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Puji Syukur kepada Tuhan 
Yang Maha Kuasa kita dapat 
bertemu kembali di tahun 

yang baru dan memulai kegiatan 
kita di tahun 2020. Tahun yang 
baru selalu membawa semangat 
dan harapan yang baru untuk 
senantiasa memperbarui komitmen 
kita memberikan yang terbaik bagi 
negeri ini.
 
Puslitbangwas senantiasa 
mempunyai komitmen yang tinggi 
untuk meningkatkan kontribusinya 
dalam meningkatkan akuntabilitas 
melalui inovasi yang dihasilkan. 
Tekad ini bak kail dan ikan dengan 
harapan pimpinan yang baru 
pada Puslitbangwas memberikan 
yang terbaik untuk mendukung 
kinerja pengawasan. Semangat ini 
pula yang menggelorakan kami 
mengimplementasikan rencana 
kinerja untuk tahun 2020.
 
Untuk memompa semangat 
seluruh insan Puslitbangwas, 
rapat kerja pun digelar di kota 
yang “menghadirkan senyum 
abadi”, Yogyakarta. Kegembiraan 
dan keseriusan yang membuncah 
berperan menghadirkan spirit 
untuk melakukan yang terbaik 
yang diharapkan pimpinan dan 
para stakeholder Puslitbangwas. 

Kinerja Puslitbangwas tentunya 
juga didukung oleh seluruh 
stakeholder. Dalam melakukan 
penelitian kami membutuhkan 
data yang seluruhnya ada di luar 
kami, termasuk yang berada pada 
stakeholder kami. Setelah data 
diproses melalui penelitian akan 
kami kirimkan kepada stakeholder. 
Semoga seluruh rencana kinerja 
pada tahun ini dapat dicapai dan 
memberikan manfaat bagi para 
stakeholder Puslitbangwas.
 
Lebih dari itu, semoga dengan 
kompetensi dan semangat yang 
kami miliki juga dapat mendukung 
dan memenuhi harapan pimpinan 
baru BPKP. Akhir kata kami 
ucapkan selamat kepada pimpinan 
baru BPKP, Bapak Muhamad 
Yusuf Ateh. Kami siap mendukung 
program kerjamu.

Bonardo Hutauruk
Kepala Puslitbangwas BPKP

Kata Sambutan
 Kapuslitbangwas

Majalah Seputar Litbang merupakan 
media komunikasi triwulanan untuk 
mendorong pemanfaatan hasil 
penelitian dan pengembangan keilmuan 
di bidang pengawasan
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Saat waktu terus berlalu dan 
terbitan demi terbitan kami 
hadirkan pada pembaca yang 

budiman tentunya tak ada salahnya 
kami menyapa para pembaca setia 
dengan “Sahabat”. Mungkin tidak 
sepenuhnya memenuhi harapan, 
tetapi kami berharap ada sisi-sisi 
yang berguna bagi Sahabat yang 
menantikan kehadiran terbitan ini.
 
Persoalan pengukuran tetap 
relevan untuk diperbincangkan, 
karena tanpa ukuran kita bisa 
keliru dengan menganggap bahwa 
upaya telah berhasil padahal 
kenyataannya tidak. Bukan itu saja, 
tanpa ukuran tidak akan ada target 
untuk menyemangati pencapaian 
sebuah tujuaan. Persoalan 
pengukuran juga dihadapi ketika 
internal auditor mempertanyakan 
“apa ukuran kinerja BUMN secara 
keseluruhan?”. Jawaban atas 
pertanyaan ini mengarah pada 
kebutuhan sebuah ukuran yang 
bersifat gabungan atau komposit 
untuk menilai kinerja seluruh 
BUMN. Inilah yang dielaborasi 
dalam topik pilihan berjudul Indeks 
Akuntabilitas Korporasi (Ikompak). 
Mendukung pemikiran mengenai 
pengukuran kinerja, artikel bebas 
(kelas) kali ini juga mengetengahkan 
“Ukuran Kinerja Internal Auditor”.
 
Aspek perilaku juga mendapat 
perhatian dalam dunia internal audit. 
Banyak persoalan yang dihadapi 
organisasi yang disebabkan tingkah 
laku (behavioral). Puslitbangwas juga 

melihat hal ini patut untuk ditelusuri 
lebih lanjut dari berbagai segi, 
sehingga muncullah penelitian yang 
berjudul “Kajian Behavioral Auditing” 
yang juga dieksplorasi dalam terbitan 
ini.
 
Di awal tahun ini Puslitbangwas 
memperbarui komitmennya dengan 
penandatanganan Pakta Integritas 
dan rapat kerja di tempat yang 
memungkinkan dapat berpikir dan 
bekerja lebih santai, tetapi mengena. 
Sajian yang dilengkapi foto tentunya 
juga menjadi bagian yang menarik 
untuk diikuti. Topik-topik lainnya 
adalah “Cara Menjadi Lebih Baik 
dalam 10 Langkah” dan tak lupa 
penanda khas Puslitbangwas seperti 
“Implementasi Penelitian Kualitatif 
dengan Pendekatan Semiotik”. 
 
Berita lain seperti upaya mendorong 
Library Cafe di berbagai Perwakilan 
dan kegiatan knowledge management 
system (KMS) tak ketinggalan 
mewarnai terbitan kali ini yang 
ditimpali dengan humor dan juga 
disemarakkan kehadiran tokoh 
inovator. Inilah yang dapat kami 
hidangkan untuk senantiasa dapat 
menjaga Seputar Litbang tetap hadir 
bagi para stakeholder tercinta.
 
Selamat menikmati sajian kami, 
Sahabat.

Editorial

Teks 
Jamason Sinaga

Ilustrasi Sampul: 
"Mengukur seberapa besar kinerja 

yang dihasilkan Internal Auditor untuk 
pencapaian tujuan organisasi."
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MENGUKUR SUMBANGSIH  
BUMN PADA PEMBANGUNAN

ABSTRAKSI
Peran strategis BUMN dalam 
pembangunan dan perekonomian 
nasional disebutkan secara gamblang 
dalam UU Nomor 19 Tahun 2003. Dalam 
pelaksanaan peran tersebut, BUMN 
mempunyai akuntabilitas tidak hanya 
kepada negara sebagai pemilik saham, 
melainkan juga kepada stakeholder yang 
lebih luas. Namun, saat ini pengukuran 
akuntabilitas BUMN yang ada masih 
parsial dan per individu BUMN, belum 
mencakup (coverage) sekelompok BUMN 
yang memiliki ukuran akuntabilitas yang 
identik. Kajian ini mengusung kerangka 
konseptual pengukuran peran BUMN 
dengan menghubungkan sumbangan 
positif bagi kemaslahatan dan proses 

internal dalam dimensi eksternalitas 
serta efisiensi terhadap kesinambungan 
pembangunan untuk kesejahteraan dalam 
dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

LATAR BELAKANG
BUMN berperan penting dalam 
pembangunan untuk menciptakan 
multiplier effect ekonomi nasional; memberi 
kontribusi pemasukan negara melalui 
pajak; menyelenggarakan penyediaan 
barang/jasa untuk kebutuhan masyarakat; 
menjadi perusahaan berkeunggulan 
nasional; dan membimbing dan membantu 
usaha masyarakat1. 
BUMN diharapkan mampu mencetak laba 
dan menjadi agen pembangunan. BUMN 

Teks: Ari Andar Wulan

1Wakil Menteri BUMN dari paparan “PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN BUMN Tahun 2020-2024” disampaikan pada 
Rakornas Kementerian Dalam Negeri di Bogor, 13 November 2019

Inisiatif membangun indeks akuntabilitas 
komposit korporasi atau dikenal dengan 
i-KOMPAK untuk menjawab capaian 
prestasi BUMN terhadap pembangunan 
pada kesejahteraan rakyat merupakan 
metodologi yang perlu dilakukan guna 
membangun instrumen dari indeks 
tersebut.

METODOLOGI 
PENELITIAN
Penelitian menggunakan pendekatan 
kualitatif bersandar pada literatur, 
wawancara, serta peraturan untuk 
mamahami peran BUMN dari sudut 
pandang teori akuntabilitas, teori agency, 
teori stakeholder, dan teori tata kelola yang 
digunakan untuk merumuskan fenomena 
peran BUMN baik sebagai agen negara 
maupun anggota masyarakat.
Sebagai agen negara, BUMN perlu 
mendukung agenda negara dalam tiga 
pilar pembangunan, yaitu aspek ekonomi, 
sosial, serta lingkungan3. Sedangkan, 

diharapkan, memberikan kontribusi 
secara signifikan pada pembangunan, 
juga menjalankan fungsinya di dalam 
pelayanan publik secara efektif maupun 
efisien sebagaimana disuarakan oleh 
Rondenelli (2005)2.
Ukuran yang berlaku pada BUMN saat 
ini adalah pengukuran kinerja keuangan 
berupa rasio-rasio keuangan, Kriteria 
Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), skor 
penerapan GCG, kepatuhan, kontrak 
kinerja, dan kriteria akuntabilitas kinerja 
usaha BUMN dikaitkan dengan peran 
BUMN pada pembangunan, serta kriteria 
penilaian yang mencerminkan kinerja 
usaha individu dari BUMN.
Dalam hal peran BUMN terhadap 
pembangunan diperlukan pendekatan 
untuk mengetahui capaian BUMN dalam 
usahanya mendukung pembangunan 
untuk kesejahteraan rakyat. Pada 
pengukuran individu dari BUMN perlu 
dikembangkan parameter yang sesuai 
dengan karakteristik BUMN sebagai agen 
pembangunan.

2Rodenelli, Dennis. 2005. Can Public Enterprises Contribute to Development? A Critical Assessment and Alternatives 
for Management Improvement. New York: Prepared for United Nations Expert Group Meeting on Reinventing Public 
Enterprise Management 
 3Sustainable Development Report. (2019). Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals Include The 
SDG Index and Dashboards
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dalam hal peran BUMN sebagai anggota masyarakat 
yang memproduksi barang dan jasa, BUMN perlu 
mengukur dua aspek penting untuk menjamin 
eksistensinya, yaitu kemaslahatan (eksternalitas) 
dan efisiensi4. Eksternalitas adalah manfaat ekonomi 
yang dinikmati oleh pihak-pihak di luar BUMN 
meliputi korporasi dan masyarakat pada umumnya, 
sedangkan efisiensi lebih dititikberatkan pada efisiensi 
teknis dalam lingkup internal perusahaan. Kerangka 
konseptual instrumen indeks KOMPAK digambarkan 
sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual

BUMN

TEORI 
AKUNTABILITAS

TEORI AGENCY

TEORI 
STAKEHOLDERS

TEORI TATA 
KELOLA

AKUNTABI
LITAS

URGENSI INDIVIDU

URGENSI INDIVIDU

GABUNGAN
BUMN

EKSTERNALITAS-
EFISIENSI

PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN INDEKS 

KOMPOSIT 
AKUNTABILITAS

KRITERIA/VARIABEL UKURAN KOMPOSIT

KRITERIA/VARIABEL UKURAN KOMPOSIT

PERBAIKAN I-KOMPAK USULAN

PERBAIKAN I-KOMPAK USULAN

HASIL PENELITIAN
Akuntabilitas BUMN kepada prinsip nya 
tidak hanya berbentuk vertikal (agency 
theory), melainkan diperluas dengan 
akuntabilitas diagonal (akuntabilitas 
sosial) yang menunjukkan pentingnya 
berakuntabilitas kepada masyarakat dan 
kelompok sipil lainnya.  Dengan demikian 
pengukuran kinerja berdasarkan kinerja 
individu tidak lagi memadai. Oleh karena 
itu, dimunculkan pengukuran peran BUMN 
yang lebih menyeluruh dalam bentuk 
indeks komposit akuntabilitas.

Indeks komposit akuntabilitas korporasi 
(i-KOMPAK) dibangun untuk mengukur 
akuntabilitas peran BUMN sebagai 
korporasi negara yang meliputi seluruh 

pengukuran individual terbatas. Peran 
BUMN dapat diukur dari pendekatan 
Eksternalitas-Efisiensi BUMN dan 
pendekatan dukungan BUMN pada 
agenda pembangunan berkelanjutan (tiga 
pilar SDGs), yaitu Ekonomi, Lingkungan, 
dan Sosial. Peran BUMN sebagai aktor 
pendukung pembangunan berkelanjutan 
memunculkan aspek ekonomi, lingkungan, 
dan sosial. United Nation menurunkan 
169 indikator yang yang dapat digunakan 
sebagai petunjuk ketercapaian tiga pilar 
SDGs.

Fenomena yang diturunkan dari kombinasi 
pendekatan Eksternalitas-Efisiensi BUMN 
dan pendekatan dukungan BUMN pada 
agenda pembangunan perkelanjutan

4Basri, Faisal., Munandar, Haris. (2009). Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-Mvfasalah Struktural, 
Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group

Gambar 2. Kerangka Konseptual

PERAN BUMN EKSTERNALITAS EFISIENSI

Profit : Opini Laporan Keuangan; Ukuran 
ROA, ROI, ROE, dll.

Tata Kelola: Ketaatan terhadap peraturan 
perundangan yang berlaku; Nilai 
pengelolaan aset yang dilakukan 

korporasi; Skor GCG; Efektivitas/Maturitas 
SPI; Manajemen Risiko

Penggerak Perekonomian : Dividen 
(proporsional dibandingkan dengan 
target/ keuangan/ aset); Pajak (nilai 

proporsional dibandingkan dengan aset).

SOSIAL

Pelayanan Masyarakat : (CSR (dilihat 
coverage, penyaluran, dan laporannya); 
PKBL (dilihat coverage, penyaluran, dan 

laporannya)

Efisiensi Sosial

LINGKUNGAN
Kelestarian Alam : CSR (dilihat coverage, 

penyaluran, dan laporannya)
Efisiensi Lingkungan

EKONOMI

Partisipasi langsung dalam 
pembangunan : Keterkaitan/kontribusi 

pada agenda pembangunan 
global/nasional (MDG, RPJMN, RKP, 

Program Pemerintah, Isu Strategis,dll)).

menjadi matriks Logika Peran BUMN 
seperti tampak pada Gambar 2.

Konsep model pengukuran 
i-KOMPAK merupakan kombinasi 
dimensi dari matriks peran BUMN 
yang masing-masing berkontribusi 
untuk mendapatkan Y1, Y2. ... , Yn. 
Data Yn merupakan penjumlahan dari 
masing-masing variabel pada tahun 
ke-n.
Untuk mendapatkan indeks KOMPAK 
gabungan perlu dibedakan tiga 
kelompok status BUMN sesuai 
dengan tinggi-rendah ukuran 
eksternalitas-efisiensinya. Dalam 
penerapan formula indeks, setiap 
BUMN perlu dikelompokkan sesuai 
status ukuran yang dimilikinya. 
Status A, yaitu BUMN yang memiliki 
ukuran ekternalitas dan efisiensi yang 
tinggi. Status B, yaitu BUMN yang 
tinggi ukuran eksternalitasnya, tetapi 
rendah ukuran efisiensinya. Status 
C, yaitu BUMN yang tinggi ukuran 
efisiensinya, tetapi rendah ukuran 
eksternalitasnya. BUMN dengan 
status D yang memiliki ukuran 
eksternalitas dan efisiensi rendah 
perlu dikecualikan dari pengukuran 
indeks i-KOMPAK gabungan.

Simpulan dan Saran
Pengukuran dengan i-Kompak adalah 
untuk mengetahui bahwa perwujudan 
BUMN dapat berperan dalam 
pembangunan untuk kesejahteraan rakyat 
berdasarkan sumbangan positif BUMN/D 
bagi pihak lain dalam dimensi eksternalitas 
dan dimensi efisiensi terhadap 
kesinambungan pembangunan untuk 
kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. Pengukuran indeks 
dapat dibuat dalam bentuk model yang 
secara komposit mengagregasi indikator 
relatif (relative indexed) atau indikator 
terboboti (weighted indexed) dengan 
menggunakan pendekatan regresi atau 
analisis keberlanjutan. Model memuat 
enam variabel pengukuran, yaitu Variabel 
Profit, Variabel Pelayanan Masyarakat, 
Variabel Kelestarian Alam, Variabel Tata 
Kelola, Variabel Penggerak Perekonomian, 
dan Variabel Partisipasi.
Kelemahan analisis keberlanjutan sebagai 
tools dari akuntansi sosial (social accounting) 
adalah bisa terjadi fenomena tidak semua 
transaksi barang dan jasa dapat dicatat 
dalam rupiah (imputations) dan ada 
kemungkinan terjadi transaksi dicatat lebih 
dari satu kali (double counting)5.

5http://www.yourarticlelibrary.com/notes/macroeconomics/social-accounting-meaning-components-presentation-impor-
tance-and-difficulties/30816 diakses 21 Desember 2019
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BEHAVIORAL AUDITING 
DALAM PENGAWASAN INTERN

1. Pendahuluan
Perubahan adalah keniscayaan yang 
memberi pengaruh besar pada perilaku 
individu baik dalam masyarakat 
maupun organisasi. Perkembangan 
teknologi dalam era Revolusi Industri 
4.0 dengan yang ditandai digitalisasi 
di segala bidang telah mengubah cara 
hidup manusia secara dramatis. Hal 
ini selaras dengan pernyataan yang 
disampaikan Presiden Joko Widodo 
ketika berbicara dalam forum ASEAN-
Republic of Korea (RoK) CEO Summit di 
Busan Exhibition and Convention Center 
(BEXCO) November 2019, bahwa 
revolusi Industri 4.0 mendorong 
terjadinya disrupsi dalam berbagai 
bidang dengan adanya perubahan 
berbagai sektor akibat digitalisasi. 

Perubahan yang begitu cepat memaksa 
anggota masyarakat maupun 
organisasi berperilaku menyesuaikan 
diri dengan perubahan tersebut. 
Andrias Harefa dalam bukunya 
“Mindset Therapy”, menyatakan 
bahwa sejatinya manusia dewasa 
belajar relearn atau menata ulang dan 
merekonstruksi pola pikir yang lebih 
sesuai dengan tuntutan zaman atau 
lebih dekat dengan kebenaran.

Era digitalisasi dalam kehidupan 
masyarakat maupun organisasi 
dipandang sebagai suatu peluang dan 
tantangan sekaligus ancaman. Sebagai 
contoh, di era digitalisasi sering terjadi 

kejahatan kerah putih (white collar 
crime) yang semakin canggih dan 
semakin sulit terdeteksi. Kejahatan 
dalam pencurian akses informasi yang 
berkaitan dengan perbankan yang 
disebabkan oleh perilaku personil 
yang bisa menghancurkan reputasi 
perbankan. Pada instansi pemerintah 
pun, modus operandi korupsi bisa 
bergeser lebih canggih dengan 
pemanfaatan teknologi digital sebagai 
contoh pemanfaatan ATM oleh pihak 
koruptor. 

Manusia sebagai individu di dalam 
organisasi membawa tatanan dalam 
organisasi berupa kemampuan 
kepercayaan pribadi, harapan 
kebutuhan, dan pengalaman yang 
dimilikinya; sehingga jantung masalah 
organisasi bisa saja disebabkan oleh 
faktor manusia. Dalam beberapa 
tahun terakhir, auditor dan akuntan 
juga telah menyadari dampak 
perilaku manusia terhadap isu-isu 
tata kelola dan manajemen dalam 
organisasi. Jadi, auditor intern di 
berbagai belahan dunia sudah mulai 
mempertimbangkan perilaku individu 
dan perilaku organisasi menjadi objek 
pengawasan. Sedangkan di Indonesia, 
terutama pada Aparat Pengawasan 
Instansi Pemerintah (APIP) belum 
mempertimbangkan perilaku sebagai 
objek pengawasannya. Kondisi inilah 
yang memicu dilaksanakannya kajian 
ini. 

Oleh: Mohamad Riyad

Cover 
Eko Prasojo
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Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

mengungkapkan bagaimana perasaan 
orang tentang organisasi mereka. 
Jan Otten mendefinisikan audit 
keperilakuan (behavioral auditing) 
sebagai "investigasi netral dan 
menyeluruh yang bertujuan untuk 
mendapatkan wawasan tentang 
perilaku anggota organisasi dan 
melaporkan perilaku tersebut 
dengan tujuan untuk mempengaruhi 
iklim sosial-psikologis dan budaya 
organisasi" (Otten & van der Meulen, 
2013, p 33). Berdasarkan definisi ini, 
audit perilaku dapat dilihat sebagai

Behavioral Audit Process

jenis audit soft control tertentu. 
Pendekatan audit keperilakuan 
menurut Otten dilakukan melalui 
penelitian kualitatif dan pendekatan 
'penelitian tindakan'. Hal inilah 
yang mendasari perbedaan dengan 
pengertian audit pada umumnya. 

Kemudian langkah-langkah dalam 
melakukan audit keperilakuan 
dijelaskan dalam gambar berikut ini.

Sumber: Jan Otten is founder and partner of ACS, and teacher at the post-initial programmes 
Internal Auditing & Advisory and IT-auditing & Advisory at the Erasmus University in Rotterdam

2) Perceived behavioral control (hasil yang 
diharapkan), serta 3) norma subjektif. 
Kontrol perilaku yang dirasakan 
(perceived behavioral control) berupa 
kemudahan atau kesulitan yang 
dirasakan di mana individu akan dapat 
melakukan atau tidak melakukan 
perilaku. Norma subyektif merupakan 
tekanan sosial yang diberikan pada 
individu yang dihasilkan dari 
persepsi mereka tentang apa yang 
orang lain pikir harus dilakukan 
dan kecenderungan mereka untuk 
mematuhinya. Komponen-komponen 
utama dari Theory of Planned Behavior 
(TPB) dapat digambarkan sebagai 
berikut: 

Sumber: Theory of Planned Behavioral 
(Ajzen, 2010)

Terkait dengan behavioral auditing, 
Jan Otten memperkenalkan audit 
perilaku sebagai pendekatan baru yang 
dicoba dan diuji untuk mendapatkan 
wawasan tentang masalah budaya dan 
perilaku yang relevan dalam organisasi 
berdasarkan penelitian yang solid. 
Audit perilaku juga efektif dalam

Tujuan dari kajian ini untuk 
mengetahui konsep tentang Behavioral 
Auditing dan mendapatkan gambaran 
penerapannya. Kajian dilaksanakan 
dengan melakukan review terhadap 
literatur yang diperoleh dan membuat 
intisarinya.

2. Tinjauan Pustaka
Menurut Parsons and Shils (1951), 
behavior atau perilaku adalah tindakan 
manusia yang berorientasi pada 
pencapaian tujuan atau sasaran atau 
keadaan yang diantisipasi lainnya, 
terjadi dalam situasi, diatur secara 
normatif, dan melibatkan pengeluaran 
energi atau upaya atau "motivasi". 
Menurut Schein (2004), perilaku 
ditentukan oleh 
kecenderungan 
budaya (persepsi, 
pikiran, dan 
perasaan yang 
berpola) dan 
kemungkinan 
situasional yang 
muncul dari 
lingkungan 
eksternal langsung.  

Salah satu teori 
yang terkait erat 
mengadopsi 
pendekatan kognitif 
untuk menjelaskan 
perilaku yang 
berpusat pada sikap dan keyakinan 
individu adalah Theory of Planned 
Behavior (Ajzen). Teori tersebut 
berevolusi dari teori Tindakan 
Beralasan (Fishbein dan Ajzen, 1975) 
yang mengemukakan niat untuk 
bertindak sebagai prediktor perilaku 
terbaik. Niat itu sendiri adalah hasil 
dari kombinasi sikap terhadap suatu 
perilaku yang merupakan evaluasi 
positif atau negatif dari 1) Attitudes 
towards behavior (perilaku) dan 
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penting tanpa ingin menjadi tuduhan 
pribadi yang ditujukan pada individu 
tertentu. Oleh karena itu, penting agar 
hasil audit dikomunikasikan secara 
hati-hati dan transparan.

Jadi, dapat dipahami bahwa “behavioral 
auditing adalah suatu proses penilaian 
keperilakuan anggota organisasi 
secara sistematis dengan pendekatan 
riset dan menggunakan nilai-nilai 
organisasi sebagai kriteria untuk dapat 
memberikan gambaran bagaimana 
anggota organisasi berpikir, bersikap, 
dan bertindak dalam mendukung 
tercapainya tujuan organisasi melalui 
governance, risk, dan control yang 
efektif”.

3. Praktik Behavioral Auditing
Salah satu organisasi yang telah 
menerapkan behavioral auditing adalah 
KPMG. KPMG telah mengembangkan 
model yang 
mengintegrasikan pertimbangan soft 
control ke dalam metodologi audit 
untuk membantu mengidentifikasi, 
mengukur, memantau, dan 
melaporkan perilaku personil serta 
dampaknya terhadap lingkungan 
pengendalian. Model yang telah 
digunakan di Belanda selama lebih 
dari sepuluh tahun ini didasarkan 
pada penelitian ilmiah dari Prof. Muel 
Kaptein, mitra dari KPMG Belanda dan 
pakar materi pelajaran global.
Pendekatan KPMG terhadap audit 
budaya dan perilaku terutama 
difokuskan pada tiga aspek berikut ini:

1. Kontrol tingkat entitas: termasuk 
tata kelola, pengaturan organisasi, 
tone at the top, kesadaran risiko dan 
keterbukaan, serta pelatihan (juga 
disebut instrumen kontrol perilaku);

2. Kontrol tingkat proses: meneliti 
kualitas kontrol perilaku yang 
bersyarat untuk efektivitas operasional 
hard control;

3. Analisis akar penyebab: Analisis 
perilaku secara menyeluruh yang 
memungkinkan tidak hanya 
menemukan akar penyebab dari 
temuan audit, melainkan juga 
meningkatkan rekomendasi untuk 
meningkatkan kualitas kontrol.

Culture and Behavior Control Auditing 
KPMG

Sumber : KPMG 

Keyakinan inti yang mendorong dan 
mempengaruhi perilaku organisasi 
dapat dikelompokkan ke dalam lima 
kategori. Aspek-aspek ini juga dapat 
digunakan sebagai titik awal analisis, 
yaitu :
1. kepemimpinan dan arahan 
(mencakup Risk Appetite, Role Model, 
Keterlibatan, dan merencanakan masa 
depan).
2. komitmen individu (mencakup 
kejelasan peran, kemampuan, 
akuntabilitas, insentif, dan hadiah);
3. kepemilikan bersama (mencakup 
kerja sama, tantangan, berbagi 
informasi, kejelasan kepemilikan), 
pemantauan dan kontrol;          

Berdasarkan gambar tersebut, 
pelaksanaan audit keperilakuan 
melalui beberapa fase, yaitu :
a. Persiapan 
Selama fase persiapan, auditor 
dan klien (internal) bersama-sama 
mengidentifikasi konsep kepekaan 
awal yang relevan untuk penelitian. 
Konsep kepekaan berfungsi sebagai 
alat penuntun bagi auditor selama 
pelaksanaan kerja lapangan dan 
memberikan arahan tanpa menentukan 
jalannya. Nilai-nilai bersama, standar 
etika, tanggung jawab, dan komunikasi 
merupakan beberapa contoh konsep 
kepekaan yang sering digunakan. 
Secara singkat, serangkaian konsep 
kepekaan mungkin terlihat seperti 
kerangka acuan 'normal'. Namun, 
meskipun kata-katanya mungkin sama, 
ada perbedaan besar antara konsep 
kepekaan dan kerangka referensi 
'klasik'.

b. Pengumpulan dan Memproses Data
Dalam audit keperilakuan, informasi 
yang paling relevan dikumpulkan 
selama wawancara mendalam atau 
percakapan reflektif. Setiap wawancara 
dimulai dengan beberapa hasil 
nyata terkait dengan pertanyaan 
audit. Teknik wawancara lanjutan 
dikombinasikan dengan protokol 
wawancara yang ketat mendorong 
auditee untuk mencapai kedalaman 
yang diinginkan akan memunculkan 
model mental dan persepsi mereka. 
Perbedaan penting lainnya dengan 
audit 'klasik' adalah kita tidak akan 
pernah meminta informasi langsung 
tentang konsep kepekaan dalam audit 
keperilakuan. Namun, bila auditee 
mulai membicarakannya secara 
spontan, maka auditor mengundang 
auditee untuk menggali lebih dalam 
tentang masalah ini. Selama proses ini, 
auditor mendapatkan pemahaman 

yang meningkat mengenai yang terjadi 
di organisasi.

c. Pelaporan
Setelah pemrosesan data, auditor 
mengetahui lebih banyak tentang 
subjek audit. Mereka dapat 
menjelaskan mengapa hal-hal tertentu 
terjadi di masa lalu dan mereka dapat 
memprediksi apa yang akan terjadi 
di masa depan jika tidak ada yang 
berubah. Namun, melaporkan budaya 
dan perilaku mungkin merupakan hal 
yang rumit. Laporan dengan temuan 
tentang budaya dan perilaku di atas, 
misalnya, dan kualifikasi negatif oleh 
auditor biasanya akan memicu banyak 
perlawanan.

d. Validasi
Konsep laporan disajikan kepada 
pihak yang diaudit selama proses 
validasi. Sangat penting bagi auditor 
untuk memastikan bahwa pihak yang 
diaudit merasa bahwa ini tentang 
dirinya dan pekerjaan sehari-hari 
mereka. Dalam semua kasus, segera 
setelah membaca laporan, dialog yang 
hidup dimulai tentang makna cerita 
dan di mana perbaikan diperlukan. 
Setelah proses validasi, laporan naratif 
diubah menjadi laporan audit. Di 
dalamnya memuat temuan analisis 
ditambah dengan dialog proses 
validasi. Laporan diakhiri dengan 
simpulan yang konsisten dengan 
simpulan peserta dalam proses 
validasi. 

e. Pelaporan Behavioral Auditing
Soft control dipandang sebagai masalah 
sensitif, karena menargetkan/melacak 
perilaku orang lebih dari hard control. 
Demikian pula, tim audit tidak yakin 
bagaimana mencapai keseimbangan 
yang tepat antara melaporkan temuan
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4. memungkinkan manajemen 
memahami yang sebenarnya terjadi 
dalam kegiatannya dengan cara 
yang lebih terstruktur dan objektif 
untuk mengetahui penyebab hakiki 
dari persoalan yang muncul dalam 
organisasi;
5. mendorong perubahan organisasi 
yang positif.

Peran auditor internal dan kaitannya 
dengan implementasi behavioral 
auditing sangat penting. Perilaku 
individu dalam organisasi dapat 
menjadi bidang yang menantang untuk 
auditor intern karena tidak mudah 
dilihat atau diukur, tetapi diyakini 
keterlibatan auditor internal dalam 
audit keperilakuan dan budaya dapat 
menuai nilai besar bagi organisasi. 
Auditor internal diposisikan untuk 
memberikan jaminan seputar 
perilaku, yaitu akuntabilitas individu 
dan disiplin operasional. Dengan 
memasukkan audit budaya dan 
perilaku ke dalam metodologi audit 
internal memberikan nilai tambah bagi 
organisasi dengan mengartikulasikan 
persoalan-persoalan yang terjadi di 
dalam organisasi, menguraikan akar 
penyebab persoalan tersebut, dan 
selanjutnya memberikan advis/nasihat 
atau rekomendasi perbaikan bagi 
organisasi.

Dalam rangka implementasi 
behavioral auditing, auditor internal 
membutuhkan pemahaman yang 
mendalam tentang strategi dan nilai-
nilai organisasi, serta keperilakuan 
individu. Jadi, agar pelaksanaan 
behavioral auditing dapat berjalan 
efektif, auditor intern hendaknya 
meningkatkan keahlian, kompetensi, 
dan pengetahuan, serta penguasaan 
tools yang berkaitan dengan soft control, 
terutama behavior.

Kajian ini diharapkan dapat merubah 
paradigma auditor internal yang 
memfokuskan tidak hanya pada 
capaian realisasi (output) dibandingkan 
dengan target, melainkan mengulas 
lebih dalam mengenai mengapa suatu 
kondisi/proses itu terjadi, khususnya 
dari perspektif perilaku manusia.
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4. Pelanggan (mencakup 
kepemimpinan pelanggan, 
pengambilan keputusan, informasi 
manajemen pelanggan, etos sentrisitas 
pelanggan).

Metodologi yang digunakan 
oleh KPMG untuk membantu 
mengidentifikasi, mengukur, 
memantau, serta melaporkan perilaku 
personil dan dampaknya terhadap 
lingkungan pengendalian adalah
1. menentukan tingkat maturitas 
organisasi; 
2. masukkan tes soft control tertentu 
dalam setiap audit;
3. soft controls audit;
4. pengujian data 
dan analitis untuk 
mengidentifikasi 
contoh budaya 
yang tidak pantas;
5. ulasan budaya 
secara mendalam.

4. Pembahasan
Kompleksitas 
keperilakuan dan 
budaya berarti 
bahwa tidak 
ada panduan 
praktik terbaik satu ukuran untuk 
semua (no one-size-fits-all), karena 
budaya organisasi mengacu pada 
kulminasi keyakinan, nilai-nilai, dan 
prinsip-prinsip anggota organisasi. 
Ini ditentukan tidak hanya oleh 
pengalaman individu, melainkan 
juga oleh sejarah organisasi, gaya 
manajemen, hasil, dan lingkungan 
organisasi. 

Audit keperilakuan dan budaya dapat 
dilakukan dengan berbagai cara 
menggunakan beragam metode. Audit 
keperilakuan dan budaya bukanlah 

ilmu pasti. Banyak faktor yang 
memengaruhi nilai-nilai organisasi 
dan perilaku individu, serta tingkat 
kematangan organisasi. Hal ini 
sebagaimana yang dilakukan KPMG 
dalam pemilihan metode audit behavior 
dan culture dengan memperhatikan 
tingkat kematangan (maturitas) 
organisasi. KPMG Hongkong telah 
bermitra dengan organisasi untuk 
melakukan audit keperilakuan dan 
budaya menggunakan metodologi 
global dan pendekatannya disesuaikan 
dengan kebutuhan lokal. Organisasi 
secara proaktif memikirkan budaya 
dan hal ini bervariasi tergantung pada 

organisasi, serta ada 
banyak metode tentang 
audit budaya. Biasanya 
setelah tinjauan, dewan 
merekomendasikan 
masalah yang perlu 
diatasi dan organisasi 
membangun solusi 
ke dalam rencana 
pengoperasian, misalnya 
dalam pelatihan, untuk 
meningkatkan budaya.

Adapun manfaat dari 
behavioral auditing antara lain
1. membantu memberikan 
keyakinan kepada pimpinan untuk 
mempromosikan lingkungan yang 
berintegritas dan nilai-nilai etika;
2. memberikan manfaat menghindari 
skandal/persoalan-persoalan organisasi 
sekaligus memberikan nilai tambah 
bagi organisasi;
3. mendukung penyampaian nilai 
pemangku kepentingan dengan 
memungkinkan organisasi secara 
proaktif mengelola risiko dan 
memperbaiki kegagalan pengendalian 
internal; 
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1. The Wise Man
People have been coming to the wise man, 
complaining about the same problems 
every time. One day he told them a joke and 
everyone roared in laughter. After a couple 
of minutes, he told them the same joke and 
only a few of them smiled. When he told the 
same joke for the third time no one laughed 
anymore.
The wise man smiled and said, “You can’t 
laugh at the same joke over and over. So 
why are you always crying about the same 
problem?”

Moral of the story:
Worrying won’t solve your problems, it’ll 
just waste your time and energy.

2. The Struggles of Our Life
Once upon a time a daughter complained to 
her father that her life was miserable and that 

she didn’t know how she was going to make 
it. She was tired of fighting and struggling 
all the time. It seemed just as one problem 
was solved, another one soon followed. Her 
father, a chef, took her to the kitchen. He 
filled three pots with water and placed each 
on a high fire. Once the three pots began to 
boil, he placed potatoes in one pot, eggs in 
the second pot and ground coffee beans in 
the third pot. He then let them sit and boil, 
without saying a word to his daughter. The 
daughter, moaned and impatiently waited, 
wondering what he was doing. After twenty 
minutes he turned off the burners.
He to ok the potatoes out of the pot and 
placed them in a bowl. He pulled the eggs 
out and placed them in a bowl. He then 
ladled the coffee out and placed it in a cup.
 Turning to her, he asked, “Daughter, what 
do you see?”
“Potatoes, eggs, and coffee,” she hastily 
replied.
“Look closer,” he said, “and touch the 
potatoes.” She did and noted that they were 
soft.
He then asked her to take an egg and break 
it. After pulling off the shell, she observed the 
hard-boiled egg. Finally, he asked her to sip 
the coffee. Its rich aroma brought a smile to 
her face.
“Father, what does this mean?” she asked.
He then explained that the potatoes, the 
eggs, and coffee beans had each faced the 
same adversity-the boiling water. However, 
each one reacted differently. The potato 
went in strong, hard, and unrelenting, but in 
boiling water, it became soft and weak.

The 5 Best Short Moral Stories with 
Valuable Lessons

Teks Yulia Pramita Rahman

Stories that have morals and messages behind them are always 
powerful. Some of these stories are very short and basic. 

However, the strength of the message remains the same.
Here is some more of the best short moral stories:
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wanted the air while you were in the water, 
then you will get it. There is no other secret.”

Moral of the story: A burning desire is the 
starting point of all accomplishment. Just like 
a small fire cannot give much heat, a weak 
desire cannot produce great results.

5. The Reflections
Once a dog ran into a museum filled with 
mirrors. The museum was very unique, 
the walls, the ceiling, the doors, and even 
the floors were made of mirrors. Seeing his 
reflections, the dog froze in surprise in the 
middle of the hall. He could see a whole 
pack of dogs surrounding him from all sides, 
from above and below.
The dog bared his teeth and barked all the 
reflections responded to it in the same way. 
Frightened, the dog barked frantically, 
the dog’s reflections imitated the  dog and 
increased it many times. The dog barked 
even harder, but the echo was magnified. 
The dog, tossed from one side to another 
while his reflections also tossed around 
snapping their teeth.
Next morning, the museum security guards 

found the miserable, lifeless dog, surrounded 
by thousands of reflections of the lifeless dog. 
There was nobody harmed the dog. The dog 
died by fighting with his own reflections.

Moral of the story: The world doesn’t bring 
good or evil on its own. Everything that is 
happening around us is the reflection of our 
own thoughts, feelings, wishes, and actions. 
The world is a big mirror. So let’s strike a 
good pose!

References:
https://alltimeshortstories.com/short-stories-
about-life/
https://medium.com/the-post-grad-survival-
guide/7-short-moral-stories-that-changed-
my-life
https://wealthygorilla.com/best-short-moral-
stories/

 

The egg was fragile, with the thin outer shell 
protecting its liquid interior until it was put 
in the boiling water. Then the inside of the 
egg became hard.
However, the ground coffee beans were 
unique. After they were exposed to the 
boiling water, they changed the water and 
created something new.
“Which one are you?” he asked his 
daughter. “When adversity knocks on your 
door, how do you respond? Are you a 
potato, an egg, or a coffee bean?”

Moral of the story: 
In life, things happen around us, things 
happen to us, but the only thing that truly 
matters is how you choose to react to it and 
what you make out of it. Life is all about 
leaning, adopting, and converting all the 
struggles that we experience into something 
positive.

3. Having a Best Friend
A story tells that two friends were walking 
through the desert. During some point of 
the journey they had an argument, and one 
friend slapped the other one in the face. The 
one who got slapped was hurt, but without 
saying anything, wrote in the sand;
“Today my best friend slapped me in the 
face.”
They kept on walking until they found an 
oasis, where they decided to take a bath. The 
one who had been slapped got stuck in the 
mire and started drowning, but the friend 
saved him. After he recovered from the near 
drowning, he wrote on a stone;
 “Today my best friend saved my life.”
 The friend who had slapped and saved his 
best friend asked him;

 “After I hurt you, you wrote in the sand and 
now, you write on a stone, why?”
 The other friend replied;
 “When someone hurts us, we should write 
it down in sand where winds of forgiveness 
can erase it away. But, when someone does 
something good for us, we must engrave it 
in stone where no wind can ever erase it.”
 
Moral of the story: 
Do not value the things you have in your life. 
But value who you have in your life.

4. Cultivate a Burning Desire Backed by 
Faith.
Once a young man asked the wise man, 
Socrates, the secret to success. Socrates 
patiently listened to the man’s question and 
told him to meet him near the river the next 
morning for the answer.
The next morning Socrates asked the young 
man to walk with him towards the river. As 
they went in the river the water got up to 
their neck. But to the young man’s surprise, 
Socrates ducked him into the water.
The young man struggled to get out of the 
water, but Socrates was strong and kept 
him there until the boy started turning blue. 
Socrates pulled the man’s head out of the 
water. The young man gasps and took a 
deep breath of air. Socrates asked, ‘What did 
you want the most when your head was in 
the water?” The young man replied, “Air.” 
Socrates said, “That is the secret to success. 
When you want success as badly as you 
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Miliki Sebuah Alasan
Teks Putut Hardiyanto

Sebagai saran bagi pembaca untuk 
pembelajaran aktif (active reader for 
active learner), Hagy memberikan 
sepuluh langkah agar proses membaca 
menjadi menarik dan menyenangkan. 
Setelah memanfaatkan keunikan 
Anda, langkah selanjutnya adalah 
memiliki sebuah alasan sebagai 
pembaca untuk pembelajaran aktif.
“Memiliki sebuah alasan” merupakan 
kumpulan kegiatan yang bertujuan 
untuk menemukan tempat di mana 
Anda menjadi peduli terhadap 
sesuatu. Anda menemukan alasan 
sebagai pembaca yang memiliki 
sebuah tujuan dan hasrat untuk 
memperkuat kepedulian pada sesuatu. 
Membaca aktif dapat diwujudkan 
sebagai kegiatan menarik dengan 
memiliki sebuah alasan adalah (1) 
mengingat apa yang membuat Anda 
menangis, (2) memberi dengan 
pamrih, (3) membelanjakan uang 
sebagai sesuatu yang sangat berharga, 
(4) jangan takut kotor, (5) bicaralah, (6) 
kerjakan yang terbaik dengan baik, (7) 
korbankan hal biasa demi hal besar, 
(8) jadilah sang hero, (9) apapun lebih 
baik daripada tidak sama sekali, (10) 
cari titik tumpu, (11) susun semua 
sesuai urutan, serta (12) siapkan meja 
dan berbagilah. 

Ingat pada apa yang membuat 
Anda menangis
Ingatkah Anda pada sebuah tempat, 
sebuah lagu, seseorang yang 
mendorong Anda untuk bertindak 
atau bicara? Saat ini persembahkan 
sedikit diri Anda untuk semua 
kenangan itu. Rasakan segala 
kenangan yang membuat Anda 
bungkam, terpaku, sampai pada suatu 

titik di mana reaksi berikutnya yang 
ingin Anda lakukan adalah melepaskan 
semua ketegangan dengan bertindak. 
Ubahlah kenangan yang membuat 
Anda menangis menjadi kenangan yang 
memperkuat Anda untuk menjadikan 
membaca sebagai proses yang menarik 
dan menyenangkan.

Memberi dengan pamrih
Memberi dengan berharap akan ada 
balasan di masa depan adalah suatu cara 
untuk menjaga keberlangsungan siklus 
memberi-menerima. Ini merupakan 
langkah resiprokal karena nyaman 
rasanya mendapat balasan atas tindakan 
yang kita lakukan. Berbalas memberi, 
berbalas bermurah hati. Istimewa 
rasanya kalau Anda bisa menjadi 
katalisator siklus memberi-menerima 
bagi sekumpulan orang atau organisasi. 
Bayangkan jika keringanan pajak Anda 
dapat dialihkan untuk kepentingan 
sumbangan amal dan bantuan sosial 
lainnya? Jadi, Anda dapat menjadikan 
langkah memberi dengan pamrih sebagai 
cara untuk menjadikan siklus memberi-
menerima berlangsung dalam proses 
membaca yang Anda lakukan. Ada 
paragraf yang perlu Anda tambahkan, 
sementara ada sesuatu yang Anda terima 

Belanjakan uang sebagai sesuatu 
yang sangat berharga
Bayangkan waktu yang Anda 
membelanjakan untuk membaca adalah 
sesuatu yang sangat berharga. Maka 
Anda perlu mengetahui beberapa hal, 
yaitu “Siapa yang membayar Anda 
untuk membaca? Di mana Anda  
mendapatkannya? Siapakah orang atau 
organisasi yang terlibat dalam urusan 
penugasan? Apakah Anda setuju 
dengan kepentingan, praktik, dan 
perilaku mereka? Apapun jawabannya, 
yakinlah bahwa pembelanjaan waktu 
sebagai sesuatu yang sangat berharga 
seluruhnya ada dalam genggaman 
keputusan Anda.

Jangan takut kotor
Apa “kotoran” dalam membaca? 
Dapat terjadi Anda bertemu dengan 
banyak kesalahan teknis yang tidak 
disengaja dibuat oleh pengarang. 
Kotoran ini kemudian menjadi sampah 
di dalam pikiran Anda yang membuat 
pemahaman Anda terganggu. Hal ini 
merupakan risiko yang perlu Anda 
pertimbangkan di awal perjalanan. 
Anda perlu meningkatkan kepekaan 
dan selalu bersikap serius. Anda 
juga perlu terlibat sepenuhnya. Bila 
diperlukan Anda dapat membaca ulang 
seluruh bahan bacaan Anda agar benar-
benar paham dengan seluruh isi buku. 
Yakinlah bahwa penonton tidak pernah 
menjadi berita utama, demikian pula 
dengan komentator. 

Anda sebagai pelaku yang mau 
mendaki sampai menakhlukkan bagian 
tersulit di gugus terdepan lah yang 
paling berhak masuk dalam kolom 
berita utama.

Bicaralah
Munculkan suara Anda dalam 
perjalanan membaca. Munculkan suara 
yang bernada “mengerikan”, yang perlu 
“diabaikan”, atau sesuatu yang “ini 
bagus sekali!” Bicaralah! Munculkan 
suara-suara yang mendorong untuk 
Anda melanjutkan tulisan dalam bab 
yang sedang Anda baca atau suara yang 
berkata “Ah... cukup sampai di sini 
saja”, kemudian Anda memutuskan 
untuk berpindah bab atau ganti bacaan. 
Mungkin terdengar aneh bawa Anda 
membuat tulisan tentang suara yang 
muncul saat Anda menjadi pembaca 
aktif. Catatan Anda menjadi unik 
karena memuat hal-hal penting tentang 
bacaan dan memuat emosi Anda dalam 
perjalanan membaca. Ini tentu menjadi 
sesuatu yang menari. Tulisan Anda 
menjadi lebih hidup.

Kerjakan yang terbaik dengan baik
Buku adalah karya tulis yang dikemas 
dalam format dan komposisi terbaik 
oleh sang pengarang. Pesan yang ingin 
disampaikan secara jelas dapat disimak 
dalam daftar isi dan kata pengantar. 
Namun, Anda sebagai pembaca aktif 
dapat menambah nilai kegunaan 
buku tersebut dengan menuliskan lagi 
sesuatu yang keren, terlihat sederhana, 
atau alinea yang tidak tuntas karena 
belum ada seorangpun yang pernah 
menuliskannya. Tanyakanlah selalu 
kepada diri Anda, “Apakah ini kerja 
terbaik yang sudah dilakukan? Adakah 
langkah jitu lain yang dapat dilakukan? 
Apakah langkah baik itu sudah ada 
namanya? Gunakan waktu Anda untuk 
mengerjakannya.
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Korbankan kan hal biasa demi hal 
besar
Korbankan hal biasa (tidak ada imbalan 
dan tidak ada risiko) demi hal besar 
(imbalan tinggi dan risiko tinggi). 
Jangan sampai terjadi membaca menjadi 
hal biasa, juga jangan membaca hanya 
mencari kepuasan diri (imbalan tinggi) 
tanpa ada pengaruh apapun pada 
lingkungan (tidak ada risiko). Lebih 
jauh hindarkan juga membaca malah 
menjadi hal yang dapat membahayakan 
diri (risiko tinggi) dengan hanya sedikit 
manfaat untuk Anda (imbalan rendah). 
Salah satu bahaya dalam membaca 
adalah apabila Anda percaya begitu 
saja dengan apa yang Anda baca. 
Bahaya! Bersikap kritislah! Jika Anda 
tidak sanggup melakukannya berarti 
reading is dangerous (Grant Snider, 
2013). Bahaya membaca yang lainnya 
adalah Anda menjadi teralienasi dari 
lingkungan dan menjadi tidak peduli 
dengan apa yang sedang berlangsung.

 
Jadilah sang pahlawan
Menjadi pahlawan dalam membaca 
aktif? Bagaimana menjelaskannya? 
Selalu ada hal penting yang dapat 
ditularkan kepada orang lain tentang 
kisah-kisah memukau yang apabila 
orang lain melaksanakannya akan 
menjadikan Anda sebagai sosok yang 
pantas disebut pahlawan membaca. 
Buku yang dikarang oleh Norman 
Empath (2019) berjudul How To Analyze 
People merupakan buku panduan 
membaca yang sudah memasukkan 
unsur manusia dari sudut analisis 

bahasa tubuh, psikologi kebiasaan 
manusia, jenis kepribadian, dan 
teknik psikologis. Anda bisa menjadi 
pahlawan dengan menghasilkan tulisan 
tentang bagaimana membaca aktif dari 
hal-hal menarik yang Anda temukan 
dalam perjalanan membaca yang pantas 
Anda bagikan kepada orang lain.

Apapun lebih baik daripada tidak 
sama sekali
Ini adalah hal sederhana dan mudah 
yang dapat dilakukan oleh semua 
pembaca aktif, mulai membuat daftar 
buku-buku yang hendak dibaca. Ini 
seperti orang yang mau pergi ke ke 
pasar dan mulai membuat catatan 
belanja dengan menuliskan semua 
daftar belanja ke dalam secarik kertas. 
Anda juga bisa melakukan hal bodoh 
seperti membaca judul-judul e-book 
yang ada sudah Anda kumpulkan 
sepanjang tahun.

 
Juga Anda membongkar perpustakaan 
pribadi Anda sambil membersihkan 
buku-buku yang sudah dibaca dan 
yang belum. Tindakan adalah sesuatu 
yang penting meskipun remeh. 
Hembusan udara dan tetesan air 
apabila berkumpul dan bergerak secara 
cepat merupakan awal terjadinya hujan 
badai petir. Reaksi fusi pada level atom 
hidrogen dalam skala dan tekanan 
gravitasi yang masif merupakan proses 
munculnya matahari.

Cari titik tumpu
Selalu ada kulit dan isi. Di balik yang 
kelihatan, di balik yang terjadi di 
permukaan, di balik acara seremonial, 
selalu ada hal penting yang menjadi 
raison d’etre, reason for being, sesuatu 
yang menjadi penyebab kejadian. 
Tugas Anda sebagai pembaca aktif 
adalah menemukan nutshell dari 
seluruh perjalanan yang Anda lakukan. 
Bekerjalah dari titik tumpu tersebut 
dan buatlah menjadi jelas. Tumpuan 
yang tepat akan menyelesaikan banyak 
hal. Titik tumpu adalah pengungkit 
untuk membongkar harta berharga 
di balik tumpukan “kebenaran” 
dan ‘kenyataan”. Titik tumpu juga 
menjadi alasan untuk aksi yang dapat 
diinspirasikan dari bahan pembicaraan, 
rilis media, dan rekaman suara.

Susun sesuai urutan
Akhirnya keteraturan menjadi salah 
satu yang tidak bisa dilewatkan begitu 
saja. Keteraturan adalah kemampuan 
menyusun segala sesuatu dalam urutan 
tingkat kepentingan dan prioritas. 
Mulailah menyusun informasi yang 
Anda baca dalam suatu kontinum 
yang bergerak dari titik hal yang 
tidak prioritas, tetapi sangat penting, 
menuju ke titik hal yang tidak penting 
tetapi sangat prioritas. Kemampuan 
menjadikan segala sesuatu yang teratur 

tidak datang secara tiba-tiba. Ada 
proses menjadi lebih baik setelah ada 
pengulangan. Kuncinya adalah apabila 
Anda berhasil memberikan prioritas 
pada hal penting, maka segala yang lain 
akan teratur dengan sendirinya.

Siapkan meja dan berbagilah
Undanglah sebanyak-banyaknya 
orang ke meja perjamuan Anda. 
Bagikan gagasan Anda dan pastikan 
ketersediaannya dan orang menyukai 
kumpulan gagasan yang Anda miliki. 
Kerja sama adalah titik di mana Anda 
mengerahkan kumpulan orang dan 
akumulasi kekuatan untuk melahirkan 
energi yang siap dibagikan. Ini seperti 
Anda menyelenggarakan pesta kebun 
yang dihadiri oleh banyak orang yang 
masing-masing membawa masakan 
untuk dihidangkan dan dimakan 
bersama. Sebagai pembaca aktif, tugas 
Anda adalah menyediakan meja tempat 
berbagai gagasan diletakkan untuk 
dinikmati oleh mereka yang akan 
membaca tulisan dari hasil bacaan 
Anda.

Sumber:
Hagy, J. 2014. Cara Menjadi Menarik 
dalam 10 Langkah Sederhana. Jakarta: 
Gramedia.
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IMPLEMENTASI PENELITIAN KUALITATIF 
DENGAN MENGGUNAKAN
ANALISIS SEMIOTIKA

Teks M. Riyad

Salah satu metode dalam 
penelitian kualitatif adalah 
analisis semiotika. Semiotika 
adalah ilmu yang mempelajari 

sistem tanda seperti bahasa, kode, sinyal, 
simbol, dan sebagainya. Kata semiotika 
sendiri berasal dari kata Yunani 
“semeion” yang artinya adalah “tanda”. 
Semeion digunakan oleh orang Yunani 
untuk merujuk kepada ilmu yang 
mengkaji sistem perlambangan atau 
sistem tanda dalam kehidupan manusia. 
Jadi, yang menjadi perhatian semiotika 
adalah mengkaji dan mencari tanda-
tanda dalam wacana serta menerangkan 
maksud daripada tanda-tanda tersebut, 
serta mencari hubungannya dengan ciri-
ciri tanda tersebut untuk mendapatkan 
makna signifikasinya atau makna 
tersirat dan tersurat di balik tanda.

Tanda-tanda tersebut dapat berupa 
gerakan anggota badan, gerakan mata, 
mulut, bentuk tulisan, warna, bendera, 
bentuk dan potongan rumah, pakaian, 
serta karya seni seperti sastra, lukisan, 
patung, film, tari, musik, dan lain-lain 
yang berada di sekitar kehidupan kita.

Kemudian beberapa tokoh semiotika 
yang terkenal adalah Ferdinand De 
Saussure (1857 - 1913) yang bukan saja 
terkenal sebagai ahli linguistik, tetapi 
juga banyak dirujuk sebagai tokoh 
semiotik dalam bukunya berjudul 
Course in General Linguistics. Selain itu, 
ada Charles Sanders Peirce (1839 -1914) 
seorang filsuf Amerika, dan Charles 
Williams Morris (1901 - 1979) yang 
mengembangkan behaviourist semiotics. 
Selain itu, tokoh yang mengembangkan 
teori-teori semiotik modern adalah 
Roland Barthes (1915 - 1980) dan 
Algirdas Greimas (1917 - 1992). Tokoh-
tokoh tersebut di atas sebagian besar 
menggunakan metode strukturalisme, 
yaitu sebuah metode yang telah diacu 
oleh banyak ahli semiotik berdasarkan 
model linguistik struktural De Saussure.
Selanjutnya adalah apa yang menjadi 
objek semiotika? Objeknya adalah tanda 
yang dihasilkan oleh manusia bisa 
berupa sebuah bendera kecil, isyarat 
tangan, sebuah kata, suatu kebiasaan 
makan, gejala mode, peristiwa 
memerahnya wajah, suatu kesukaan 
tertentu, letak bintang tertentu, suatu 
sikap, setangkai bunga, rambut 
uban, sikap diam membisu, gagap, 
berbicara cepat, berjalan sempoyongan, 
dan sebagainya. Dalam semiotika 
sendiri terdapat dua aspek tanda, 
yaitu penanda (signifier) dan petanda 
(signified). 
Penanda adalah yang ditangkap oleh 
indra kita seperti bunyi, huruf, kata, 
gambar, warna, obyek, dan sebagainya. 
Petanda adalah konsep atau apa 
yang dipresentasikan oleh penanda. 
Gambaran dari kedua aspek tersebut 
dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Apabila dilihat dari jenisnya, terdapat 
sembilan jenis semiotik, yaitu 
1. Semiotik Analitik merupakan    
semiotik yang menganalisis sistem 
tanda, dimana tanda dianalisis menjadi 
ide, obyek, dan makna; 
2. Semiotik Deskriptif adalah semiotik 
yang memperhatikan sistem tanda yang 
dapat kita alami sekarang meskipun 
ada tanda yang sejak dahulu tetap 
seperti yang disaksikan sekarang;
3. Semiotik Faunal Zoosemiotic 
merupakan semiotik yang khusus 
memperhatikan sistem tanda yang 
dihasilkan oleh hewan; 
4. Semiotik Kultural merupakan 
semiotik yang khusus menelaah sistem 
tanda yang ada dalam kebudayaan 
masyarakat; 
5. Semiotik Naratif adalah semiotik 
yang membahas sistem tanda dalam 
narasi yang berwujud mitos dan cerita 
lisan (folklore); 
6. Semiotik Natural atau semiotik yang 
khusus menelaah sistem tanda yang 
dihasilkan oleh alam. 
7. Semiotik Normatif merupakan 
semiotik yang khusus membahas sistem 
tanda yang dibuat oleh manusia yang 
berwujud norma-norma;
8. Semiotik Sosial merupakan semiotik 
yang khusus menelaah sistem tanda 
yang dihasilkan oleh manusia yang 
berwujud lambang, baik lambang 
kata maupun lambang rangkaian kata 
berupa kalimat; 
9. Semiotik Struktural adalah semiotik 
yang khusus menelaah sistem tanda 
yang dimanifestasikan melalui struktur 
bahasa.
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Analisis Semiotika sendiri dianggap 
sebagai metode penelitian karena dapat 
digunakan untuk menafsirkan makna 
dari suatu pesan komunikasi baik yang 
tersirat maupun yang tersurat. 

Makna yang dimaksud tersebut 
mulai dari parsial hingga makna 
komprehensif, sehingga dapat diketahui 
motif komunikasi dari komunikatornya. 
Selain itu, pemaknaan simbol juga 
dapat menggunakan denotatif dan 
konotatif atau nilai-nilai ideologis atau 
mitologis dan kultural.
Dalam penelitian kualitatif dengan 
menggunakan Analisis Semiotika, 
diperlukan juga validitas dengan 
melihat 
1. Keterlibatan, artinya seberapa besar 
keterlibatan peneliti pada objek yang 
diteliti sesuai fokus penelitian yang 
dipilih. Sebanyak apa pengalaman 
penelitian sesuai naskah yang dianalisis. 
Apabila keterlibatan dan pengalaman 
yang cukup, dapat diduga penafsiran 
didukung oleh data dan deskriptif, 
narasi, serta argumentatif yang kuat.
2. Ketekunan, artinya memperkirakan 
semua aspek dalam proses pemaknaan 
teks. Pemaknaan dapat dilakukan 
berdasarkan perspektif dari berbagai 
bidang keilmuan yang dipilih peneliti.

3. Triangulasi data, yakni triangulasi 
metode maupun triangulasi sumber 
data, misalnya dengan menggunakan 
teks lain yang objeknya sama dan 
membandingkan penafsiran dengan 
penafsiran lain dari berbagai sumber 
penafsiran. 
4. Uraian rinci, artinya seberapa 
rinci teks dianalisis. Semakin rinci 
dan sistimatis paparan hasil analisis, 
yaitu deskriptif, naratif, argumentatif, 
dan menghasilkan pernyataan baru, 
maka semakin berkualitas penelitian 
semiotikanya. 

Tahapan dalam melakukan teknik 
Analisis Semiotika sendiri dapat 
diuraikan sebagai berikut:
1. Definisikan objek analisis;
a. Buat konsep yang jelas apa yang akan 
diteliti, misalnya pengawasan internal, 
korupsi, atau reformasi birokrasi;
b. Cari landasan teori yang relevan 
dengan konsep objek analisis;
c. Buat asumsi-asumsi pada teori 
tersebut.
2. Mengumpulkan teks atau corpus 
(objek penelitian yang akan dibedah 
dengan analisis semiotika) berupa teks, 
gambar, patung, lukisan foto, film, dan 
bentuk artefak lainnya.

3. Jelaskan teks dengan:
a. membuat identifikasi dari elemen-
elemen yang ada di dalam corpus;
b. memilih model dan teknik analisis 
yang sesuai (Barthes, Saussure, 
Kristeva, Pierce, Umberto Eco, dan lain-
lain);
c. mencari terlebih dahulu ikon, 
metafora, atau diagram;
d. menjelaskan indeks dari masing-
masing ikon.
4. Tafsirkan teks dengan:
a. memulai dari tahapan sintaktik, 
semantik, dan pragmatik dari tanda-
tanda yang ditemukan di tahap 
sebelumnya;
b. melanjutkan dengan menafsirkan 
menggunakan model analisis semiotika 
yang dipilih.
5. Jelaskan kode-kode kultural:
a. pada obyek penelitian berlaku 
kode-kode budaya tertentu. Jelaskan 
bagaimana elemen-elemen dalam 
sistem budaya dan masyarakat yang 
diaplikasikan dan diimplementasikan;
b. dengan mencari referensi sebanyak 
dan seakurat mungkin tentang latar 
belakang budaya yang menjadi latar 
belakang sebuah objek.

6. Buat generalisasi.
a. Cara termudah dalam 
menggeneralisasikan temuan-temuan 
adalah dengan membuat tabel;
b. Tabel dibuat sefleksibel mungkin, 
sehingga memudahkan peneliti dan 
pembaca, serta menemukan koreksi-
koreksi yang mungkin dibutuhkan.
7. Buat simpulan dengan 
menghubungkan hipotesis.
a. Hubungkan hasil temuan yang sudah 
disajikan dalam tabel dengan teori yang 
dipakai sebagai kerangka analisis;
b. Jika berkaitan erat dengan teori, 
maka hasil riset sifatnya menguatkan 
penjelasan teori;
c. Jika tak berkaitan erat dengan teori, 
berarti ditemukan sesuatu yang unik 
yang perlu direkomendasikan untuk 
diteliti lebih lanjut.

Referensi:
Trisulo, Evy. November 2019. Analisis 
Semiotika (Suatu Pengantar): Bahan Ajar 
Diklat Metodologi Penelitian Kualitatif. 
Ciawi, Bogor.
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UKURAN KINERJA KEBERHASILAN 
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

Internal auditor memberikan kontribusi 
dalam organisasi. Banyak pekerjaan 
internal auditor yang terbungkus 

dalam assurance dan consulting yang dapat 
memberikan nilai tambah bagi organisasi. 
Dalam pemerintahan, aparat pengawasan 
intern pemerintahan (APIP) bahkan diberi 
mandat yang besar, sehingga dalam 
sebuah APIP di Pemda hampir enam 
puluh persen sumber daya yang dimiliki 
digunakan untuk melakukan kegiatan 
yang bersifat mandatori seperti melakukan 
review atas laporan keuangan. Akan tetapi, 
apa sebenarnya yang menjadi ukuran 
kinerja sebuah internal auditor khususnya 
APIP?
Internal auditor ada untuk memberikan 
nilai tambah bagi organisasi. Hal ini sudah 
jelas dinyatakan dalam definisi internal 
auditor. IIA memberikan definisi internal 
auditing is an independent, objective assurance 
and consulting activity designed to add value 
and improve an organization accomplish 
its objectives by bringing a systematic, 
disciplined approach to evaluate and improve 
the effectiveness of risk management, control, 
and governance process. Namun, apa ukuran 
yang menunjukkan bahwa internal auditor 
telah bekerja mengikuti definisi tersebut?                                                                                   
Ada adagium yang menyatakan bahwa 
kalau tidak bisa diukur maka tidak dapat 
dikelola. Artinya ketika internal auditor 
tidak dapat merumuskan indikator 
kinerjanya, maka sebenarnya sulit 
menyatakan bahwa organisasi internal 
tesebut telah dikelola dengan baik. Oleh 
karena itu, ukuran kinerja menjadi penting.                                                         

Ukuran kinerja sangat penting bagi sebuah 
organisasi untuk khususnya internal 
auditor. World Bank (2018) menyatakan 
ada empat manfaat yang diperoleh 
dari pengukuran kinerja. Selanjutnya 
dinyatakan oleh World Bank sebagai 
berikut:

There are many benefits of performance 
measurement for the internal audit activity,  
including:                    
• Providing objective data for improvement 

through self-evaluation and/or 
benchmarking;                              

• Increasing the effectiveness and efficiency 
of their work;.

• Demonstrating the value internal 
audit brings to an organization and its 
management;                                             

• Helps gain credibility, objectivity and 
accountability of the internal audit 
function.

Akan tetapi, apakah kinerja internal 
auditor dapat diukur? Ternyata tidak 
mudah membuat ukuran kinerja internal 
auditor. Hal ini terjadi di sektor komersil 
maupun di sektor publik. Dalam survei 
yang dilakukan oleh Hill pada tahun 
2009 terungkap bahwa tiga puluh 
persen organisasi internal auditor belum 
menyelenggarakan pengukuran kinerja. 
Survei tersebut melibatkan perusahaan 
swasta dan juga organisasi pemerintah.
Mengenai ukuran kinerja internal auditor 
ini, IIA nampaknya tidak mengatur secara 
detail. Standar yang mengatur mengenai 

Oleh: Jamason Sinaga

ada empat aspek yang dinilai, yaitu Audit 
Committee, Management/Auditee, Internal 
Audit Process, dan Innovation and Capabilities 
yang terbungkus dalam IIA Standards 
Departmental Outcomes and Priorities 
Legislation/Policy sebagaimana dapat 
dilihat dalam gambar di bawah.
Dalam praktiknya, internal auditor 
mengembangkan ukuran-ukuran 
kinerjanya sendiri. Anderson et.al 
(2017) tidak menyatakan secara spesifik 
ukuran kinerja internal auditor, melainkan 
ditentukan dengan seberapa jauh internal 
auditor dapat mencapai mission/goal-nya. Di 
samping itu, ukuran kinerja harus sesuai 

hal ini yang diacu berbagai tulisan 
adalah Standar 1300 mengenai “Quality 
Assurance and Improvement Program” 
yang menyatakan bahwa “The Chief Audit 
Executive must develop and maintain a quality 
assurance and improvement program that 
covers all aspects of the internal audit activity”. 
Dalam interpretasinya, IIA menambahkan 
“…The program also assesses the efficiency and 
effectiveness of the internal audit activity and 
identifies opportunities for improvement”.
Akan tetapi IPPF Practical Guide 
menawarkan pengukuran efektivitas 
kinerja menggunakan model Balance 
Score Card. Dalam pengukuran tersebut 

Sumber: The IIA Netherlands, 2016.
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dengan piagam internal audit, 
memperhatikan 
masukan dari senior 
management, dan  
dikomunikasikan 
kepada komite 
audit.
Beberapa 
organisasi 
internal auditor 
menggunakan 
perspektif 
Balance Scorecard 
dan mengukur 
kinerjanya 
dengan membuat 
ukuran-ukuran 
yang lebih rinci. 
Ukuran-ukuran tersebut dilengkapi 
dengan indikator-indikator sehingga dapat 
menggambarkan capaian dalam periode 
waktu tertentu, misalnya pengukuran 
kinerja perusahaan ADAC.
ADAC membuat indikator kinerja internal 
auditor menggunakan perspektif Balance 
Scorecard yang digambarkan dalam internal 
audit strategy map. Dalam internal audit 
strategy map ditampilkan empat unsur 
Balance Scorecard sebagaimana yang 
tercantum dalam IPPF yang terdiri dari 
Audit Committee, Management, Internal 
Processes, dan Innovation. Strategi map 

membagi area berdasarkan strategi 
organisasi secara keseluruhan. Penerapan 
model ini di perusahaan ADAC dapat 
disajikan sebagai berikut:
The main focus of the Internal Audit Business 
Model, which supports the organisation’s 
overall strategy, is on the following main areas:
Add value to ADAC; 
Be cost efficient (costs per IA Report need to be 
competitive); 
Focus on topics / processes of most interest for 
ADAC; 
Increase audit days / year by reducing admin 
time;

areas: (i) OAG staffing and training; (ii) 
annual work program deliverables; (iii) 
implementation of audit recommendations; (iv) 
client feedback; and (v) productivity measures.”
Bagaimana dengan pengukuran kinerja 
internal auditor sektor publik khususnya 
pemerintahan di Indonesia? Ukuran 
kinerja internal auditor atau aparat 
pengawasan intern pemerintah (APIP) 
dapat dilihat dalam laporan kinerja yang 
diterbitkan setiap tahun. APIP ternyata 
membuat dan mengembangkan indikator 
kinerjanya sendiri.
Inspektur Kota Tangerang dalam perjanjian 
kinerja (perubahan Tahun 2019) antara 
Walikota dan Inspektur Kota Tangerang 
mencatat ada lima indikator kinerja yaitu 
Persentase Nilai hasil Evaluasi SAKIP 
OPD Minimal BB, Persentase rekomendasi 
temuan hasil pemeriksaan internal yang 
ditindaklanjuti, Tingkat Maturitas SPIP 
Level 4, Tingkat Kapabilitas APIP Level 
3 Penuh, dan Persentase Nilai SAKIP 
OPD. Di sini terlihat bahwa ada indikator 
kinerja yang capaiannya ditentukan oleh 
inspektorat sendiri, seperti Nilai Hasil 
Evaluasi SAKIP OPD. Yang melakukan 
evaluasi dan yang memberikan nilai 
hasil evaluasi OPD adalah inspektorat 
sendiri. Untuk mencapai hasil evaluasi 
SAKIP OPD, inspektorat bisa menjadi 
tidak objektif karena terikat oleh indikator 
kinerjanya. Hal yang sama juga dapat 
terjadi pada indikator kinerja Persentase 
Rekomendasi Temuan  Hasil Pemeriksaan 
Internal yang Ditindaklanjuti. Untuk 
mengejar kinerja ini, inspektorat bisa 
saja membuat temuan yang “ringan” 
untuk ditindaklanjuti atau temuan yang 
“berat”, tetapi dengan tindak lanjut yang 
ringan. Hal lain yang dapat dilihat adalah 
ada kegiatan lain yang wajib dilakukan 
oleh inspektorat, tetapi tidak tercermin 
atau tidak mendukung kinerja tersebut. 
Misalnya evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah atas OPD dan 

tersebut kemudian diikuti 
dengan turunan 

lebih detail dengan 
rincian target yang 

dapat diukur.
Internal auditor 

bekerja membantu 
manajemen secara 

keseluruhan. 
Oleh karena itu 

seluruh kegiatan 
internal auditor 

adalah bagian dari 
pencapaian strategi 

organisasi secara 
keseluruhan. 
Internal audit 

business model 

Shorten audit cycle times (IA Report to be 
issued shortly after the audit closing); 
Include more top management tailored 
information in IA Reports; and 
Become a valued business partner over time.
Strategi tersebut kemudian dituangkan 
dalam target dan indikator kinerja 
kunci (KPI) sebagai berikut: 
Management Satisfaction (satisfaction 
survey results to be monitored); 
Time between the end of fieldwork and IA 
Report distribution (target: < 5 days); 
Direct audit time / available time (increase 
direct audit time to > 75%); 
Percentage of closed audit 
recommendations;  
Completion of the Annual Audit Plan (> 
75%); and 
Number of audits per auditor per year (to be 
increased over time).

Contoh lainnya adalah pengukuran 
kinerja internal auditor yang dilakukan 
internal auditor ADB. Internal Auditor 
Asian Development Bank (Office of the 
Auditor General/OAG) menggunakan 
tiga indikator besar yaitu External, 
Planning, dan Budgeting yang kemudian 
dirinci dalam target yang lebih spesifik 
dan dibuatkan target-targetnya. World 
Bank (2018) menyatakan “OAG has 
defined performance measures in these 
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review laporan keuangan pemerintah 
Kota Tangerang. Padahal kegiatan 
ini merupakan mandat yang harus 
dilaksanakan oleh inspektorat daerah 
seperti Inspektorat Kota Tangerang. Ada 
pula kegiatan lainnya seperti penanganan 
pengaduan masyarakat dan pemeriksaan 
pelanggaran disiplin oleh aparatur 
sipil negara yang ada di lingkup Kota 
Tangerang.
Permasalahan lain dalam pengukuran 
kinerja APIP adalah indikator kinerja 
yang sama dengan indikator kinerja 
manajemen (auditee). Inspektorat Jenderal 
Kementerian ESDM, misalnya dalam 
Laporan Kinerja Tahun 2019 menetapkan 
tiga sasaran yang didukung indikator 
kinerja utama. Indikator kinerja utama 
terdiri dari level IA-CM, persentase 
pegawai yang mengikuti pengembangan 
kompetensi pegawai, jumlah unit utama 
yang memperoleh penilaian AKIP dengan 
predikat A, level Maturitas SPIP
Kementerian ESDM, opini BPK atas LK 
Kementerian ESDM, dan tindak lanjut 
atas temuan hasil pengawasan. Indikator-
indikator tersebut belum mengakomodasi 
seluruh kegiatan yang dilakukan oleh 
inspektorat jenderal dan ada indikator 
kinerja yang sama antara itjen dengan 
kementerian secara keseluruhan yaitu 
opini BPK atas laporan keuangan. Itjen 
melakukan review atas laporan keuangan 
sesuai ketentuan, apakah indikator 
pekerjaan review mendukung pencapaian 
WTP? Yang pasti ya, tetapi apakah laporan 
yang memperoleh opini WTP itu menjadi 
tanggung jawab itjen? Hal itu seharusnya 
menjadi tanggung jawab manajemen
Ada sebenarnya indikator kinerja yang 
menantang, misalnya kalau dapat 
dirumuskan indikator kinerja dari itjen 
berupa kesesuaian hasil review dengan 
opini BPK. Misalnya, kesesuaian 90% atau 
lebih pasti memperoleh WTP. Hal ini akan 
lebih objektif, karena ada bandingannya 
dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 

pihak luar dalam hal ini BPK. Hal ini 
akan mendorong itjen benar-benar serius 
melakukan review atas laporan keuangan. 
Level IACM dan maturitas SPIP sudah 
mengarah ke sini, karena yang melakukan 
assesment dalam menentukan kedua level 
ini adalah pihak lain, dalam hal ini BPKP.
Ukuran kinerja Inspektorat Utama Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN) yang tercantum dalam 
Laporan Kinerja Tahun 2019 juga hampir 
sama. Inspektorat Utama membuat 
kinerja dalam bentuk sasaran program 
meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan 
akuntabilitas pemanfaatan anggaran 
dengan indikator kinerja utama yaitu 
Persentase Penurunan Temuan Eksternal, 
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan 
SPIP, dan Persentase Satuan Kerja 
Mewujudkan Pembangunan ZI WBK. 
Persentase penurunan temuan eksternal 
lebih merupakan kinerja auditee dan 
pembangunan ZI WBK juga menjadi 
tanggung jawab manajemen (auditee).
Inspektorat Jenderal Kementerian 
Keuangan membuat struktur kinerja 
yang terbagi dalam sasaran strategis (SS) 
dengan indikator kinerja utama (IKU). 
Dalam Laporan Kinerja Inspektorat 
Jenderal Kementerian Keuangan tahun 
2019 disajikan sasaran strategis ada 
sepuluh yang dijabarkan dalam dua puluh 
indikator kinerja utama. SS merupakan 
penjabaran dari perspektif. Perspektif 
pertama pengawasan intern yang memberi 
nilai tambah yang didukung SS 2 dan SS 3. 
SS 2 berupa Kepuasan Klien Pengawasan 
yang Tinggi dan seterusnya sebagaimana 
terlihat dalam gambar.
Pengukuran kinerja Itjen Kemenkeu ini 
menggunakan perspektif Balance Scorecard. 
Dalam kinerja termasuk capaian opini BPK 
atas laporan keuangan BA 15 dan BA BUN 
yang dicantumkan dalam bentuk rata-rata 
indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK 
BA BUN. Kinerja ini tentunya juga menjadi 
kinerja penyaji LK BA 15 dan LK BABUN.

 

  

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2019

Selain tugas yang tercantum dalam 
perjanjian kinerja, APIP juga melakukan 
tugas-tugas lainnya bahkan menjadi 
tugas yang bersifat mandatori. 
Review laporan keuangan, misalnya, 
merupakan tugas mandatori bagi 
seluruh APIP yang tidak dicantumkan 
dalam perjanjian kinerja. Tugas-tugas 
lainnya seperti melakukan review 
atas penganggaran dan koordinasi 
dalam pencegahan korupsi juga tidak 
secara spesifik dapat dilihat dalam 
indikator kinerja APIP. Hal tersebut 
sebenarnya dapat tetap dicantumkan 
beserta indikatornya berupa 
persentase penugasan mandatori 
yang diselesaikan. Dalam kerangka 
pengukuran kinerja yang disampaikan 
IIA Netherland hal ini masuk dalam 
mandatory task yang diberikan oleh 
Audit Commitee. Dalam model Internal 
Audit Business Model, hal ini bisa masuk 
dalam focus on topics/processes of most 
interest for ADAC atau include more top 

management tailored information in IA 
Report.

Ukuran kinerja APIP yang dicantumkan 
dalam laporan kinerjanya sangat 
beragam. Dari berbagai ukuran 
kinerja tersebut ada ukuran kinerja 
yang capaiannya ditentukan sendiri 
oleh APIP yang bersangkutan seperti 
pemberian nilai evaluasi organisasi 
perangkat daerah yang nilainya 
diberikan oleh inspektorat provinsi/
kabupaten/kota, yang berpotensi 
mengandung konflik kepentingan. 
Untuk menjadi kredibel, internal auditor 
seharusnya menghindari perumusan 
indikator semacam itu.

Ukuran kinerja APIP juga ada yang 
sama dengan ukuran kinerja auditee. 
Ukuran kinerja auditor yang sama 
dengan auditee memang masuk akal 
dan bisa dipahami karena auditor 
memang membantu auditee mencapai 
tujuan unit secara individu dan 
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Daniel Kahneman, penulis 
buku berpikir cepat dan 
lambat adalah pria kelahiran 

Israel tahun 1934. Ia merupakan 
seorang ekonom dan psikolog yang 
memenangkan hadiah Nobel di 
bidang ekonomi pada tahun 2002. 
Terkenal atas karyanya di bidang 
psikologi pertimbangan (judgement) 
dan keputusan (decision making) 
serta di bidang ekonomi perilaku 
(behavioral economics).

Perkembangan terbaru di bidang 
neuroscience telah melahirkan 
pemahaman baru bahwa disiplin 
sosiologi, ekonomi, psikologi, dan 
psikiatri menjadi satu kelompok 
disiplin baru, yaitu ilmu perilaku 
(behavioral science). Sebagai makhluk 
hidup, berpikir merupakan bagian 
dari perangkat pertahanan hidup 
seperti “lari” atau “serang”. Itu 
adalah dua kata dari proses berpikir 
yang sudah ada sejak awal. Berpikir 
adalah proses yang dilakukan oleh

semua makhluk hidup untuk 
bertahan (survive).

Kahneman menjelaskan bahwa ada 
dua sistem berpikir yang kita miliki, 
yaitu sistem cepat dan sistem lambat. 
Sistem cepat dikenal juga sebagai 
berpikir menggunakan emosi 
dan intuisi. Sistem lambat adalah 
berpikir dengan tenang, berhati-
hati (deliberatif), dan menggunakan 
penalaran (logika).
 
Contoh masalah dari masing-
masing sistem:

Sistem 1 (Cepat)
-    Pilih satu objek paling jauh
-    Dengarkan suara ini
-    Lengkapi kalimat “roti dan ....”
-    Tirukan mimik wajah
menyeramkan
-  Rasakan kebencian dalam nada     
suaranya
-    Bacalah kalimat di papan baliho
-  Kendarai mobil di jalan bebas 
hambatan

Kita dan Sistem 
Berpikir Kembar
Judul Buku:
Thinking, Fast and Slow

Penulis: 
Daniel Kahneman

Penerbit: 
Farrar, Straus and Giroux (FSG)

Tahun Terbit: 
2011

ISBN :
978-0374275631

Jumlah Halaman:
499 Halaman

keseluruhan organisasi. Akan tetapi, 
penggunaan indikator yang sama tidak 
membedakan kinerja yang dicapai oleh 
internal auditor dan auditee, bahkan bisa 
saja diklaim bahwa internal auditor yang 
telah berperan banyak dalam capaian 
tertentu ternyata hanya capaian auditee. 
Perbedaan berapa banyak peran yang 
diberikan menjadi persoalan tersendiri 
di sini. IIA sendiri tidak menggunakan 
indikator yang sama untuk kinerja 
internal auditor dan auditee.

APIP juga melaksanakan tugas-
tugas tambahan (mandatory) yang 
tidak ada dalam indikator kinerja. 
Tugas tambahan bisa saja diberikan 
oleh pimpinan organisasi. Dalam 
pengukuran kinerja yang digambarkan 
dalam skema IIA Netherland, tambahan 
pekerjaan yang bersifat mandatori 
berasal dari audit committee tetapi bisa 
dibuat ukurannya berupa persentase 
tujuan mandatori yang dapat 
diselesaikan.

Pimpinan organisasi pemerintahan 
juga meminta kinerja yang mungkin 
tidak masuk dalam ukuran kinerja yang 
sudah ditetapkan. Kinerja APIP dengan 
harapan pimpinan selaku stakeholder 
utama, misalnya kepala daerah atas 
inspektorat daerah dan Presiden atas 
BPKP membutuhkan informasi dari 
APIP yang tidak termasuk dalam 
indikator kinerja. Stakeholder utama 
mempunyai fokus dan perhatian yang 
berbeda dan tergantung pada situasi 
tertentu. Ada kalanya stakeholder utama 
menempatkan auditor sangat dekat, 
sehingga meminta pendapat yang 
sering kepada internal auditor. Ada 
juga stakeholder utama yang menjaga 
jarak dengan internal auditor, sehingga 
inisiatif pelaporan hanya dari internal 
auditor. Seharusnya internal auditor 
dapat mengakomodasi kedua hal ini, 
sehingga dapat berada pada stakeholder 

yang dekat dan yang jauh. Internal 
auditor perlu menjawab setiap concern 
dari top management. Untuk itu internal 
auditor perlu mengembangkan indikator 
yang dapat mengantisipasi pertanyaan 
dari pimpinan tertinggi.
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menyerahkan kepada sistem 2 
untuk menyelesaikan (jika paham 
aljabar) atau cukup mengatakan 
tidak tahu. Aljabar adalah substitusi 
pertanyaan, yaitu Pemukul = P 
dan Bola = B, kemudian membuat 
persamaan.

P + B = 1.10
P – B = 1.00

Dikurangkan menjadi 2B = 0.10. 
Selanjutnya B = 0.05. Harga bola 
adalah $0.05.

Salah Menyimpulkan

Perhatikan penalaran berikut:

Semua Mawar adalah bunga.

Sebagian bunga mudah layu

Sebagian Mawar mudah layu.

Sepertinya simpulan bahwa sebagian 
Mawar mudah layu adalah valid. 
Namun, jika sistem 2 sempat 
diajak berdiskusi sebelum sistem 1 
memutuskan, hasilnya akan berbada. 
Tidak semua bunga adalah mudah 
layu. Jika masalah diubah ke dalam 
diagram Venn, kesalahan penalaran 
akan terlihat.

 

MAWAR 

MUDAH 
LAYU 

BUNGA 

Dalam diagram terlihat bahwa Mawar 
dan Mudah Layu tidak beririsan.

PENYELESAIAN MASALAH
Polya (1971), “Jika Anda tidak mampu 
menyelesaikan suatu masalah, maka 
selalu ada masalah yang lebih mudah 
yang dapat Anda selesaikan.” Polya 
menamakan pertanyaan pengganti ini 
sebagai masalah heuristik.

Lihatlah contoh pertanyaan-pertanyaan 
sulit di bawah ini dan bagaimana 
mengubahnya (menurut cara Polya) 
sehingga mudah untuk diselesaikan.

Pertanyaan Asli (Target Questions)
Seberapa besar sumbangan Anda pada 
kampanye penyelamatan spesies yang 
terancam punah?

Seberapa bahagia kehidupan Anda hari 
ini?

Seberapa besar popularitas presiden 
enam bulan ke depan?
Bagaimana seharusnya hukuman yang 
diberikan kepada penasihat keuangan 
yang menipu lansia?

Wanita itu mencalonkan diri sebagai 
perdana menteri. Seberapa kuat dia 
mampu bertahan di panggung politik?

Pertanyaan Pengganti (Heuristic 
Questions)
Seberapa besar emosi yang saya rasakan 
ketika saya membayangkan seekor 
lumba-lumba sekarat?

Bagaimana suasana hati saya saat ini?
Seberapa besar popularitas presiden 
sekarang?

Bagaimana perasaan marah yang saya 
rasakan jika saya mendengar kata 
penasihat keuangan yang menipu 
lansia?
Apakah wanita itu terlihat sebagai 
petarung politik?

- Jalankan langkah pembukaan 
catur

Sistem 2 (Lambat)
- Tunjukkan rumah penjual roti 
keliling
-   Perhatikan apakah pria 
ini mengucapkan kata yang ada 
kaitannya dengan uang
-    Hitunglah kemunculan huruf “a” 
di buku ini
-    Manakah dari perkataannya yang 
menunjukkan kemarahan
-   Isilah formulir pajak penghasilan 
ini
-   Parkir mobil di antara dua mobil 
di tempat gelap

Di dalam diri Anda, kedua sistem 
berpikir ini berinteraksi untuk 
menghasilkan pertimbangan atau 
keputusan sebagai reaksi terhadap 
lingkungan. Secara otomatis, 
sistem 1 yang muncul lebih awal,  
dilanjutkan oleh sistem 2. Jika 
sistem 2 “dipanggil” oleh sistem 
1, maka informasi yang dimiliki 
oleh sistem 1 diperlakukan sebagai 
keyakinan (belief) oleh sistem 2 dan 
akan diterima begitu saja tanpa 
diperiksa lagi.

Apa yang Anda rasakan pada 
pikiran? Sejak lama psikolog 
mengenal ada dua jenis sistem 
berpikir, yaitu sistem1, bekerja 
otomatis dan cepat tanpa banyak 
usaha dan mengandalkan perasaan 
(intuisi). Sistem 2, memerlukan 
tambahan perhatian dan aktivitas 
mental, termasuk melibatkan 
komputasi rumit yang melibatkan 
pengalaman khusus yang diajarkan, 
pilihan, dan konsentrasi. Sistem 1 
menghasilkan pola kompleks dari 
gagasan, tetapi hanya sistem 2 yang 
dapat mengonstruksikan pikiran 

dalam urutan deret langkah.

Kahneman menjelaskan bahwa 
kedua sistem berpikir ini dapat 
menjadi kemampuan dahsyat dan 
dapat berefek sebaliknya pada 
pertimbangan dan keputusan kita. 
Kahneman menjelaskan berbagai 
kekonyolan yang terjadi jika kita 
tidak paham menempatkan sistem 
ini, sehngga timbul kesalahan dan 
bias.

Kekonyolan ini disebut juga dengan 
kebutaan yang muncul dari sistem 
2, yaitu saat melakukan fokus 
yang intens. Anda melewatkan 
ada peristiwa lain yang muncul 
di hadapan Anda. Contoh adalah 
kejadian salah parkir.

Parkir Mobil
Saat parkir di tempat sempit di 
slot yang diapit oleh dua mobil, 
sistem 1 berkata bahwa slot parkir 
muat diisi  menjadi panduan (belief) 
yang harus ditaati oleh sistem 2. 
Jika akhirnya pengemudi kesulitan 
keluar dari dalam mobil atau mobil 
menyenggol sebelah, sistem 2 akan 
terus berupaya untuk menjalankan 
perintah. 

Salah Menghitung Harga
Harga pemukul (bat) dan 
bola (baseball) adalah $1.10. 
Harga pemukul $1 lebih tinggi 
dibandingkan harga bola. Berapa 
harga bola?

Sistem 1 akan menjawab harga bola 
adalah pengurangan keduanya, 
yaitu $1.10 – $1 yaitu $0.10. Padahal 
jika dijumlahkan maka hasilnya 
salah, yaitu $0.10 + $1.10=@1.20. 
Seharusnya sistem 1 tidak langsung 
menjawab, melainkan 
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SIBUK
Resensi Buku

Peresensi 
Putut Hardiyanto

Suatu survei yang dilakukan pada 
kalangan muda untuk menunjukkan 
ada atau tidak adanya korelasi antara 
“kebahagiaan” dengan ”frekuensi 
pertemuan” dilakukan dengan 
menggunakan dua pertanyaan sebagai 
berikut:

Kebahagiaan
Seberapa bahagia Anda hari ini?

Frekuensi Pertemuan
Berapa banyak pertemuan yang Anda 
lakukan pada bulan lalu?

Urutan bertanya ternyata menghasilkan 
jawaban (korelasi) yang berbeda. Jika 
“Kebahagiaan” ditanyakan lebih dulu 
hasilnya tidak ada korelasi antara 
“Kebahagiaan” dengan “Frekuensi 
Pertemuan”. Jika “Frekuensi 
Pertemuan” yang ditanyakan lebih dulu 
hasilnya menunjukkan adanya korelasi 
kuat antar keduanya.

Usahakan membuat kalimat yang tidak 
hanya sederhana, melainkan juga mu-
dah diingat. Perhatikan kedua kalimat 
berikut:

Kelompok Pertama
Woes unite foes
Little stokes will tumble great oaks
A fault confess is half redressed.

Kelompok Kedua
Woes unite enemies
Little stokes will tumble great trees.
A fault admitted is half redressed

Kedua kalimat memiliki makna yang 
sama, tetapi kalimat kelompok pertama 
memiliki rasa bahasa yang lebih mudah 
diingat, yaitu pola “...oe....oe “ dan “....
es....es”.

Kedua sistem inilah yang membentuk 
cara pertimbangan dan pengambilan 
keputusan kita. Kahneman menjelas-
kan tidak buruk berpikir lambat (logis, 
deliberatif), tetapi tidak juga lebih baik 
berpikir cepat (emosi, intuitif). Ini ada-
lah buku tentang memikirkan pikiran. 
Pikirkan kembali pikiran Anda! Pikiran 
mana yang lebih tepat ada agar ek-
sekusi tidak bias dan menimbulkan 
kekonyolan.
 

Benchmarking KMS ke Bank Indonesia 
Membudayakan dan Memberi Pijakan untuk KMS

Teks Rury Hanasri

Anugerah di Akhir Tahun
Pada akhir tahun 2019, Puslitbangwas mendapat 
dana dari STAR untuk kegiatan pengadaan 
konsultan Knowledge Management System (KMS) 
BPKP. Proyek ini diarahkan untuk mendukung 
pengembangan Governement Internal Auditor (GIA) 
Corporate University, dimana KMS merupakan 
salah satu pilarnya di samping Learning 
Management System (LMS) yang dikembangkan 
oleh Pusdiklatwas. Konsultan KMS tersebut 
diarahkan untuk melengkapi infrastruktur ada 
di KMS mencakup acuan baik regulasi maupun 
operasional dan diarahkan pada pemenuhan 
aspek penting knowledge management, yaitu people, 
process, dan technology. 

Kegiatan konsultan meliputi Business Analyst 
for Grand Design yang diarahkan untuk 
menghasilkan rekomendasi sebagai bahan 
pembuatan payung kebijakan pengembangan 
KMS ke depan. Konsultan lainnya yaitu 
Knowledge Management Expert for Protocol Guideline 
Development menerjemahkan aspek “people” 
dalam tiga komponen penting pengelolaan 
pengetahuan, terkait peran dan tanggung 
jawab yang harus diemban oleh semua pelaku 
Knowledge Management (KM)  agar tujuan 
KM tercapai. Virtual Structure tersebut terdiri 
atas Dewan Pengarah, Penanggung Jawab 
Pengetahuan BPKP, Tim Pelaksana Pengetahuan 
di Puslitbangwas, Penanggung Jawab 
Pengetahuan Unit Kerja, Pelaksana Pengetahuan 

Unit Kerja, Komunitas Praktisi, serta Para Ahli 
dan Duta KMS.  

Makna Sesungguhnya dari Benchmarking
Salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh 
para konsultan di atas adalah benchmarking ke 
perusahaan/institusi yang telah menjalankan 
manajemen pengetahuan secara efektif. 
Benchmarking bertujuan untuk melihat best 
practice, yaitu praktik yang memproduksi 
hasil yang baik, diseleksi dengan proses yang 
sistematis, dan diarahkan sebagai contoh. 
Lima tahapan dari proses perwujudan praktik 
terbaik yang menjadi standardisasi adalah 
1) mengidentifikasi dan saling bertukar good 
practices; 2) memahami indikator-indikator 
dari good practices; 3) melakukan benchmarking 
secara formal, walaupun secara informal dapat 
dilakukan melalui seminar, diskusi, dan/atau 
kongres; 4) memahami praktik terbaik,  serta 
menyempurnakan kriteria dan praktik terbaik 
digambarkan secara detail; 5) melakukan 
standardisasi, yaitu hasil dari tahap ke-4 
dibuat dalam instruksi pekerjaan, standar, atau 
beberapa rekomendasi (Gupta, 2018). 

Benchmarking adalah sebuah perbandingan 
yang terstruktur dari proses dan kegiatan 
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari transfer pengetahuan, pembelajaran, dan 
negosiasi terkait praktik terbaik. Termasuk di 
dalamnya adalah mengubah pengetahuan 

Foto: Humas Puslitbangwas
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dan mulai mengintegrasikan riset 
dengan learning process yang berada 
di bawah BI Institute yang tertuang 
dalam learning management system 
yang dibangun di dalam BLINK. Pada 
era ini dibuat juga SPECTRO atau 
repository perguruan tinggi dalam hal 
edukasi kebanksentralan dan riset 
terkait Bank Indonesia yang dilakukan 
oleh perguruan tinggi negeri dan 
swasta di seluruh Indonesia. Selain 
itu, kegiatan sharing pengetahuan 
mulai terinternalisasi di ekosistem 
pembelajaran baik secara internal 
maupun eksternal. Kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan pada era ini disesuaikan 
dengan arahan Dewan Gubernur pada 
RKT 2016 yang menyebutkan bahwa 
KM Bank Indonesia memiliki tiga buah 
prioritas, yaitu
1. proses pembelajaran untuk 
meningkatkan kinerja pegawai;
2. penyimpanan pengetahuan 
organisasi (institutional memory);
3. komunikasi dan sharing pengetahuan 
dalam ekosistem pembelajaran (internal 
dan eksternal).

Aktivitas KM BI
Saat ini KM menjadi salah satu fondasi 
dari empat buah pilar yang dimiliki 
oleh BI Institute (Learning, Research, 
Partnership, dan Public Exposure), yang 
berarti KM BI merupakan salah satu 
faktor kunci dari berlangsungnya BI 
Institute. Program-program KM Bank 
Indonesia diimplementasikan dalam 
berbagai macam bentuk pada keempat 
pilar BI Institute yang secara singkat 
dapat digambarkan berikut ini.

Untuk mendorong budaya 
pengetahuan, Bank Indonesia secara 
konsisten melakukan berbagai 
macam kegiatan menarik untuk 
meningkatkan aktivitas pegawainya 
dalam penggunaan KMS yang tersedia. 
Lomba karya tulis, sharing pengetahuan 
setelah mengikuti pelatihan, personal 

knowledge sharing, digitalisasi buku 
terbitan Bank Indonesia, dan kegiatan 
lainnya terbukti mampu meningkatkan 
kuantitas pengetahuan yang disimpan 
dalam BLINK. Pada tahun 2010, hanya 
ada 65 gigabita data yang tersimpan, 
namun pada tahun 2018 angka tersebut 
melonjak secara drastis menjadi 336 
gigabita. Untuk meningkatkan motivasi 
pegawainya dalam menggunakan KMS 
yang tersedia, Bank Indonesia akan 
memberikan insentif berupa hadiah 
kepada pegawai jika memenangkan 
lomba yang diadakan oleh KM Bank 
Indonesia.

Menurut pihak BI, syarat pendukung 
utama dari berlangsungnya budaya 
pengetahuan yang ada di BI adalah 
orang-orang atau pengguna KMS itu 
sendiri. KM yang terdiri dari tiga aspek, 
yaitu people, process, dan technology, 
harus berjalan beriringan. Jika proses 
dan teknologi sudah mumpuni, tetapi 
orang yang akan menggunakan KM 
belum siap, budaya KMS akan sulit 
untuk dijalankan. Pihak Bank Indonesia 
sendiri berpendapat bahwa people 
merupakan aspek yang paling sulit 
untuk digerakkan. Selain itu, dukungan 
dari top level management juga sangat 
berpengaruh untuk keberlangsungan 
budaya KMS di Bank Indonesia. Dalam 
prosesnya, tantangan terberat bagi Bank 
Indonesia dalam menjalankan KMS 
adalah mengubah budaya. Pergantian 
sistem dan budaya dapat berlangsung 
cukup lama sehingga harus dilakukan 

implisit menjadi eksplisit, sehingga dapat 
mempercepat proses pembelajaran dan 
menciptakan tekanan untuk perubahan 
melalui perbandingan dengan unit bisnis 
lainnya (Camp 1989). Benchmarking 
sebaiknya dilakukan secara reguler, 
dengan perbaikan kriteria, sehingga perlu 
dibangun database praktik terbaik yang 
merupakan bagian penting dari manajemen 
pengetahuan. 

Roadmap KM Bank Indonesia (BI)
Objek yang akan di-benchmark adalah 
pengelolaan pengetahuan di BI. 
Tujuan spesifik dari kunjungan ke BI 
adalah menemukan praktik terbaik, 
mendistribusikannya, dan mengidentifikasi 
faktor kesuksesan dalam implementasinya, 
kemudian mencoba untuk menerapkan 
ide tersebut di BPKP. Termasuk juga jika 
faktor kesuksesan tersebut tidak ditemukan 
di BPKP, dicari faktor lainnya yang dapat 
dianalogikan dengan kasus tersebut.
Sejak tahun 2015, KM berada di bawah 
corporate university Bank Indonesia atau 
yang disebut dengan BI Institute. Selama 
16 tahun, KM di Bank Indonesia telah 
mengalami berbagai tahap evolusi dan 
perubahan format. Grand Design dari KM 
Bank Indonesia dibagi ke dalam tiga tahap, 
yaitu 2005 – People, 2009 – Process, dan 2015 – 
Technology, yang selanjutnya ditentukan era 
research based serta era learning and research 
based.

Pada mulanya di era perubahan mindset 
(2003-2005), KM BI berada di bawah Unit 
Khusus Manajemen Informasi. Untuk 
memperkenalkan KM kepada para pegawai, 
Bank Indonesia menggunakan metode 
story telling dengan tokoh yang dinamakan 
Spektro. Pada era ini juga dilaksanakan 
sharing pengetahuan yang disebut dengan 
BroSan dan lomba karya tulis IMOVATION.

Pada tahun 2005-2008, KM BI masuk 
ke era process-based. Pada era ini, KM 
BI memperoleh penghargaan MAKE 
Award selama tiga tahun berturut-turut. 
KM BI juga mulai memperkenalkan 
program Begawanship, yaitu program yang 
memperkenalkan tokoh-tokoh kunci yang 
pernah bekerja di BI dengan cara mencatat 
pengalaman kerjanya agar memori, hasil 
kerja, dan pengalaman yang pernah 

didapatkan dapat digunakan oleh pegawai BI 
yang masih bekerja sekarang. Lomba karya tulis 
IMOVATION juga masih dilaksanakan pada era ini, 
namun diperbesar skalanya menjadi skala nasional. 
Pada era ini juga, SAPA (SAlurkan Pengetahuan 
Anda) atau media untuk berbagi pengetahuan 
mulai diperkenalkan.

Era selanjutnya adalah era technology based 
(2009-2013). Pada era ini, KM Bank Indonesia 
dipindahkan sehingga berada di bawah 
Departemen Pengelolaan Sistem Informasi. 
Salah satu inovasi penting yang dilakukan 
pada era ini adalah dibuat repository knowledge 
yang terintegrasi dengan intranet Bank 
Indonesia yang disebut dengan BLINK (Bank 
Indonesia Layanan Intranet Kita). Pada 
era ini juga mulai dibuat lomba karya tulis 
berupa Blog melalui medium BLINK. Selain 
itu kegiatan BroSan juga mulai dilaksanakan 
secara rutin pada era ini.

Pada tahun 2013-2015, KM BI berada di era 
research-based. KM Bank Indonesia berpindah 
lagi dan menjadi berada di bawah Pusat 
Riset. Pada era ini KM diejawantahkan 
dalam struktur organisasi Divisi Manajemen 
Pengetahuan di bawah PRES (Pusat Riset 
dan Edukasi Kebanksentralan). Program 
Begawanship yang sudah dibuat sebelumnya 
ditambahkan pada era ini sehingga memiliki 
kegiatan-kegiatan baru seperti kegiatan 
Leadership Forum. Pada kegiatan ini, 
diundang tokoh-tokoh penting yang dapat 
memberikan pengetahuan baru bagi para 
pegawai BI. Salah satu contoh tokoh yang 
pernah diundang adalah BJ Habibie. Selain 
itu, poin penting lain yang terjadi di era ini 
adalah peranan Admin Kantor BLINK yang 
mulai mengutamakan pengumpulan hasil 
riset inovatif yang dilakukan oleh pegawai-
pegawai BI. Nantinya hasil riset terbaik akan 
dipresentasikan di depan Gubernur BI, ADG 
(Anggota Dewan Gubernur), dan Pimpinan 
Satuan Kerja pada acara FDDG.

Sejak tahun 2015 sampai sekarang, KM 
Bank Indonesia sedang berada pada era 
learning and research based. Sejak berpindah 
ke bawah BI Institute, peran KM diperluas Foto: Humas Puslitbangwas
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yang diadakan setiap bulan dengan 
mengundang influencer supaya menarik 
orang berkenan hadir di acara dan ke 
perpustakaan, seperti Ilham Habibie 
dan Addie M.S., yang merupakan 
bagian dari promosi perpustakaan. 
Selain itu, menyelenggarakan talkshow 
setiap bulan dengan narasumber 
internal. BLINK bisa diakses melalui 
mobile dan terdapat digital library untuk 
publik dengan koleksi 1172 buku. 
Dengan fasilitas ini grafik jumlah 
peminjam perpustakaan meningkat. 
Fasilitas lain dalam BLINK adalah Click 
and Read,  sebuah koran digital yang 
dapat diakses oleh pimpinan  melalui 
gawai. Media ini bermanfaat untuk 
pejabat atau para eksekutif yang sibuk 
sehingga bisa setiap hari meng-update 
melalui  e-paper atau pemindaian 
berita.  

Lesson Learned dari BI
Penelitian tentang KM di Puslitbangwas 
dilakukan sejak tahun 2008, tetapi 
pengembangan KMS BPKP baru 
dilakukan tahun 2015, hingga 
tahun 2016 di-launch menjadi 
media pengelolaan pengetahuan di 
BPKP. Perkembangan yang terjadi 
masih jauh dari yang diharapkan, 
sehingga diperlukan upaya besar 
agar KMS menjadi sebuah kebutuhan 
bagi pegawai dan organisasi. Jika 
dibandingkan dengan keberadaan 
KM di BI yang telah dikembangkan 
sejak tahun 2003, maka ini merupakan 
periode yang panjang, sehingga tidak 
mustahil bila kematangannya sudah 
dapat dirasakan. 

Dari definisi di atas, benchmarking 
adalah perbandingan yang terstruktur 
dari proses dan kegiatan terkait 
praktik terbaik. Beberapa tahapan awal 
sudah dilakukan seperti identifikasi 
good practices, pemahamanan 
terhadap indikator good practices, 
dan benchmarking sendiri. Tahapan 

selanjutnya adalah menyempurnakan 
indikator dan membuat standarisasi 
dari best practice tersebut. Artinya, 
bagaimana menerjemahkan hasil 
benchmarking tersebut ke dalam sebuah 
praktik nyata pelaksanaan KM di BPKP. 

Melihat uraian diatas, pengembangan 
KM di BI dimulai dengan sebuah 
kebijakan strategis yang dituangkan 
dalam roadmap dengan memperhatikan 
tiga aspek penting KM serta peran 
research dan learning. Dalam perjalanan 
BLINK sebelumnya berada di 
bawah Deputi Sistem Informasi 
kemudian beralih ke Deputi Riset. 
Hal ini mirip di BPKP, jika yang 
pertama menginisiasi KM adalah 
Puslitbangwas, maka pengelola KMS 
di BPKP adalah salah satu bidang 
di Puslitbangwas BPKP. Dalam era 
tersebut dilakukan pengumpulan hasil 
riset inovatif dari seluruh pegawai 
BI untuk dipresentasikan yang 
terbaik kepada Gubernur BI. KMS 
BPKP sebenarnya sudah melakukan 
hal ini, yaitu memasukkan hasil 
penelitian Puslitbangwas, tetapi belum 
mengumpulkan semua penelitian dari 
pegawai. Jika hal ini dilakukan akan 
menunjang kinerja Subbid Pelaporan 
dan Evaluasi dalam menjalankan 
amanat Perka 5/2016, yaitu menjalankan 
fungsi koordinasi dan pembinaan 
penelitian dan pengembangan di 
lingkungan BPKP. 

Tahapan selanjutnya adalah learning 
and research based, yaitu bagaimana 
BLINK menjadi sebuah bagian 
pembelajaran tentang bank sentral 
bagi internal maupun eksternal. BPKP 
sebagai bagian dari publik telah me-
launching GIA Corpu pada tahun 2019 
dengan salah satu pilarnya adalah 
KMS. Namun, peran KMS belum bisa 
menjangkau publik sebagaimana telah 
dilakukan oleh BLINK. Ini bisa menjadi 
sebuah pemikiran untuk men-share 

secara masif dan mendapat dorongan 
yang kuat dari top level management. 

Beberapa hal penting dalam 
benchmarking pembudayaan KMS di 
Bank Indonesia, antara lain   faktor 
sukses utama dari implementasi KM 
di BI adalah penggunaan kombinasi 
strategi, yaitu push dan pull. 
Strategi push dimulai dengan 1) 
memberikan komponen keaktifan 
penggunaan KMS ke dalam KPI 
Program penetapan KPI tentang 
knowledge sharing berjalan selama  
2008 – 2013 dan setelah dirasakan 
sudah cukup membudaya, KPI KMS 
ini mulai ditiadakan. Dalam KPI 
tersebut diharuskan semua pegawai 
setelah mengikuti pelatihan di dalam 
maupun di luar negeri, berdiskusi 
dengan tim dan semuanya diunggah 
ke dalam sistem Knowledge LIMS. 
Targetnya 100% per tim; 2) mewajibkan/
penugasan membuat, laporan, jurnal 
dan tulisan berbagai macam tujuan dan 
penggunaan hasil-hasil knowledge yang 
sudah mereka dapatkan selama bekerja 
di Bank Indonesia. Pegawai di seluruh 
kantor baik pusat maupun perwakilan 
termasuk di 46 kantor perwakilan 
dalam negeri dan 5 luar negeri, yaitu 
Singapura, Tokyo, London, Hongkong, 
dan New York diwajibkan menjadi 
penulis dan editor; 3) memfasilitasi 
kompetensi membuat pengalaman tacit 
menjadi eksplisit dengan pelatihan, 
menulis, dan mengedit.

Strategi pull adalah menarik minat 
karyawan dengan mengadakan 
lomba atau festival tahunan antar unit 
terutama kantor perwakilan, dengan 
diberikan award, dengan kategori 
individu, tim dan organisasi. Upaya 
Kantor Perwakilan Golden Award  
dilakukan setiap tahun sekali dalam 
rangka menekankan pentingnya bekerja 
kolaboratif dengan sharing pengalaman.

Strategi lainnya adalah meningkatkan 
frekuensi aktivitas dan sharing kantor 
perwakilan  melalui Satuan Kerja KMS 
dengan menunjuk Kepala Satker di 
masing-masing kantor perwakilan yang 
harus di dukung oleh Kepala Kantor 
Wilayah untuk mendapatkan KMS 
Golden Award.

Di dalam BLINK, setiap pengetahuan 
dilakukan kodifikasi termasuk sumber 
knowledge agar bisa di akses oleh 
pihak-pihak yang membutuhkan. 
BLINK juga  menciptakan katalog 
pembelajaran melalui pemenuhan 
referensi dan objek-objek pengetahuan. 
Dalam katalog tersebut dibuat 
persyaratan untuk membaca artikel 
sebelumnya sebelum masuk kelas/
materi selanjutnya atau  sebelum 
penugasan.

BLINK juga mengintegrasikan semua 
media, aplikasi, situs, dan database baik 
internal maupun eksternal organisasi, 
sehingga membuka seluas-luasnya 
(yang tidak confidential) inbound 
dan outbound pembelajaran melalui 
KMS. Membuat campaign melalui 
media sosial, IG, FB, dan Twitter. 
Mengintegrasikan semua sistem 
menjadi bisa diakses dari satu layar. 
Sistem juga memfasilitasi Research 
Repository untuk riset pegawai yang 
belajar S-2 dan S-3 melalui open  journal 
system yang terindeks Scopus dan 
BMEB melalui website Bank Indonesia. 
Bentuk keterbukaan publikasi adalah 
publikasi dan laporan bisa diakses 
publik, serta Spektro yang memberikan 
publikasi eksklusif untuk dosen di bank 
sentral.
 
Beberapa kegiatan yang melibatkan 
publik di antaranya Forum 
Komunikasi Pustakawan Indonesia 
yang diiselenggarakan di akhir tahun 
dengan reward dari Gubernur BI. 
Kegiatan lainnya adalah bedah buku 
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sebagian isi KMS kepada publik yang 
dalam hal ini adalah auditor internal 
di instansi pemerintah (APIP). Hal 
ini dengan melihat kesamaan peran 
bahwa BI adalah koordinator kebijakan 
keuangan, sedangkan BPKP adalah 
koordinator atau pembina APIP.   

Beberapa kegiatan yang dilakukan 
oleh BLINK sebenarnya juga sudah 
dilakukan oleh KMS, seperti lomba 
menulis tacit knowledge dan karya tulis 
ilmiah. Namun, lomba KMS-unit yang 
diharapkan dapat memicu kegairahan 
tim KMS di perwakilan BPKP belum 
pernah dilakukan. 

Dilihat dari sudut pandang teori 
maupun praktik di BI, diakui bahwa 
aspek KM “people” merupakan hal 
terpenting dan tersulit, sehingga harus 
ada sebuah perubahan proses yang 
panjang untuk mengubah budaya. 
Yang sangat penting adalah dukungan 
pimpinan, seperti dukungan kebijakan 
memasukkan keaktifan pegawai dalam 
mengisi KMS sebagai KPI berupa 
penugasan penulisan tacit knowledge 
sebagai penilaian kinerja pegawai, 
dukungan dana, dan peran kepala 
perwakilan dalam mendorong peran 

Tim KMS di unit masing-masing. Ketiga 
hal ini merupakan hal yang bagus jika 
diterapkan di BPKP.
 
Hal yang menarik dan memperkaya 
KMS adalah pengintegrasian KMS 
dengan semua media knowledge, 
termasuk e-library dan repository 
research dari mahasiswa S-2 dan S-3, 
serta open access journal. Jika program 
ini dieksekusi, KMS BPKP akan 
sangat bermanfaat. Termasuk acara 
rutin bedah buku dengan influencer 
eksternal dan internal di Library 
Cafe akan menjadi ajang pertukaran 
pengetahuan kepada publik auditor 
internal.  Semua hal di atas menjadi 
bahan pemikiran dan pekerjaan 
rumah bagi Puslitbangwas BPKP 
untuk mewujudkan best practise 
tersebut menjadi sebuah standardisasi. 
Penentuan prioritas, perencanaan 
penerapan atau pengembangan 
KMS BPKP secara bertahap melalui 
roadmap, serta membuat kebijakan yang 
diharapkan akan memayungi semua 
kegiatan tersebut. 
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Aplikasi Knowledge Managemet 
System (KMS) dikembangkan 
pada awalnya karena dirasakan 

sangat perlu untuk membuat suatu 
wadah yang dapat menampung 
pengetahuan dan pengalaman pegawai 
BPKP (khususnya yang menjelang 
pensiun), agar pengetahuan yang 
seharusnya dimiliki organisasi (BPKP) 
tersebut dapat tetap lestari dan 
dimanfaatkan oleh pegawai BPKP 
generasi selanjutnya.
Sejalan dengan arti Knowledge 
Management, yaitu pengelolaan 
sumber daya untuk dapat menangkap, 
menyimpan, menyebarluaskan, 
dan menggunakan pengetahuan, 
khususnya tacid knowledge bersumber 
dari pengalaman, pemikiran, 
kompetensi, dan komitmen pegawai, 
seharusnya memang dimiliki serta 
dikelola agar organisasi tetap cerdas.
Visi pengembangan aplikasi KMS 
adalah “menyediakan pengetahuan 
yang cepat, relevan, dan mendorong 
inovasi bagi BPKP sebagai auditor 
internal berkelas dunia”. Adapun 
misinya adalah 
(1) menyediakan pengetahuan bagi 
pegawai BPKP yang dapat diakses 
setiap saat;
(2) menghubungkan antara pemilik 
pengetahuan dan pencari pengetahuan;
(3) mendorong inovasi baru 
dalam audit internal dan proses 
pendukungnya;
(4) mempercepat pembentukan pegawai 
yang ahli di masing-masing bidang.
Pemanfaatan aplikasi KMS didasari oleh 
BPKP telah menjadi rujukan/referensi 
dalam tugas-tugas pengawasan intern 
sektor publik, sehingga pengetahuan 
yang dimiliki seluruh pegawai 
BPKP dapat membantu kecepatan 
penyelesaian pekerjaan. Hal ini akan 
berdampak positif pada kelangsungan 
BPKP itu sendiri, seperti:

Manfaat Aplikasi Knowledge Management 
System (KMS) bagi Perwakilan BPKP

Teks Ramondias Agustino

(a) memberikan servis yang memuaskan 
kepada stakeholder apabila sewaktu-
waktu membutuhkan informasi secara 
tiba-tiba;
(b) mengurangi pengeluaran anggaran 
yang kurang perlu dalam rangka 
pemberian informasi terbaru kepada 
stakeholder;
(c) selalu memberikan pelayanan 
yang maksimal terhadap permintaan-
permintaan stakeholder.
Selain itu, dari sudut pandang pegawai 
BPKP, manfaat dari pengelolaan 
pengetahuan adalah menciptakan 
rasa memiliki sebagai aset intelektual 
organisasi praktik terbaik/best practice.
Aplikasi KMS yang merupakan wadah 
penampung seluruh pengetahuan 
terkelola tersebut bertujuan agar 
pengetahuan yang dimiliki oleh 
seluruh pegawai BPKP, baik BPKP 
Pusat maupun Perwakilan BPKP, dapat 
di-infus seluruhnya ke dalam aplikasi 
KMS.
Tantangan yang dihadapi KMS dalam 
mencapai tujuannya adalah bagaimana 
membuat pegawai BPKP bisa lebih 
terbuka dalam berbagi pengetahuan, 
pengalaman, dan pemikiran yang 
dimilikinya (khususnya pegawai BPKP 
yang menjelang pensiun), terutama 
pegawai BPKP di perwakilan. Apalagi 
ditambah dengan intensitas pekerjaan 
di perwakilan yang cukup banyak 
juga menjadi kendala yang sangat 
menghambat pencapaian tujuan 
aplikasi KMS.
Namun demikian dengan inovasi yang 
diharapkan seperti transfer knowledge 
melalui Library Cafe (LC) dan inovasi 
lain-lain yang akan dikembangkan 
selanjutnya dapat menjaga visi dan 
misi pengembangan aplikasi KMS bagi 
BPKP.

Foto: Humas Puslitbangwas
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Rapat Kerja Puslitbangwas BPKP
Teks Nugroho DP dan Annisa Diah Wardani

Di awal tahun, setiap organisasi 
akan mereka-reka yang akan 
dilakukan untuk mengisi waktu 

yang terbentang selama setahun dan 
tahun-tahun berikutnya. Puslitbangwas 
BPKP dalam mengawali tahun 2020 
dan menyongsong RPJMN Tahun 
2020-2024 merencanakan kegiatan 
penugasan dan sumbangan yang 
dapat diberikannya. Tantangan besar 
dalam perjalanan mengarungi RPJMN 
2020-2024 memerlukan inovasi dan 
pemikiran yang luar biasa agar BPKP 
dapat mengawal cita-cita pembangunan 
di Indonesia dan rencana kerja atau 
RPJMN di mana BPKP terlibat di 
dalamnya.

“Kita ingin Puslitbangwas dapat 
memberikan sumbangan yang terbaik, 
pemikiran-pemikiran yang konkret 
agar BPKP dapat mengawal RPJMN 
2020-2024,” demikian disampaikan 
Ketua Panitia, Jamason Sinaga, dalam 
laporannya. Berdasarkan keinginan itu, 
rapat kerja (raker) Puslitbangwas BPKP 
kali ini memilih tema “Aktualisasi Pusat 
Unggulan Inovasi (PUI) Pengawasan 

dalam Mengawal RPJMN 2020-2024”.

Tujuan raker yang diselenggarakan di 
Yogyakarta kali ini untuk membahas 
perencanaan strategis peran Puslitbangwas 
dalam mendukung peran BPKP dan 
perencanaan kinerja Puslitbangwas BPKP 
selama tahun 2020. Selain membahas 
substansi raker yang menyita pikiran 
dan energi, raker diharapkan mampu 
mendorong dan menggelorakan semangat 
peserta dalam pelaksanaan tugas-tugas 
ke depan. Pemilihan kota Yogyakarta 
untuk raker sangat tepat karena selain 
dukungan Kepala Perwakilan (Kaper)-nya 
yang ramah, suasana Yogyakarta sungguh 
membangkitkan gairah dan semangat 
dalam berkarya.

Materi rapat kerja terbagi dalam tiga 
Komisi, yaitu Komisi 1 yang membahas 
Realisasi Anggaran 2019 dan Rencana 
Kerja Bagian Tata Usaha Tahun 2020, 
Komisi 2 membahas Perencanaan 
Strategis Peran Puslitbangwas dalam 
mendukung tugas pengawasan BPKP 
melalui perumusan tema penelitian 2020 
sesuai peran strategis BPKP mengawal 

dan mensukseskan RPJMN 2020 – 2024, 
serta Komisi 3 membahas tugas dan 
fungsi Bidang Pengembangan dan 
Inovasi Pengawasan dikaitkan dengan 
strategi pencapaian Puslitbangwas 
menjadi Pusat Unggulan Inovasi (PUI) 
dan kegiatan-kegiatan lainnya yaitu 
Library Café, penerbitan majalah Seputar 
Litbang, Knowledge Management System 
(KMS), penerbitan Jurnal Pengawasan, 
dan kegiatan pengembangan lainnya 
dalam rangka mendukung tugas 
pengawasan BPKP.

Acara diawali dengan penampilan 
seorang penari yang membawakan 
tarian yang berasal dari pulau Bali, 
Puspanjali. Dilanjutkan dengan 
sambutan oleh Kaper BPKP 
Yogyakarta, Slamet Tulus Wahyana, 
yang mengucapkan selamat datang 
di kota pelajar, kota budaya, dan kota 
filosofi. Yogya ‘welcome’ salah satunya 
ditandai dengan turunnya hujan deras 
semalam dan udara Yogya yang cukup 
nyaman di pagi itu, meski biasanya 
siang hari akan cukup panas. Beliau 
mengucapkan selamat melaksanakan 

raker dan berharap pelaksanaan raker 
ini dapat menghasilkan langkah-
langkah strategis, inovatif, dan luar 
biasa dengan mencanangkan diri 
sebagai PUI. “Mudah-mudahan raker 
ini dapat merealisasikan sebagaimana 
harapan panitia, dapat memberikan 
peran optimal terutama bagi kinerja 
Puslitbangwas BPKP,” demikian pesan 
beliau.

Sejalan dengan yang disampaikan 
Slamet Tulus, Kapuslitbangwas 
BPKP, Bonardo Hutauruk dalam 
sambutannya yang sekaligus secara 
resmi membuka raker, menyampaikan 
bahwa begitu tiba di Yogya, minum teh 
di kamar kemudian ke luar ruangan, 
suasananya terasa sangat nyaman. 
“Terima kasih Pak Kaper, kami sudah 
datang ke sini dan mohon izin untuk 
melaksanakan raker. Yang pasti tarian 
pembuka tadi, Puspanjali, maknanya 
untuk penerimaan tamu, dan tamu 
kehormatan kami satu-satunya adalah 
Pak Kaper”, ujar Bonardo. 

Di akhir sambutan, 
Kaper BPKP Yogyakarta 
memberikan Pantun:

Mangan waluh dicampur gulo
Woh ing pager dipangan ulo

Sugeng rawuh sederek sedoyo 
Sambil raker jangan lupa berwisata yo..

Foto: Humas Puslitbangwas
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Dalam arahannya, Bonardo 
menyampaikan bahwa hal utama dari 
dua bidang di Puslitbangwas akan 
dikreasikan untuk mengerucut menjadi 
satu bagaimana Puslitbangwas BPKP 
menjadi PUI. Hasil benchmarking ke 
beberapa tempat yang telah diakui 
oleh Dirjen Dikti sebagai Pusat 
Unggulan Inovasi menyatakan bahwa 
langkah-langkah untuk dapat diakui 
sebagai PUI tidaklah mudah. Terdapat 
persyaratan bertingkat internasional 
yang harus dipenuhi. Ia menyampaikan 
bahwa hal tersebut men-challenge 
Puslitbangwas BPKP bergerak untuk 
menjalani setiap tahapan menuju Pusat 
Unggulan Inovasi. Kapuslitbangwas 
juga mengharapkan Puslitbangwas 
dapat memberikan kontribusi nyata 
bagi BPKP melalui hasil-hasil penelitian 
dan pengembangan yang berhubungan 
dengan tugas pengawasan yang 
dilaksanakan oleh BPKP dalam  
mengawal RPJMN 2020-2024.

Di akhir sambutannya, beliau 
menyatakan, dari sudut keilmuan, 
karena kita berpijak pada ilmu, maka 
tingkatkanlah ilmu semaksimal 
mungkin. Seluruh pegawai 
Puslitbangwas BPKP wajib terus 
mempelajari ilmu-ilmu baru, 
mengawal rencana pengawasan-
pengawasan BPKP, dan mengawal 
RPJMN. Puslitbangwas perlu menjalin 
hubungan erat dengan Kedeputian 
melalui joint research (penelitian 
bersama), terutama dalam Program 
Lintas Sektoral. Bidang Penelitian 
Pengawasan berkoordinasi dengan 
Kedeputian untuk mengoptimalkan 
sumber daya Puslitbangwas BPKP.

Hari pertama Raker diawali 
penyampaian materi dari Komisi 1 oleh 
Kepala Bagian Tata Usaha, Bambang 
Yuliyanto. Bambang menyampaikan 
bahwa penyerapan anggaran di 
lingkungan Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Pengawasan mencapai 
persentase sebesar 99,49% dan 
Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan 
Anggaran (IKPA) berdasarkan data 

SPAN-Kemenkeu tahun 2019 sebesar 
98,09 (skala 100). 

Dalam meningkatkan kompetensi di 
lingkungan Puslitbangwas, subbagian 
kepegawaian mengusulkan pegawai 
untuk melakukan beberapa pendidikan 
dan pelatihan dengan rincian yang 
sudah bersertifikat adalah Sertifikasi 
Keahlian sebanyak 4 orang, Sertifikasi 
CRMP (Certified Risk Management 
Profesional) sebanyak 3 orang, dan 
Sertifikasi CHRMP (Certified Human 
Resources Management Professional) 
sebanyak 1 orang. Selain, itu duabelas 
pegawai Puslitbangwas mengikuti test 
TOEFL yang diselenggarakan oleh Biro 
SDM dengan hasil skor antara 407-567. 
Selama tahun 2019 jumlah pegawai 
Puslitbangwas yang mengikuti diklat 
sebanyak 60 orang.

Bambang juga menyampaikan rencana 
pada tahun 2020 akan dilakukan 
peningkatan dalam pengelolaan 
keuangan, yaitu penerapan tarif 
perjalanan dinas (perjadin) ke Bogor 
dan Bandung dengan at-cost sesuai 

ketentuan yang berlaku, uang perjadin 
dan RDK dibayar tepat waktu, 
penggunaan Dashboard Anggaran untuk 
dapat menyajikan anggaran per bidang, 
revisi anggaran sesuai dengan usulan 
bidang, pengajuan Anggaran Belanja 
Modal untuk penataan dan rencana 
pindah ke lantai IV DKI, permintaan 
anggaran untuk workshop diseminasi ke 
Luar negeri, penyusunan disbursement 
plan segera untuk ditandatangani.

Sesi kedua dilanjutkan dengan 
pemaparan Komisi 2 oleh Kepala 
Bidang Penelitian Pengawasan, 
Agus Widaryanto didampingi oleh 
Kepala Subbidang Penelitian dan 
Pengembangan SPIP, Tri Wahyono. 
Agus menyampaikan hasil evaluasi 
tahun sebelumnya, serta program dan 
kegiatan yang akan dilakukan dalam 
satu tahun ke depan.

Hasil diskusi kegiatan penelitian 
yang akan dilakukan dalam satu 
tahun ke depan yaitu topik kajian 
litbang tahun 2020 terdiri dari lima 
kajian murni Puslitbangwas, yaitu 
Pengembangan Manajemen Risiko 
Program Lintas Sektoral, Metode CAM 
(Comprehensive Assesment Model) dalam 
Pengembangan SPIP, Bahan Pedoman 
Peningkatan Kapabilitas APIP Level 4 

dan 5, Perbaikan Indeks AP3N, serta 
Assessing Dot’s Connection (Kebijakan 
Terintegrasi). Selain itu, terdapat dua 
kajian kolaborasi, yaitu Kajian Bersama 
Peran Korwas dalam Pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi Rendal di BPKP, 
Kajian Bersama Kedeputian I terkait 
Penerapan Substansi Indeks AP3N 
dalam Pengawasan Lintas Sektoral, 
serta dua kajian Pengawasan Cepat 
untuk merespon permintaan pimpinan. 

Di akhir sesi hari pertama, dilakukan 
peningkatan soft competency melalui 
kegiatan "Workshop Teknik Perolehan 
dan Analisis Data Digital serta Strategi 
Komunikasi Hasil Litbang" dengan 
menghadirkan pembicara Dosen 
AMIKOM Yogyakarta, Erik Hadi 
Saputra. Erik menyampaikan bahwa 
era disrupsi ini merupakan fenomena 
ketika masyarakat menggeser aktivitas-
aktivitas yang awalnya dilakukan di 
dunia nyata, ke dunia maya. Fenomena 
ini berkembang pada perubahan 
pola komunikasi dan dunia bisnis. 
Komunikasi bertujuan untuk mengubah 
atau memengaruhi kepercayaan, sikap, 
dan perilaku seseorang sehingga 
bertindak sesuai dengan yang kita 
(komunikator) harapkan. Terdapat 
empat komunikasi intra personal yaitu 
sensasi, persepsi, memori, dan berpikir.  
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Adapun empat jenis komunikator 
yang disampaikan oleh Erik adalah 
Komunikator Konkret, Komunikator 
Spontan, Komunikator Intelektual, dan 
Komunikator Sensitif.

Keesokan harinya, raker dilanjutkan 
dengan team building yang dipandu 
oleh tim instruktur dari "Mbok 
Bingah". Dalam balutan kekompakan 
dan kebersamaan, peserta raker 
diajak untuk berolahraga, ‘bermain’ 
bersama yang semua itu tentunya 
mempunyai nilai positif, nilai keceriaan, 
dan memberikan kebahagiaan. 
Kebersamaan harus diciptakan, harus 
dirasakan bersama. Like and dislike 
dalam suatu komunitas pasti ada, tetapi 
seharusnya tidak mewarnai yang dislike, 
atau dengan kata lain yang mewarnai 
adalah karena kebersamaan.

Kemudian siang harinya dilanjutkan 
dengan pemaparan Komisi 3 
yang disampaikan oleh Kepala 
Bidang Pengembangan dan Inovasi 
Pengawasan, Jamason Sinaga 
didampingi oleh Kasubid-nya, Putut 
Hardiyanto dan Rury Hanasri. Jamason 
menyampaikan Puslitbangwas 
perlu menyusun SOP yang memuat 
kesesuaian arah Puslitbangwas dengan 
Renstra dan Roadmap BPKP. SOP 
memuat kegiatan terkait dengan 
penetapan topik, porsi untuk mengawal 
BPKP, dan porsi untuk penelitian 
konsep. SOP juga mengatur keterkaitan 
PUI, KMS-BPKP, riset, dan inovasi yang 
ada di Puslitbangwas. Selain itu, perlu 
disusun grand design yang mengatur 
keterkaitan PUI, KMS-BPKP, riset, dan 
inovasi yang ada di Puslitbangwas. 
Jamason juga menyampaikan bahwa 
peningkatan inovasi dilakukan dengan 
mendorong setiap insan Puslitbangwas 
menjadi inovator dan mengarahkan 
setiap pekerjaan untuk menghasilkan 
inovasi. Selain itu, hasil penelitian 
Puslitbangwas diarahkan untuk dapat 
dimuat di dalam jurnal nasional dan 
jurnal internasional.

Penutupan Raker di malam harinya, 
setelah malam sebelumnya diisi 
dengan kegiatan city tour, dihiasi 
dengan malam kebersamaan dan 
pembacaan simpulan raker oleh 
Ketua Panitia. Kapuslitbangwas 
memberikan arahan sekaligus menutup 
raker secara resmi. Kapuslitbangwas 
menyampaikan bahwa untuk 
meningkatkan produktivitas dan 
menyelesaikan pekerjaan secara 
tepat waktu harus ada soliditas tim, 
pembagian pekerjaan, dan tanggung 
jawab untuk memberikan kontribusi. 
Beliau sangat yakin, bila koordinator 
di masing-masing tim jeli menangkap 
kegiatan dari awal, tengah hingga akhir, 
lalu membagi kepada tim yang ada, 
maka penugasan dapat selesai sesuai 
alokasi waktu. “Substansinya harus 
dibagi. Itu pembelajaran buat yang 
muda-muda, buat yang menengah 
untuk naik ke atas, anggota menjadi 
ketua, kemudian ketua untuk menjadi 
dalnis. Manakala dia sudah lakukan 
pekerjaan sesuai dengan tupoksinya 
untuk mempersiapkan sesuai dengan 
kontribusi yang diperintahkan, maka 
dia akan mengerti secara parsial atas 
kegiatan yang dilakukan, sebagai bahan 
dalam pengambilan keputusan,” ucap 
Kapuslitbangwas.

Membangun akuntabilitas 
merupakan salah satu 
inisiasi yang dilakukan tokoh 

inovator kali ini bersama dengan rekan 
dalam satu angkatannya. Diawali 
dari keprihatinan akan akuntabilitas 
yang  diiringi dengan perkembangan 
akuntabilitas di dunia internasional 
membuat Auditor Utama BPKP ini 
tertarik dengan manajemen perubahan 
dan mendalami akuntabilitas untuk 
dapat memberikan sumbangan terbaik 
bagi negeri ini. Pada saat itu orang-orang 
bertanya-tanya bagaimana membangun 
dan menerapkan sistem akuntabilitas 
untuk pemerintahan di tengah 
perkembangan pemikiran manajemen 
pemerintahan yang berubah. Dalam 
konteks BPKP, saat itu timbul 
pertanyaan perbedaan peran antara 
BPKP dan BPK. Pemikiran akuntabilitas 
juga sedang berkembang di dunia 
internasional saat itu. Indonesia juga 

sedang mencari bentuk akuntabilitas 
dengan perubahan kepemimpinan. 
Bak gayung bersambut, pemikiran 
mengenai akuntabilitas cocok dengan 
kondisi pemerintahan saat itu, sehingga 
gagasan akuntabilitas itu terwujud 
dengan munculnya Inpres Nomor 7 
Tahun 1999.  Penerapan akuntabilitas 
ternyata harus mendapat dukungan 
dari pimpinan, sedangkan pada saat 
itu pimpinan belum menunjukkan 
peran yang lebih besar atas penerapan 
akuntabilitas. Inilah yang membuat 
mantan Kabid Penerimaan di BPKP 
Perwakilan Ambon ini tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai peran 
pimpinan, sehingga menghasilkan 
disertasi berjudul “Pengaruh Peran 
Pimpinan Tertinggi Instansi Pemerintah 
dan Dukungan Kebijakan Pemerintah 
serta Pelaksanaan Fungsi Pengawasan 
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah”.

Perjalanan karir penggemar lagu 
daerah Batak ini termasuk unik. Tamat 
Pendidikan sebagai ajun akuntan 
pada tahun 1982 ia ditempatkan di 
DJPKN unit Pengawasan Perminyakan. 
Setelah DJPKN beralih menjadi BPKP, 
penggemar sepak bola selagi SMP 
ini meniti karir sampai menduduki 
jabatan eselon 3 di beberapa posisi, 
kemudian menjadi Direktur Keuangan 
TVRI. Setelah kembali ke BPKP, ia 
diangkat menjadi Inspektur pada 
BNN. Di BNN, ayah dua putra dan 
dua putri ini mencapai jenjang eselon 1 
sebagai Deputi Pencegahan BNN pada 
tahun 2015. Pria tampan berkumis ini 
mempunyai pengalaman menarik dalam 
setiap perjalanan karirnya.

Dr. Antar Sianturi, Ak, MBA.
“Cita-Cita dan Harapan adalah Do'a”
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Pengalaman menarik di TVRI ketika 
ia harus berhadapan dengan para staf 
yang berlatar belakang sangat beragam 
dan di antaranya ada yang mempunyai 
akses sampai ke DPR. Sedikit saja ada 
kesalahan bisa sampai kepada anggota 
dewan yang mungkin akan membawa 
efek negatif. Ia berusaha mengenal 
karakter mereka, berkomunikasi dengan 
atmosfer yang santai dan ringan, serta 
mengembangkan rasa percaya diri para 
pegawai. Ia berpendapat, adanya karakter 
yang berbeda menyebabkannya harus 
menerapkan kepemimpinan situasional 
yang menggerakkan tanpa harus selalu 
mengikuti keinginan mereka sekaligus 
mereka juga dapat menerima. Itulah 
yang membuatnya dapat mengakhiri 
masa jabatan di TVRI tanpa gangguan 
yang berarti, kata suami dari Rosmalinda 
Ginting itu.

Bekerja di BNN juga unik dan berbeda 
dengan bekerja di BPKP. Namun, ada 
pengetahuan yang dibawanya dan 
berguna di sana untuk menunjang 
kinerjanya di Deputi Pencegahan 
BNN. Di BNN, ia melihat pencegahan 
narkoba dengan menggunakan poster. 
Ia berpikir, siapa sebenarnya yang 
menjadi sasaran kampanye anti narkoba? 
Setelah diketahui siapa yang perlu 
diberi kesadaran, maka lebih mudah 
memilih media kampanye sehingga 
kampanye lebih efektif dan efisien. Hal 
ini dipraktikkan dengan melihat kaum 
milenial yang perlu dibekali pengetahuan 
anti narkoba. Hadirlah media  kampanye 
yang efektif melalui website. Kampanye 
melalui website dan media sosial lebih 
menjangkau banyak pihak khususnya 
kaum milenial yang akrab bergaul setiap 
hari dengan gawai.

Di BPKP, ketika bekerja untuk pertama 
kalinya sebagai ajun akuntan di unit 
Pengawasan Perminyakan, lulusan S2 

Hull University ini melihat enaknya 
para pimpinan yang dapat pergi ke luar 
negeri dengan membawa pekerjaan 
yang dilakukan oleh tim. Saya bercita-
cita suatu saat saya dapat seperti mereka. 
Saya merasa cita-cita dan harapan 
itu adalah doa. Pada saat bekerja di 
pengawasan perminyakan ternyata 
laporan keuangan Pertamina belum layak 
untuk diaudit. Hal ini membutuhkan 
dirinya hadir untuk memberikan 
pendampingan. “Saya bangga menjadi 
bagian dari tim awal yang membantu 
Pertamina menghasilkan laporan 
keuangan yang layak audit,” ujar pria 
yang pernah menekuni olahraga bulu 
tangkis ini. "Saya juga berharap laporan 
keuangan Pertamina menunjukkan 
kualitas yang baik. Ketika pada tahun 
2002, saya menjadi kepala Bidang 
BUMN di Perwakilan DKI Jakarta 2 yang 
membawahi pemeriksaaan Pertamina 
doa dan harapan itu menjadi kenyataan. 
Saya menjadi wakil penanggung jawab 
pemeriksaan yang membawahi Dalnis, 
Ketua Tim, dan Anggota Tim. Dari hasil 
pekerjaan mereka, saya dapat pergi ke 
luar negeri persis seperti yang saya cita-
citakan dan doakan. 

Pada periode tahun 2002-2005 laporan 
keuangan Pertamina sudah layak 
diaudit seperti yang diharapkan pada 
saat melakukan pendampingan pada 
tahun 1982,” tambahnya.

Lulusan S-3 Universitas Padjadjaran 
ini juga merupakan pribadi yang 
gemar membaca. Saat ini ia sedang 
membaca buku Contingency Leadership. 
Buku ini membahas cara memimpin 
orang-orang yang berbeda karakter, 
sehingga seorang pemimpin harus 
dapat memahami situasi untuk 
dapat menggerakkan pada tujuan, 
lanjut mantan Kabid Penerimaan di 
Perwakilan BPKP Provinsi Ambon ini.

Teks Jamason Sinaga 
dan Putut Hardiyanto

Terkait dengan Litbang, mantan Kasubdit 
Keuangan Daerah ini memberi komentar 
bahwa penelitian itu penting untuk 
memutuskan sesuatu karena Litbang bisa 
melihat fakta dan teori. Banyak yang dapat 
dilakukan Litbang, seperti melihat hasil 
pengawasan selama ini yang bisa diteliti 
dan menjadi teori baru. “Dunia berubah, 
metodologi juga berubah, sehingga 
dukungan Litbang harus terus ada,” imbuh 
pria yang juga mempunyai hobi mengajar 
ini.

Berbicara mengenai peran BPKP, lulusan 
D3 STAN 1982 ini menyatakan bahwa yang 
lebih diutamakan saat ini adalah menjadi 
trusted advisor. Presiden lebih membutuhkan 
BPKP menjadi trusted advisor khususnya 
untuk lintas sektoral. Membangun 
risiko lintas sektoral memerlukan proses 
identifikasi oleh pemilik risiko. Menko 
hanya mengoordinasikan dan tidak 
bertanggung jawab terhadap kinerja pihak-
pihak yang dikoordinasikan. Presiden 
sebenarnya meminta kinerja semua, 
sehingga BPKP harus bisa memahami 
semua sampai ke sana.      

Ini yang dibutuhkan oleh trusted advisor, 
yaitu harus lebih ahli dari ahlinya. Inilah 
yang sedang dicoba diterapkan dalam 
pembangunan Ibukota Negara baru (IKN). 
BPKP diminta untuk menjaga dari sisi 
risiko dalam kapasitas sebagai trusted 
advisor, untuk mendukung pemindahan 
IKN dengan risiko yang terkelola.

Berbicara mengenai audit, lulusan D4 
STAN Tahun 1988 ini sangat menikmati 
audit. Audit itu menambah pengetahuan 
sehingga dapat memahami sesuatu 
fenomena dengan lebih baik. Pemahaman 
terhadap organisasi juga dapat membantu 
dalam melakukan consulting. 

Doa dan harapan seorang Antar Sianturi 
tetap menyala. Dengan keyakinan dan 
keteguhan hati doa itu akan menjadi 
kenyataan.
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IDE
Istilah dan Definisi

Teks Coenraad Rezky D.

ISTILAH DAN DEFINISI

Kali ini rubrik IDE akan 
mengetengahkan topik 
“Model”. Dalam penelitian, 
secara sederhana “Model” 

merupakan gambaran yang dirancang 
untuk mewakili kenyataan. “Model” 
juga dikatakan sebagai tiruan gejala 
yang akan diteliti, menggambarkan 
hubungan di antara variabel-variabel 
atau sifat-sifat atau komponen-
komponen gejala tersebut. “Model” 
juga diartikan sebagai tiruan realitas, 
tetapi hanya mengambil sebagian 
dari realitas. Berikut ini merupakan 
sebagian dari berbagai jenis “Model” 
yang diklasifikasikan berdasarkan 
kriteria sebagai berikut:

1. Bentuk Pengungkapannya
a. Model Fisik, yaitu objek konkret 
yang dibentuk menyerupai gejala yang 
diwakilinya;
b. Model Teoretis, mengungkapkan 
teori dengan gaya simbolis, 
postulasional, atau formal;
c. Model Matematis, menunjukkan 
persamaan-persamaan matematis 
untuk mengungkapkan perilaku orang, 
kelompok, komunitas, atau negara;
d. Model Mekanis, menganalogkan 
perilaku manusia dengan konsep-
konsep dari ilmu fisika;
e. Model Interaksionis Simbolis, 
melukiskan proses interaksi manusia 
ketika para aktor memberikan 
makna pada lambang-lambang yang 
ditemuinya.

2. Fungsinya
a. Model bersifat deskriptif, yaitu 
model yang hanya memerikan situai 
tanpa meramal atau menyarankan 
sesuatu;

b. Model bersifat prediktif, yaitu model 
yang menunjukkan “jika ini terjadi, 
maka itu akan terjadi”;
c. Model bersifat normatif, yaitu model 
yang memberikan jawaban terbaik 
dalam pemecahan masalah.

3. Strukturnya
a. Model Ikonis, merupakan model 
yang masih menyimpan karakteristik 
fisik dari dari hal yang digambarkan;
b. Model Analogis, merupakan model 
yang membandingkan hal yang 
digambarkan dengan  hal lain yang 
mirip dengan itu;
c. Model Simbolis, merupakan model 
yang menggambarkan lambang untuk 
melukiskan dunia nyata.

4. Rujukan Waktunya
a. Model Statis, merupakn model yang 
tidak memperhitungkan perubahan 
waktu;
b. Model Dinamis, merupakn model 
yang memperhitungkan perubahan 
waktu. 

Sumber:
Rakhmat, Jalaluddin. 2009. Metode 
Penelitian Komunikasi. Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya. Cetakan 
Keempatbelas. 

Humor
Dikisahkan kembali oleh

Putut Hardiyanto

Harga sebenarnya

Dr. Rendi ingin menjual seekor anjing kesayangannya demi menambah biaya 
risetnya. Ia terpaksa melakukan karena tinggal itu satu-satunya barang berharga 
yang memiliki nilai tukar tinggi.

Pembeli      :  Saya tertarik dengan anjing yang Anda jual. Berapa harganya dan
                       kenapa Anda ingin menjualnya?

Dr. Rendi  :  Tiga juta lima ratus ribu saja dan saya menjualnya karena saya lagi
         butuh uang.

Pembeli      :  Kenapa harganya sangat mahal, apa tidak bisa turun sedikit jadi tiga
         juta saja?

Dr. Rendi  :  Wah, itu harga pas. Yakinlah, Anda pasti akan senang memilikinya 
         karena ia jinak dan setia. Harga lima ratus ribu itu untuk nilai tukar       
                      kesetiaan.

Pembeli      :  Lho, buktinya apa kalau anjing ini setia?

Dr. Rendi   :  Saya sudah lima kali menjualnya ke pembeli yang berbeda dan ia selalu
         setia kembali lagi kepada saya.

Pembeli      :  Oh ... begitu ya ...?      

Sumber: google.com
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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 9. Sudah ada 
sebagian kotak yang terisi. Tugas Anda adalah 

melengkapi sisanya. 
Selamat mencoba!

Asah Otak
Sudoku

Putut Hardiyanto

Sudoku Edisi Triwulan I

Jawaban Sudoku Edisi Triwulan IV

Sumber: 
Sudoku Master,  Android Apps on Google Play (2018)




