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Kuasa, atas segala rahmat, karunia, 
dan rida-Nya, Majalah Seputar 
Litbang edisi triwulan I tahun 2021 
dapat dirilis. Tekad kami untuk 
mempertahankan kehadiran majalah 
ini sekalipun hal ini menuntut 
kesungguhan dan pengorbanan para 
awak media, di tengah setahun lebih 
pandemi covid-19 melanda negara 
tercinta.
Di tengah era literasi digital 
ini, kemampuan menggunakan 
informasi maupun menuangkan 
informasi sebagai dasar pengambilan 
keputusan sangat diperlukan. Untuk 
itu, majalah ini hadir melengkapi 
produk literasi lainnya tentang 
hasil penelitian serta berita ringan 
tentang Puslitbangwas BPKP 
sepanjang triwulan I tahun 2021. 
Selain diharapkan bermanfaat untuk 
pelaksanaan penugasan juga sebagai 
upaya menumbuhkan budaya literasi 
bagi pegawai BPKP dan pembaca 
lainnya.
Dengan bertema “Isu Strategis 
Pengawasan Tahun 2021”, majalah 
Seputar Litbang kali ini mengupas 
isu terkait penyempurnaan 
kapabilitas APIP serta beberapa isu 
pengawasan lain yang dilakukan di 
era pandemi ini. Menyikapi kondisi 
pandemi yang juga berpengaruh 
terhadap seluruh aspek kehidupan, 
metode kerja, kebijakan pemerintah 
yang kesemuanya harus tetap 
menempatkan peran internal auditor 
sebagai “trusted advisor”. Sebuah 
atribut yang melekat dalam diri 

seorang auditor terkait dengan tiga 
aspek yaitu personality, relational, 
dan professional. 
Beberapa hal terkait proses internal 
di Puslitbangwas BPKP juga 
dilakukan sebagai pelaksanaan 
tugas dan fungsi sebagai pengelola 
pengetahuan di BPKP. Evaluasi 
penyelenggaran KMS dan Library 
Café di perwakilan BPKP serta 
berbagi pengetahuan secara 
informal dalam “knowledge day” 
merupakan upaya membudayakan 
literasi dengan membaca, sharing, 
dan menulis. Disertai beberapa 
artikel lain sebagai penyemarak, 
kami harapkan juga dapat menjadi 
inspirasi bagi kemajuan organisasi 
dan pemerintahan. Dalam era yang 
dinamis, penuh ketidakpastian, 
tidak linear, dan serba samar, 
diharapkan semua itu menjadi 
momen yang pas untuk melakukan 
perubahan ke arah yang lebih baik. 
Mudah-mudahan terbitan kali ini 
dapat memenuhi harapan tersebut. 
Tim redaksi telah berusaha 
untuk memberikan sajian dalam 
rangkaian kata yang indah, tetapi 
tak dapat dipungkiri masih banyak 
diperlukan penyempurnaan. Kami 
mengharapkan saran, masukan, 
dan kritik yang membangun dari 
pembaca yang budiman.
Akhir kata, melalui perjuangan 
semuanya, semoga majalah ini bisa 
menjadi langkah berarti bagi dunia 
pengawasan dan peningkatan 
layanan organisasi.
 
Sasono Adi 
Kepala Puslitbangwas BPKP

SAMBUTAN 
KAPUSLITBANGWAS

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

Rury Hanasri

Pembaca yang budiman, 
Dalam edisi ini, kami hadir 
ke hadapan pembaca dengan 
mengusung tema mengenai Isu 
Strategis Pengawasan Tahun 2021. 
Sebagaimana kita ketahui di triwulan 
pertama tahun ini, Kepala BPKP 
telah menyampaikan arahan terkait 
isu strategis dan meminta masukan 
dari seluruh Kepala Perwakilan, 
Kepala Biro, dan Kepala Pusat serta 
Inspektur. Selanjutnya semua tema 
dirangkum dalam buku hijau terkait 
Agenda Prioritas Pengawasan dan 
buku oranye dengan judul Agenda 
Pengawasan Daerah. Keduanya 
menjadi acuan bagi seluruh unit dan 
insan BPKP dalam melaksanakan 
pengawasan keuangan dan 
pembangunan. 
Salah satu hal yang menarik dari 
dua buku di atas, adalah tema 
pengawasan yang menyesuaikan 
dengan kondisi yang sedang terjadi 
saat ini. Pandemi yang masih 
menimpa negara kita berdampak 
terhadap pemulihan ekonomi dan 
upaya yang dilakukan. Salah satu 
tema yang kami angkat adalah terkait 
mandat dari Undang-undang (UU) 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja, yang ditindaklanjuti dengan 
pembentukan Lembaga Pengelola 
Investasi (LPI) atau Indonesia 
Investment Authority (INA) melalui 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 
Tahun 2020. Topik ini menjadi salah 
satu bahasan dalam majalah edisi kali 
ini dengan mengungkap kesesuaian 
dengan prinsip yang berlaku umum 
dan risiko yang mungkin timbul. 
Topik peningkatan kapabilitas APIP 
juga menjadi salah satu pembahasan 
dengan fokus pada evaluasi atas 
sistem penilaian kapabilitas yang 
berlaku saat ini. Sesuai dengan 
mandat dari reformasi birokrasi 

maupun Renstra BPKP 2020-
2024, BPKP mempunyai tugas 
memberikan penilaian kapabilitas 
APIP kementerian/lembaga/
pemerintah daerah. Dalam 
pemenuhan mandat tersebut perlu 
adanya perbaikan penilaian tidak 
sekedar pada indikator proses, 
namun juga mempertimbangkan 
capaian hasil. Hal ini dalam 
rangka mewujudkan peran APIP 
sebagai mitra terpercaya bagi 
instansi pemerintah. Mengutip 
Richard F. Chambers, Presiden 
dan CEO IIA, dalam bukunya 
“Trusted Advisor” yang diresensi 
dalam majalah edisi ini, bahwa 
perlu penguatan kapasitas auditor 
internal melalui pemenuhan 
atribut personal, relasional, dan 
profesional. Sebuah atribut yang 
holistik tidak hanya mensyaratkan 
kecakapan teknis namun juga 
mampu mengomunikasikan kepada 
stakeholder sehingga bermanfaat 
keberadaannya.
Sebuah upaya peningkatan 
kapasitas pegawai dirintis oleh 
Puslitbangwas melalui kegiatan 
“Knowledge Day”. Sebuah kegiatan 
yang merupakan rangkaian 
dari tema Jumat Berseri (Bersih 
lingkungan, Olah raga, dan Berbagi 
Ilmu), didesain sebagai tempat 
bertukar pengetahuan sebagai 
akuntabilitas dari penugasan. Acara 
ini bertujuan untuk mendapatkan 
masukan atau insight terkait kajian 
yang dilakukan. Dengan kehadiran 
tema-tema menarik, semoga 
terbitan edisi ini  dapat memberi 
hiburan dan inspirasi baru dalam 
melaksanakan tugas. 
  
Selamat Membaca…
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Teks Annisa Diah Wardani

Salah satu sasaran strategis dalam 
Rencana Strategis BPKP 2020-2024 
adalah meningkatnya pengawasan 
pembangunan atas efektivitas 
pengendalian korupsi. BPKP telah 
menyusun strategi pengawasan 
preemptive dan preventif untuk 
melengkapi strategi represif 
yang selama ini telah dijalankan. 
Selain itu, BPKP juga telah 
menyusun, mengembangkan, dan 
mengimplementasikan berbagai tools 
pengawasan sebagai tindak lanjut 
strategi pengawasan korupsi tersebut. 

Efektivitas pengendalian korupsi 
akan mengakselerasi pencapaian 
tujuan organisasi, sehingga 
keberadaan instrumen pengukuran 
efektivitas menjadi sebuah 
kebutuhan. BPKP telah menginisiasi 
hal tersebut dengan membangun 
pengukuran Indeks Efektivitas 
Pengendalian Korupsi (IEPK) pada 
instansi pemerintah dan badan usaha.

IEPK merupakan indeks yang 
dikembangkan oleh Deputi Bidang 
Investigasi BPKP sebagai rerangka 
pengukuran atas kemajuan segala 
upaya pencegahan dan penanganan 
risiko korupsi di dalam organisasi. 
Pengukuran IEPK dilakukan untuk 
menyediakan peta jalan bagi upaya 
peningkatan pengelolaan risiko 
korupsi dalam rangka mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang baik 
dan bersih.

Kajian Faktor-Faktor Efektivitas 
Pengendalian Korupsi pada Instansi 
Pemerintah dan Badan Usaha 
merupakan bentuk peran serta 
Puslitbangwas dalam rangkaian 
pengembangan IEPK oleh Deputi 
Bidang Investigasi BPKP. Kajian ini 
dilakukan berdasarkan konsep dan 
model IEPK yang dibangun oleh 
Deputi Bidang Investigasi, yang 
terdiri dari tiga pilar yang memuat 6 
dimensi, 17 variabel, dan 74 indikator. 

Kajian dilakukan untuk menguji 
apakah pilar sampai dengan 
indikator dalam model IEPK 
secara simultan memberikan 
pengaruh terhadap efektivitas 
pengendalian korupsi dan apakah 
model IEPK sebagai kesatuan pilar 
hingga indikator memenuhi syarat 
untuk membentuk struktur yang 
kuat dalam pengendalian korupsi. 
Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan kuantitatif dan 
bersifat deskriptif. Pengumpulan 
data dilakukan melalui kuesioner 
dan dianalisis dengan teknik 
pemodelan statistik Structural 
Equation Modelling (SEM).

PILAR, DIMENSI, DAN 
INDIKATOR INDEKS 
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN 
KORUPSI YANG 
DIKEMBANGKAN DEPUTI 
BIDANG INVESTIGASI BPKP 

IEPK yang dibangun oleh Deputi 
Bidang Investigasi dikembangkan 
dalam pendekatan manajemen 
kinerja, Governance-Risk-Control, 
dan manajemen perubahan. 
Ketiganya terangkum dalam 
tiga pilar, yaitu kapabilitas 
pengelolaan risiko korupsi, aspek 
penerapan strategi pencegahan, 
dan aspek penanganan kejadian 
korupsi. Seluruh pilar, apabila 
bekerja simultan, diharapkan 
mampu memberikan keyakinan 
yang cukup atas tiga keadaan 
positif, yaitu risiko korupsi dapat 
dikelola sampai pada tingkat 
yang dapat diterima, strategi 
pencegahan berjalan efisien, 
dan pengelolaan risiko korupsi 
berkontribusi konstruktif terhadap 
pencapaian tujuan organisasi. 

Kajian atas Faktor-Faktor Efektivitas 
Pengendalian Korupsi pada Instansi 

Pemerintah dan Badan Usaha

Selanjutnya ketiga pilar tersebut 
dibagi menjadi 6 dimensi yang 
memuat 17 variabel, yang berisi 74 
indikator. Gambaran ringkas pilar, 
dimensi dan indikator pengukuran 
IEPK yang disusun Deputi Bidang 
Investigasi BPKP sebagai berikut:

TELAAH PUSTAKA

Berdasarkan studi pustaka, 
upaya pencegahan korupsi dan 
penanganan risiko korupsi dapat 
dipetakan sebagai berikut:
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Dari telaah terhadap literatur dan best practices pengendalian korupsi diperoleh 
variabel lain yang juga dapat memengaruhi efektivitas pengendalian korupsi, 
yaitu variabel Pelaporan dan Kinerja Umpan Balik (PKU). Variabel tersebut 

diikutkan dalam pengujian untuk membuktikan pengaruhnya terhadap efektivitas 
pengendalian korupsi.

VARIABEL EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI

Model IEPK yang dikembangkan oleh Deputi Bidang Investigasi merupakan building 
block yang saling simultan. Berdasarkan hasil telaah pustaka terdapat pengayaan 
satu variabel, yaitu Pelaporan dan Kinerja Umpan Balik. Uraian rinci masing-masing 
variabel sebagai berikut:

1. Kebijakan antikorupsi

Menilai seberapa eksplisit 
kebijakan antikorupsi dimiliki unit 
kerja, yang mencakup keberadaan 
pernyataan kebijakan dalam 
dokumen, dukungan struktur 
organisasi, dan standar perilaku 
antikorupsi.

2. Perangkat sistem antikorupsi

Menilai keberadaan perangkat 
sistem antikorupsi yang ditetapkan 
unit kerja, yang mencakup sistem 
pencegahan, sistem deteksi dini, 
dan sistem respons (investigasi).

3. Dukungan sumber daya 

Menilai seberapa eksplisit 
dukungan sumber daya disediakan 
untuk pengelolaan risiko korupsi.

4. Perilaku pengambilan keputusan 
yang berbasis risiko korupsi 

Menilai seberapa terlihat perilaku 
pengambilan keputusan pimpinan 
dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi unit kerja berbasis risiko 
korupsi.

5. Kesadaran untuk mengelola 
risiko 

Menilai seberapa dalam kesadaran 
pimpinan unit kerja terlihat untuk 
mengelola risiko korupsi secara 
efektif (power within).

6. Kebermitraan dan kolaborasi 
untuk mencegah korupsi 

Menilai seberapa jauh pimpinan 
unit kerja menunjukkan kesadaran 
kebermitraan dan kerja kolaboratif 
agar risiko korupsi terkelola secara 
efektif (power with).

7. Pembelajaran antikorupsi 
internal 

Menilai seberapa jauh pembelajaran 
antikorupsi ditetapkan oleh unit 
kerja kepada manajemen, pejabat 
lini kedua dan ketiga, serta seluruh 
pegawai.

8. Pembelajaran antikorupsi 
eksternal 

Menilai seberapa jauh pembelajaran 
antikorupsi ditetapkan untuk 
stakeholders, pengguna layanan, dan 
komunitas penyedia barang/jasa.

9. Asesmen risiko korupsi dan 
rencana tindak pengendalian 
• Menilai tingkat kepedulian 
pegawai terhadap pentingnya 
pengelolaan risiko korupsi;

• Menilai tingkat kepedulian 
stakeholders terhadap program 
antikorupsi unit kerja;

• Menilai konsistensi pelaksanaan 
proses asesmen risiko korupsi.

10. Kredibilitas saluran pelaporan 
internal dan peningkatan 
kepedulian 

Menilai konsistensi 
penyelenggaraan saluran 
pelaporan/pengaduan internal 
yang mencakup mekanisme 
perlindungan pelapor.

11. Kepemimpinan etis 
Menangkap keberadaan budaya 
organisasi antikorupsi sebagai 
konteks informal yang dicerminkan 
oleh tiga dimensi, yaitu 
kepemimpinan etis, integritas 
organisasional, dan iklim etis 
prinsip.

12. Integritas organisasional

Menangkap keberadaan 
budaya organisasi antikorupsi 
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Ilustrasi
Freepik

sebagai konteks informal yang 
dicerminkan oleh tiga dimensi, 
yaitu kepemimpinan etis, integritas 
organisasional, dan iklim etis 
prinsip. 

13. Iklim etika prinsip 

Menangkap keberadaan 
budaya organisasi antikorupsi 
sebagai konteks informal yang 
dicerminkan oleh tiga dimensi, 
yaitu kepemimpinan etis, integritas 
organisasional, dan iklim etis 
prinsip.

14. Investigasi 

Menilai konsistensi mekanisme 
investigasi dalam hal ada indikasi 
korupsi terdeteksi dari berbagai 
informasi, termasuk saluran 
pengaduan intern.

15. Tindakan korektif 

Menilai konsistensi tindakan 
korektif atas indikasi korupsi yang 
telah terinvestigasi, mencakup 
tindakan kuratif melalui sanksi, 
pemulihan kerugian, dan tindakan 
perbaikan pengendalian.

16. Tingkat korupsi terpersepsi 
• Menangkap persepsi pegawai 
atas tingkat korupsi yang ada di 

lingkungan unit kerja.

• Menangkap persepsi stakeholders, 
yakni pengguna layanan dan 
komunitas penyedia barang/jasa 
atas tingkat korupsi di unit kerja.

17. Peristiwa korupsi aktual 

Menilai secara agregat keberadaan 
peristiwa korupsi aktual yang 
terjadi di unit kerja dalam setahun 
terakhir berdasarkan analisis data 
sekunder.

18. Pelaporan aktivitas Anti-fraud/
korupsi dan Kinerja Umpan 
Balik 

Menilai pengumpulan dan 
pelaporan data secara sistematis 
dan komprehensif tentang aktivitas 
memerangi fraud/korupsi dengan 
tujuan memperkuat pencegahan 
kecurangan dan korupsi yang 
memungkinkan organisasi 
untuk mengatasi kerentanan 
pengendalian secara lebih efektif, 
termasuk mengurangi risiko 
insiden serupa yang terjadi di masa 
depan.

HASIL KAJIAN DAN SIMPULAN

Penyebaran instrumen kuesioner 
dilakukan kepada responden 

meliputi pimpinan level tinggi dan 
menengah, serta pegawai level 
operasional pada Kementerian/
Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah 
(Pemda), dan Badan Usaha (BU) 
yang berasal dari tujuh sektor fokus 
kajian, yaitu sektor kesekretariatan, 
pendidikan, pekerjaan umum/
infrastruktur, pertanian, kesehatan, 
kelautan dan perikanan, serta 
pertambangan. Jumlah responden 
yang memenuhi kriteria sebanyak 
551 responden.

Berdasarkan pertanyaan terbuka, 
variabel yang paling berpengaruh 
terhadap efektivitas pengendalian 
korupsi menunjukkan bahwa 
responden yang berasal dari K/L 
menempatkan variabel Iklim Etika 
Prinsip sebagai faktor utama yang 
mendorong efektivitas pelaksanaan 
pengendalian korupsi. 

Responden dari pemda 
menempatkan variabel Integritas 
Organisasi sebagai aspek 
utamanya. Responden dari 
badan usaha menganggap bahwa 
Perangkat Sistem Antikorupsi 
merupakan faktor utama 
yang mendorong efektivitas 
pengendalian korupsi. Hal ini 
mengindikasikan bahwa K/L/
pemda dan badan usaha secara 
khusus membutuhkan penguatan 
Perangkat Sistem Antikorupsi dan 
secara umum penguatan Budaya 
Organisasi Antikorupsi.

Dengan demikian, pengujian 
menggunakan metode Structural 
Equation Modeling (SEM) 
menghasilkan simpulan sebagai 
berikut:

1. Model EPK, baik yang 
dikembangkan Deputi Bidang 
Investigasi maupun model setelah 

penambahan variabel PKU, 
memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap efektivitas 
pengendalian korupsi;

2. Penambahan variabel PKU dalam 
dimensi Kapasitas pada model EPK 
terbukti meningkatkan pengaruh 
terhadap efektivitas pengendalian 
korupsi. Variabel ini memberikan 
pengayaan terkait kinerja atas 
upaya pengendalian korupsi secara 
berkelanjutan dengan memfasilitasi 
pelaporan kecurangan dan 
menginformasikan area yang harus 
diperbaiki;

3. Model IEPK yang dikembangkan 
oleh Deputi Bidang Investigasi dan 
model setelah penambahan variabel 
PKU, sebagai satu kesatuan mulai 
dari pilar hingga indikator, secara 
akurat mampu menghasilkan skor 
yang merepresentasikan efektivitas 
pengendalian korupsi (valid), serta 
mampu mencerminkan realitas dan 
fenomena yang dianalisis (fit).

Namun, dalam kajian ini dijumpai 
kecenderungan jawaban responden 
terpolarisasi pada kategori baik dan 
sangat baik. Hal ini menunjukkan 
bahwa model dengan pendekatan 
persepsi, harus digunakan secara 
hati-hati untuk meminimalkan bias 
dalam penyimpulannya.

Adapun usulan alternatif kebijakan 
terkait penyusunan pedoman 
pengukuran IEPK sebagai berikut:

1. Variabel PKU dapat disertakan 
dalam IEPK karena terbukti 
meningkatkan pengaruh 
terhadap efektivitas pengendalian 
korupsi. Mekanisme dalam 
PKU memfasilitasi pelaporan 
kecurangan dan mengontrol 
kelemahan yang dapat 
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meningkatkan kerentanan terhadap 
kecurangan serta pembelajaran 
untuk keberlangsungan 
peningkatan efektivitas 
pengendalian korupsi;

2. Pengukuran efektivitas 
pengendalian korupsi hendaknya 
tidak hanya mengandalkan 
pada hasil persepsi. Pendekatan 
tambahan seperti pengalaman 
(experience) responden, penggalian 
informasi lain terkait efektivitas 
pengendalian korupsi melalui 
wawancara, dokumen, berita 
aktual, dan sebagainya, dapat 
memberikan penguatan yang lebih 
sistematis dan komprehensif. Selain 
itu, perlu dipertimbangkan untuk 
melakukan penyesuaian terhadap 
indikator pertanyaan agar seluruh 
responden memiliki persepsi yang 
sama atas indikator/pertanyaan 
tersebut;

3. Pilar, dimensi, dan variabel 
dalam model EPK dapat 
diintegrasikan dengan kerangka 
Penilaian Maturitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP). IEPK mengukur 
pengelolaan risiko fraud dengan 
pendekatan manajemen kinerja, 
G-R-C, dan manajemen perubahan 
yang merupakan bagian dari 
kerangka Penilaian Maturitas SPIP.
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Pengembangan
Sovereign Wealth
Fund (SWF) di Indonesia
Teks Ficky S.W Apriyanto dan Dara Mustika

Undang-Undang (UU) Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
menyebutkan bahwa dalam rangka 
peningkatan investasi dan penguatan 
perekonomian untuk mendukung 
kebijakan strategis penciptaan kerja, 
dilakukan investasi pemerintah pusat 
oleh Menteri Keuangan dan lembaga 
yang diberi kewenangan khusus untuk 
mengelola investasi. Hal tersebut 
ditindaklanjuti dengan pembentukan 
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) 
atau Indonesia Investment Authority 
(INA) melalui Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 74 Tahun 2020.

Pemerintah, pada berbagai rilisan di 
media massa, menyebutkan bahwa 
pembentukan LPI diharapkan dapat 
mengisi celah kebutuhan pembiayaan 
pembangunan infrastruktur di 
Indonesia. LPI, melalui kewenangan 
yang dimilikinya, diharapkan dapat 
“melipatgandakan” investasi awal 
pemerintah dengan menjaring 
investasi dari negara lain. Dengan 
meningkatnya investasi, pertumbuhan 
ekonomi juga semakin meningkat 
sehingga diharapkan terjadi 
peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Entitas yang dibentuk oleh negara dan 
diberi kewenangan untuk mengelola 
investasi, sebagaimana LPI, lazim 

oleh pemerintah berkaitan dengan 
kebijakan ekonomi makronya.
Entitas SWF sering dikelompokkan 
berdasarkan tujuan kebijakan 
ekonomi makro yang menjadi latar 
belakang pembentukannya. Meskipun 
menggunakan istilah berbeda-beda, 
secara umum pengelompokan SWF 
teringkas pada gambar 1.

Pengelompokan di atas di sisi lain 
juga menjadi dasar dalam memetakan 
kebijakan dan strategi investasi 
masing-masing kelompok SWF. 
Kelompok stabilization funds cenderung 
merupakan entitas yang memiliki 
likuiditas tinggi. SWF kelompok ini 
lebih condong untuk mengalokasikan 
dananya pada investasi jangka pendek 
sampai dengan menengah. Kebijakan 
dan strategi sebaliknya diambil 
oleh SWF pada kelompok savings 
funds, yang tidak memiliki tekanan 
untuk menyediakan dana dalam 
jangka pendek, sehingga cenderung 
berinvestasi jangka menengah sampai 
jangka panjang. 

Secara internasional telah disusun 
Santiago Principles sebagai pedoman 
yang berterima umum dalam praktek 
pembentukan dan pengelolaan SWF. 
Pedoman ini dikembangkan pada 
tahun 2008 oleh International Forum 
Sovereign Wealth Fund (IFSWF), sebuah 
kelompok kerja beranggotakan 26 
negara anggota International Monetary 
Fund (IMF) yang pada saat itu telah 
membentuk SWF. Santiago Principles 
terdiri dari 24 prinsip yang terbagi 
dalam 3 area kunci, sebagaimana 
tersaji pada gambar 2.

Implementasi SWF di Dunia

Laporan tahunan Global SWF, sebuah 
platform yang mengumpulkan dan 
menganalisis data lebih dari 400 
SWF dan dana pensiun di seluruh 
dunia, menguraikan bahwa sampai 
dengan akhir 2020 nilai Asset under 
Management (AuM) yang dikelola SWF 
di seluruh dunia mencapai USD9,1 
Triliun dengan pertumbuhan 21% 
dalam enam tahun terakhir. Pandemi 
COVID-19 menurunkan jumlah dan 

disebut sebagai Sovereign Wealth Fund 
(SWF). Dalam sejarahnya, cikal bakal 
SWF dibentuk pertama kali oleh 
Kuwait pada tahun 1953.

Mengingat besarnya harapan kepada 
LPI, kehati-hatian dalam pembentukan 
dan tahap awal operasinya menjadi 
hal yang krusial. Akuntabilitas dan 
tata kelola yang baik wajib dibangun 
untuk menjaga LPI dari permasalahan 
yang mungkin akan timbul. Sejarah 
telah mencatat berbagai bentuk 
“kegagalan” lembaga sejenis di negara 
lain akibat buruknya akuntabilitas 
dan tata kelola. Oleh karena itu, 
risiko utama yang dapat menghambat 
upaya    pencapaian tujuan LPI perlu 
diidentifikasi sejak awal.

Gambaran Umum SWF

Sovereign Wealth Fund Generally 
Accepted Principles and Practices (SWF-
GAPP), atau lebih dikenal sebagai 
Santiago Principles, mendefinisikan 
SWF sebagai dana atau pengaturan 
investasi dengan tujuan khusus, yang 
dimiliki oleh pemerintah.
Terdapat tiga elemen kunci dalam 
definisi tersebut, yaitu: (1) kepemilikan 
oleh pemerintah, (2) strategi investasi 
yang melingkupi investasi pada aset 
keuangan asing, serta (3) didirikan 
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nilai transaksi investasi yang dilakukan 
oleh SWF, dari 308 transaksi senilai 
USD127,7 Milyar pada tahun 2019 
menjadi 280 transaksi senilai USD83,7 
Milyar pada tahun 2020. Pandemi juga 
berdampak pada perubahan tujuan 
investasi SWF dunia, dari negara-
negara berkembang beralih pada 
investasi di Amerika Utara dan Eropa 
yang dianggap lebih aman. Peta sektor 
yang menjadi target investasi SWF 
turut terpengaruh. Selain infrastruktur, 
real estat, serta media dan teknologi, 
yang secara tradisional menjadi 
sektor utama investasinya, SWF 
mulai merambah sektor Kesehatan, 
terutama vaksin dan bioteknologi. 
Khusus untuk sektor infrastruktur, 
segmentasi didominasi investasi pada 
infrastruktur transportasi, utilitas, dan 
energi terbarukan.
Hal lain yang menarik dari laporan 
tahunan Global SWF adalah fakta 

kasus korupsi yang menimpa entitas 
SWF milik pemerintah Malaysia, 
1MDB. Pemerintah dan LPI dapat 
mengambil pelajaran dari kondisi 
tersebut ketika membangun kerangka 
tata kelola LPI sebagai lembaga 
yang memiliki kewenangan luas dan 
mengelola dana sedemikian besarnya.

Pengembangan SWF di Indonesia

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) 
adalah lembaga yang diberikan 
kewenangan khusus (sui generis) 
dalam rangka pengelolaan investasi 
pemerintah pusat. LPI merupakan 
badan hukum Indonesia yang 
sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah 
Indonesia dan bertanggung jawab 
kepada Presiden.
Melalui PP Nomor 73 Tahun 2020 
tentang Modal Awal Lembaga 
Pengelola Investasi, negara 
memberikan dana tunai sebesar Rp15 
Triliun sebagai modal LPI. Dana 
tersebut merupakan setoran awal dari 
total nilai modal yang ditetapkan, 
yaitu Rp75 Triliun. 

Pada PP Nomor 74 Tahun 2020 
disebutkan bahwa modal awal LPI 
bersumber dari penyertaan modal 
negara dan/atau sumber lainnya. 
Penyertaan modal negara tersebut 
dapat berasal dari dana tunai, Barang 
Milik Negara (BMN), piutang negara 
pada Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), dan/atau saham milik negara 
pada BUMN. Dari berbagai rilisan di 
media massa, disebutkan bahwa sisa 
modal yang belum disetorkan akan 
dipenuhi melalui penyertaan modal 
non kas dari BUMN.

Prinsip vs Implementasi

Secara umum, dibandingkan 
dengan Santiago Principles, peraturan 
perundang-undangan terkait 
pembentukan LPI saat ini belum 
mengakomodasi semua prinsip 
yang ada. Area kunci pertama, 
yaitu “Legal Framework, Objectives, 
and Coordination with Macroeconomic 
Policies”, berisi prinsip-prinsip yang 
mendukung terciptanya kerangka 
kerja kelembagaan yang kuat dan 
memfasilitasi perumusan strategi 
investasi yang sesuai. Area ini akan 
mempengaruhi implementasi prinsip-
prinsip yang ada pada dua area 
berikutnya. 

Terdapat tiga prinsip yang belum 
terpenuhi. Pertama, belum jelasnya 
mekanisme koordinasi untuk menjaga 
konsistensi kebijakan pembentukan 
LPI dengan kebijakan ekonomi 
makro. Dengan status sui generis, LPI 
memiliki kewenangan sedemikian 
luasnya dalam menjalankan kegiatan 
investasi baik di dalam maupun luar 
negeri termasuk melibatkan entitas 
pembiayaan lain dari luar negeri. 
Hal ini dapat bersinggungan, bahkan 
berdampak pada kondisi fiskal 
dan moneter, baik secara langsung 
maupun tidak. Prinsip ketiga dari 
Santiago Principles menjelaskan 
pentingnya koordinasi entitas SWF 
dengan otoritas fiskal dan moneter, 
untuk meminimalisasi inkonsistensi 
kebijakan yang dapat berdampak 
negatif pada pencapaian tujuan.

Mengingat pengaruh area kunci 
pertama terhadap kedua area kunci 
selanjutnya, belum terpenuhinya 
prinsip-prinsip tersebut di atas, 
berdampak pada area kunci kedua, 

mengenai fokus investasi berdasarkan 
kelompok SWF, yang mana stabilization 
funds dan saving funds sebagian besar 
berinvestasi pada pasar luar negeri, 
sementara development funds berfokus 
pada investasi domestik. Keseluruhan 
informasi di atas, dalam konteks 
pengembangan LPI, dapat dijadikan 
pertimbangan bagi pemerintah dan 
LPI dalam merumuskan kebijakan dan 
strategi invetasinya.
Terkait kondisi tata kelola SWF di 
dunia, berdasarkan Governance, 
Sustainability and Resilience Scoreboard 
(GSR Scoreboard) yang dirilis 
Global SWF, skor elemen governance 
lebih tinggi dibandingkan elemen 
sustainability dan resilience. Hal 
ini mengindikasikan tingginya 
upaya entitas SWF di dunia dalam 
membangun tata kelola. Meskipun 
demikian, di sisi lain juga terdapat 
fakta buruknya tata kelola SWF dari 
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“Institutional Framework and 
Governance Structure”. Detail 
kerangka akuntabilitas dan 
kerangka tata kelola yang menjadi 
fokus area kunci ini belum dapat 
diimplementasikan dengan efektif 
sampai dengan terpenuhinya 
prinsip-prinsip kerangka kerja 
kelembagaan pada area kunci 
pertama.

Kedua, belum ada pengaturan 
mengenai pengelolaan dana LPI, 
yang jelas, lengkap, dan konsisten 
dengan tujuan pendiriannya. Prinsip 
keempat dari Santiago Principles 
menjelaskan pentingnya pengaturan 
tersebut sebagai dasar penentuan 
strategi investasi bagi entitas SWF. 
Sebagai contoh Stabilization funds, 
dalam pengaturan penarikan 
dananya secara spesifik diatur hanya 
untuk membiayai defisit anggaran 
pemerintah. Adapun penarikan dana 
pada SWF saving funds di sisi lain, 
diatur sedemikian rupa sehingga 
hanya digunakan untuk membiayai 
kegiatan pemerintah yang memiliki 
dimensi intergenerasi, misalnya 
pengembangan energi baru dan 
terbarukan. 
Prinsip yang belum dipenuhi 
selanjutnya adalah akuntabilitas 
pengelolaan dana LPI. Sampai 
dengan saat ini, pengaturan 
mengenai kewajiban pelaporan LPI 
terbatas pada penyampaian laporan 
tahunan. Belum diatur kewajiban 
penyampaian informasi secara 
berkala mengenai perkembangan 
dana investasi LPI kepada 
pemerintah maupun publik. 
Demikian halnya dengan prinsip 

pada area kunci ketiga “Investment 
and Risk Management Framework” yang 
berfokus pada kerangka investasi 
dan pengelolaan risiko entitas SWF. 
Investasi, sebagai bisnis utama 
SWF, harus diatur sedemikian rupa 
sehingga memiliki arah yang jelas dan 
konsisten dengan tujuan SWF. Prinsip 
ke-delapan belas dan sembilan belas 
dalam Santiago Principles menguraikan 
bahwa entitas SWF harus menentukan 
toleransi risiko dan strategi investasi 
yang tepat, sehingga tingkat 
pengembalian investasi dapat terjaga 
pada tingkat yang diinginkan oleh 
entitas. Dalam konteks pembentukan 
LPI, prinsip-prinsip ini juga belum 
dibangun secara memadai, mengingat 
kebijakan pengelolaan dana LPI 
yang jelas, lengkap, dan konsisten 
dengan tujuan pendiriannya juga 
belum ditetapkan oleh pemerintah 
selaku pemilik. Dampaknya, LPI 
sebagai entitas yang ditugaskan untuk 
mengelola investasi juga belum dapat 
membangun kerangka pengelolaan 
risiko serta kebijakan dan strategi 
investasinya.
Berdasarkan uraian tersebut terdapat 
beberapa prinsip dalam Santiago 
Principles yang belum terakomodasi 
dalam peraturan perundang-
undangan terkait pembentukan LPI. 
Dengan merujuk pada implementasi 
di negara lain, SWF menjadi faktor 
dalam penyusunan kebijakan makro, 
baik dari sudut pandang domestik 
maupun dari sudut pandang pasar 
keuangan global. Oleh karena itu 
perlu dibuat suatu mekanisme tidak 
hanya dalam pengambilan kebijakan 
moneter namun juga pengambilan 
kebijakan fiskal.

Selain itu, pemerintah beserta 
LPI perlu menyusun panduan 
umum, strategi, dan pengelolaan 
transaksi investasi LPI yang 
mempertimbangkan risiko dan 
potensi investasi, serta kondisi pasar 
investasi.
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Teks Purwantoro

Sesuai dengan mandat dari 
reformasi birokrasi maupun 
Renstra BPKP 2020-2024, BPKP 
mempunyai tugas memberikan 

penilaian kapabilitas APIP 
kementerian/lembaga/pemerintah 
daerah. Sehubungan dengan hal 
tersebut, dirasakan perlu untuk 
melihat kembali tools pengukuran 
yang digunakan. Pengukuran 
didasarkan pada pedoman teknis 
peningkatan kapabilitas APIP yang 
menekankan pada indikator proses, 
sehingga lebih menonjolkan pada 
penguatan APIP serta infrastruktur 
yang perlu dibangun. Namun, alat 
ukur ini belum mempertimbangkan 
capaian hasil pengukuran. 

Artikel ini dimaksudkan untuk 
menjawab persoalan di atas dengan 
menggunakan model logika (logic 
model). Model ini menggambarkan 
kegiatan pengawasan mulai dari 
input, aktivitas, output, outcome, 
sampai dengan impact. Dengan 
model tersebut, kajian menemukan 
bahwa untuk dapat menghasilkan 
pengukuran secara komprehensif, 
diperlukan pendekatan proses dan 
hasil. 

Dengan pendekatan proses, analsis 
menggunakan 41 indikator atau KPA 
dari IACM revisi 2017 dan pendekatan 
hasil menggunakan 9 indikator dari 
indikator kinerja, indikator output, 
dan indikator outcome atau impact. 
Hasil pengukuran kedua pendekatan 
tersebut digabung atau ditambahkan 
untuk mendapatkan hasil pengukuran 
akhir.  

Latar Belakang

Sampai dengan Triwulan III tahun 
2020, 62,63% APIP pada instansi 
pemerintah di Indonesia berada 
pada maturitas kapabilitas di 
level 3 dan 2 Plus. 1 Kapabilitas 
pada    level 3 menunjukkan praktik 
pengawasan intern dilaksanakan 
sesuai standar dan outcome, APIP 
mampu menilai efisiensi, efektivitas, 
dan keekonomisan suatu program/
kegiatan dan mampu memberikan 
konsultasi pada tata kelola, 
manajemen risiko, dan pengendalian 
intern.   2 Namun, penyimpangan atau 
korupsi masih terjadi di pemerintah 
pusat maupun daerah, sehingga 
menimbulkan pertanyaan bagaimana 

PENGUKURAN 
KAPABILITAS APIP

efektivitas peran APIP, terutama 
fungsi sebagai early warning system 
pencegahan korupsi.3

Kapabilitas APIP tersebut dihasilkan 
dari pengukuran berdasarkan 
pedoman teknis peningkatan 
kapabilitas APIP yang lebih banyak 
menggunakan pendekatan proses. 
Pendekatan ini belum menjangkau 
sampai dengan efektivitas dan 
pemanfaatan oleh organisasi 
pemerintah. Itu penyebab kajian 
pengukuran kapabilitas ini dilakukan 
untuk menjawab permasalahan 
tersebut. 

Untuk itu dirasakan perlu adanya 
perbaikan dalam alat pengukuran 
yang digunakan dalam penilaian 
kapabilitas APIP.

Studi Literatur

Dalam penilaian efektivitas, 
pendekatan model logika (logic 
model) merupakan sesuatu yang 
umum digunakan. Model logika 
dikembangkan oleh Kellogg (2004) 
seperti tersaji pada   gambar 1.  4 Model 

ini digunakan sebagai landasan 
dalam artikel pengembangan model 
pengukuran kapabilitas APIP dengan 
pendekatan proses dan hasil.

Dari alur logic model pada gambar 1. 
akan dibangun indikator pengukuran 
kapabilitas APIP. Dari ciri atau kirteria 
tersebut dapat dibangun indikator 
setiap tahapan. Parsons (2013)5  
membagi indikator itu menjadi lima 
jenis, yaitu indikator input, indikator 
aktivitas, indikator output, indikator 
outcome, dan indikator impact. 
Kelima jenis indikator tersebut untuk 
keperluan pengukuran kapabilitas 
APIP disederhanakan atas dua 
indikator, yaitu indikator proses 
dan indikator hasil. Indikator proses 
meliputi indikator input dan indikator 
aktivitas, sedangkan indikator hasil 
meliputi indikator output, outcome, 
dan indikator impact. Indikator proses 
dapat dibangun merujuk Internal 
Audit Capability Model for Public Sector. 
Adapun indikator hasil dibangun dari 
kinerja dan outcome yang merupakan 
manfaat yang dirasakan atau diterima 
atau pengaruh dari output yang 
dihasilkan dari aktivitas APIP.

Sumber: Kelogg (2004)

Gambar 1
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Indikator proses dibangun dengan 
merujuk pada IACM revisi tahun 
20176. IACM adalah alat yang 
digunakan untuk mengukur tingkat 
kapabilitas audit internal sektor publik 
dan divalidasi secara global. Selain 
itu, IACM merupakan framework 
yang mengidentifikasi aspek-aspek 
pengawasan internal di sektor 
publik. Model ini dikembangkan 
pada tahun 2009 oleh The Institute of 
Internal Auditors Research Foundation 
(IIARF). Model ini bersifat universal 
dengan pembandingan seputar 
prinsip, praktik, dan proses yang 
dapat diterapkan secara global untuk 
meningkatkan efektivitas audit 
internal.

IACM melihat kapabilitas internal 
audit berdasarkan enam elemen, yaitu 

1. peran dan layanan (services and role);
2. pengelolaan sumber daya manusia 
(people management);
3. praktik profesional (professional 
practices);

4. akuntabilitas dan manajemen 
kinerja (performance management and 
accountability); 
5. budaya dan hubungan organisasi 
(organizational relationship and culture);
6. struktur tata kelola (governance 
structures). 
Setiap elemen tersebut memiliki 
beberapa KPA (key process area). 
KPA tersebut harus terpenuhi untuk 
mencapai suatu level kapabilitas. 
Pada IACM ini ada 41 KPA.

IACM mengukur atau menilai 
kapablitas audit internal dengan 
pendekatan building block, yaitu 
perbaikan dalam proses dan praktik 
di setiap tahap memberikan landasan 
untuk maju ke level kapabilitas 
berikutnya. Pada IACM ada lima level 
kapabilitas, yaitu level 1 (initial), level 
2 (infrastructure), level 3 (intergrated), 
level 4 (managed), dan level 5 
(optimizing) sebagaimana terlihat 
pada gambar 2.

Ilustrasi
Subpng Indikator hasil merujuk pada 

pengukuran kinerja audit internal 
yang diperkenalkan oleh  IIARF, 
Avram, dan World Bank Group. 
Menurut IIARF ada 17 indikator yang 
dapat digunakan mengukur kinerja 
audit internal, sedangkan menurut 
Avram ada 18 indikator yang dapat 
digunakan. Sementara World Bank 
mengelompokkan indikator kinerja 
itu menurut eksternal, perencanaan, 
anggaran, pegawai, kualitas, dan 
dampak. Selain indikator kinerja 
digunakan pula hasil analisis atas 
output dan outcome dari setiap KPA.

Rujukan indikator tersebut di 
atas dianalisis untuk menentukan 
indkator yang dapat digunakan 
sebagai indikator proses. Indikator ini 
kemudian digunakan untuk menilai 
atau mengukur kapabilitas APIP dari 
sisi hasil. 

Analisis dilakukan dengan 41 
KPA dalam Pedoman Peraturan 
Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 
dikelompokkan sebagai indikator 
input, indikator aktivitas, indikator 
output, indikator outcome, atau 
indikator impact. Pengelompokkan 
berdasarkan kriteria atau pertanyaan 

yang disusun oleh Parson. Indikator 
dengan jumlah kelompok terbesar 
menunjukkan pendekatan yang 
digunakan.

Pendekatan proses dengan sistem 
building block mendapat beberapa 
kritikan. Pertama, di lapangan 
pemenuhan KPA tidak selalu lebih 
dahulu terpenuhi oleh KPA yang 
ada di bawahnya. Artinya, asumsi 
sistem building block yang harus 
bertahap dalam pemenuhan KPA 
tidak sepenuhnya terpenuhi di 
lapangan. Walaupun KPA yang 
ada di level bawah belum semua 
terpenuhi, audit internal bersangkutan 
dapat memenuhi KPA pada level di 
atasnya. Kedua, hasil pengukuran 
dengan pendekatan proses belum 
dapat menginformasikan kontribusi 
APIP pada organisasi pemerintah. 
Kontribusi tersebut merupakan nilai 
tambah APIP dalam bentuk perbaikan 
atau peningkatan proses pengendalian, 
manajemen risiko, serta tata kelola. 
Hal ini terlihat dengan masih ditemu- 
kannya permasalahan terkait sistem 
pengen- dalian intern, ketidakpatuhan, 
ketidakhematan, ketidakefisiensianan, 
dan ketidakefektifan.  

Sumber: IACM 2017

Gambar 2
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Untuk mencapai level lima KPA yang 
perlu dipenuhi adalah:

1) APIP menjadi agen perubahan kunci, 
2) APIP memiliki proyeksi satuan kerja 
SDM, 3) APIP menjadi pengurus inti 
organisasi profesi, 4) APIP memiliki 
rencana strategis pengawasan, 
5) APIP terus meningkatkan 
profesionalitasnya, 6)APIP memiliki 
nilai dan kinerja yang berkontribusi 
pada capaian organisasi, 7) APIP 
menjaga efektivitas dan keberlanjutan 
hubungan, 8) APIP memiliki 
independensi dan kewenangan penuh.

Untuk sampai pada level empat, 
maka KPA yang perlu dipenuhi 
adalah mampu memberikan jaminan 
menyeluruh atas tata kelola dan 
manajemen risiko serta pengendalian, 
ada perencanaan satuan kerja SDM, 
mendukung organisasi profesi, 
memberikan kontribusi pada 
pengembangan manajemen, memiliki 
strategi pengawasan yang mampu 
meningkatkan pengelolaan risiko 
organisasi, mengukur kinerja secara 
terintegrasi antara kualitatif dan 
kuantitatif, pimpinan APIP mampu 
memberi saran dan mempengaruhi 
pimpinan organisasi, serta ada 
pengawas independen atas kegiatan 
APIP.

KPA yang harus dipenuhi untuk sampai 
pada level 3 adalah melaksanakan 
audit kinerja atau audit value for money; 
memberikan jasa advis; ada koordinasi 
satuan kerja SDM APIP; kualifikasi staf 
APIP sudah profesional;  terbangun 
tim dan kompetensi; perencanaan 
audit sudah berbasis risiko; kerangka 
kerja manajemen kualitas; laporan 
manajemen APIP; informasi terkait 
biaya; ukuran kinerja; semua unsur 

tim manajemen utuh; adanya 
koordinasi dengan kelompok review 
lain; mekanisme penganggaran;  
pengawasan dan dukungan pada 
APIP; dan   APIP memiliki kewenangan 
untuk dapat melapor ke pimpinan 
puncak organisasi.

Pendekatan hasil menggunakan 
indikator output dan outcome untuk 
mengukur kapabilitas APIP sesuai 
dengan model logikanya. Indikator-
indikator tersebut dibangun dengan 
cara menurunkan dari setiap KPA. 
Pada tahap input dan aktivitas, setiap 
APIP harus mampu menguasai 
kegiatan pengawasan yang dilakukan 
(mastering). Pada kondisi ini setiap 
KPA dituntut sampai pada output dan 
outcome yang memberikan manfaat 
pada organisasi mitra APIP. 

Hasil analisis atas 41 KPA IACM 
revisi 2017 diperoleh kurang lebih 
88 jenis output dan outcome. Setiap 
output dan outcome tersebut dicermati 
lebih dalam untuk menentukan yang 
dapat dimanfaatkan oleh organisasi 
mitra APIP. Tingkat pemanfaatan 
yang dinyatakan dengan indikator itu 
menjadi ukuran kapabilitas APIP dari 
sisi hasil. Selain hasil analisis output 
dan outcome, indikator hasil juga 
dibangun dari indikator kinerja.

Indikator hasil yang dibangun 
dari sisi kinerja adalah jumlah 
temuan atau permasalahan yang 
ditemukan, jumlah rekomendasi yang 
diimplementasikan, hasil aktivitas 
(laporan) auditor internal yang 
digunakan auditor ekstenal, jumlah 
permintaan manajemen kepada audit 
internal untuk aktivitas assurance dan 
consulting, jaminan (assurance) atas 
manajemen risiko dan pengendalian 

intern yang baik, hasil survei kepuasan 
manajemen, jumlah temuan berulang, 
hasil penilaian pihak eksternal atas 
audit internal, dan jumlah perbaikan 
proses.

Indikator hasil yang dibangun dari sisi 
output adalah jumlah laporan audit 
ketaatan yang diterbitkan, jumlah 
rekomendasi audit ketaatan yang 
diterbitkan, jumlah laporan kinerja 
yang diterbitkan, jumlah rekomendasi 
audit kinerja yang diterbitkan, jumlah 
saran atau rekomendasi dari aktivitas 
consulting yang diberikan kepada 
organisasi, nilai opini aktivitas audit 
internal yang diberikan kepada 
organisasi terkait dengan kualitas tata 
kelola, manajemen risiko organisasi 
dan pengendalian intern, jumlah advis 
dan/atau saran yang diberikan kepada 
manajemen, tingkat pencapaian target 
kinerja audit internal, nilai kinerja 
audit internal, jumlah manajer yang 
memahami tata kelola, manajemen 
risiko, dan pengendalian organisasi, 
serta jumlah saran dan advis yang 
berkontribusi pada peningkatan nilai 
organisasi.

Indikator hasil yang dibangun dari 
sisi outcome adalah jumlah saran audit 
internal yang telah dimanfaatkan 
oleh organisasi, tingkat kontribusi 
audit internal atas kinerja organisasi, 
tingkat kontribusi audit internal 
pada peningkatan tata kelola dan 
manajemen risiko serta pengendalian 
organisasi, tingkat pengaruh audit 
internal terhadap peningkatan 
kinerja organisasi, peningkatan nilai 
tata kelola dan manajemen risiko 
serta pengendalian, peningkatan 
implementasi manajemen 

risiko, peningkatan efisiensi 
operasi pemerintah, serta tindak  
penyimpangan atau permasalahan 
yang menyimpang dari ketentuan.

Indikator tersebut di atas dapat 
disederhanakan dalam sembilan 
indikator, yaitu  1)jumlah temuan 
atau permasalahan yang dilaporkan 
atau disampaikan, 2) jumlah 
rekomendasi yang diimplementasikan 
atau dimanfaatkan oleh manajemen 
organisasi, 3) hasil aktivitas audit 
internal yang digunakan oleh auditor 
eksternal, 4) jumlah permintaan 
manajemen kepada audit internal 
untuk aktivitas consulting, 5) nilai opini 
aktivitas audit internal yang diberikan 
kepada organisasi terkait dengan 
kualitas tata kelola, 6) manajemen 
risiko dan pengendalian organisasi, 
7) hasil survei kepuasan manajemen, 
jumlah temuan berulang, 8) hasil 
penilaian pihak eksternal atas audit 
internal, serta 9) jumlah perbaikan 
proses.

Nilai keseluruhan hasil pengukuran 
dengan pendekatan proses dan hasil  
adalah nilai tahapan proses + nilai 
tahapan hasil. Penentuan nilai hasil 
akhir pengukuran dapat menggunakan 
dua cara (yosuf dkk, 2017), rensburg 
dkk (2016)7, yaitu building block dan 
nilai tunggal.

Nilai keseluruhan = nilai proses + nilai hasil

Sistem building block mensyaratkan 
tuntutan pemenuhan KPA setiap 
level kapabilitas harus dipenuhi 
seluruhnya. Pada tahapan proses, 
untuk level 2 ada 10 KPA yang 
harus dipenuhi. Untuk level 3 ada 
15 KPA yang harus dipenuhi dengan 
tetap mempertahankan capaian di 



26 S E P U T A R  L I T B A N G 27V O L .  I V  /  N O .  1  /  T A H U N  2 0 2 1

TOPI
Topik Pilihan

TOPI
Topik Pilihan

level 2. Untuk level 4 ada 8 KPA 
yang harus dipenuhi dengan tetap 
mempertahankan capaian di level 
2 dan 3. Untuk level 5 ada 8 KPA 
yang harus dipenuhi dengan tetap 
mempertahankan capaian pada level 
2, 3, dan 4.   

Pada tahapan hasil ada sembilan 
indikator. Setiap indikator memiliki 
gradasi sama dengan tahapan proses 
(lima level). Untuk indikator jumlah 
temuan atau permasalahan yang 
dilaporkan atau disampaikan dan 
jumlah temuan atau permasalahan 
yang berulang, semakin sedikit 
mengindikasikan kapabilitas semakin 
baik. Artinya, semakin tinggi level 
kapabilitasnya permasalahan yang 
ditemukan semakin sedikit.

Untuk indikator jumlah rekomendasi 
yang diimplementasikan, hasil 
aktivitas audit internal yang 
digunakan oleh audit eksternal, jumlah 
permintaan manajemen kepada APIP 
untuk kegiatan consulting, jumlah 
perbaikan proses, dan semakin tinggi 
level kapabilitasnya semakin banyak 
kejadiannya.

Contoh: pada level 1 implementasi 
rekomendasi atau hasil aktivitas audit 
intern yang digunakan atau perbaikan 
proses atau permintaan consulting 
diasumsikan semua sama, misalnya 
3 atau baru 30%. Jadi, untuk dapat 
berada di level 2 minimal harus 4 
atau 51% dari sebelumnya. Demikian 
seterusnya untuk perhitungan level 4 
dan 5.

Untuk indikator nilai opini atas kualitas 
tata kelola dan manajemen risiko serta 
pengendali- an organisasi, hasil survei 
kepuasan manajemen, hasil penilaian 

pihak eksternal atas APIP, dan 
semakin tinggi nilai yang diperoleh 
menunjukkan semakin tinggi tingkat 
kapabilitas APIP bersangkutan. 
Untuk indikator ini biasanya sudah 
ada nilai dari pihak yang melakukan 
pengukuran atau survei.  

Penentuan nilai akhir dengan sistem 
building block melihat yang terendah 
capaiannya. Misalnya, pada tahapan 
proses berada di   level 3 dan tahapan 
hasil di level 2, maka nilai akhir 
kapabilitas APIP bersangkutan 
berada di level 2. Penentuan akhir ini 
cocok untuk pengukuran kapabilitas 
APIP yang bertujuan fokus pada 
peningkatan area of improvement.

Sistem nilai tunggal ini mengukur 
rata-rata dari proses dan hasil tersebut. 
Pendekatan perhitungan ini cocok 
pada pengukuran yang bertujuan 
untuk mengetahui nilai kapabilitas 
APIP.

Pendekatan proses dan hasil 
dalam pengukuran kapabilitas 
APIP berhubungan dengan tingkat 
kematangan implementasi SPIP. 
Ini disebabkan kontribusi dan 
pemanfaatan APIP terwujud pada 
tingkat kematangan SPIP. Pada praktik 
di Indonesia, kematangan SPIP tidak 
terlepas dari keterlibatan APIP. 

Pada proses kematangan SPIP, 
APIP terlibat sebagai pendorong, 
promotor, advisor, dan pendamping 
bagi penyelenggara SPIP, yaitu 
manajemen instansi pemerintah. 
APIP memengaruhi efektivitas 
proses pengendalian intern atau 
SPIP terutama unsur pemantauan 
(Shamsuddin, 2014).
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Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 
Knowledge Management System dan 
Library Café pada Unit-Unit Kerja di BPKP

   Teks M Tasya Renaldo K M

Knowledge Management System 
(KMS) merupakan salah satu upaya 
dari organisasi dalam mengelola 
pengetahuan sehingga dapat menjadi 
suatu budaya organisasi dalam rangka 
meningkatkan kinerja. Untuk itu, 
Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP 
sebagai penanggung jawab KMS 
BPKP melakukan serangkaian 
kegiatan monitoring serta evaluasi 
pengelolaan KMS dan Library Café 
secara daring pada unit-unit kerja 
di BPKP. Acara dibuka dengan 
arahan oleh Kepala Puslitbangwas 
BPKP, Sasono Adi, lalu dilanjutkan 
dengan paparan dari Koordinator 
Pengembangan dan Inovasi 
Pengawasan, Rury Hanasri, mengenai 
peran dari Duta KMS sebagai garda 
terdepan pengelolaan pengetahuan 
di unit kerja. Selanjutnya adalah 
diskusi antara Puslitbangwas dengan 
pengelola KMS dan Library Café unit-
unit kerja di BPKP, baik itu Kepala 
Bagian Tata Usaha, Koordinator 
Pengawasan Program dan Pelaporan 
serta Pembinaan APIP, dan para Duta 
KMS.

Rangkaian kegiatan dimulai pada 
hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 
dengan sepuluh unit kerja Perwakilan 
BPKP di regional Sumatera. Dari hasil 
monitoring dan evaluasi tersebut, 
beberapa masalah yang ditemukan 
adalah banyak perwakilan yang 
terakhir melaksanakan sharing 
knowledge melalui library café pada 
tahun 2019. Hal ini disebabkan pada 
tahun 2020 terjadi pandemi, kesibukan 

dari tiap unit kerja, Perwakilan masih 
belum memiliki tempat sharing 
knowledge yang bersifat permanen, 
serta kesulitan dalam memperoleh 
pendanaan dan influencer. Unit-
unit kerja juga belum memiliki atau 
memperbarui SK Duta KMS, serta 
program kerja pengelolaan KMS 
dan Library Café untuk tahun 2021. 
Beberapa perwakilan telah lebih aktif, 
seperti Perwakilan BPKP Provinsi 
Kepulauan Riau dengan kanal 
Youtube Podjok 28-nya. Namun, 
Pengelolaan KMS juga belum optimal 
karena kegiatan-kegiatan berbagi 
pengetahuan di perwakilan tidak 
diunggah ke dalam KMS BPKP.

Kegiatan monitoring dan evaluasi 
berikutnya dilaksanakan pada hari 
Kamis tanggal 1 April 2021 dengan 
lima unit kerja perwakilan BPKP 
di regional Kalimantan dan enam 
unit kerja perwakilan BPKP di 
regional Sulawesi. Sama seperti hasil 
monitoring dan evaluasi sebelumnya, 
pada unit kerja di regional Kalimantan 
dan Sulawesi pelaksanaan sharing 
knowledge pada Library Café juga 
kebanyakan terakhir dilaksanakan 
pada tahun 2019 sebagai akibat dari 
pandemi. Namun, unit kerja seperti 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Utara telah berinovasi untuk berbagi 
pengetahuan dengan SARABA 
(Santai Rehat Bareng Kita) melalui 
media podcast. Selain itu, unit 
kerja perwakilan Kalimantan Barat 
dan Kalimantan Tengah memiliki 
ide untuk berbagi pengetahuan 
melalui video yang menarik seperti 

berbincang di mobil dan kuis 
berhadiah, dalam rangka menarik 
minat para pencari pengetahuan. 
Namun, kegiatan-kegiatan tersebut 
juga belum diunggah ke dalam KMS 
BPKP, serta unit kerja belum memiliki 
atau memperbarui SK Duta KMS dan 
Program Kerja Tahun 2021.

Pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, 
dilaksanakan kegiatan monitoring dan 
evaluasi dengan Perwakilan BPKP 
Provinsi Maluku Utara, Maluku, 
Papua, dan Papua Barat. Unit-
unit kerja ini belum mengunggah 
kegiatan berbagi pengetahuannya 
pada KMS BPKP, serta belum 
memiliki atau memperbarui SK Duta 
KMS dan Program Kerja Tahun 2021. 
Kegiatan berbagi pengetahuan baik 
melalui media Library Café maupun 
media lainnya pun masih minim 
pelaksanaannya.

Setelah diskusi, tim Puslitbangwas 
kemudian mencontohkan cara 
berbagi pengetahuan di KMS BPKP. 
Dengan cara ini diharapkan dapat 
mempermudah unit kerja untuk 
berbagi pengetahuan, sehingga tidak 
hanya bisa dinikmati oleh perwakilan 

yang menyelenggarakan, melainkan 
juga bisa dilihat oleh unit kerja 
lainnya. Setelah sesi diskusi, Kepala 
Puslitbangwas BPKP memberikan 
masukan bahwa pelaksanaan berbagi 
pengetahuan tidak terbatas pada 
tempat, tetapi bisa juga dilaksanakan 
secara daring. Selain itu, SK formal dan 
program kerja juga menjadi sesuatu 
yang penting sebagai dasar dalam 
pelaksanaan kegiatan. Diharapkan 
ke depannya pengelolaan KMS dan 
Library Café akan menjadi lebih aktif 
lagi.

Rangkaian kegiatan monitoring dan 
evaluasi ini tidak berhenti sampai 
di sini. Masih terdapat sembilan 
perwakilan dan unit-unit kerja 
lainnya yang akan di-monitoring 
kegiatan pengelolaan KMS dan 
Library Café-nya. Selain itu, kegiatan 
ini diharapkan dapat dilaksanakan 
secara periodik dan lebih terstruktur, 
sehingga pengelolaan KMS dan 
Library Café akan terus meningkat 
sehingga pengetahuan dari tiap insan 
BPKP dapat terus berkembang yang 
pada akhirnya dapat memengaruhi 
kinerja BPKP secara keseluruhan.
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KNOWLEDGE DAY: 
NEW ZEALAND WELL-BEING BUDGET

   Teks Yulia P. Rahman

Knowledge Day pada hari 
Jumat, 5 Maret 2021, tampak 
berbeda dari biasanya. Selain, 
narasumber yang diundang 

adalah dari eksternal BPKP, topiknya 
pun memang merupakan topik yang 
hangat dan menarik. Tema knowledge 
day kali ini adalah New Zealand Well-
being Budget yang dipaparkan oleh 
Peneliti Madya pada Badan Kebijakan 
Fiskal Kementerian Keuangan R.I., 
Dr. Joko Tri Haryanto. Kebijakan 
penganggaran yang ia sampaikan 
merupakan pendekatan baru, yang 
mulai dikenalkan pada kisaran tahun 
2019. Kebijakan ini disusun berdasarkan 
Living Standards Framework (LSF)/
kerangka hidup standar yang 
didahului dengan kegiatan survei. 
Terdapat dua belas indikator yang 
mencerminkan kualifikasi well-being, 
yaitu civic engagement and governane, 
cultural identity, environment, health, 
housing, income and consumption, job 
and earnings, knowledge and skills, 
time use, safety and security, social 
connections, dan subjective wellbeing.
Well-being budget menuai banyak 
perhatian global, karena mampu 
memberikan koreksi atas pendekatan 
kesejahteraan yang sudah ada, saat 
pendekatan yang ada menjadikan 

aspek pertumbuhan ekonomi sebagai 
prioritas utama. Produk Domestik 
Bruto (PDB) yang selama ini menjadi 
pendekatan terbaik dan banyak 
digunakan dalam mengukur aspek 
pertumbuhan ekonomi di suatu negara 
dianggap tidak mampu memberikan 
informasi mengenai kualitas kegiatan 
ekonomi atau kesejahteraan. PDB tidak 
mampu memberi informasi apakah 
orang berjuang untuk memenuhi 
kebutuhan dasar atau bila setiap orang 
memiliki akses ke perawatan kesehatan 
dan pendidikan. PDB juga tidak dapat 
memberikan wawasan tentang apakah 
orang memiliki koneksi sosial, merasa 
aman, bahagia, dan bangga tinggal di 
sebuah wilayah/negara.
New Zealand sendiri dalam 
penganggarannya pada tahun 2019 
menetapkan lima prioritas anggaran, 
yaitu

1. menciptakan peluang bagi bisnis 
produktif, wilayah, masyarakat, dan 
lainnya untuk bertransisi ke ekonomi 
yang berkelanjutan dan rendah emisi;

2. mendukung bangsa yang berkembang 
di era digital melalui inovasi, peluang 
sosial, dan ekonomi;
3. meningkatkan pendapatan, 
keterampilan, dan peluang bagi 
masyarakat;
4. mengurangi kemiskinan anak dan 
meningkatkan kesejahteraan anak, 
termasuk menangani kekerasan dalam 
keluarga;
5. mendukung kesejahteraan mental 
untuk semua warga, dengan fokus 
khusus pada anak berusia di bawah 24 
tahun.
Namun, New Zealand yang tergolong 
negara yang kaya, transparan, sedikit 
populasinya, tingkat harapan hidup 
yang tinggi, dan indeks kehidupan 

yang lebih baik, tentunya dapat 
menerapkan pendekatan baru ini dalam 
penganggarannya dengan tantangan 
yang tidak terlalu berat. 
Bagaimana dengan di Indonesia? 
Dengan banyaknya tantangan 
dan kompleksitas permasalahan, 
narasumber menyampaikan bahwa 
implementasi pendekatan ini di 
Indonesia sebaiknya dilakukan 
secara regional terlebih dahulu. Hal 
ini diwujudkan melalui piloting di 
beberapa daerah seperti Yogyakarta 
dan Bali yang masih memegang teguh 
nilai-nilai budaya dan aspek kekayaan 
tradisionalnya.
Jadi, siapkah  kita untuk mengedepankan 
aspek kemakmuran/kesejahteraan di 
atas aspek ekonomi?
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PENDAHULUAN

Kerja sama adalah kegiatan 
atau usaha yang dilakukan 
oleh beberapa orang (lembaga, 
pemerintah, dan sebagainya) 
untuk mencapai tujuan bersama 
(KBBI). Kerja sama Puslitbangwas 
BPKP dengan berbagai pihak 
yang berkepentingan terhadap 
penelitian dan pengembangan 
pengawasan merupakan langkah 
strategis untuk menguatkan 
peran BPKP sebagai pelaksana 
tugas pemerintahan di bidang 
pengawasan. Pengalaman kerja 
sama yang selama ini dilakoni 
oleh Puslitbangwas dapat ditinjau 
dari empat aspek kerja sama, yaitu 
1) bentuk kerja sama, 2) aktor kerja 
sama, 3) dokumen kerja sama, dan 
4) prosedur kerja sama.

BENTUK-BENTUK KERJA SAMA 
YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH 
PUSLITBANGWAS BPKP

BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama yang dapat 
dilakukan Puslitbangwas BPKP 
adalah 1) kerja sama penelitian 
dan pengembangan, 2) kerja 
sama inovasi dan manajemen 
pengetahuan, serta 3) kerja sama 
pemanfaatan SDM. Dari ketiga 
bentuk kerja sama tersebut, 
kerja sama pemanfaatan SDM 
merupakan bentuk kerja sama 
yang paling sering dilaksanakan. 
Kerja sama pemanfaatan SDM 
diwujudkan dalam bentuk 
penggunaan narasumber sebagai 
Tim Pengkaji Penelitian (TPP), 
publikasi ilmiah, seminar hasil 
penelitian, workshop peningkatan 
kompetensi peneliti, dan pelatihan 
di kantor sendiri (PKS). Kerja 
sama dalam kegiatan seminar 
bersama dapat dilakukan untuk 
mengoptimalkan diseminasi hasil 
penelitian.  Kerja sama dalam 
publikasi ilmiah bisa dilakukan 

Ilustrasi
shutterstock
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dalam bentuk penerbitan jurnal 
dan publikasi ilmiah lainnya yang 
melibatkan pihak luar BPKP. Bentuk 
kerja sama inovasi dan manajemen 
pengetahuan dilaksanakan 
dalam wujud pemanfaatan forum 
knowledge sharing, menghimpun 
tacid knowledge, dan pemanfaatkan 
jaringan yang dimiliki mitra kerja 
sama. Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI), Universitas 
Indonesia (UI), Universitas Gajah 
Mada (UGM), dan Biro Pusat 
Statistik (BPS) adalah beberapa 
contohnya. 

AKTOR KERJA SAMA

Kerja sama penelitian dilakukan 
dengan melibatkan para stakeholder 
Puslitbangwas yang terdiri dari 
pimpinan BPKP, Biro Hukum BPKP, 
kementerian/lembaga, pemda, 
lembaga penelitian, BUMN/D, 
dan perguruan tinggi. Pimpinan 
BPKP adalah Kepala BPKP, para 
deputi, dan sekretaris utama 
yang mempunyai peran dalam 
memberikan ijin atau persetujuan 
kegiatan kerja sama yang akan 
dilakukan oleh Puslitbangwas 
dengan mitra. Pimpinan 
Puslitbangwas merupakan pihak 
yang bertanggung jawab dalam 
kegiatan kerja sama dengan mitra. 
Peran Biro Hukum adalah melakukan 
pendampingan dalam penyusunan 
rancangan kontrak kerja sama, 
untuk memastikan bahwa kegiatan 
kerja sama yang akan dilakukan 
memberi manfaat bagi organisasi 
dan tidak ada potensi pelanggaran 
hukum dari kontrak kerja sama 

yang akan dilakukan. Kementerian 
Keuangan; Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia; 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika Indonesia; Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Indonesia; 
Kementerian Dalam Negeri; 
Kementerian Kesehatan; serta 
Kementerian Kesehatan adalah 
beberapa contohnya.

DOKUMEN KERJA SAMA

Dokumen yang digunakan sebagai 
media pengikat kerja sama adalah 
nota kesepahaman atau yang 
dikenal sebagai memorandum of 
understanding (MOU). Nota ini 
memuat perjanjian pendahuluan 
yang mengatur dan memberikan 
kesempatan kepada para pihak 
yang terlibat untuk mengadakan 
studi kelayakan terlebih dahulu 
sebelum membuat perjanjian yang 
lebih terperinci dan mengikat 
para pihak pada nantinya. Nota 
ini pada intinya memuat bagian-
bagian, yaitu 1) pendahuluan, 2) isi 
perjanjian, 3) tenggang waktu, 4) 
tidak ada paksaan untuk melakukan 
kerja sama, dan 5) bagian yang 
memuat untuk menghindari 
kesulitan pembatalan kerja sama. 
Nota tersebut mempunyai kekuatan 
hukum yang sama dengan dokumen 
perjanjian seperti yang diatur 
dalam syarat sahnya perjanjian 
seperti tercantum dalam pasal 1320 
KUH Perdata yang menyebutkan                     
1) adanya kesepakatan mengikatkan 
diri, 2) adanya kecakapan untuk 
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membuat suatu perikatan, 3) 
adanya hal tertentu, dan 4) adanya 
sebab yang diperbolehkan.

PROSEDUR KERJA SAMA

Prosedur kerja sama terdiri 
dari enam tahapan, yaitu 1) 
persiapan,    2) perumusan, 3) 
penandatanganan, 4) pelaksanaan 
dan pemantauan, serta 5) 
pelaporan. 

Tahap persiapan berisikan 
penelaahan terhadap peraturan 
perundangan, penjajakan, 
koordinasi, dan pembuatan 
r e s u m e / c a t a t a n / i n t i s a r i 
pembicaraan awal. Pihak yang 
terlibat mulai sepakat untuk 
melakukan negosiasi awal dan 
hasilnya dibuatkan resume 
pembicaraan yang memuat intisari 
dari materi pokok yang telah 
dibicarakan. Catatan, resume, 
dan intisari pembicaraan awal 
mengenai peraturan terkait kerja 
sama juga penting dipelajari untuk 
memahami kedudukan pihak yang 
akan diajak kerja sama, model 
kerja sama yang akan dilakukan, 
jenis perjanjian, spesifikasi 
SDM, dan pembiayaannya. 
Dokumentasi hasil negosiasi awal 
ke dalam bentuk tertulis berguna 
untuk menghindari hilangnya 
informasi penting mengenai 
hal-hal yang sudah disepakati. 
Dokumentasi awal tidak perlu 
rinci, tetapi sudah memuat materi 
pokok perjanjian. Tahap persiapan 
berupa penjajagan dan koordinasi 
merupakan media penyampaian 

bahan, data, dan materi substansi 
yang dibutuhkan dalam pembuatan 
rancangan kontrak. 

Tahap perumusan berisikan 
penuangan hasil kesepakatan ke 
dalam draf kontrak perjanjian dan 
tinjauan ulang naskah perjanjian 
yang sudah dibuat. Tahap 
perumusan naskah perjanjian 
mencakup dua hal, yaitu tahap 
menuangkan hasil kesepakatan 
ke dalam draf kontrak perjanjian 
dan tahap memeriksa kembali 
kecukupan konten perjanjian 
dalam naskah yang sudah dibuat. 
Tahap ini adalah menuangkan 
semua informasi, data, dan bahan 
substansif kesepakatan ke dalam 
rancangan kontrak; klausul dibuat 
jelas dan menghindari penggunaan 
kata/kalimat bermakna ganda; 
serta semua hal yang seharusnya 
ada dalam suatu kontrak wajib 
dituangkan dalam rancangan 
kontrak. Materi minimal yang 
seharusnya ada di dalam rancangan 
kontrak kerja sama adalah 1) para 
pihak yang terlibat, 2) latar belakang 
adanya kerja sama, 3) tujuan 
dilakukannya kerja sama, 4) ruang 
lingkup, 5) rincian kegiatan kerja 
sama, 6) keluaran/hasil kerja sama, 
7) nilai pembiayaan kerja sama, 8) 
hak dan kewajiban para pihak, 9) 
kesepakatan jika terjadi perselisihan/
sengketa, 10) keadaan kahar (force 
majeure), 11) mulai dan jangka waktu 
berlakunya perjanjian kerja, serta 
12) tempat dan tanggal perjanjian 
kerja dibuat. Tahap perumusan 
merupakan tahap pemeriksaan 
kembali apa yang sudah dituangkan 

di dalam rancangan kontrak. 
Pemeriksaan meliputi penelaahan 
apakah semua syarat-syarat yang 
disepakati sudah dituangkan 
ke dalam rancangan kontrak, 
dan apakah klausul-klausul 
sudah dibuat lengkap dengan 
kalimat yang jelas. Pada tahap 
ini dibutuhkan keterlibatan Biro 
Hukum, agar rancangan kontrak 
yang dibuat sesuai dengan kaidah-
kaidah hukum yang berlaku dan 
tidak ada potensi merugikan pihak 
manapun. Setelah tahap perumusan 
selesai, rancangan kontrak siap 
untuk ditandatangani. Rancangan 
kontrak perlu diperbanyak minimal 
dua rangkap yang mempunyai 
kekuatan hukum yang sama. Kedua 
belah pihak memberi paraf pada 
setiap halaman rancangan kontrak.

Tahap penandatangan dilakukan 
jika semua berkas telah siap yang 
menunjukkan bahwa kedua belah 
pihak siap untuk menandatangani 
rancangan kontrak tersebut. Pejabat 
yang berhak menandatangani 
rancangan kontrak kerja sama 
adalah pejabat yang sesuai dengan 
tugas, fungsi, wewenang, dan 
tanggung jawab.

Tahap pelaksanaan dan 
pemantauan dijalankan setelah 
kedua belah pihak bersepakat 
yang didukung dengan bukti telah 
ditandatanganinya rancangan 
kontrak kerja sama. Para pihak yang 
terikat di dalam kontrak harus taat 
untuk melaksanakan kewajibannya 
masing-masing, sehingga tidak 
merugikan salah satu pihak 
terhadap pihak yang lainnya. Di 
dalam pelaksanaan kerja sama ada 

kalanya terdapat hal-hal yang 
belum diatur dalam kontrak. Oleh 
karena itu, maka dapat dibuat 
kesepakatan tambahan yang 
dituangkan dalam “adendum”. 
Di dalam membuat adendum 
perlu diperhatikan syarat-
syarat pembuatannya, misalnya 
tambahan nilai kontrak tidak 
boleh lebih dari 10%. Dalam hal ini 
diperlukan bagian hukum untuk 
mengawal tambahan kesepakatan 
dalam tahap pelaksanaan. Selain 
itu, dalam pelaksanaan kontrak 
kerja sama perlu dilakukan 
pemantauan/evaluasi dengan 
tujuan untuk memantau progres 
dan memberikan perbaikan/
solusi bila terjadi hambatan dalam 
pelaksanaan kerja sama.

Tahap pelaporan dilaksanakan 
mengikuti jangka waktu 
pelaksanaan kerja sama, yaitu 1) 
untuk kerja sama dengan jangka 
waktu sampai dengan tiga bulan 
cukup membuat laporan pada 
akhir selesainya kontrak kerja 
sama; 2) untuk kerja sama dengan 
jangka waktu sampai dengan enam 
bulan, laporan yang dibuat dua, 
laporan triwulanan, dan laporan 
pada akhir selesainya kontrak kerja 
sama; 3) untuk kerja sama dengan 
jangka waktu sampai dengan satu 
tahun, laporan yang dibuat tiga, 
laporan triwulanan, semesteran, 
dan laporan pada akhir selesainya 
kontrak kerja sama; 4) untuk kerja 
sama dengan jangka waktu lebih 
dari satu tahun, laporan yang 
dibuat tiga, laporan semesteran, 
tahunan, dan laporan pada akhir 
selesainya kontrak kerja sama.
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SIMPULAN

Bentuk kerja sama yang dapat 
dilakukan adalah kerja sama 
penelitian dan pengembangan, 
kerja sama inovasi dan 
manajemen pengetahuan, serta 
bentuk kerja sama lainnya. 
Kerja sama penelitian dan 
pengembangan antara lain 
penggunaan nara sumber, 
seminar bersama, dan publikasi 
ilmiah. Kerja sama inovasi dan 
manajemen pengetahuan antara 
lain dalam bentuk penciptaan 
inovasi dan knowledge sharing. 
Kerja sama lainnya adalah dalam 
bentuk peningkatan kompetensi 
SDM serta meningkatkan akses 
pemanfaatan sumber daya 
dan sarana penelitian yang 
dimiliki oleh lembaga nasional/
internasional. Aktor yang 
terlibat dalam kerja sama adalah 
pimpinan BPKP, Biro Hukum, 
pimpinan Puslitbangwas, dan 
mitra yang bersangkutan. 

Dokumen yang digunakan untuk 
melakukan kerja sama adalah nota 
kesepahaman yang biasa disebut 
sebagai memorandum of understanding 
(MoU), perjanjian kerja sama, dan 
bentuk MoU yang isi materinya 
sesuai dengan bentuk perjanjian. 
Prosedur melakukan kerja sama 
mencakup tahap persiapan, 
perumusan, penandatanganan, 
pelaksanaan kerja sama, review/
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
kerja sama. Setiap kerja sama yang 
dilakukan oleh Puslitbangwas BPKP 
agar mengikuti pedoman yang 
disampaikan dalam telaah ini sambil 
menunggu bentuk formal Peraturan 
Sekretaris Utama BPKP tentang 
Pedoman Umum Kegiatan Kerja 
Sama di Lingkungan Puslitbangwas 
BPKP.

 
Sumber:

Puslitbangwas BPKP - Telaah 
Bentuk-Bentuk Kerja Sama Litbang, 
Inovasi, dan MP (2020)

KEPUASAN KERJA

Kepuasan kerja merujuk kepada 
sikap umum seorang individu 
terhadap pekerjaan yang 
dilakukannya. Seseorang dengan 
tingkat kepuasan kerja tinggi 
menunjukan sikap yang positif 
terhadap kerja itu; seseorang yang 
tidak puas dengan pekerjaannya 
menunjukan sikap yang negatif 
terhadap pekerjaan itu. Karena 
pada umumnya apabila orang 
berbicara mengenai sikap 
karyawan, lebih sering mereka 
memaksudkan kepuasan kerja 
(Robbins & Judge, 2013). 

Terdapat empat dimensi Kepuasan 
Kerja, yaitu Tantangan Kerja, 
Imbalan Kerja, Lingkungan Kerja, 
dan Dukungan Kerja. Pegawai 
lebih menyukai pekerjaan-
pekerjaan yang memberi mereka 
peluang untuk menggunakan 
keterampilan dan kemampuan 
mereka dengan menawarkan satu 
jenis spesialis tugas. Tantangan 
kerja dapat diukur dari 1) 
kejelasan pekerjaan dengan 
sasaran strategis organisasi; 2) 
kesesuaian antara pekerjaan yang 

diberikan dengan uraian jabatan; 
3) keberagaman pekerjaan yang 
diberikan, ada banyak ragam 
pekerjaan yang ditawarkan; serta 
4) keselarasan pekerjaan dengan 
keahlian dan pengetahuan yang 
dimiliki sehingga seluruh potensi 
diri dapat dikerahkan.

Pegawai menginginkan sistem 
panggajian yang mereka anggap 
tidak ambigu dan sejalan dengan 
harapan mereka. Imbalan kerja 
dapat diukur dari 1) kesempatan 
memperoleh pendidikan/
pelatihan/training baik yang 
dilakukan di lingkungan sendiri 
maupun penyelenggara lain 
di dalam atau luar negeri; 2) 
kemudahan kenaikan pangkat 
ke golongan yang lebih tinggi; 
serta 3) kesempatan untuk 
mendapatkan jenis penugasan 
yang memberikan nilai tambah 
secara ekonomi bagi pegawai.

Pegawai lebih menyukai 
lingkungan fisik yang nyaman, 
dalam fasilitas yang bersih dan 
relatif modern, dengan alat dan 
perlengkapan yang memadai. 

AFFECTIVE 
EVENTS 
THEORY

Teks Putut Hardiyanto
Ilustrasi
CreativosBR
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Lingkungan kerja dapat diukur 
dari 1) peluang untuk maju atau 
mengembangkan karier baik 
untuk jabatan struktural maupun 
fungsional; 2) konsistensi aturan 
yang ditetapkan atasan kepada 
pegawai baik secara berjenjang 
maupun antar unit kerja; 3) 
sistem penilaian kinerja yang 
cukup adil mengakomodasi 
kebutuhan organisasi dan 
pegawai yang dinilai; serta 4) 
penghargaan yang diberikan 
organisasi terhadap setiap 
prestasi kerja (Robbins & Judge, 
2013).

TEORI KEMUNCULAN 
AFEKTIF (AFFECTIVE EVENTS 
THEORY)

Teori Kemunculan Afektif 
(AFT) merupakan model yang 
digagas pada tahun 1996 oleh 
Howard M. Weiss (Georgia 
Intitue of Technology) dan 
Russel Cronpanzano (University 

of Colorado) yang menjelaskan 
bagaimana emosi dan suasana 
hati (mood) berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja (job satisfaction) dan 
kinerja organisasi (job performance). 
Model menjelaskan keterkaitan 
antara sumber internal pegawai 
(kognisi, emosi, kondisi mental) 
serta reaksi yang muncul di 
tempat kerja yang memengaruhi 
kinerja organisasi, komitmen 
organisasi (organizational 
commitment), dan kepuasan kerja. 
Teori AFT menerangkan ada dua 
jenis perilaku yang  muncul di 
tempat kerja, yaitu perilaku kerja 
afektif (affective work behaviors) 
dan perilaku berbasis kognitif 
(cognitive-based behaviors). Perilaku 
afektif berpengaruh pada kinerja 
organisasi sedangkan perilaku 
kognitif dapat memprediksi 
tingkat kepuasan kerja. Penjelasan 
lebih mendalam bagaimana 
bekerjanya AET teori dapat dilihat 
pada gambar berikut.

Emosi merupakan respons 
dari suatu kejadian (event) 
di lingkungan kerja (work 
environment). Lingkungan kerja 
dimaknai sebagai kumpulan 
dari tugas, tanggung jawab, 
tuntutan kerja, risiko kerja, dan 
berbagai hal yang dapat muncul 
di tempat kerja. Lingkungan 
kerja dapat memunculkan dua 
jenis emosi, yaitu keengganan 
(hassles), penyemangat (uplift), 
atau campuran keduanya. Contoh 
emosi keengganan adalah jika 
rekan kerja menolak untuk 
berbagai konflik dengan atasan, 
atau adanya pekerjaan yang 
menumpuk di satu orang. Contoh 
emosi penyemangat adalah 
adanya dukungan dari rekan kerja, 
pengakuan keberhasilan, dan 
perayaan kemenangan.

Kejadian di tempat kerja (work 
event) inilah yang memicu reaksi 
negatif (hassles) atau positif (uplift) 
yang dimunculkan secara personal 
oleh pegawai melalui kepribadian 
dan suasana hati (disposisi 
personal). Pegawai dengan tingkat 
kestabilan emosi rendah cenderung 
reaktif pada kejadian hassles. Emosi 
sangat tergantung pada perubahan 
kepribadian dan suasana hati. 
Pada akhirnya kejadian di tempat 
kerja serta disposisi personal yang 
dihadirkan oleh pegawai akan 
memengaruhi kepuasan kerja 
dan kinerja organisasi (Weiss & 
Cropanzano, 1996). 

Job performance didefinisikan 
sebagai suatu konsep nilai yang 
diharapkan organisasi menjadi 
sebuah perilaku individu agar 

menjalankan tugas sesuai standar 
(Motowidlo & Kell, 2013).

FASE MANAJEMEN SUMBER 
DAYA MANUSIA (SDM)

Pada dasarnya manajemen 
sumber daya manusia (SDM) 
yang menggunakan model 
dasar organizational behavior 
(OB) menyebutkan ada tiga 
fase yang harus dilalui, yaitu 
fase rekrutmen, fase pelatihan, 
dan fase manajemen SDM. Isu 
yang dicakup oleh manajemen 
SDM meliputi pelatihan, 
motivasi, benefit, kesejahteraan, 
perlindungan, kinerja, 
kompensasi, penggajian, dan 
strategi untuk menyusun PB yang 
sesuai dengan karakter organisasi. 
Model dasar perilaku organisasi 
adalah membagi perilaku sebagai 
matrik berukuran 3x3 yang 
berfokus pada input, proses, dan 
outcome, serta membagi kelompok 
pegawai pada tiga level yaitu 
individu, grup, dan organisasi.

Input merupakan kumpulan 
dari kepribadian, struktur grup, 
dan budaya organisasi yang 
membimbing proses. Pada 
level individu, kepribadian 
diperoleh dari setiap individu 
pada berbagai hal sebelum 
menjadi pegawai. Lingkungan 
prakerja, pengaruh orang tua, 
dan masyarakat merupakan input 
yang dibawa oleh setiap individu 
dan muncul sebagai kepribadian. 
Setiap individu memiliki 
kepribadiannya sendiri. Pada 
level grup, tugas dan tanggung 
jawab tim dalam bentuk 
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penugasan yang diberikan 
sebelum atau setelah grup 
terbentuk. Pada level yang lebih 
tinggi, budaya dan struktur 
organisasi merupakan bentukan 
yang berwujud sebagai sebuah 
perjalanan panjang serta 
mengalami adaptasi terhadap 
lingkungan dan peraturan yang 
berubah. 

Proses merupakan aksi dari 
individu, grup, atau organisasi 
dalam menghasilkan outcome 
tertentu. Pada level individual, 
outcome berupa emosi, suasana 
hati (mood), motivasi, persepsi, 
dan pengambilan keputusan. 
Pada level grup, outcome berupa 
komunikasi, kepemimpinan, 
kuasa, kepentingan (politik), 
konflik, dan negosiasi. Pada 
level organisasi, output 
berupa manajemen SDM dan 
manajemen perubahan.

Sebagai ujung dari perilaku 
organisasi, outcome merupakan 
kumpulan perilaku yang dapat 
muncul di organisasi. Pada level 
individu, pegawai dapat tumbuh 
sebagai pribadi yang mempunyai 
sikap dan tingkat kepuasan, 
berkinerja organisasi, perilaku 
sebagai anggota organisasi 
(citizenship behavior), atau perilaku 
bukan lagi anggota organisasi 
(withdrawal behavior). Pada level 
grup, perilaku yang muncul adalah 
kohesi (cohesion) dan berfungsinya 
organisasi (functioning). Adapun 
pada level organisasi perilaku 
yang muncul adalah keseluruhan 
unsur juara (profitability) dan 
kelestarian (survival).
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Buku karya Richard Chambers pada tahun 2017 ini diterbitkan oleh Internal Audit 
Foundation. Chambers merupakan presiden dan CEO dari IIA. Selain pernah 
bekerja di PWC, ia pernah menjadi Deputi Irjen Jasa Pos USA dan Direktur US 
Army Worldwide Internal Review Organization of Pentagon. Saat ini ia menjabat 
sebagai Dewan Direktur COSO, Internatioal Integrated Reporting Council, dan 
Dewan Direktur IIA. Buku yang disarankan oleh para Chief Auditor Executive ini 
bagus dibaca oleh auditor internal agar memahami kompetensi dan skill yang 
harus dimiliki untuk menyandang sebutan “trusted advisor”.

Pengalaman  sebagai auditor internal mengajarkan bahwa trust adalah sesuatu 
yang penting dimiliki oleh auditor. Stakeholder tidak sekadar melihat apa yang kita 
kerjakan, melainkan juga melihat bagaimana kita melakukan audit. Sedangkan 
advisor adalah seluruh lingkup pekerjaan auditor internal yang menyediakan 
konsultasi dan nasihat atas permintaan manajemen dalam memberikan 
rekomendasi sebagai hasil penugasan assurance. Keduanya membentuk trusted 
advisor, sebuah penguasaan keterampilan yang dibentuk dari sebuah pengalaman 
profesional. 

Jadi, seorang trusted advisor (penasihat terpercaya) mampu meyakinkan 
manajemen bahwa dia memiliki nasihat tentang masalah terkait. Ia mampu 
menunjukkan kredibilitas dalam assurance dan consulting berdasarkan objektivitas 
dan pemahaman mendalam terkait bisnis stakeholder. Oleh karena itu, dinyatakan 
bahwa trusted advisor dibentuk dari kombinasi terkait a) what you know (governance, 
risk, control) dan b) how you get things done (relationship accumen). Definisi ini 
diperoleh dari perjalanan panjang karier sebagai auditor internal dan  survei IIA 
yang dilakukan terhadap pimpinan auditor internal di seluruh dunia. Keduanya 
adalah sifat yang sebenarnya harus dimiliki untuk sebuah kesuksesan profesi 
apapun.
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Atribut Kunci

Survei dikirim ke anggota The 
IIAs Audit Executive Center 
(AEC) yang hanya berisi satu 
pertanyaan substantif terkait ciri-
ciri auditor internal yang luar biasa 
dengan mencantumkan 13 atribut 
dan meminta responden untuk 
menentukan peringkat 10 teratas 
dalam urutan preferensi. 

Selanjutnya disaring menjadi  
sembilan atribut dalam tiga kategori 
sebagai berikut:  

A. Personal Atributes.

Merupakan atribut pribadi yang 
mendarah daging dalam diri 
auditor internal dan diterapkan 
dalam setiap interaksi dengan 
orang lain. Atribut pribadi meliputi 
a)  Ketahanan Etis, b) Berfokus pada 
Hasil, c Ketertarikan Intelektual, 
dan d) Pikiran Terbuka. 

B. Relational Atributes.

Merupakan  atribut ketika 
seseorang berinteraksi dan 
bagaimana berhubungan dengan 
orang lain, yang meliputi a) 
Komunikator Dinamis, b) 
Hubungan Insightful, dan c) 
Pemimpin Inspiratif. 

C. Professional Atributes.

Merupakan  kemampuan 
intelektual profesional dan 
keterampilan teknis yang baik 
dalam menangani masalah bisnis, 
meliputi a) Pemikir Kritis dan b)  
Keahlian Teknis.

A. Personal Atributes

Kategori ini menunjukkan sifat 
pribadi yang melekat dalam diri 
auditor internal sebagai berikut:

1. Ketahanan Etis

Pergeseran paradigma auditor 
internal saat ini adalah yang 
mengingatkan manajemen 
sebelum terjadi sesuatu, 
menggunakan mode proaktif, 
dan bukan wasit yang meniup 
peluit atau mengibarkan bendera 
kuning. Namun, untuk bersikap 
demikian perlu kepercayaan agar 
hubungan dengan stakeholder 
nyaman dan tidak terpolarisasi.

Larry Sawyer, seorang penulis 
audit internal yang ikonik, 
menulis tentang pentingnya 
kepercayaan dalam perilaku 
etis. Dia menulis, “kunci 
untuk profesi apapun adalah 
kepercayaan yang ditempatkan 
di dalamnya oleh kliennya“. 
Auditor internal perlu 
berkomitmen pada etika. Sobel, 
wakil presiden/CAE untuk 
Georgia-Pacific LLC, menyatakan 
bahwa sebagai auditor, etika 
dan integritas adalah dasar dari 
kemampuan untuk memberikan 
jaminan, nasihat, dan wawasan 
yang objektif. 

Intinya, ini merupakan fondasi 
kredibilitas auditor internal. 

Personal Atributes

Ketahanan etis bermakna komitmen 
pada etika. Artinya, auditor 
internal harus membela yang benar, 
mematuhi kode etik tertinggi, 
dan tidak pernah menyerah pada 
tekanan untuk melanggar aturan. 
Karakteristik ketahanan etis menurut 
hasil survei adalah a) Integritas — 
dikenal karena ketaatan pada prinsip 
moral yang tinggi, b) Keberanian 
— bahkan dalam menghadapi 
bahaya profesional atau pribadi, 
untuk melakukan hal yang benar, 
c) Kejujuran — menunjukkan 
komitmen teguh dalam  kebenaran, 
d) Akuntabilitas — mengambil 
tanggung jawab atas tindakan kita 
dan persepsi yang dihasilkan, e) 
Dapat dipercaya — membangun 
sejarah perilaku etis yang 
membentuk landasan di mana orang 
dapat menaruh kepercayaan mereka

Dalam buku “7 Lenses: Learning 
the Principles and Practices of Ethical 
Leadership”, Linda Fisher Thornton 
mengatakan bahwa membuat 
karyawan bertindak secara etis 
sangat dipengaruhi oleh pimpinan. 
Artinya, jika pegawai melihat 
manajemen puncak berperilaku 
etis, berkeinginan untuk melayani 
orang lain, dan membuat perubahan 
positif, mereka cenderung merespons 
dengan cara yang sama. Tidak 
ada yang mengharapkan auditor 
internal menjadi sempurna, karena 
bagaimanapun juga ia adalah 
manusia. Namun, jika kekurangan 
tersebut menyebabkan orang lain 
mempertanyakan etika, auditor telah 
kehilangan keuntungan signifikan 
yang akan merusak kemampuan 
sebagai penasihat terpercaya.

2. Berfokus pada Hasil

Makna ini tidak cukup sekadar 
menyelesaikan audit dan 
menulis laporan, melainkan juga 
mempertimbangkan hal penting 
berikut: a) Apa yang terjadi 
setelah laporan audit dikirim?,  
b) Apakah audit menghasilkan 
dampak?, c) Apakah audit 
menciptakan produktivitas 
dan manfaat untuk mengubah 
organisasi? d) Apakah audit 
mengidentifikasi peluang untuk 
perbaikan?

Auditor internal seharusnya 
tidak mengejutkan manajemen 
terkait temuannya atau 
menunjukkan pada masalah, 
tetapi yang diharapkan adalah 
bagaimana mengatasi masalah. 
Hasil akhirnya bukan laporan, 
melainkan perbaikan bagi 
organisasi. 

Beberapa sifat yang harus 
mendasari atribut ini adalah 
ketekunan, ketangguhan, tekad, 
kepemimpinan, dan ketepatan 
waktu. Ketika fokus atau hasil 
yang dituju tidak terlalu jelas, 
auditor internal harus memiliki 
motivasi atas keberadaannya. 
Berorientasi hasil itu muncul 
dari kemampuan untuk 
mengadaptasi kemauan 
stakeholders.

Dengan auditor internal, 
kepercayaan stakeholder 
terbangun dan berkelanjutan 
melalui fokus pada waktu dan 
usaha yang mengantarkan pada 
hasil.
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3. Keingintahuan Intelektual

Menanyakan “mengapa” adalah 
salah satu tanggung jawab 
terpenting dan mendasar bagi 
auditor internal, yang akan terus 
menyelidiki sampai ke dasar 
mengapa beberapa hal berhasil 
atau tidak. 

Temuan audit biasanya mencakup 
kriteria, kondisi, sebab, dan 
akibat. “Kondisi” dan “akibat” 
seringkali cukup jelas, tetapi tidak 
demikian halnya dengan “sebab” 
yang harus dicari sampai pada 
akar masalahnya. Hal ini tidak 
diperoleh dari audit internal yang 
hanya duduk di meja, tetapi harus 
memastikan bahwa risiko dan 
pengendalian dipertimbangkan.

Auditor internal harus mengatasi 
masalah paling berisiko atau 
hambatan paling signifikan untuk 
mencapai tujuan dan sasaran 
organisasi. Keingintahuan 
secara intelektual harus dimulai 
sebelum rencana audit dibuat. 
Hal ini selain untuk memastikan 
bahwa pengelolaan sumber daya 
dilakukan dengan bijak, juga 
untuk memastikan keselarasan 
penuh dengan tujuan strategis 
perusahaan. 

Misi audit internal yang baru-
baru ini diperbarui oleh The IIA 
menyebutkan bahwa auditor 
internal mengelola risiko untuk 
"meningkatkan dan melindungi 
nilai organisasi". Auditor internal 
hampir tidak akan meningkatkan 
dan melindungi nilai jika tidak 
menunjukkan bahwa prioritas 

dalam rencana audit tidak sinkron 
dengan tujuan bisnis organisasi. 

Satu hal yang sering 
berseberangan dengan atribut ini 
adalah skeptisisme, yaitu sikap 
ragu-ragu atau kecenderungan 
untuk tidak percaya secara umum 
atau terhadap objek tertentu. Perlu 
menyeimbangkan dengan dosis 
yang sehat dalam penggunaan 
skeptisime. 

Hal terkait lainnya adalah 
intuisi, yaitu kemampuan alami 
yang memungkinkan untuk 
mengetahui sesuatu tanpa 
bukti. Ini biasanya muncul dari 
alam bawah sadar kita seperti 
memproses informasi baru 
melalui lensa pengalaman dan 
pengetahuan kita. 

Auditor internal memiliki 
banyak potongan bukti. Mereka 
harus menggunakan intuisi 
mereka untuk mendapatkan 
perasaan yang dalam untuk 
mengembangkan hipotesis dan 
keingintahuan intelektual, lalu 
menguji intuisi tersebut. 

Sifat yang melekat lainnya 
adalah belajar sepanjang hayat, 
mendorong auditor untuk 
menemukan hal-hal baru, 
memahami pada tingkat yang 
lebih mendalam, dan memperluas 
pengetahuan sehingga dapat 
membuat hubungan yang 
berguna di antara fakta-fakta yang 
berbeda.

4. Pikiran Terbuka

Keterbukaan pikiran yang 
paling jelas terungkap dalam 
cara seseorang menghadapi 
keragaman. Auditor internal 
bersedia untuk mengakui 
keragaman gender, etnis, agama, 
khususnya persepsi, dan tidak 
hanya mencari tahu apa yang 
mungkin dikatakan orang lain, 
melainkan juga memberikan 
pertimbangan yang bijaksana dan 
tidak memihak.

Auditor internal harus menyadari 
bahwa perubahan tidak bisa 
dihindari. Tidak peduli seberapa 
efektif organisasi beroperasi, 
perubahan dapat muncul dari 
segala arah, tetapi auditor internal 
mau menerima informasi baru, 
gagasan baru, teknik baru, dan 
solusi baru.

Penelitian mengungkapkan ada 
manfaat yang bisa diperoleh 
dari mengalami dan mengatasi 
kegagalan, yakni kesempatan 
untuk berdiskusi tentang 
kelebihan dan kekurangan agar 
dapat menghasilkan ide-ide 
kreatif yang dapat mencegah 
kegagalan lainnya. Jangan melihat 
dunia dalam hitam dan putih.

Jika menjumpai jalan yang salah, 
cari jalan lainnya, karena ada 
banyak jalan menuju sebuah 
keberhasilan. Tidak terbelenggu 
dengan banyak memikirkan masa 
lalu, tetapi pikirkan apa yang 
harus dilakukan sekarang, dalam 
enam bulan, atau tahun depan. 

B. Relational Atributes

Audit internal adalah profesi 
yang mengandalkan kolaborasi 
dan interaksi efektif dengan 
semua tingkatan hierarki 
organisasi. Atribut ini membantu 
auditor internal membangun 
tim dan mendapatkan informasi 
yang diperlukan untuk 
melakukan penugasan yang 
berhasil, melaporkan hasil, dan 
mendapatkan konsensus tentang 
solusi kritis.

Penjelasan mengenai atribut ini 
sebagai berikut.

1. Komunikasi Dinamis

Bekerja di atas kertas jauh lebih 
efektif dalam mencapai hasil, 
memenangkan rasa hormat, 
dan kepercayaan. Mereka yang 
mencapai puncak profesi audit 
internal menyadari bahwa 
tidak bisa sampai di sana jika 
tanpa penguasaan komunikasi. 
Kita tidak dapat membangun 
hubungan tanpa penggunaan 
komunikasi yang efektif. 

Aspek komunikasi yang baik 
dipengaruhi oleh

a. hubungan yang baik yang 
menimbulkan kepercayaan, 
yang berkontribusi signifikan 
pada audit yang baik. Jika 
tidak ada dasar kepercayaan 
atau manajemen meragukan 

Relational Atributes
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kredibilitas tim audit, mereka akan 
sering mengabaikan atau menolak 
temuan dan rekomendasi penting;

b. dari survei yang dilakukan oleh 
AEC, didapatkan bahwa aspek 
komunikasi yang dianggap paling 
penting dalam kesukesan auditor 
bukan sisi teknis dari komunikasi, 
melainkan sisi lembut antara 
seperti isyarat nonverbal, yaitu 
ekspresi wajah, gerak tubuh, dan 
kecenderungan pribadi. Penasihat 
terpercaya bisa didekati, tetapi juga 
melakukan pendekatan. Terdapat 
lima kata atau frase yang harus 
dihilangkan dari laporan audit 
internal, antara lain "gagal”, "tidak 
memadai", "tidak efektif", "kami 
menemukan", dan "tampaknya". 
Menggunakan bahasa yang dipahami 
pembaca juga penting; 

c. mendengarkan — mendengarkan 
dengan fokus — bisa lebih sulit 
daripada berbicara, terutama bagi 
mereka yang berkarakter ekstrovert; 

d. kemampuan untuk mengambil 
sesuatu yang kompleks dan 
menyederhanakannya adalah elemen 
kunci komunikasi lainnya. 

Seorang komunikator yang 
efektif menemukan cara untuk 
menyintesakan informasi dan 
membuatnya mudah dimengerti 
dengan menyaring banyak informasi 
menjadi beberapa poin penting dan 
relevan yang akan bermanfaat bagi 
klien.

2. Hubungan yang Insightful

Cara kita memperlakukan orang 
lain sering kali menentukan 
cara stakeholder memperlakukan 

kita. Auditor yang memiliki 
keterampilan dalam 
mengembangkan, membangun, 
dan mempertahankan hubungan 
berkontribusi langsung terhadap 
kesuksesan. 

Bagaimana karakteristik yang 
memperkuat keterampilan 
hubungan?

a. Niat positif. Penting bagi klien 
untuk melihat auditor internal 
itu adil, independen, dan objektif 
dalam pendekatannya; 

b. Diplomasi. Penasihat terpercaya 
mahir dalam mengarahkan, 
keterampilan komunikasi yang 
benar (termasuk mendengarkan), 
kecerdasan politik, dan kepekaan 
terhadap budaya organisasi; 

c. Kehadiran. Penasihat terpercaya 
memandu, bekerja dengan 
integritas, dan obsesif tentang 
menjaga kredibilitas dengan klien;

d. Kepemimpinan. Auditor 
terpercaya berbakat dalam 
mengarahkan orang lain menuju 
konsensus, mengelola konflik, dan 
mendapatkan keselarasan pada 
masalah;

e. Empati. Penasihat tepercaya 
memahami dan fokus pada 
sudut pandang setiap pemangku 
kepentingan, serta peka terhadap 
kebutuhan dan perasaan tersebut.

Membangun hubungan yang baik 
dimulai dengan sangat sederhana, 
yaitu orang lain harus menganggap 
auitor mudah didekati. Caranya 
adalah dengan bersikap ramah, 
terbuka, jujur, dan membantu. 
Auditor juga harus dianggap 

profesional, kompeten, dapat 
diandalkan, dan menindaklanjuti 
proyek sesuai dengan kesepakatan. 
Hubungan yang baik sehingga 
membuat semua orang merasa 
lebih baik merupakan bagian 
integral dari kesuksesan dalam 
fungsi penasihat tepercaya.

Sebelum penasihat tepercaya 
dapat membangun hubungan yang 
kuat dan efektif dengan klien, 
mereka harus membina hubungan 
yang kuat dengan rekan kerja 
mereka. Orang yang baik dalam 
membangun dan memelihara 
hubungan cenderung memiliki 
keterampilan sosial tingkat tinggi 
yang mendukung pembangunan 
tim dengan membantu 
memprediksi bagaimana akan 
bekerja sama. Lima nasihat untuk 
memperbaiki hubungan dengan 
klien adalah a) tunjukkan minat 
untuk mengatur ulang hubungan; 
b) jangan pernah lupa bahwa 
klien adalah bos, sehingga bisa 
jadi kita mungkin tidak suka 
orang, tetapi harus beradaptasi 
dengan cara yang diinginkan 
klien; c) perhatikan diri  secara 
kritis, apakah kita pekerja keras, 
tenang, rapi, dan professional; d) 
berkomitmen untuk “getting out 
of the dog house”; e) jika kita yakin 
bahwa akar penyebab masalahnya 
adalah kurangnya rasa hormat atau 
kepercayaan terhadap klien, maka 
kita perlu memutuskan untuk 
meninggalkan organisasi.

3. Kepemimpinan yang Inspiratif

Pemimpin yang inspiratif memiliki 
kharisma yang menarik, memikat, 

dan memengaruhi orang. Hal ini 
dibuktikan dengan kepercayaan diri, 
kegembiraan, optimisme, senyum 
yang siap, bahasa tubuh yang 
ekspresif, serta suara yang ramah 
dan penuh gairah. Mereka dapat 
memukau dengan percakapan.    
Pemimpin yang inspiratif juga 
mampu mengartikulasikan visi 
dan mempersatukan orang untuk 
mewujudkan visi tersebut. Ia 
menginspirasi orang lain untuk 
mengejar dan mencapai apa yang 
orang lain pikir mungkin tidak 
mungkin. Pemimpin yang inspiratif 
bersedia mengambil risiko, 
berkorban untuk visi mereka, dan 
menginspirasi orang lain untuk 
bergabung dengannya. Aileen 
Madden melihat pemimpin audit 
internal yang inspiratif memiliki 
karakteristik tertentu, seperti 
kejujuran, transparansi, integritas, 
kredibilitas, dan rasa hormat.  

Penasihat terpercaya secara 
intelektual menunjukkan komitmen 
untuk belajar, ingin tahu, dan terus 
mencari ide dan wawasan baru. 
Pemimpin inspiratif tahu bahwa 
gagasan baru dan cara berpikir 
baru dapat datang dari banyak 
tempat serta memiliki selera 
humor. Ia mengetahui bagaimana 
menyeimbangkan momen yang 
menyenangkan dalam situasi 
tertentu. Untuk menginspirasi orang 
lain, ia harus melengkapi dengan 
tindakan yang produktif dan terarah 
yaitu 

a) membagikan pengalaman; 
b) tidak berlepas tangan 
sepenuhnya, tetapi menciptakan 
peluang untuk menjalankan 
otonomi; 
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c) terus-menerus mencari bakat; 
mengevaluasi potensi anggota, 
menentukan kekuatan dan 
kelemahan mereka, membimbing 
untuk membangun kekuatan, dan 
menopang area yang lebih lemah;

d) bersikap inspiratif membangun 
komunitas dengan berhubungan 
dengan orang lain dengan cara yang 
bermakna dan unik, baik secara 
virtual maupun secara langsung. 
Namun, ia tidak berhenti pada 
just connecting. Ia bekerja dengan 
orang lain untuk mencapai tujuan 
melintasi batas-batas geografis dan 
organisasi;

e) tidak menaifkan emosi, tetapi 
menahan dan mengendalikannya 
hingga tingkat yang signifikan, 
dengan mempertahankan 
objektivitas dan indepenensi;

f) bersikap inspiratif membangun 
budaya yang didasarkan pada 
nilai-nilai, energik, merangkul 
transparansi, dan mengakui 
prestasi;  

g) bersikap inspiratif menghadapi 
tantangan dengan jujur, memberi 
tahu karyawan tentang kabar baik 
dan buruk; 

h) menjadi penasihat terpercaya, 
mendapatkan kepercayaan, tetapi 
juga mempercayai orang lain serta 
memahami bahwa ketika karyawan 
diberdayakan untuk melakukan 
pekerjaan terbaik mereka.

Satu karakteristik yang akan 
memastikan untuk tidak akan 
pernah menjadi pemimpin yang 
inspiratif adalah ego, yakni jika 
lebih fokus pada diri sendiri 
daripada orang lain. 

C. Professional Attributes

Kategori ini meliputi pengetahuan 
dan keterampilan yang dimiliki 
oleh auditor internal dalam peran 
mereka sebagai profesional. Hal 
ini terkait dengan pemahaman 
yang mendalam tentang bisnis 
organisasi sehingga dapat 
memberikan penilaian dan solusi 
yang kredibel. Juga termasuk 
teknik audit berbantuan komputer, 
kerangka kerja, standar, pedoman, 
dan keterampilan tertentu 
menggunakan alat tersebut. 

1. Berpikir kritis

Penulis mendefinisikan berpikir 
kritis adalah kemampuan 
untuk mengambil informasi 
atau serangkaian keadaan, 
mempertimbangkan tantangan 
atau kelemahan yang melekat, 
mengidentifikasi penyimpangan 
dari kriteria yang dapat diterima, 
kemudian melakukan analisis 
akar penyebab untuk memahami 
sepenuhnya mengapa sesuatu 
terjadi atau tidak terjadi. 

Auditor yang terampil dalam 
berpikir kritis tidak terjebak 
secara membabi buta mengikuti 
program audit atau daftar periksa. 
Ia tangkas dalam cara mendekati 
sebuah proyek dan percaya diri 
dalam menyesuaikan saat informasi 
baru dipelajari atau dianalisis. 
Hasil akhirnya adalah bahwa 
mereka sampai ke akar masalah 
dan bekerja dengan manajemen 
untuk memecahkan masalah 

Professional Atributes
tersebut daripada hanya menangani 
gejalanya.  

John J. Lind, direktur manajemen 
risiko untuk Brookshire Grocery 
Company menjelaskan, "Pemikiran 
kritis berada di urutan teratas 
karena satu alasan besar: konsep 
skeptisisme profesional”. 
Skeptisisme adalah "dosis 
keraguan yang sehat, ditambah 
dengan keingintahuan, yang dapat 
menyebabkan untuk mengungkap 
area eksposur risiko atau 
penipuan”. 

Skeptisisme profesional yang 
efektif membutuhkan kombinasi 
keterampilan interpersonal dan 
teknis. Keterampilan interpersonal 
mendukung kemampuan untuk 
membaca dan berkomunikasi secara 
efektif dengan orang lain, serta 
untuk mengajukan pertanyaan 
menyelidik yang akan mengungkap 
fakta terkait. Keterampilan teknis 
melibatkan keahlian khusus audit, 
pengetahuan industri, objektivitas, 
dan penalaran yang memungkinkan 
analisis fakta-fakta tersebut.  

2. Keahlian Teknis

Keahlian teknis merupakan 
kompetensi utama yang harus 
dimiliki seorang penasihat 
terpercaya. Salah satunya 
adalah “ketajaman bisnis”, yaitu 
memahami benang merah dalam 
bisnis apapun, tujuan, rencana 
bisnis, proses umum, struktur 
dan budaya organisasi, serta 
strategi yang berkaitan dengan 
produk dan layanan. Individu 
yang memiliki kecerdasan bisnis 
dapat mengasimilasi informasi dari 
berbagai sumber dan menggunakan 

pengetahuan baru itu untuk 
mengusulkan alternatif strategis 
yang tepat dalam mengatasi 
masalah, serta mampu untuk 
melihat berbagai bidang keahlian 
dalam perusahaan. 

Penasihat terpercaya memiliki 
keahlian industri yang 
memungkinkan auditor untuk 
mengidentifikasi dan fokus pada 
risiko utama, sehingga mampu 
memenuhi kebutuhan manajemen 
dan komite audit. Auditor 
internal dengan keahlian industri 
cenderung memiliki perasaan yang 
lebih baik untuk jenis peristiwa 
yang dapat secara tiba-tiba, serta 
memahami peluang dan risiko 
utama perusahaan.  

Keahlian teknis dalam teknologi 
memungkinkan kolaborasi 
memperpendek jarak, bekerja 
kapan saja dan hampir di mana 
saja, memperluas produktivitas, 
serta memberi fleksibilitas yang 
membuat auditor puas dengan 
pekerjaannya. Penasihat terpercaya 
tidak diminta untuk membuat 
keputusan manajemen terkaitan 
dengan pengamanan sistem 
baru, tetapi bertanggung jawab 
memastikan bahwa hasil yang 
diinginkan tidak terhalang oleh 
kegagalan pengendalian, risiko 
yang tidak dikenali, atau reaksi 
budaya organisasi yang tidak 
terduga. Penasihat terpercaya 
menerapkan ketajaman bisnis, 
keahlian industri, dan wawasan 
teknologinya untuk masalah 
tersebut, serta menunjukkan 
otoritas dan kredibilitas yang 
dapat diinspirasi oleh berbagai 
pengetahuan dan keterampilan.
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Satu hari dalam sepekan 
Puslitbangwas BPKP memiliki 
hari yang sangat istimewa 
yang dikenal sebagai “Jumat 

BERSERI”. Pemilihan hari dan kata 
tersebut bukan tanpa maksud dan 
tujuan. Hari Jumat dipilih karena 
sebagai hari terakhir bekerja di tiap 
pekannya diharapkan dapat lebih 
mempererat persaudaraan dan 
kebersamaan di kalangan pegawai 
Puslitbangwas, yang biasa disebut 
Litbangers, setelah selama empat 
hari setiap pegawai bekerja dalam 
penugasan yang berbeda baik topik 
maupun timnya.

Adapun BERSERI merupakan 
akronim dari tiga kegiatan, yaitu 
“BER” yang dimaknai sebagai 
BERsih-bersih. Kegiatan ini pada 
umumnya dilakukan bukan 
hanya untuk membersihkan diri 

secara spiritual, melainkan juga 
membersihkan lingkungan/ruangan 
kerja yang dilakukan oleh Litbangers 
di area meja kerjanya. Salah satu 
harapannya adalah agar ruangan 
dan suasana kerja dapat dirasakan 
semakin nyaman, kondusif, dan 
menyenangkan.

Kegiatan kedua yang diwakili oleh 
“SE” diwujudkan dalam bentuk 
kegiatan SEnam, jalan SEhat, dan 
SEpedaan; karena tidak sedikit 
Litbangers yang memiliki hobi 
“gowes”. Banyak kegiatan yang 
dilaksanakan di sini, antara lain 
jalan SEhat di lingkungan Kantor 
BPKP Pusat dengan menyusuri 
lintasan yang sudah disiapkan 
untuk pejalan kaki, SEnam ringan 
di depan Gedung Perwakilan BPKP 
Provinsi DKI Jakarta, serta jalan 
SEhat di seputaran Jalan Pramuka, 

JUMAT BERSERI
Teks Mufti M.S.

Pengayoman, dan Utan Kayu. 
Bahkan pernah dilakukan kegiatan 
menyusuri Jalan Pramuka dan 
Pemuda yang dilanjutkan dengan 
berolah raga di area Velodrome 
Rawamangun. Kegiatan-kegiatan 
ini dilaksanakan dengan penuh 
bahagia, ceria, dan canda tawa. 
Badan menjadi lebih sehat, batin 
pun menjadi terstimulasi setelah 
disibukkan oleh rutinitas kerja sejak 
hari Senin hingga Kamis.

Yang terakhir, “RI” dimaknai 
sebagai suatu kegiatan Raih 
Ilmu berupa kegiatan berbagi 
pengetahuan yang dilakukan 
oleh pegawai yang ditugasi untuk 
berbagi, penyampaian informasi 
penting dari pihak manajemen 
Puslitbangwas, serta pengarahan dari 
Kapuslitbangwas agar Litbangers 
lebih produktif, berkinerja lebih baik, 
dan selalu memupuk kerja sama. 
Ini dimaksudkan agar tugas-tugas 
dapat dilaksanakan dengan cepat, 
lebih berkualitas, serta dirasakan 
manfaatnya oleh pimpinan BPKP 
dan stakeholders Puslitbangwas 
lainnya. 

Dalam kesempatan tertentu, 
Raih Ilmu ini diwujudkan dalam 
kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri 
(PKS) yang waktu pelaksanaannya 
diadakan setelah Salat Jumat hingga 
menjelang saat pulang. Melalui PKS 
diharapkan Litbangers bertambah 
pengetahuan dan keterampilannya 
dalam mendukung tugas dan fungsi 
Puslitbangwas.

Maju terus Puslitbangwas BPKP! 
Membumikan jargon “Berpijak pada 
ilmu, berorientasi pada manfaat” 
sudah menjadi nafas para Litbangers 
dalam mendukung BPKP menjadi 
Auditor Berkelas Dunia. 
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ISTILAH DALAM PENELITIAN

Sebagaimana pernah 
diungkapkan dalam Seputar 
Litbang terdahulu, dalam 
melakukan penelitian dikenal 

beberapa jenis metode penelitian. 
Metode-metode tersebut, antara lain 
Metode Sejarah, Metode Deskripsi/
Survei, Metode Eksperimental, 
Metode Grounded Research, dan Metode 
Penelitian Tindakan. Penelitian 
dengan menggunakan Metode 
Sejarah merupakan penyelidikan yang 
kritis terhadap keadaan-keadaan, 
perkembangan, serta pengalaman di 
masa lampau dan menimbang secara 
cukup teliti dan hati-hati tentang  
bukti validitas dari sumber sejarah 
serta interpretasi dari sumber-sumber 
keterangan tersebut. Nah, dalam 
rubrik IDE kali ini akan disajikan 
beberapa istilah yang dikenal dalam 
Metode Sejarah. Dikutip dan diolah 
dari sebuah sumber, secara praktis 
istilah-istilah tersebut memiliki 
pengertian sebagaimana berikut ini.

Remain atau Relics
Merupakan sumber sejarah berupa 
peninggalan-peninggalan yang 
tidak disengaja baik barang fisik 
maupun peninggalan rohani. Ia 
merupakan bahan-bahan fisik atau 
tulisan yang mempunyai nilai-nilai 
sejarah yang terdapat tanpa suatu 
kesadaran menghasilkannya untuk 
suatu keperluan pembuktian sejarah. 
Contohnya adalah alat perkakas, 
perhiasan kuno, bangunan seperti 
piramida, candi, senjata, dan sendok.

Dokumen
Merupakan sumber sejarah berupa 

laporan dari kejadian-kejadian yang 
berisi pandangan serta pemikiran-
pemikiran manusia di masa yang lalu. 
Ia merupakan catatan-catatan yang 
sengaja ditinggalkan serta secara 
sadar ditulis untuk tujuan komunikasi 
dan transmisi keterangan, misalnya 
buku harian, batu bertulis, relief pada 
candi, dan surat kabar. 

Sumber Primer
Merupakan salah satu sumber sejarah 
yang berupa tempat atau gudang 
penyimpan yang orisinal dari data 
sejarah. Ia adalah sumber-sumber 
dasar yang merupakan bukti atau 
saksi utama dari kejadian yang lalu, 
misalnya catatan resmi yang dibuat 
pada suatu acara atau upacara, 
keterangan oleh saksi mata, dan 
keputusan rapat.

Sumber Sekunder
Merupakan catatan tentang adanya 
suatu peristiwa atau catatan yang telah 
jauh dari sumber orisinal, misalnya 
keputusan rapat yang didasarkan dari 
sumber berita di surat kabar dan sitasi 
orang lain tentang suatu kejadian.

Kritik Eksternal
Merupakan kegiatan menyelidiki 
keadaan “luar” dari sumber sejarah. 
Contoh kegiatan ini, antara lain 
melihat otentik atau tidaknya suatu 
tulisan, meneliti bentuk kertasnya, dan 
meneliti bahan bakunya. Selain itu, 
diselidiki usia dan rupa dari sumber. 
Dalam hal ini dapat digunakan alat-
alat mutakhir, seperti sinar ultra violet 
dan radiasi.

Teks Coenraad Rezky D

ISTILAH DALAM PENELITIAN

Kritik Internal
Merupakan kegiatan melihat dan 
menyelidiki isi dari bahan sejarah 
dan dokumen sejarah. Dalam hal ini 
diselidiki apakah pernyataan yang 
dibuat benar-benar merupakan 
fakta historis dan apakah isinya 
cocok dengan sejarah. Kritik 
ini mencakup isi, bahasa yang 
digunakan, tata bahasa, situasi 
disaat penulisan, gaya, dan ide.

Penelitian Sejarah Komparatif
Merupakan penelitian dengan 
metode sejarah yang dikerjakan 
untuk membandingkan faktor-
faktor dari fenomena-fenomena 
sejenis pada suatu periode masa 
lampau. Dalam hal ini peneliti 
ingin memperlihatkan unsur-
unsur perbedaan dan persamaan 
dari fenomena-fenomena sejenis.

Penelitian Yuridis atau Legal
Merupakan penelitian dengan 
metode sejarah yang diinginkan 
untuk menyelidiki hal-hal yang 
menyangkut dengan hukum 
formal atau nonformal dalam masa 
yang lalu. 
Penelitian Biografis
Merupakan penelitian dengan 
metode sejarah yang digunakan 
untuk meneliti kehidupan 
seseorang dan hubungannya 
dengan masyarakat. Di sini diteliti 
sifat, watak, pengaruh lingkungan 
dan pemikiran, ide dari subjek 
penelitian semasa hidupnya, serta 
pembentukan watak figur yang 
diterima selama hayatnya. 

Penelitian Bibliografis
Merupakan penelitian dengan 
metode sejarah untuk mencari, 
menganalisis, membuat 
interpretasi dan generalisasi dari 
fakta-fakta yang merupakan 
pendapat para ahli dalam suatu 
masalah atau suatu organisasi. Ini 
mencakup hasil pemikiran dan ide 
yang telah ditulis oleh para pemikir 
dan para ahli.

Sumber (Diolah):
Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. 
Cetakan Ketiga. Jakarta: Ghalia 
Indonesia.

Ilustrasi
freepnglogos



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

KOIN
Tokoh Inovator

KOIN
Tokoh Inovator

strategi. Hal ini diterapkan saat 
mengikuti kejuaran Vocal Group 
se-Kabupaten Semarang dengan 
menampilkan dua Vocal Group 
berbeda kualitas dari SMAN 1 
Ungaran. Penampil pertama adalah 
grup yang buruk permainannya, 
sehingga juri menganggap pasti 
yang kedua tidak berbeda. Ternyata 
penampil kedua membuyarkan 
anggapan tersebut. Hal ini memberi 
pelajaran bahwa pemimpin perlu 
melakukan eksplorasi dengan 
memperhitungkan risiko yang 
muncul.
Tokoh yang bernama lengkap Agus 
Puruhita Arga Purnomo Widodo, 
saat ini dipercaya sebagai Kepala 
Pusat Informasi Pengawasan BPKP. 
Hal ini bermula pada tahun 1987, 
saat dikenalkan untuk melanjutkan 
sekolah di STAN oleh sang kakak 
yang juga berkuliah di kawasan elit 
Jalan Purnawarman Kebayoran Baru 
Jakarta. Pria penyuka aliran jazz 
fusion ini terpicu untuk meraih tiket 
masuk STAN. Saking semangatnya 
sampai rela mengorbankan rambut 
gondrongnya dipotong habis 
dan pergi ke sendang Nyatnyono 

Agus Puruhita Arga P.W. SE, MBA, Ph.D
“Jadilah Pemimpi di Manapun Anda Berada!”

Teks Rury Hanasri dan Putut Hardiyanto

PERKENALAN
Menjadi pelajar di SMAN I Ungaran, 
merupakan impian bagi anak muda di 
Kabupaten Semarang. Begitulah yang 
dialami oleh sosok tokoh inovasi kita 
kali ini. Tampilan yang ekspresif dengan 
rambut gondrong dan pemegang lead 
gitar di grup BAND SMA 1 semakin 
memantapkan keinginannya untuk 
menjadi pemimpin di lingkungannya. Jiwa 
kepemimpinan nampaknya diwariskan 
dari sang ayah yang menjabat sebagai 
wedana di Ungaran, Kabupaten Semarang. 
Berani memasuki area baru, itulah ciri 
khas kiat kepemimpinan yang banyak 
diserap dari buku karangan Warren 
Bennis tentang Menjadi Pemimpin. Saat 
ia mengikuti Parade Band se-Kabupaten 
Semarang membawakan lagu ber-genre 
Jazz dan Fusion, panggung hiburan di 
daerah didominasi oleh warna musik 
rock atau dangdut. Saat itu, grup band-
nya membawakan lagu-lagu milik grup 
Casiopea. Sempat diteriaki turun dan mau 
dilempar sepatu, tetapi ada juga penonton 
yang mengapresiasinya, sehingga tak lama 
kemudian genre musik Jazz dan Fusion 
yang dimainkannya mulai diputar di 
stasiun radio di Kabupaten Semarang. Ciri 
kepemimpinan lainnya adalah penggunaan 

di kaki Gunung Ungaran untuk 
menjalankan ritual Padusan 
sendirian di tengah malam gelap. 
Sempat ciut ketika berada di pintu 
masuk Gedung GBK Senayan 
menyaksikan gedung semegah 
itu dengan puluhan ribu peserta 
ujian. Namun, dengan berbekal 
ilmu menciptakan pseudo kepepet, 
cerita anak ke-9 dari Bapak (alm) R. 
Mochammad Roem dan ibu (almh) 
Rr. Poerwati, berlanjut dengan happy 
ending. Hal itu ditandai dengan 
pemotongan rambut gondrongnya 
di depan papan pengumuman 
penerimaan mahasiswa STAN 
oleh sang kakak yang sudah siap 
membawa gunting. Meski saat 
itu tiket Teknik Sipil Universitas 
Diponegoro telah diterima, tetapi 
komitmennya tertuju pada program 
diploma III STAN. 

MEMBANGUN PONDASI
Tiga tahun tidak terasa dilewatinya 
untuk menyandang gelar ajun 
akuntan dan ditempatkan di 
unit yang terbilang elit di BPKP, 
DPP Perminyakan. Hanya 
lulusan terbaik dapat diterima di 
direktorat Pertamina, kontaktor 
asing, atau anak perusahan. 
Strategi 8 kepemimpinan yang 
dipelajarinya dari Warren Bennis 
adalah Kenali Diri Sendiri, Kenali 
Duniamu, Melangkahlah Dengan 
Insting, Kerja Keras, Memasuki 
Ketidakpastian, Cari Pendukung, 
Gunakan Organisasi, serta Ciptakan 
Masa Depan. Strategi terakhir 
inilah yang menciptakan strategi 
kemudian dinamakan “pseudo 
kepepet”. Bagaimanapun Jakarta 
adalah kota impian dan harapan 
bagi seluruh warga Indonesia, 
termasuk yang berasal dari Kota 
Semarang. Menjadi lulusan 
STAN yang ditempatkan di DPP 
Perminyakan juga impian dan 

harapan alumninya.
Mengawali kerja sebagai Ajun 
Akuntan di Direktorat Anak 
Perusahaan, ia ditugaskan 
melakukan general audit pada PT 
Elnusa beserta anak perusahaannya. 
Namun, karena kemauannya 
untuk selalu mengeksplorasi untuk 
mengenal lingkungan sekitar, surat 
tugas dari Direktorat Kontrak 
Asing juga kerap dilakoninya, 
sehingga lengkaplah pengetahuan 
tentang Deputi Perminyakan dan 
Pertamina (DPP). Membaca masa 
depan bahwa karirnya akan mentok 
jika tetap menjadi Ajun, muncullah 
skenario untuk mencari sekolah 
di Jakarta dengan menggugurkan 
kewajiban 3 kali ikut ujian masuk 
Diploma IV STAN. Kampus Jaket 
Kuning Salemba adalah tujuannya 
dengan mengambil kuliah sore 
(ekstension). Sebagai bujangan 
dengan wajah ganteng, kemampuan 
bermusik yang mumpuni, berduit, 
dan cerdas menjadikannya kuliah 
di Universitas Indonesia sebagai 
new world. Pengalaman lima tahun 
berkuliah di ekstension FEUI 
untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Ekonomi mengantarkannya sebagai 
Ketua Senat Mahasiswa FEUI 
periode 1996-1997. Era ini benar-
benar mengasah dan melejitkan 
potensi kepemimpinannya. Ia 
berinteraksi dengan banyak 
tokoh penting, seperti Dorodjatun 
Kuntjoro Jakti (Dekan FE UI saat 
itu), Fahri Hamzah, Fadjroel 
Rachman, Rama Pratama, serta 
banyak tokoh penting reformasi 
dari Universitas Indoenesia. 
Pengalaman duduk di gedung 
kura-kura bersama dengan aktivis 
mahasisa proreformasi merupakan 
pengalaman heroik yang tidak 
terlupakan baginya hingga kini. 
Pengaruh strategi leadership untuk 
berani memasuki dunia yang 



56 S E P U T A R  L I T B A N G 57V O L .  I V  /  N O .  1  /  T A H U N  2 0 2 1

KOIN
Tokoh Inovator

KOIN
Tokoh Inovator

penuh chaos merupakan bagian dari 
langkah yang wajib dihadapinya 
dengan risiko yang terukur.

Tahun 1997, ketika PE FEUI 
merayakan 40 tahun hari 
kelahirannya di Istora Senayan 
dengan acara berjudul Pancawindu 
PE FEUI dan membutuhkan dana 
berjumlah ratusan juta rupiah 
telah menobatkannya sebagai 
ketua pelaksana. Tugas berat ini 
diselesaikan dengan mengandalkan 
instingnya dengan membuat seni 
pertunjukan operet lagu dengan 
mengupayakan sponsor dari 
perkantoran yang ada di sepanjang 
jalan Thamrin-Sudirman. Sponsor 
diajak untuk mempromosikan 
produknya dan menjadikan 
ajang yang diselenggarakan 
Universitas Indonesia sebagai 
media iklan. Tawaran tersebut 
disambut antusias, sehingga 
penyelenggaraan Pancawindu PE 
FEUI berlangsung meriah. Sekali 
lagi, dengan mengenal diri sendiri 
dan mengenal dunia di luar diri 
dapat mengantarkan seseorang 
pada pemahaman tentang risiko 
dan bagaimana memitigasinya. 
Mengaku berniat melanjutkan 
sekolah sampai jenjang S3, tiga 
tahun pertama kuliah di program 

ekstension UI adalah untuk 
mengamankan IP yang cukup untuk 
lanjut ke S2, baru saat tinggal skripsi 
membuka dunia baru, yaitu sebagai 
anggota Senat Mahasiswa. 

Masih di DPP dengan modal 
sebagai Sarjana Ekonomi, ia 
kemudian mendaftarkan diri 
mengikuti Pendidikan S2 di Jepang 
dengan program beasiswa dari 
OECF OTO BAPPENAS pada tahun 
1999-2001 dan meraih gelar M.B.A 
di International University of Japan 
(IUJ) di Urasa, Niigata. Ia tertarik 
pada Financial Management dalam 
perspektif international.

Ada cerita menarik saat ia 
mengambil kuliah Summer Program 
yang ditawarkan International 
University of Japan (IUJ) di Urasa, 
Niigata, dengan mengambil 
Exchange Program di SDA Bocconi 
School of Management, Milan, 
Itali. Sekali lagi strategi mengenali 
kemampuan diri berlaku di sini 
agar sukses bersekolah di daratan 
Eropa sekalipun universitas yang 
dimasukinya termasuk level 
menengah ke atas. 
Berbekal peta yang ia beli di 
Jakarta pada akhir tahun 2000 
dan menempuh perjalanan udara, 
sampailah ia di Malpensa Airport, 
Milan. Dengan membawa koper 
besar yang lumayan berat berisi 
pakaian dan makanan khas 
Indonesia, Indomie dan Jahe 
Wangi, saat ia melintasi penjagaan 
petugas imigrasi. Pengawasan 
ketat dilakukan karena stigma 
teroris yang menempel di dunia 
muslim, petugas bea dan cukai 
mencicipi dan memastikan bahwa 
bubuk tersebut adalah jahe. Lepas 
dari bandara dan menuju SDA 
Bocconi selalu ada petugas yang 

memata-matai. Perjalanan naik trem 
dengan tas yang lumayan berat 
menuju tempat penginapan terasa 
sekali perjuangannya. Peta yang 
dibelinya ternyata kurang berguna 
di kota Milan dengan banyak jalan 
tikus yang dikenal sebagai vicoli. 
Beruntung ia mendapat kenalan 
bule dari Afrika Selatan yang 
memiliki peta lumayan lengkap. 
Tujuan bersekolah sambil jalan-jalan 
ke Eropa tercapai menggunakan 
peta pinjaman dari teman satu 
penginapan. Penginapan berbentuk 
ruangan besar muat 6 orang dengan 
tempat tidur terpisah dan lemari 
kecil. Strategi mencari pendukung 
untuk meraih tujuan benar-benar 
mujarab disini. Perjalanan ke 
Barcelona, Paris, Luxembourg, 
Amsterdam dijalani dengan sangat 
aman karena ada pengawal dari 
Itali dan teman dari Afrika Selatan. 
Jika teman-teman dari Indonesia 
memilih pulang ke Tanah Air, ia 
memilih berlibur ke Eropa sambil 
kuliah. Untuk menghemat biaya 
penginapan selama perjalanan ia 
memilih menggunakan perjalanan 
malam dengan bis malam sebagai 
tempat istirahatnya.

ERA PENGUKUHAN
Kembali dari Jepang dengan 
berbekal gelar sarjana S2 yang ia 
peroleh serta semangat eksplorasi 
yang masih tertanam kuat, bidang 
Akuntan Negara menjadi wahana 
aktualisasi diri yang pertama. Saat 
itu BPKP memerlukan produk 
baru yang dapat mengukuhkan 
eksistensi serta motivasi untuk 
menciptakan peluang-peluang. 
Lantas bergabunglah pria 
pengagum Steve Jobs ini di the 
winning team penyusun Good 
Corporate Governance (GCG) BUMN. 

Pengalamannya ini di kemudian 
hari menularkan konsep tersebut 
ke berbagai kegiatan pengukuran/
asesmen di BPKP. Empat tahun 
menjadi quality assurance GCG 
yang diundang di banyak tempat 
merupakan lahan subur baginya 
untuk mendapatkan pengalaman 
dan juga networking. Memang 
sosok yang senang membaca ini 
tidak boleh berlama-lama di satu 
tantangan. Buktinya empat tahun 
kemudian ia dipromosikan menjadi 
Kasubbag Prolap Perwakilan BPKP 
Provinsi DKI. Selama berdinas 
di perwakilan tersebut, ia mulai 
membangun rumah tangga 
dengan Septi Wifasari SET, Mak. 
dan memiliki tiga anak, yaitu 
Wikasita Laras Purudita (putri), 
Argiv Malik Puruhita (putra), dan 
Irdhina Naurasari Purudita (putri). 
Jabatan barunya membersitkan 
niat untuk mempersiapkan next 
journey, yaitu meraih gelar akademis 
tertinggi S3. Empat tahun lebih 
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menjabat, pimpinan BPKP dengan 
mempertimbangkan kompetensi 
yang dimilikinya sebagai pakar 
GCG menunjuknya sebagai Kabid 
Akuntan Negara di Perwakilan 
BPKP Provinsi Jambi. Persiapan 
untuk studi S3 ia matangkan di 
Jambi dan 8 bulan kemudian 
pergilah ia ke Business And Law 
School Victoria University, Melbourne,  
Australia bersama rombongan 
besar istri dan 3 anak. Pekerjaan 
part-time ia lakoni demi dapat 
kuliah dan membesarkan keluarga 
di negeri kangguru itu.  Pekerjaan 
seperti membungkus koran pada 
pukul 2 pagi sampai pukul 4 pagi 
dengan upah 20 dolar per jam 
dijalaninya. Pernah juga sebagai 
cleaner di sebuah college dari pukul 
4 pagi sampai pukul 8 pagi. Selain 
itu, membuka tutup toko pakaian, 
hingga membungkus baju ke 
customer dengan upah per weekend 
sebesar 300 dolar. Ia menjalankan 
salah satu strategi kepemimpinan, 
yaitu kerja keras (Deploying Yourself: 
Strike Hard, Try Everything).

Hal menarik saat ia menjadi 
mahasiswa S3 adalah diajak oleh 
supervisor-nya Profesor Anona 
Armstrong bersama Dekan Fakultas 
Law & Business menyelesaikan 
proyek asesmen GCG di industri 
pemakaman. Ia merupakan 
satu-satunya mahasiswa yang 
diikutkan. Dalam proyek tersebut 
termasuk melakukan wawancara 
dengan direksi dan komisaris 
perusahaan pemakaman yang ada 
di Kota Melbourne. Saat itu Anona  
meminta CV untuk disampaikan 
kepada Menteri Kesehatan agar 
mempermudah proses asesmen 
GCG. Pada akhir proyek, ada 
undangan dari Australian Minister 
for Health and Aged Care untuk 
melakukan pemaparan hasil 

asesmen GCG pada perusahaan-
perusahaan pemakaman. Sebagai 
negara maju ternyata GCG masih 
terus berkembang dan inovasi yang 
disampaikan oleh tim sangat dihargai 
oleh Menteri Kesehatan. Setelah proyek 
selesai, ada telepon yang memintanya 
menjadi permanent residence di 
Australia. Namun, penggemar grup 
band The Police dan Bhaskara ini lebih 
memilih Indonesia sebagai tempat 
menanam benih kebaikan. Hasil 
dari asesmen tersebut adalah revisi 
Undang-Undang tentang Pemakaman 
di Australia.

Lima tahun berada di Australia (2012-
2017), banyak kenangan tak terlupakan 
yang dialaminya bersama keluarga. 
Salah satu pengalaman yang sangat 
membekas adalah pengalaman saat 
pulang dari rekreasi beberapa bulan 
menjelang kepulangan ke Jakarta. 
Malam itu ia berlima di satu mobil 
dengan bawaan bekal makanan dan 
sepeda yang terikat kuat di belakang 
mobil, di jalur bebas hambatan Hume 
highway. Dalam suasana sepi, dengan 
semua penumpang tidur nyenyak, tiba-
tiba ada sebuah truk besar dan panjang 
semacam pengangkut peti kemas 
menabrak dari belakang. Kondisi mobil 
hancur dan tidak dapat difungsikan. 
Sepeda juga hancur. Namun, karena 
konstruksi mobil sangat safety, di mana 
anak-anak memakai kursi safety child, 
mereka terbangun dari tidur tanpa 
luka. Pengemudi truk memanggil 
polisi yang datang 20 menit kemudian 
bersama dua mobil ambulans dan 
satu mobil derek. Semua yang terlibat 
dalam kecelakaan tersebut diperiksa 
di mobil ambulans. Setelah diyakini 
bahwa semua baik-baik saja, mereka 
diantar ke penginapan terdekat. 
Sebuah penginapan dengan segala 
fasilitas yang telah disediakan oleh 
komunitas untuk kondisi darurat. 
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Permasalahan muncul saat 
perusahaan asuransi mengetahui 
bahwa mobil yang digunakan 
tidak ada asuransinya, sehingga 
tidak mendapat ganti rugi. Pihak 
universitas menyarankan untuk 
menempuh jalur hukum dengan 
menghubungi firma hukum 
yang menyediakan jasa probono. 
Setelah proses berliku untuk 
mengumpulkan bukti, melibatkan 
polisi dan jasa hukum probono, 
akhirnya keluarlah putusan 
hukum bahwa perusahaan 
tempat supir truk bekerja wajib 
mengganti seluruh kerugian. 
Termasuk penggantian mobil, 
peralatan berkemah, sepeda, 
termasuk pembayaran fasilitas 
perawatan traumatic center. Hikmah 
kejadian ini adalah pentingnya 
mengasuransikan aset bukan saja 
untuk kepentingan si pemilik, 
melainkan juga untuk mengukur 
besaran penggantian kerugian. 
Karena peristiwa ini, universitas 
memberikan perpanjangan tiga 
bulan lagi tinggal di Australia.

ERA PENGABDIAN
Kembali dari negeri tetangga 
berbekal gelar S3, Agus menjalani 

program re-entry di Deputi Akuntan 
Negara dengan memulai lagi 
kariernya sebagai fungsional PFA 
anggota tim untuk membantu 
audit, kajian, dan review. Beberapa 
penugasan dijalani, seperti 
audit terkait PSN Sei Mankei 
di Sumatera Utara yang akan 
mengundang investor untuk 
membangun Reaktor Serangga. 
Penugasan lainnya adalah kajian 
mengenai Corporate Governance 
terkait proyek Kereta Cepat 
Jakarta-Bandung. Review harga 
CPO adalah penugasan awal yang 
diselesaikan dengan memuaskan. 
Sebagai seorang praktisi akuntan 
ia tersadarkan bahwa hingga saat 
ini ilmu statistik belum digunakan 
sebagai bahan pengambilan 
keputusan dalam audit, hanya 
untuk menentukan sampel saja. 
Hal ini dilandasi oleh pengalaman 
penugasan dari Kementerian 
Keuangan menyangkut keputusan 
penghapusan kredit plasma 
perkebunan. Piutang negara yang 
sudah berusia 30 tahun dengan 
kreditur yang masif dan sudah tidak 
lengkap catatannya. Jika dilakukan 
pemeriksaan secara populasi untuk 
mengetahui kelayakan penghapusan 
sudah terbayang biaya dan tingkat 
kesulitannya, sehingga hampir 
mustahil dilakukan. Jika digunakan 
metode sampling saat ada otoritas 
yang menentukan tingkat keyakinan 
dan batas kritis penghapusan, 
maka metode ini lebih terjangkau, 
yaitu mengambil simpulan audit 
secara umum dari hasil sampling. 
Hal ini menekankan perlunya 
auditor memahami statistik dalam 
pengambilan keputusan.

Penugasan sebagai Kepala 
Pusinfowas selanjutnya memadukan 
GCG dengan prinsip leadership 



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

PAMOR
Pojok Asah dan Humor

KOIN
Tokoh Inovator

dan perkembangan teknologi 
digital menuju inovasi GCG. 
Sebuah inovasi yang mampu me-
leverage Digital Governance menjadi 
new framework saat Leadership, 
Society Governance, dan People 
Governance  akan memengaruhi dan 
menghadirkan organisasi digital. Ini 
berarti penggunaan situs web, situs 
seluler, saluran sosial, dan produk 
serta layanan internet dan web 
lainnya sudah menjadi kebutuhan 
sehari-hari. 

Membangun Mimpi
Bung Karno pernah berkata, 
“Gantungkan cita-cita mu setinggi 
langit! Bermimpilah setinggi langit, 
jika engkau jatuh, engkau akan 
jatuh di antara bintang-bintang.” 
Visinya sebagai Kapusinfowas 
adalah menjadikan BPKP sebagai 
bagian alat pertahanan negara 
nonmiliter dengan memiliki 

dashboard informasi pengawasan 
yang efektif. Impian ini perlu 
menjadi visi organisasi yang dapat 
mengangkat mental orang-orang 
yang terlibat di organisasi. Yang 
membedakan orang biasa dan yang 
bekerja luar biasa (Strike Hard, 
Try Everything) adalah mimpi. 
Pelajaran yang dapat diambil 
dari berbagai pengalaman yang 
dialami oleh Kapusinfowas BPKP 
ini adalah pentingnya memiliki 
mimpi kemudian menerapkan 
8 strategi kepemimpinan sudah 
terbukti berulang kali bahwa tidak 
mustahil menghadirkan mimpi 
menjadi kenyataan. Mengutip 
perkataan dari Steve Jobs, “Keep 
Looking Don’t Settle”. Sosok inovatif 
ini mengajarkan kita untuk tidak 
pernah puas pada satu titik. 
Teruslah mencari, teruslah berusaha, 
jangan berdiam diri.

Humor

Hanya Kau Milikku 
    Putut Hardiyanto

Parti merasa jengkel dengan anggota timnya. 
Parti: "Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalau 
kamu ternyata tidak paham statistik..?!" 
Parto: "Aku kan udah bilang Mbak…, tapi kamu aja 
yang gak denger & gak ngerti!" 
Parti: "Emang dulu kamu bilang apa ke aku?" 
Parto: "Aku bilang, 'Mbak, cuma kamu satu-satunya 
yang mengerti statistik di dunia ini.. 'Eh, kamu malah 
jawab... so sweet."

Beda Jurusan 
    Putut Hardiyanto

liputan6.com

liputan6.com

Seorang ibu bersama anaknya dari bangsa 
anjing sedang asik mengobrol di atas 
rumput. 
Tiba-tiba seekor kelelawar lewat di atas 
mereka. 
Anak anjing: Bu, yang tadi lewat di atas 
kita apa ya? 
Ibu: Oww..! yang tadi itu namanya 
kelelawar. 
Anak anjing: Tetapi, Bu; kok mukanya 
mirip kita? 
Ibu: Iyaa… mukanya memang mirip 
kita. Dia juga termasuk sebangsa kita, 
cuma waktu kuliah dia ambil jurusan 
penerbangan.
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Asah Otak

Sudoku 
    Vivi Diyastani

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

 sampai 9. Setiap baris dan kolom akan memuat 
bilangan antara 1 sampai 9. Setiap kisi-kisi 

berukuran 3 x 3 juga memuat bilangan antara 1 
sampai 9. Sudah ada sebagian kotak yang terisi. 

Tugas Anda adalah melengkapi sisanya. 
Selamat mencoba!

Sudoku Edisi Triwulan I

Jawaban Sudoku Edisi Triwulan IV 2020

Sumber: Sudoku, Android Apps on Google Play (2020)




