamanatkan pada BPKP03

Kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan pengawasan oleh 
apparat pengawasan intern (APIP) pada 

kementerian/lembaga/pemda tersebut karena pada hakikatnya
kegiatan yang diawasi oleh APIP kementerian/lembaga/pemda

adalah kegiatan yang ada dalam lingkup
kementerian/lembaga/pemda itu sendiri

02

Terdapat kegiatan yang melibatkan dua atau lebih
kementerian/lembaga/pemda01
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Oleh karena itu, sebelum 
melakukan pengawasan perlu 
diidentifikasi kegiatan yang bersifat 
lintas sektoral yang akan menjadi objek 
pengawasan BPKP. 

Kegiatan yang bersifat lintas 
sektoral merupakan kegiatan yang 
dilaksanakan oleh berbagai instansi. 
Kegiatan ini menjadi satu rangkaian 
atau kesatuan dari berbagai kegiatan 
yang dilakukan oleh beberapa instansi 
pemerintah karena adanya tujuan 
atau kepentingan bersama. Misalnya, 
pencapaian sasaran produksi padi 
tentunya dilaksanakan dengan 
melibatkan banyak instansi terkait 
dengan lahan, benih, pupuk, tenaga 
kerja, dan teknologi, pengairan, dan 
seterusnya. Kegiatan-kegiatan seluruh 
instansi ini seharusnya ditata dalam 
satu rangkaian untuk menciptakan 
efek holistik, yaitu keterpaduan 
kegiatan mulai dari hulu sampai hilir 
sehingga menjadi satu kegiatan yang 
bersifat lintas sektor. Kegiatan lintas 
sektoral seperti ini dapat menjadi objek 
pengawasan yang akan dilakukan oleh 
BPKP.

Dengan rumusan kegiatan lintas 
sektor tersebut dapat ditentukan 
kegiatan yang dilakukan pengawasan 
oleh BPKP. BPKP akan  memiliki objek 
pengawasan tersendiri yang terpisah 
dari pengawasan yang dilakukan oleh 
APIP lain yang terlibat dalam kegiatan 
lintas sektoral. Kejelasan identifikasi 
kegiatan lintas sektoral juga akan 
memperjelas obyek pengawasan BPKP 
dalam melaksanakan mandatnya.

Berdasarkan uraian di atas terlihat 
bahwa ketentuan dalam RPJMN 
menetapkan adanya sasaran-sasaran 

yang harus dicapai oleh lebih dari satu 
instansi. Kemudian PP 17 Tahun 2017 
lebih menekankan lagi koordinasi 
pelaksanaan kegiatan kementerian/
lembaga/pemda bahkan dengan pihak 
lain dalam kerangka money follow 
program. Kegiatan harus direncanakan 
secara tematik, holistik, integratif, dan 
spasial yang mengharuskan adanya 
kerja sama berbagai instansi (K/L/P).

Pelaksananaan di lapangan 
menunjukkan bahwa setiap 
kementerian/lembaga/pemda 
terikat dengan kegiatan di lingkup 
organisasi masing-masing. Hal ini 
dilakukan untuk mengejar kinerja yang 
ditetapkan secara instansi bukan untuk 
mengejar sasaran-sasaran yang lebih 
menyeluruh sebagaimana tercantum 
dalam RPJMN.

Kegiatan lintas sektoral perlu 
diidentifikasi. Identifikasi dapat 
dilakukan dengan pendekatan 
risiko sebagaimana dikembangkan 
oleh VMIA. Dengan pendekatan ini 
dapat diidentifikasi kegiatan yang 
bersifat lintas sektor dan instansi 
yang menjadi penanggungjawabnya 
(leader). Identifikasi lintas sektoral akan 
memperjelas objek pengawasan BPKP 
yang terpisah dari objek pengawasan 
yang dilakukan oleh APIP lain, 
sehingga tidak menimbulkan tumpang 
tindih dalam pengawasan. 
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Buku ini bertujuan memberikan 
pemahaman mengenai kepemimpinan 
di luar mitos dan tradisi perintah dan 
kontrol. Hal ini memajukan model 
kepemimpinan kolaboratif, dengan 
alasan bahwa kekuatan nyata dalam 
kepemimpinan bukanlah kekuatan satu 
atas yang lain, melainkan kekuatan 
kolektif.

Singkatnya, buku ini menentang 
kekuatan tidak konkret yang 
merupakan ciri menonjol dari model 
kepemimpinan perintah dan kontrol. 
Miskomunikasi memiliki efek yang 
menghancurkan dalam sistem yang 
digabungkan erat, di mana keputusan 
dari satu komponen memiliki implikasi 
besar terhadap elemen lain dalam 
sistem. Buku ini memajukan model 
kepemimpinan kolaboratif. 

Risiko berkurang ketika para 
senior memungkinkan para yunior 
untuk memperbaiki kesalahan dan 
penyimpangan dari praktik terbaik 
(baik kesalahan dan penyimpangan 
mereka sendiri maupun dari senior). 
Namun, respon manusia semacam ini 

dapat bertentangan dengan narasi budaya 
yang mengakar tentang kepemimpinan.

Senior akan menggunakan posisi 
mereka untuk mengintimidasi para 
yunior dan mendapatkan jalan mereka 
sendiri. Pihak yunior yang terintimidasi 
ditempatkan dalam posisi yang secara 
psikologis mustahil bagi mereka untuk 
berbicara dan memperbaiki kesalahan atau 
penyimpangan para senior. Ketika yunior 
yang terintimidasi merasa tidak aman 
secara psikologis untuk memperbaiki 
kesalahan senior mereka, kecelakaan 
mungkin bukan merupakan hasil langsung 
dari seorang yunior yang tetap diam. 
Tanpa kecelakaan pun, risiko meningkat 
ketika yunior bersikap tidak komunikatif.

Buku ini menjelaskan perspektif 
tentang kepemimpinan yang mengakui 
risiko dan sistem keamanan-kritis yang 
melampaui lembaga. Namun, otoritas yang 
kuat dan manajemen mikro birokrasi yang 
menggambarkan delusi kepemimpinan 
menumbuhkan budaya tidak konstruktif 
dari pembangunan kekaisaran yang 
kompetitif. Orang yang jatuh cinta pada 
kebutuhan palsu tampak lebih penting dan 

Beyond Command
and Control:
Leadership, Culture, 
and Risk
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Richard Adams, Christine Owen, 
Cameron Scott, David Parsons

Penerbit: 
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lebih kuat daripada tokoh lain, menyeret 
organisasinya ke jalur salah yang sama.

Bab-bab sebelumnya telah 
berbicara menentang penyalahgunaan 
kekuasaan yang tidak konstruktif 
dan model kepemimpinan yang lebih 
kolaboratif. Kolaborasi juga dilihat 
untuk mendapatkan dorongan dari 
gagasan kekuatan lunak. Selain itu ada 
telaah gagasan-gagasan bagaimana 
memimpin dan mengomunikasikan. 
Jadi, komunikasi sangat penting untuk 
kolaborasi termasuk di dalamnya untuk 
kepemimpinan.

Bab 4 berbicara tentang gagasan 
komunikasi yang efektif, yang 
dipandang sebagai kekuatan penting 
dalam kepemimpinan. Hasil praktis 
dari komunikasi yang efektif terletak 
pada tim yang juga efektif dan 
efisien, di mana orang merasa aman 
secara psikologis sehingga mampu 
membuatnya berpartisipasi, bertanya, 
dan berinovasi. Bab ini menerangi 
gagasan dan menjelaskan konsep kritis 
dari kesadaran situasi bersama. Selain 
itu, bab ini menunjukkan bagaimana 
para pemimpin dapat menciptakan 
kondisi latar belakang untuk 
mendukung kesadaran situasi bersama.

Bab 5 berbicara tentang 
gagasan kesadaran situasi termasuk 
kesadaran situasi yang dibagikan atau 
didistribusikan di dalam tim atau di 
antara tim. Hasil praktis dari kesadaran 
situasi dipandang sebagai pemahaman 
dan kesadaran kolektif yang 
memungkinkan ketidakpastian untuk 
diminimalkan. Oleh karena itu, risiko 
dipahami untuk dikelola. Pada saat 
krisis, keputusan dipahami untuk dibuat 
dengan keyakinan dan jaminan. Bab ini 
membahas gagasan kepemimpinan dan 
pengambilan keputusan. Keputusan 
terbaik didasarkan pada apresiasi yang 
kuat terhadap struktur umum, pola, dan 
dinamika pengambilan keputusan.

Bab selanjutnya mengeksplorasi 
gagasan kesalahan dan manajemen 

kesalahan. Dalam masyarakat teknologi 
saat ini dan dalam sistem otomatis berskala 
besar, konsekuensi kesalahan jauh lebih 
besar daripada sebelumnya. Kesalahan tidak 
menghormati usia, pangkat, atau jenis kelamin. 
Orang-orang terbaik telah membuat beberapa 
kesalahan terburuk. Orang yang tetap pasif 
atau diam menemukan diri mereka terkena 
dampak yang sama oleh kesalahan rekan 
atau pemimpin mereka. Semua anggota tim 
memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi 
dan bertindak atas kecelakaan atau kesalahan 
lintasan sebelum mereka mengalami 
kecelakaan.

Kepemimpinan dipahami sebagai masalah 
kolaborasi dan hubungan. Para pemimpin 
dipahami sebagai orang-orang yang melakukan 
pengaruh konstruktif. Berkembang pada tema 
ini, bab-bab sebelumnya telah diinformasikan 
oleh tema kekuasaan dengan kepemimpinan. 
Dorongan umum argumen cenderung seperti 
ini: pemimpin harus kurang cenderung 
menggunakan kekuasaan atas orang lain dan 
lebih cenderung untuk membangun budaya 
kolaboratif. Argumen ini dapat memberi kesan 
bahwa para pemimpin tidak bersikeras pada 
hal-hal tertentu. Kesannya mungkin bahwa 
dalam menjadi kolaboratif; pemimpin ‘lunak’, 
tidak efektif, dan ragu-ragu. Ini kesan yang 
salah. Memimpin bukan tentang menguasai 
dan mendominasi. Buku ini mengakui 
bahwa memimpin tidak lemah dan hambar. 
Memimpin bukanlah suatu jenis keramahan 
yang tidak berbahaya. Memimpin adalah 
kerja keras. Menempa budaya usaha bersama 
kolaboratif, para pemimpin harus menandai 
batas-batas dan mereka harus bersikeras pada 
hal-hal tertentu. Untuk melakukan sebaliknya 
akan longgar dan tidak bertanggung jawab. 
Ketika mereka gagal untuk memperbaiki 
ketidakpatuhan dengan standar kritis, para 
pemimpin menghadapi bahaya membangun 
diri mereka sebagai akar penyebab atastrophe. 
Pemimpin harus bertindak secara bertanggung 
jawab. Ada saat ketika para pemimpin harus 
membuat keputusan, ketika mereka harus 
bersikeras serta ketika ketidaktegasan dan 
dithering adalah kesalahan dan salah.
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Teori akuntansi memiliki tiga 
level interpretasi, yaitu level 
sintaksis, semantik, dan 

pragmatis (Eldon S. Hendriksen, 
1991). Pada level sintaksis, akuntansi 
dapat dipahami sebagai hubungan 
terstruktur antara sistem, prosedur, 
dan laporan keuangan. Akuntansi 
adalah alat yang digunakan oleh 
para pedagang Florence pada abad 
ke-16 untuk mendorong tumbuhnya 
kapitalisme di daratan Eropa. Pada 
level semantik, konteks dunia nyata 
menjadi pertimbangan baru untuk 
memaknai hubungan struktural 
akuntansi. Hal ini sejalan dengan 
kebutuhan para pemilik modal untuk 
meluaskan wilayah dagang mereka 
jauh menembus pasar di Asia, Afrika, 
dan dunia baru Amerika. Interpretasi 
akuntansi pada level pragmatis 
konteks individu sebagai mahluk sosial 
yang unik menjadi panggung baru 
bagi makna informasi akuntansi. Buku 
ini menjelaskan perkembangan level 
akuntansi mengikuti perkembangan 
sejarah sekaligus perkembangan 

pemikiran filsafat Eropa abad dua 
puluh yang memunculkan aliran 
filsafat eksistensialisme, salah satunya 
melalui konsep genealogi Foucault.

Akuntansi berkembang 
pesat mengikuti pendekatan riset 
multiparadigma, yaitu menggantikan 
pandangan fungsionalis yang bersifat 
fisik, struktural, dan rasional yang 
kesulitan dalam memahami fenomena 
sosial yang lebih mendominasi pada 
level akuntansi pragmatis. Paradigma 
interpretatif di mana peranan bahasa, 
interpretasi, realitas sosial, yang 
dibangun dari sekumpulan label, 
nama, konsep yang bersifat subjektif 
merupakan pendekatan baru untuk 
memahami informasi akuntansi. 
Paradigma interpretatif menghasilkan 
riset kualitatif yang bertujuan untuk 
memahami makna dari aspek kognisi, 
afeksi, dan intensi; memahami 
konteks partikular; memahami proses, 
mengidentifikasi fenomena, dan 
mengembangkan penjelasan kausal 
(Maxwell, 2013)

Akuntansi dan 
Riset Kualitatif
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Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma,
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Dalam akuntansi sintaksis, modal 
dipahami sebagai bagian dari harta 
oleh pemilik perusahaan. Namun, 
dalam realitas sosial, konsep ini 
dapat diperluas menjadi modal sosial 
yang tidak hanya memuat nilai-
nilai yang dapat diuangkan namun 
lebih abstrak lagi berupa norma, 
kebiasaan, dan budaya yang penting 
dimiliki dalam melakukan interaksi 
antar individu di dalam masyarakat, 
kelompok, atau komunitas. Kajian 
mengenai modal sosial menggunakan 
paradigma interpretatif telah 
dilakukan oleh Niswatin (2016) 
yang meneliti tentang Subak sebagai 
modal sosial transmigran etnis Bali. 
Subak merupakan sistem pengelolaan 
irigasi sawah yang diterapkan oleh 
sekumpulan petani yang merupakan 
teknologi dan budaya bertujuan untuk 
menyejahterakan para anggotanya. 
Kajian ini menyimpulkan bahwa Subak 
merupakan modal sosial yang dapat 
diterapkan tidak hanya di daerah 
asalnya, juga di berbagai wilayah di 
luar Bali yang merupakan masyarakat 
transmingran beretnis Bali.

Riset akuntansi secara umum 
dapat dinisbahkan pada teori keagenan 
(agency) dan teori kepelayanan 
(stewardship). Ciri yang membedakan 
keduanya adalah orientasi risikonya. 
Pada keagenan, konflik merupakan 
dasar dari interaksi sosial. Masyarakat 
dipandang sebagai wujud dari 
pertentangan kelas antara pemilik 
modal dengan kelas pekerja. 
Pandangan ini tidak dapat dilepaskan 
dari teori modernitas yang dipelopori 
oleh Marx (Ritzer, 2014). Teori 
kepelayanan menjadikan kepercayaan, 
kolektivisme, dan aktualisasi diri 
sebagai orientasi risikonya. Pandangan 
ini sangat dipengaruhi oleh teori 
konsumsi dan globalisasi yang 
mendefinisikan masyarakat post-

modern sebagai masyarakat konsumen 
(Ritzer, 2014). 

Paradigma posmo yang banyak 
dirujuk adalah hasil pemikiran Michael 
Foucault, yaitu metode arkeologis 
dan geneologis. Foucault berpendapat 
bahwa pengetahuan yang netral dan 
bebas nilai seperti yang diyakini oleh 
aliran fungsional adalah absurd. Ada 
relasi yang sangat kuat antara konteks 
sosial dan struktur kekuasaan yang 
berlaku terhadap aspek kehidupan 
masyarakat, termasuk ilmu akuntansi 
di dalamnya. Perkembangan teori 
akuntansi tidak dapat dilepaskan dari 
aktivitas sosial yang berlangsung baik 
pada tataran lokal maupun global. 

Buku ini menawarkan perlunya 
mengupayakan akuntansi sebagai ilmu 
sosial kritis yang perlu menempatkan 
perspektif ontologi, epistemologi, 
dan metodologinya; sehingga ilmu 
akuntansi bukan menjadi ilmu yang 
terasing. Akuntansi mempunyai 
tanggung jawab menunjukkan 
sifat yang benar dari keberadaan 
(eksistensi) dan memotivasi aksi 
transformasi sosial untuk kepentingan 
pencerahan manusia, pemberdayaan, 
dan emansipasi. 
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KUNJUNGAN KE 
BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA (BPODT)

"Kami melihat 
permasahalan yang 
mengancam tujuan 

organisasi."

Teks Ari Andar Wulan

Tim Kajian Pengembangan Manajemen 
Risiko (MR) Puslitbangwas BPKP diundang 
Direksi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba 
(BPODT), Medan pada tanggal 15–19 Oktober 
2018. Tim mendapat kesempatan bagus 
memotret manajemen risiko strategis di BPODT 
dengan diperolehnya akses ke level manajemen 
tertinggi. Tim berharap dapat menangkap 
pandangan direksi mengenai manajemen risiko 
organisasi tersebut.

BPODT didirikan berdasarkan Perpres 
Nomor 46 Tahun 2016. Tugasnya sebagai 
pelaksana yang mengembangkan Kawasan 
Pariwisata Danau Toba sebagai Kawasan 
Strategis Nasional. Secara otoritatif, BPODT 
mengelola kawasan wisata sebagai pemegang 
Hak Pemakaian Lahan (HPL) untuk tujuan 
pengembangan Kawasan Pariwisata Danau 
Toba. Dalam kegiatan tersebut, BPODT bertugas 
mendatangkan investor sebanyak-banyaknya 
agar mau berinvestasi untuk mendukung 
pariwisata sekitar wilayah Danau Toba. Tugas 
BPODT lainnya melaksanakan koordinasi di 
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lingkungan birokrasi, yaitu Kementerian 
dan/atau Pemda, terkait pelaksanaan tugas, 
misalnya pendampingan BPODT pada proses 
perizinan investor.

Adapun struktur organisasi BPODT 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Pariwisata Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja BPODT. BPODT 
dipimpin seorang direktur utama yang 
membawahi empat direktur. Secara tugas 
dan fungsi, manajemen risiko berada di 
Divisi Umum pada Direktorat Keuangan 
Umum dan Komunikasi Publik. Dari internal 
BPODT, adanya latar belakang pegawai yang 
sebelumnya berasal dari berbagai unit kerja/
instansi dilebur menjadi satu sebagai BPODT.

Ada tiga hal yang menjadi tantangan 
pengelolaan di kawasan Danau Toba. Pertama, 
infrastruktur, yaitu untuk melakukan 
percepatan aksesibilitas dari dan menuju 
Danau Toba. Kedua, isu lingkungan yang 
berhubungan dengan kualitas Danau Toba 
itu sendiri karena tercemar keramba atau 
penebangan hutan. Ketiga, kuatnya budaya 
dan adat istiadat masyarakat di sana. 

Masing-masing hal tersebut mempunyai 
masalah yang mengancam tujuan organisasi, 
yaitu

BPODT belum memiliki 
master plan/rencana induk 
maupun rencana detail 
pengembangan dan 
pembangunan di Kawasan 
Pariwisata Danau Toba;

terdapat hambatan dalam 
koordinasi antar lembaga yang 
terlibat pengelolaan kawasan 
Danau Toba;

budaya masyarakat 
setempat yang sulit menerima 
perubahan;

pimpinan mengharapkan 
pegawai bisa lebih 
berkembang dan memahami 
banyak ilmu dari bidang-
bidang, misalnya bisnis, 
organisasi, kepemimpinan, 
dan manajemen risiko. 

Hal tersebut digali 
Tim dalam diskusi dan 
wawancara dengan jajaran 
Direksi BPODT. Tim juga 
mengobservasi lingkungan 
kerja BPODT baik di lokasi 
wisata Danau Toba maupun 
kawasan HPL BPODT. 

Dapat disimpulkan dari 
manajemen risiko bahwa 
BPODT sudah meng-grab 
tantangan dan masalah 
dalam pelaksanaan tugasnya. 
Namun, manajemen belum 
menyadari adanya risiko 
kejadian atas pelaksanaan 
tugas. Manajemen sudah 
melihat permasalahan 
ditangkap dari kejadian-
kejadian yang sudah berjalan. 
Namun, manajemen BPODT 
belum memperhitungkan 
risiko, yaitu penilaian 
yang ditimbulkan dari 
kemungkinan kejadian dari di 
masa mendatang.

Foto Dok. 
Puslitbangwas
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Denpasar, 25 - 26 Oktober 2018

FORUM DUTA KMS

Photo by Pahala Basuki on Unsplash
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duta kms sebagai "agent of change" 
dalam mewujudkan nilai pionir bpkp

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, 
Ari Dwikora Tono dalam sambutannya 
menyampaikan ucapan selamat datang 
di Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan 

merasa sangat gembira menyambut para peserta 
dari unit kerja di lingkungan BPKP. Beliau 
berharap agar seluruh rangkaian kegiatan 
berjalan dengan lancar dan seluruh peserta 
mendapat manfaat dari kegiatan tersebut. 
Sedangkan Kapuslitbangwas, Sudiro dalam 
sambutannya sekaligus membuka acara, 
menyampaikan bahwa Puslitbangwas sebagai 
penanggung jawab KMS merasa bahwa KMS 
sudah dikembangkan lama, tetapi gaungnya 
masih kurang. Sekarang merupakan saat 
yang tepat untuk menggaungkannya kembali. 
“Diharapkan seluruh peserta forum ini 
mendapatkan pengetahuan baru dan menjadi 
pionir untuk bisa mengembangkan serta 
menerapkan KMS di lingkungannya masing-
masing,” lanjutnya.   

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan 
dengan workshop dengan narasumber dari 
PT Telkom Indonesia, Agung Sutanto selaku 
Senior Manager Knowledge Management & Case 
Study Center PT Telkom. Agung menyampaikan 
pengalaman Telkom dalam mengelola 
pengetahuan dan Knowledge Management (KM) 
bukan merupakan solusi teknologi dan solusi 
IT, akan tetapi merupakan perubahan budaya. 
Tantangan KM ke depan adalah bagaimana 
meningkatkan pengalaman dengan tidak 
boleh berhenti dan selalu meningkatkan fitur, 
seperti tampilan dan akses. Di sela-sela paparan 
ditayangkan juga demo aplikasi KM versi 
Telkom.

Sesi selanjutnya adalah pemaparan KMS 
oleh pengembang KMS BPKP, yaitu Ikeu 
Cartika dan Suri Warajati. Dalam paparannya 
dijelaskan bagaimana perkembangan KMS BPKP 
selama ini, tantangan dalam menumbuhkan 
budaya berbagi pengetahuan, dan kelembagaan 
dari KMS. Penerapan KMS merupakan tugas 

Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Pengawasan BPKP 

melaksanakan kegiatan Forum Duta 
Knowledge Management System 

(KMS) BPKP dengan tema Peran Duta 
KMS dalam Menumbuhkan Budaya 

Berbagi Pengetahuan melalui 
Library Café sekaligus mengukuhkan 

para peserta forum sebagai duta 
KMS BPKP. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan selama dua hari, hari 
Kamis sampai Jumat, tanggal 25 – 26 

Oktober 2018 di aula Perwakilan 
BPKP Provinsi Bali. Forum dihadiri 

oleh peserta dari kedeputian, pusat-
pusat, biro-biro, dan perwakilan 

BPKP dengan narasumber kegiatan 
dari PT Telkom Indonesia, World 
Bank, dan Puslitbangwas BPKP.

Kepala 
Puslitbangwas 

Membuka 
Forum Duta 

KMS

Foto Dok.
Puslitbangwas

Teks Sudiro & M. Riyad
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bersama para pegawai BPKP. Oleh 
karena itu, diperlukan komitmen 
dari semua. Disampaikan juga demo 
aplikasi KMS BPKP kepada para peserta 
workshop. Setelah pemaparan KMS, 
peserta membentuk kelompok untuk 
diskusi, lalu menggali tacit knowledge 
salah satu anggota kelompoknya, 
dituangkan dalam bentuk tulisan, 
kemudian diunggah ke aplikasi KMS. 
Selain itu, dilakukan diskusi terkait 
dengan identifikasi hambatan atau 
permasalahan yang dihadapi dalam 
penerapan KMS.

Pada hari kedua workshop, Rury 
Hanasri memaparkan tentang Library 
Café (LC) dan sharing bagaimana 
perencanaan dan pelaksanaan LC 
di kantor pusat. Ditayangkan juga 
video dan foto pelaksanaan kegiatan 
yang selama ini berjalan. Di akhir sesi 
dilakukan diskusi kelompok untuk 
melakukan identifikasi kebutuhan 
pembentukan LC di masing-masing 

unit kerja dan rencana tindak ke depannya. 
Sesi selanjutnya adalah pemaparan 
dari World Bank, Bruno Laporte yang 
menyampaikan tentang Community of 
Practice dan bagaimana cara menangkap 
pengalaman dari para ahli di bidangnya. 
Sesi diskusi berjalan dengan menarik 
karena dilakukan dalam bentuk talkshow 
yang dipandu oleh Nur Ana Sejati dan 
para peserta dengan penuh antusias 
berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

Hari kedua workshop ditutup dengan 
upacara pengukuhan duta KMS BPKP 
yang dilaksanakan dengan penuh khidmat 
dan dihadiri oleh Sekretaris Utama BPKP, 
Dadang Kurnia, Kapuslitbangwas BPKP, 
dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali. 
Salah satu duta KMS BPKP membacakan 
pernyataan bersama berisi komitmen bahwa 
para duta KMS BPKP merupakan garda 
terdepan dalam pengembangan manajemen 
pengetahuan di BPKP. Kemudian wakil 
dari peserta menandatangani pernyataan 
tersebut dengan Sekretaris Utama dan 
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Kapuslitbangwas BPKP sebagai saksi. 
Selanjutnya, secara simbolis Dadang 
Kurnia menyematkan selempang dan topi 
duta KMS BPKP kepada yang mewakili. 
diikuti oleh seluruh peserta workshop. 
Dengan penyematan tersebut, maka 
peserta forum resmi menjadi duta KMS 
BPKP.

Upacara pengukuhan ditutup dengan 
arahan oleh Sekretaris Utama, Dadang 
Kurnia yang menyampaikan ucapan 
selamat kepada para duta KMS yang 
dilantik, dan berharap isi dari pernyataan 
bersama tersebut menjadi pegangan ketika 
kembali ke unit kerja masing-masing. 
Menurut Dadang, BPKP memberikan 
perhatian kepada KMS, karena BPKP 
sekarang ini menjadi pusat perhatian 
bukan hanya nasional, melainkan 
juga dari regional dan internasional. 
BPKP sebagai mitra pemerintah pusat 
dan daerah dijadikan sebagai tempat 
knowledge sharing dari beberapa negara 
tetangga, seperti West Bengal India, 
Bangladesh, dan Brasil. Bahkan BPKP 

diundang dalam forum internasional 
untuk menyampaikan hal-hal yang telah 
dilakukannya. Hal tersebut menjadi 
modal bagi BPKP karena telah diakui 
dan dipercaya di tingkat nasional, 
regional, dan internasional.

Dadang juga menjelaskan bahwa 
dengan kepercayaan tersebut BPKP 
perlu memelihara pengetahuan yang 
ada di masing-masing pegawai sehingga 
menjadi institutional knowledge. Oleh 
karena itu, para duta KMS diharapkan 
menangkap pengetahuan yang ada pada 
pegawai di unit kerja masing-masing 
dan menjadikannya sebagai institutional 
knowledge. Pengembangan knowledge 
management menjadi penting bagi BPKP, 
karena hal tersebut dapat memelihara 
pengetahuan yang telah dikembangkan. 
“Kita semua harus bergairah untuk 
mengembangkan dan mempertahankan 
knowledge, karena dengan knowledge 
tersebut BPKP dibutuhkan oleh para 
stakeholder,” ujar Dadang sambil 
menutup acara.
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Setelah dua hari pelaksanaan 
workshop dan pengukuhan duta 
Knowledge Management System 
(KMS) BPKP, malam harinya 
dilaksanakan malam budaya kerja 
yang dilaksanakan di Grand Palace 
Hotel Denpasar Bali. Kegiatan 
dihadiri oleh Sekretaris Utama 
BPKP, Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Bali, Kepala Puslitbangwas 
BPKP, pejabat struktural dan 
fungsional Perwakilan BPKP 
Provinsi Bali, serta peserta dan 
panitia Forum Duta KMS BPKP.

Acara malam budaya kerja 
diawali dengan sambutan dari 
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi 
Bali, Ari Dwikora selaku tuan 
rumah kegiatan. Kemudian 
tak lupa di sela-sela acara 
dipersembahkan tarian joged yang 
merupakan tari pergaulan di Bali 
yang dilakukan oleh penari dari 
Perwakilan BPKP Provinsi Bali. 
Para penari kemudian mengajak 
tamu undangan untuk menari 
bersama. Tarian ini pada awalnya 
adalah sebuah tarian pergaulan 
yang diciptakan oleh para petani 
kala itu untuk menghibur dikala 
sedang istirahat setelah bekerja di 
ladang. 

Setelah persembahan tari dari 
Perwakilan BPKP Provinsi Bali, 
acara selanjutnya adalah sambutan 
dari Sekretaris Utama, Dadang 
Kurnia yang menyatakan bahwa 
malam budaya kerja ini sekaligus 
melepas Kepala Puslitbangwas 
BPKP yang akan memasuki masa 
purnabhakti per 1 November 2018.

Selanjutnya adalah 
persembahan parodi dan tarian 
dari pegawai Puslitbangwas BPKP 
yang mengambil tema Pendekar 
dari Selatan. Diceritakan bahwa 

pendekar tersebut harus turun gunung dari 
padepokannya untuk menjelajah pelosok negeri 
dalam mencari cincin mustika. Persinggahan 
pertama adalah tanah Papua yang langsung 
diiringi dengan tarian Yamko Rambe Yamko khas 
daerah sana. Setelah dari tanah Papua, berikutnya 
sang pendekar terdampar di Pulau Borneo diiringi 
dengan tarian Cik Cik Periuk. Tarian Laksmana 
Raja Di Laut pun kembali menghibur peserta 
ketika sang pendekar tiba di Kepulauan Riau, dan 
terakhir sampailah sang pendekar di Jakarta serta 
tak lupa diiringi dengan tarian Lenggak Lenggok 
Jakarta. Akhir dari perjalanan tersebut adalah 
sang pendekar telah mendapatkan cincin mustika 
yang dicarinya dan kembali ke padepokannya. 
Parodi tersebut sebenarnya adalah menceritakan 
perjalanan Sudiro dalam menjelajah pelosok 
negeri untuk mengabdi kepada negara melalui 
instansi BPKP sampai dengan memasuki masa 
purnabhakti.  

Setelah kesan dan pesan dari Kepala 
Puslitbangwas BPKP, Sudiro, acara selanjutnya 
adalah penyerahan cindera mata dan menyanyikan 
lagu bersama serta ditutup dengan bersalaman 
dan foto bersama para peserta malam budaya kerja 
duta KMS BPKP.

MALAM BUDAYA KERJA KMS BPKP
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IDE
Istilah dan Definisi

Pada Seputar Litbang edisi 
ke-4 ini rubrik IDE akan 
mengetengahkan beberapa 
metode yang digunakan 

dalam melakukan penelitian. 
Penamaan metode didasarkan pada 
pengelompokan jenis-jenis penelitian. 
Metode-metode tersebut dan 
penjelasannya sebagai berikut:

1. Metode Sejarah
Metode ini mengarahkan pada 

penyelidikan yang kritis terhadap 
keadaan-keadaan, perkembangan, 
serta pengalaman di masa lampau dan 
menimbang secara cukup teliti dan 
hati-hati tentang bukti validitas dari 
sumber sejarah serta interpretasi dari 
sumber-sumber keterangan tersebut. 
Metode ini merupakan suatu usaha 
untuk memberikan interpretasi dari 
bagian tren yang naik-turun dari 
suatu keadaan di masa yang lampau 
untuk memperoleh suatu generalisasi 
yang berguna untuk memahami 
kenyataan sejarah, membandingkan 
dengan keadaan sekarang dan dapat 
meramalkan keadaan yang akan 
datang.

2. Metode Deskriptif/Survei
Metode ini merupakan cara 

pencarian fakta dengan interpretasi 
yang tepat. Penelitian yang 
menggunakan metode ini mempelajari 
masalah-masalah dalam masyarakat, 
serta tatacara yang berlaku dalam 
masyarakat serta situasi-situasi 
tertentu, termasuk tentang hubungan, 
kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 
pandangan-pandangan, serta proses-
proses yang sedang berlangsung dan 
pengaruh dari suatu fenomena.  

3. Metode Eksperimental
Metode ini mengarahkan pada 

kegiatan observasi di bawah kondisi 
buatan di mana kondisi tersebut dibuat 
dan diatur oleh si peneliti. Penelitian 
dengan metode ini dilakukan dengan 
mengadakan manipulasi terhadap 
objek penelitian serta adanya kontrol.

4. Metode Grounded Research
Metode ini mendasarkan diri 

kepada fakta dan menggunakan 
analisis perbandingan untuk 
mengadakan generalisasi 
empiris, menetapkan konsep-
konsep, membuktikan teori dan 
mengembangkan teori di mana 
pengumpulan data dan analisis data 
berjalan pada waktu yang bersamaan. 
Dalam metode ini, data merupakan 
sumber teori dan teori disebut grounded 
karena teori tersebut berdasarkan data.

5. Metode Penelitian Tindakan
Metode ini mengarahkan kepada 

suatu penelitian yang dikembangkan 
bersama-sama antara peneliti dan 
pengambil keputusan tentang variable-
variabel yang dapat dimanipulasikan 
dan dapat segera digunakan 
untuk menentukan kebijakan dan 
pembangunan. Penelitian yang 
menggunakan metode ini bertujuan 
untuk memperoleh penemuan yang 
signifikan secara operasional sehingga 
dapat digunakan ketika kebijakan 
dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA 
Nasir, Moh., Ph.D. 1988. Metode Penelitian. 

Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet-3.

ISTILAH DAN DEFINISI
Teks Coenraad Rezky
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Keingintahuan Litbangers (istilah 
untuk menyebut seluruh pegawai 
di Puslitbangwas BPKP) terjawab 
sudah ketika Dr. Bonardo Hutauruk, 

Ak., M.M. (58 tahun) dilantik sebagai 
Kepala Puslitbangwas BPKP pada 
tanggal 26 November 2018. Ekspresi 
kegembiraan bergema di ruang peneliti 
menyambut tokoh yang tidak asing lagi 
bagi Puslitbangwas ini. Ya, Dr. Bonardo 
Hutauruk, Ak., M.M.  pernah menjadi 
Kepala Bidang di Puslitbangwas sebelum 
dipromosikan menjadi Kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur 
pada tahun 2010. Mendapat penugasan di 
Puslitbangwas memang serasa “pulang ke 
kampung sendiri” atau menurut  Bapak 
dengan tiga orang putri ini: “back to basic”.

“RISIKO dan INOVASI”

“BPKP sudah harus 
membuat panduan 

dalam rangka 
mengimplementasikan 

manajemen risiko 
untuk mendorong 

peningkatan maturitas 
SPIP”, ujar Bonardo, 

Kepala Puslitbangwas 
BPKP yang baru saja 

dilantik.

Dr. Bonardo Hutauruk, Ak., M.M.
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KOIN
Tokoh Inovator

Lelaki penggemar jogging inipun 
berkomentar bahwa di manapun 
bertugas cara berpikirnya tidak 
pernah mati. Ketua Oikumene 
BPKP se Indonesia ini senantiasa 
berpikir tentang inovasi yang dapat 
dilakukannya. Tidak mengherankan, 
mantan Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Banten ini senantiasa 
membuat inovasi di setiap unit yang 
dipimpinnya. Sebutlah sewaktu 
bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi 
Banten, Ketua Penasehat Pengurus 
Punguan Hutauruk se-Jabotabek ini 
melakukan inovasi dengan membuat 
Satuan Tugas Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah pada Pemerintah 
Provinsi Banten. Satgas ini sudah 
menunjukkan hasil dengan usulan 
koreksi bernilai miliaran rupiah 
terhadap penganggaran yang dilakukan 
organisasi perangkat daerah pada 
Pemerintah Provinsi Banten, dan usulan 
untuk dilakukan audit investigasi 
dan/atau audit tujuan tertentu untuk 
beberapa kontrak.

Ketika ditanya penugasan yang 
paling menantang, mantan Direktur 
di Kedeputian Polhukam PMK 
ini menyebut penugasan untuk 
mengawal penerimaan CPNS pada 
tahun 2013. Saat itu BPKP diminta 
untuk melakukan pengawalan ujian 
masuk calon pegawai negeri sipil di 
seluruh Indonesia. Beliau melakukan 
analisis risiko terhadap kegiatan yang 
akan dilaksanakan dan kemudian 
menyusun SOP. Setiap risiko dilakukan 
pengawalan pihak-pihak yang terlibat 
yaitu BKN, Kemenpan, dan Perwakilan 
BPKP. Penyusunan soal-soal ujian, 
pencetakan, dan pendistribusian tidak 
luput dari analisis, sehingga dapat 
terpantau risikonya dan pelaksanaan 
ujian dapat berjalan lancar. Pada 
waktu itu diperkirakan masih terjadi 
risiko sehingga tingkat kelulusan 60%. 
Namun, dengan pengawalan yang ketat 
tingkat kelulusan 30% dan diyakini 
bahwa hanya pelamar yang benar-
benar memenuhi syarat yang bisa lolos. 
Pengalaman itu juga menjadi masukan 
bagi Kemenpan RB dan BKN sehingga 
merancang test penerimaan CPNS 
dengan menggunakan model tes CAT 
seperti sekarang ini.

Dari risiko kembali ke risiko, 
demikian perjalanan akuntan lulusan 
STAN tahun 1989 ini dapat dilukiskan. 
Pada tahun 2007, sebelum terbitnya PP 
60 Tahun 2008 tentang SPIP, penggemar 
lagu Manado “Balada Pelaut” ini di 
Puslitbangwas BPKP sudah melakukan 
analisis risiko pada Pemerintah 
Kabupaten Bogor. Hasil analisis risiko 
pada saat itu cukup membuka mata 
pada arti penting manajemen risiko 
dengan teridentifikasinya ratusan risiko 
yang dihadapi oleh sebuah pemerintah 
kabupaten. Kajian itulah yang 
mendorong perhatian dan minatnya 
yang lebih besar pada masalah risiko. 

Kini ketika memasuki ruang 
Kapuslitbangwas BPKP, suami dari 
Yunita Sirait yang juga lulusan STAN, 
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juga dihadapkan pada pengembangan 
risiko. Ini juga tantangan karena mendapat 
perhatian dari pimpinan (Kepala BPKP), 
tegas pria yang pernah menjadi Ketua 
Perkumpulan Marga Hutauruk se-Jabotabek 
ini. Saya menginginkan harapan pimpinan 
BPKP mengenai risiko ini dapat diselesaikan 
dalam waktu yang singkat dan memenuhi 
ekspektasi pimpinan BPKP, imbuh doktor 
lulusan Universitas Negeri Jakarta ini.

Tuntutan tugas membuat mantan 
Kepala Perwakilan Provinsi NTB ini 
berpindah-pindah tempat tinggal, tetapi 
keluarganya tetap tinggal di Jakarta. 
Kondisi demikian tidak membuat pria yang 
mudah bergaul ini kehilangan kendali atas 
keluarganya. Kebersamaan dalam keluarga 
tetap terjaga melalui komunikasi dan quality 
time. “Saya memberikan kemandirian dalam 
belajar dan mengajak mereka kerja keras 
selain mendorong mereka berpikir analitis,” 
aku pria penggemar tenis meja ini. Pria yang 
selalu tiba di kantor lebih pagi ini memang 
patut bangga akan prestasi ketiga putrinya. 
Dua orang putrinya merupakan lulusan 
berprestasi dari universitas ternama di 
Indonesia dan saat ini melanjutkan kuliah 
di Amerika Serikat dengan beasiswa dari 
LPDP. Putri pertamanya Dessy Minarni 
Bonita mendalami subjek bergengsi di  
School of International Public Affairs (SIPA) 

Columbia University yang 
termasuk dalam Ivy League. 
Putri keduanya Meggy Savira 
Ulina mengambil jurusan 
Management of Technology di New 
York University. Adapun putri 
bungsunya Destriny Rumiris, 
sedang menempuh kuliah di 
ITB dan diperkirakan akan lulus 
tahun ini dengan nilai cumlaude. 
“Tentu saja semua bimbingan 
yang saya berikan tidak ada 
apa-apanya tanpa peran seorang 
ibu,” imbuh mantan investigator 
ini merendah ketika ditanya 
mengenai kunci keberhasilan 
mendidik putri-putrinya. 

Lantas bagaimana komentar 
lulusan Magister UI ini mengenai 
cara menjalani hidup ini dengan 
enak? Hidup kita tidak selalu 
lurus seperti jalan tol, tetapi 
senantiasa ada hambatan; tetaplah 
berpikir termasuk mengenai 
risiko dan berinovasi, kata 
Kapuslitbangwas BPKP ke-15 ini 
menutup perbincangan.

Teks Silvia Herera
& Putut Hardiyanto
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Istilah logical fallacy barangkali 
merupakan istilah yang sudah tidak 
asing lagi bagi kita. Dalam dunia 
kelitbangan, argumen-argumen yang 
mengandung logical fallacy patut 
diwaspadai. Bagi peneliti, argumen 
adalah sandaran untuk pekerjaan 
risetnya yang diharapkan akan 
menuntun pengguna kepada kejelasan, 
bukan kepada kesesatan dari topik yang 
sedang dibahas. Lantas apa itu logical 
fallacy? Mengapa argumen-argumen 
riset harus bebas dari logical fallacy? 
Pertanyaan itulah yang akan disasar 
dalam tulisan ini; pengertian umum 
dari logical fallacy, jenisnya, contohnya 
dalam praktik kelitbangan, serta alasan 
mengapa argumen dalam riset perlu 
bebas dari logical fallacy.  

Secara literal, logical fallacy berarti 
‘kesesatan berlogika’, yaitu di mana 
suatu  pendapat atau pemikiran 
kelihatannya benar, tetapi sebenarnya 
mengandung kesalahan fatal dalam 
alur logikanya, sehingga dapat 
memutarbalikkan kondisi, fokus yang 
sedang dibahas, atau simpulan yang 
diambil. Mengapa kita perlu memahami 
logical fallacy? Jelas, sebagai insan yang 
terkait kelitbangan, memahami fallacy 
akan membantu untuk menghindari 
kesalahan menyusun logika dalam 
argumen-argumen penelitian.  

Di sisi lain, kadang-kadang 
kesesatan berlogika ini sepertinya 
justru disengaja. Misleading points 
disajikan seolah menjadi argumen 
yang kuat dalam membahas suatu 
topik. Padahal tujuan sebenarnya 
bisa jadi memang untuk menggiring 
opini publik, memenangkan debat 
kusir, memprovokasi, “berkelit” di 
persidangan, dan/atau mengaburkan 

topik yang sedang dibahas atau 
dibicarakan. Dengan fallacy, para pihak 
yang terlibat dalam suatu diskursus 
menjadi kehilangan arah dan fokus 
tentang yang dibicarakan. 

Dalam dunia kelitbangan, logical 
fallacy perlu dipahami sejak awal. Hal 
ini untuk mencegah peneliti/ penulis 
dari kesalahan menyusun premis/
argumen penelitian. Pemahaman 
tentang fallacy juga akan mendorong 
peneliti/penulis untuk terbuka 
dengan berbagai pendapat terkait 
topik yang sedang ditelitinya, mampu 
mengemukakan argumen penelitiannya 
secara fair, dan tidak memaksakan 
kehendak dengan memutarbalikkan 
fakta. Kesalahan dalam penyusunan 
premis akan melemahkan fondasi 
pemikiran dan mengakibatkan 
kesalahan dalam penarikan simpulan 
atau bahkan meruntuhkan suatu teori 
yang sudah matang. 

Berbagai jenis logical fallacy 
sebenarnya sering kita jumpai dalam 
kehidupan sehari-hari. Bahkan 
mungkin tanpa kita sadari, justru kita 
yang menjadi pelakunya. Misalnya, 
dalam memilih tim untuk penugasan, 
mungkin kita dengar pernyataan, “Pak 
Anu lama bertugas sebagai auditor; 
jadi, Pak Anu pasti bisa menulis laporan 
dengan baik.” Konklusi dalam kalimat 
tersebut kelihatannya logis, namun 
sebenarnya kemampuan seseorang 
untuk menulis laporan dengan baik 
tidak disimpulkan dari apakah orang 
tersebut berpengalaman sebagai auditor 
atau tidak. Banyak auditor senior yang 
tidak bisa menulis laporan dengan 
baik, atau sebaliknya, banyak auditor 
yunior yang bisa menulis laporan 
dengan baik. Dalam contoh tersebut 

LOGICAL FALLACY
Teks Octavia Hernawa
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argumen sebenarnya tidak relevan untuk 
mendukung konklusi.

Kesesatan berlogika ini biasanya 
terjadi karena kita kurang memahami 
maksud lawan diskusi atau kita terlalu 
tendensius memasukkan asumsi kita 
sendiri ke dalam konteks lawan diskusi. 
Lantas bagaimana kita menghindari fallacy? 
Untuk menghindari kesalahan konstruksi 
logika/penalaran, kita perlu mengenal 
berbagai jenis fallacy. 

Irving M. Copi, et al (2014) 
mengelompokkan fallacy menjadi empat 
bagian besar, yaitu fallacies of relevance,  
fallacies of defective induction, fallacies of 
presumption, dan fallacies of ambiguity. 
Dalam edisi kali ini, yang akan disajikan 
hanya tipe pertama, fallacies of relevance. 

Fallacies of relevance merupakan fallacy 
yang paling sering ditemui. Di dunia 
kelitbangan, fallacy tipe ini sering digunakan 
oleh peneliti untuk “memaksakan” 
pernyataannya agar terlihat logis (www.i-
jenius.com 2014). Fallacies of relevance 
atau yang secara literal disebut sebagai 
kesesatan relevansi merupakan fallacy yang 
terjadi karena konklusi diturunkan dari 
argumentasi/premis yang tidak relevan. 
Jadi argumen premis seolah-olah terlihat 
benar, namun bila ditelisik lebih jauh 
tidak ada relevansinya dengan konklusi 
yang terbentuk. Bentuk fallacy jenis ini 
bermacam-macam, yaitu

1. the appeal to the populace (argumentum ad 
populum);

Merupakan fallacy yang 
menggeneralisasi simpulan, yakni 
konklusinya didasarkan pada 
argumen/premis/pendapat umum. 
Sesuatu dianggap benar karena banyak 
orang yang mengganggapnya benar. 
Konklusi tentang auditor pada contoh 
di atas merupakan salah satu contoh 
fallacy tipe argumentum ad populum. 
Ada banyak Contoh lain, misalnya
• “Sebagian besar penduduk 

Indonesia menggunakan layanan 

seluler dari Telkomsxx. Jadi 
layanan dari Telkomsxx itu adalah 
yang terbaik.”

(Padahal, bisa jadi orang 
menggunakan Telkomsxx karena 
tidak tersedianya layanan lain di 
daerahnya. Baik tidaknya layanan 
seluler tersebut tidak semata-
mata tergantung dari banyaknya 
pengguna, melainkan bisa juga 
dari bagaimana sikap costumer 
service officer dalam memberikan 
layanannya);

• “Merokok itu tidak masalah, 
karena banyak orang yang 
merokok tetap sehat sampai 
sekarang.” 

(Dalam kenyataannya, 
merokok memang tidak baik bagi 
kesehatan.) 

2. the appeal to the emotion/appeal to pity 
(argumentum ad misericordiam);

Merupakan kesesatan berlogika 
yang diarahkan untuk menimbulkan 
rasa iba, tidak tega, belas kasihan, agar 
memperoleh simpati/pengampunan 
dari lawan bicara. Misalnya 
• Pak Banu mencuri karena dia 

sangat miskin dan saat ini butuh 
biaya untuk persiapan kelahiran 
anaknya; 

• Mak Ijah hanya mencuri satu buah 
mangga; hukuman penjara tidak 
layak untuknya karena ia hanya 
mencuri satu buah manga, ia 
sudah tua, hidup sebatang kara, 
dan sangat miskin.
(Faktanya, pada kedua contoh di 

atas mencuri adalah tindakan yang 
tidak dapat dibenarkan).

3. the red herring;
Merupakan kesesatan berlogika 

yang berasal dari argumentasi “nano-
nano” untuk mengalihkan perhatian 
pendengar/pembaca/lawan diskusi 
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dari topik yang sebenarnya 
didiskusikan. Lawan diskusi 
tergiring untuk menarik simpulan 
berdasarkan argumen yang 
dicampuradukkan dengan berbagai 
informasi yang sebenarnya tidak 
relevan dengan topik yang sedang 
dibahas. Bisa jadi argumennya 
bagus, tetapi tidak benar-benar 
berkaitan dengan topik bahasan. 

Istilah red herring digunakan 
sebagai metafora pengalihan 
isu. Secara literal, red herring 
adalah ikan hering yang diasap/
dikeringkan sehingga berwarna 
merah dan baunya sangat 
menyengat. Di daerah asalnya, 
bau ikan asap ini digunakan untuk 
memecah fokus anjing pemburu 
pada rubah buruannya, sehingga 
sang rubah selamat. Dalam 
perkembangannya, di berbagai 
konteks jejak yang sengaja 
menyesatkan akhirnya 
dipersonifikasi sebagai red 
herring.  Contohnya:
• “Banyak laporan 

hasil litbangwas yang 
penyelesaiannya 
terlambat. Hal ini 
disebabkan karena 
anggaran penelitian 
yang sangat terbatas dan 
kondisi tim peneliti yang 
sebagian besar berlatar 
belakang auditor.”

Dalam pernyataan 
tersebut, konklusi dan argumen 
mengungkapkan fakta yang 
benar. Namun, bila diselisik 
lebih jauh tidak ada hubungan 
antara keterlambatan laporan 
penelitian dengan latar 
belakang si peneliti atau besar 
kecilnya anggaran. Kedua hal 
tersebut lebih berpengaruh 
ke kualitas hasil penelitian, 
bukan dengan ketepatan waktu 
penyelesaian laporan.

4. the straw man;
Merupakan fallacy yang 

argumentasinya menggunakan 
posisi lawan sebagai justifikasi, 
untuk men-distraction topik yang 
sedang didiskusikan. Fallacy 
jenis ini mirip red herring, tetapi 
selalu menempatkan oposisi 
dalam posisi yang ekstrim atau 
mengancam. Straw man (manusia 
jerami) merupakan gambaran 
bahwa sangatlah mudah untuk 
memenangkan pertarungan 
melawan manusia yang terbuat 
dari jerami daripada melawan 
manusia sesungguhnya. Metafora 
ini digunakan untuk menunjukkan 
argumentasi yang menggunakan 
distraction untuk mengalihkan topik 
diskusi dari isu yang sebenarnya, 
sehingga lawan kehilangan fokus.

Contoh:

Ref: https://jelasnggak.wordpress.com/2009/05/25/
straw-man/, diakses 6 Des 2018)

5. argument against the person 
(argumentum ad hominem);

Merupakan kesesatan berlogika 
yang terjadi karena argumentasi 
yang digunakan mengarah kepada 
pribadi lawan, bukan kepada 
topik diskusi itu sendiri. Dengan 
“penyerangan” ke ranah pribadi 
ini, lawan diskusi biasanya hilang 
fokus dan lupa pada esensi diskusi. 
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Ada beberapa jenis ad hominem, yaitu 
• abusive ad hominem, yaitu kesesatan berlogika 

yang terjadi bila argumentasi yang digunakan 
menyerang pribadi lawan diskusi. Tipe ini sering 
dikategorikan sebagai “pelecehan” terhadap 
pribadi individu. Contoh abusive ad hominem 
terlihat dari pernyataan-pernyataan berikut:

 » “Bagaimana dia bisa menjadi narasumber 
tentang proses penelitian kalau dia sendiri 
hanya diploma tiga dan tidak pernah 
ditempatkan di unit litbang?”

 »

7. missing the point/non 
sequitur (ignoratio 
elenchi)

Merupakan 
kesesatan berlogika 
yang terjadi karena 
simpulan didasarkan 
pada argumentasi 
yang tidak relevan 
dengan topik yang 
dibahas. Hubungan 
antara premis/argumen 
dengan simpulan 
adalah hubungan semu 
(dihubung-hubungkan, 
lebih didasarkan pada 
prasangka, emosi, dan 
perasaan subyektif). 
Contoh:
• Ujian kemarin 

diadakan pada 
tanggal 13. 
Barangkali karena 
itulah banyak 
peserta ujian yang 
tidak lulus. 

• Bagaimana dia 
akan memimpin 
unit ini kalau 
memimpin 
keluarga saja dia 
tidak becus?

(ref: https://www.kompasiana.com/
heroelonz/55359d7a6ea834d608da42f1/
argumentum-ad-hominem-sesat-tapi-tepat-
dalam-perdebatan, diakses tgl 6 Des 2018)

 » “Jangan percaya omongannya, dia bekas 
narapidana.” 

• Circumstancial ad hominem, yaitu kesesatan 
berlogika karena argumentasi yang digunakan 
menyerang situasi personal tertentu dari lawan 
diskusi. Contoh:

 » Dia pasti akan mengatakan bahwa SPIP itu 
penting, karena dia sendiri ada di tim SPIP itu.

 » “Sarannya tentang renovasi rumah Anda tidak 
bisa dipercaya, karena dia adalah seorang 
dokter dan bukan insinyur.”

6. the appeal to force (argumentum ad baculum);
Merupakan fallacy yang timbul karena 

digunakannya ‘ancaman’ (threats or strong-arm methods) 
untuk menjustifikasi suatu isu. Ancaman tersebut 
bisa dalam bentuk fisik maupun nonfisik, yang pada 
akhirnya akan memengaruhi simpulan/putusan yang 
diambil oleh lawan bicara. Misalnya:
• “Laporan ini harus diselesaikan akhir bulan ini 

atau akan dibatalkan”
• “Sebagai dosen, saya berhak untuk memberikan 

nilai minus, kecuali bila Saudara mau 
menyelesaikan semua soal yang diberikan.”
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Itulah jenis-jenis fallacies of relevance. 
Sebagai penutup, memahami fallacy 
sangat penting bagi kita. Alasan 
utamanya adalah agar kita terhindar 
dari kesalahan menyusun logika. 
Dalam dunia kelitbangan, kesalahan 
dalam penyusunan argumen/premis 
(baik mayor maupun minor) akan 
mengakibatkan kesalahan dalam 
penarikan simpulan (generalisasi). 
Kesalahan dalam penarikan simpulan 
dapat mengakibatkan lemahnya 
fondasi pemikiran dan lemahnya 
fondasi pemikiran bisa membuat 
nalar kita “mati suri”. Nalar yang 
“mati suri” bukan tidak mungkin 
akan mengakibatkan runtuhnya 
suatu teori. Dapat dibayangkan bila 
Louis Pasteur tidak pernah berusaha 
mematahkan teori Generatio Spontanea 
dari Aristoteles. Mungkin sampai saat 
ini kita (umat manusia) akan selalu 
beranggapan bahwa serangga lalat 
adalah produk dari daging mati.
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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 IV

Sudoku Edisi Triwulan III

Ilustrasi: freepik
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