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Sambutan

P

uji syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, majalah ini selesai
bertepatan dengan menutup
lembaran akhir tahun. Banyak dinamika
organisasi di tengah perubahan global
serta pandemi yang masih menerpa
negara Indonesia. Termasuk saya
yang diamanahi untuk menakhodai
Puslitbangwas mulai bulan Agustus
2021. Sebuah amanah yang menuntut
keseriusan di tengah harapan besar
pimpinan akan peran Puslitbangwas
yang semakin nyata.

Majalah ini mencoba hadir di hadapan
pembaca dengan berbagai pengetahuan
dan rangkaian peristiwa yang terjadi
dalam tengah tahun 2021. Sebagai
media knowledge sharing, hasil kajian
dan pengetahuan diharapkan dapat
disebarluaskan hingga menjadi corong
perubahan dalam proses penyelenggaraan
pengawasan oleh BPKP. Mengingat di
era disrupsi ini, menjadi tantangan bagi
Puslitbangwas untuk menyajikan informasi
dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh
pegawai dengan cara menarik di tengah
derasnya arus informasi.
Topik fenomenal terkait penyetaraan
jabatan administrasi menjadi jabatan
fungsional merupakan langkah yang
diambil BPKP untuk meningkatkan
efektivitas jabatan yang diampu. Layanan
yang dilakukan dalam bentuk indeks
kepuasan layanan yang diberikan litbang
BPKP, contoh kajian yang dilakukan yaitu
Subsidiary Governance dalam Group
Governance, rubrik english page untuk
menambah kompetensi ASN, metodologi
Critical Thinking: Peningkatan Internal
Audit, tulisan dari Hagy (2014) tentang
cara menjadi menarik melalui langkah
jangan ikut-ikutan, tentang ASN menulis
dari komunitas sabi-sabu, seputar
korupsi, resensi buku yaitu Justice What
The Right Thing To Do?, berita seputar
litbang, istilah dan definisi, serta
menampilkan tokoh Dadang Kurnia,
Ak., M.B.A., CA., C.FrA., CGAP, QIA,
CGCAE.,ASEAN CPA sebagai tokoh
inovator BPKP.
Ucapan terima kasih kami sampaikan
kepada berbagai pihak yang sudah
berkontribusi dalam menghadirkan
majalah seputar litbang sebagai
sarana berbagi pengetahuan oleh
Puslitbangwas BPKP kepada
pembaca setianya. Selamat
membaca.
Amdi Veri Darma
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Editorial

ADAPTASI MENGHADAPI PERUBAHAN
Rury Hanasri¹

T

ahun 2021 akan
segera berakhir.
Bayang-bayang
pandemi masih mengiringi
sejumlah kejadian penting
yang terjadi dalam tahun
ini. Perubahan lingkungan
terjadi secara cepat karena
pandemi dan banyak faktor
lain yang menimbulkan
ketidakpastian,
ambiguitas, volatilitas,
dan kompleksitas
seperti globalisasi,
perubahan teknologi, dan
keterhubungan ekonomi.
Tidak dapat dipungkiri,
bahwa hal ini berpengaruh
terhadap keberlangsungan
organisasi termasuk
pelayanan sektor
publik. Perubahan
besar dalam lingkungan
instansi pemerintah
tahun ini di antaranya
adalah penghapusan
jabatan administrator
dan pengawas dan
penyetaraannya dalam
jabatan fungsional.
BPKP sebagai institusi
dengan beragam fungsi
dengan mayoritas latar
belakang pegawainya
adalah auditor, harus
menyetarakan dalam
fungsi yang sekarang
diemban oleh pegawai
tersebut. Sebuah
pengalihan jabatan yang
ternyata tidak hanya
berdampak terhadap status

pegawai, pembina jabatan
tersebut namun juga
proses bisnis yang harus
dilakukan.
Menyikapi perubahan
tersebut, sebagai sebuah
institusi dengan tugas
utama melakukan
pengawasan internal,
skill untuk berpikir kritis
tetap menjadi sebuah
kebutuhan. Auditor
internal adalah profesi
yang diharapkan mampu
menjadi mitra bisnis bagi
manajemen, sehingga
dengan perubahan tersebut
harus mampu memberikan
insight kepada stakeholder
dengan kemampuan critical
thinking-nya. Dengan
berpikir kritis dan naluri
ketajaman bisnis, maka
seorang auditor diharapkan
mampu meningkatkan
kepuasan layanan kepada
stakeholder.
Dalam edisi ini, ketiga
topik di atas kami hadirkan
ke hadapan pembaca
dalam terbitan dengan
mengusung tema Adaptasi
Menghadapi Perubahan.
Pembahasan tentang
topik data analitik dan
data forensik serta seputar
korupsi menyiratkan
keharusan auditor
mempunyai kompetensi
tersebut dalam menyikapi
perubahan lingkungan
auditinya. Perubahan lain

¹Koordinator Pengembangan dan Inovasi Pengawasan

4

SEPUTAR LITBANG

yang terjadi dalam tahun
ini dan perlu perhatian
dari para auditor adalah
adanya peraturan baru
terkait merger beberapa
perusahaan BUMN yang
perlu diperhatikan tata
kelolanya dalam kajian
Subsidiary Governance
dalam Group Governance.
Sajian ini tentu tidak lepas
dari dinamika yang terjadi
di sekitar Puslitbangwas,
seperti berakhirnya jabatan
Kepala Bagian Tata Usaha,
Pak Sutisna, serta legacy
yang ditinggalkan, rapat
kerja yang digelar untuk
menggenjot performa, dan
hal-hal menarik lainnya.
Semua topik di atas,
sebagai sebuah refleksi
kepada kita, lintasan
sejarah yang telah kita
lalui dan menyiratkan
rasa syukur kita bahwa
perjalanan tahun ini
banyak anugerah-Nya
yang kita dapatkan. Setiap
pengalaman, setiap
momen yang kita hadapi
adalah sebuah pelajaran.
Jadi, mari luangkan
waktu sekarang untuk
merenungkan tahun yang
akan berakhir sembari
menikmati sajian edisi ini.
Semoga terbitan edisi ini
dapat menginspirasi kita
dengan semangat baru
untuk tahun mendatang.
Selamat membaca.
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Kajian Efektivitas Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional di Lingkungan BPKP
Purwantoro²

K

arier jabatan fungsional memasuki babak baru.
Kebijakan pemerintah menetapkan struktur
organisasi pemerintah berbasis fungsional,
termasuk BPKP. Ujung tombak penyelenggaraan
pemerintahan dilaksanakan oleh jabatan fungsional.
Kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional dipandang sebagai salah
satu solusi permasalahan kelambanan birokrasi
pemerintahan.
Jabatan fungsional dinilai memiliki keunggulan dalam
hal kecepatan dan kemandirian dalam pelaksanaan
tugas, kemudahan berkoordinasi, bekerja
berdasarkan kompetensi dan keahlian tertentu

(skilled-based profession), bekerja
lebih efisien dan efektif, serta
kinerja meningkat. Keunggulan
tersebut dapat terwujud melalui
pengelolaan karier jabatan
fungsional secara tepat dengan
mengimplementasikan delapan
unsur manajemen PNS.
Pendahuluan
Kelambanan birokrasi masih
menjadi tantangan bagi
pemerintah sampai saat ini. Salah
satu tujuan penyederhanaan
²Pegawai pada Puslitbangwas
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birokrasi adalah mengurangi
bahkan menghilangkan
kelambanan tersebut
sehingga pelayanan publik
menjadi efektif dan efisien.
Satu di antara tahapan
penyederhanaan birokrasi
adalah penyetaraan
jabatan¹5, yaitu dari jabatan
administrasi ke jabatan
fungsional. Hal ini dilakukan
untuk menciptakan birokrasi
yang lebih dinamis dan
profesional. Jabatan
fungsional dipandang dapat
memberikan pelayanan
yang cepat, lebih baik, dan
lebih mudah.
Dalam upaya menguatkan
jabatan fungsional
tersebut, pemerintah
telah menyempurnakan
ketentuan terkait
penyetaraan jabatan dengan
mengubah Permen PAN
dan RB Nomor 28 Tahun
2019 dengan Permen PAN
dan RB Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi
ke dalam Jabatan
Fungsional. Perubahan ini
memberikan tambahan
kekuatan hukum bagi
pejabat administrasi yang
mengalami penyetaraan.
BPKP menindaklanjuti
Permen tersebut dengan
melakukan penyetaraan 85

jabatan struktural eselon
III (administrator) menjadi
jabatan fungsional ahli
madya selaku koordinator
dan 119 jabatan struktural
eselon IV (Pengawas)
menjadi jabatan
fungsional muda selaku
subkoordinator.16
Dengan kebijakan
penyetaraan jabatan
tersebut di atas, saat ini
di BPKP terdapat 15 jenis
jabatan fungsional, yaitu
Auditor, Peneliti, Analis
Pengelola Keuangan APBN,
Pranata Komputer, Analis
SDM Aparatur, Analis
Kebijakan, Perencana,
Widyaiswara, Asesor SDM
Aparatur, Analis Anggaran,
Perancang Peraturan
Perundangundangan,
Analis Hukum, Pranata
Hubungan Masyarakat,
Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa, dan Arsiparis.
Dengan bertambahnya jenis
jabatan fungsional tersebut,
khususnya yang bertindak
sebagai koordinator
dan subkoordinator,
memunculkan pertanyaan
“Bagaimana pengelolaan
jabatan fungsional pasca
penyetaraan untuk
mencapai pelayanan yang
lebih cepat, lebih mudah,

dan lebih baik, serta kinerja
meningkat?”
Kajian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana
bentuk pengelolaan
tersebut di atas dan
memberikan masukan
poin-poin penting sebagai
bahan dalam merumuskan
kebijakan pengelolaan
jabatan fungsional di BPKP
ke depan sehingga tercapai
tujuan penyetaraan jabatan.
Telaah Literatur dan
Peraturan
Pelayanan yang lebih cepat,
lebih mudah, lebih baik
serta kinerja yang terus
meningkat dapat terwujud
bila pegawai bersangkutan
menunjukkan sikap yang
positif terhadap pekerjaan
itu. Sikap positif ini muncul
ketika pegawai mencapai
tingkat kepuasan kerja yang
tinggi (Robbins & Judge,
2013)17. Kepuasan kerja
ini memiliki tantangan,
imbalan, lingkungan, dan
dukungan kerja.
Menurut Robbins &
Judge (2013), pegawai
suka dengan tantangan
kerja yang memberikan
mereka peluang untuk
menggunakan keterampilan
dan kemampuan mereka
dan menawarkan satu

¹5Kementerian PAN dan RB, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 Pasal 4.
16https://nasional.kontan.co.id/news/wujudkan-birokrasi-efisien-bpkp-alihkan-204-jabatan-struktural-menjadi-fungsional
diakses tanggal 25/02/2021.
17Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. 2013. Organizational Behavior 15th edition. Pearson Education Limited.
England.
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Gambar 1. Peraturan-Peraturan tentang Jabatan Fungsional

Gambar 2. Empat Belas Unsur Manajemen PNS

jenis spesialis tugas. Pegawai juga menginginkan sistem
penggajian yang mereka anggap tidak ambigu dan sejalan
dengan harapan mereka. Selain itu, pegawai lebih menyukai
lingkungan fisik dengan fasilitas bersih, nyaman, dan
modern. Dukungan organisasi dari sisi kebijakan dan
implementasinya juga sangat diperlukan pegawai. Dalam
upaya mewujudkan hal itu, kepuasan kerja dikelola dalam
suatu manajemen sumber daya manusia.
Menurut Robbins, manajemen SDM meliputi fase rekrutmen,
fase pelatihan, dan fase manajemen, yaitu motivasi,
benefit, kesejahteraan perlindungan, kinerja, kompensasi,
dan penggajian. Di tataran implementasi, kebijakan
manajemen SDM tersebut telah dituangkan dalam undangundang, peraturan pemerintah, serta Permen PAN dan RB.
8
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Peraturan yang terkait
dengan pengelolaan
ASN, khususnya jabatan
fungsional, dipaparkan pada
gambar 1. Sebagaimana
diuraikan di atas, Permen
PAN dan RB Nomor 28
Tahun 2019 telah diperbarui
dengan Permen PAN dan
RB Nomor 17 Tahun 2021.
Peraturan yang tersebut
pada gambar 1 baik
berupa undang-undang,
peraturan pemerintah,
maupun permen PAN
dan RB mengatur
pengelolaan ASN termasuk
jabatan fungsional.
Pengelolaan jabatan
fungsional ini menjadi
alat analisis dalam kajian
ini karena (1) kebijakan
penyetaraan merupakan
proses perubahan yang
berdampak pada individu
dan organisasi sehingga
perubahan tersebut
perlu dikelola agar tujuan
perubahan dapat dicapai,
yaitu efektivitas pelayanan/
kinerja; (2) undang-undang,
peraturan pemerintah,
dan peraturan menteri
terkait dengan PNS sudah
mengatur manajemen
PNS. Oleh karena itu,
manajemen ini berlaku pula
untuk jabatan fungsional.
Aturan tersebut merupakan
kondisi yang perlu
diwujudkan, sehingga perlu
diinventarisasi masalah dan
proses bisnis yang belum
mengarah pada kondisi
tersebut.

Topik Pilihan
Manajemen PNS menurut
ketentuan tersebut di
atas terdiri atas 14 unsur
sebagaimana dipaparkan
pada gambar 2, mulai dari
penyusunan dan penetapan
kebutuhan sampai dengan
perlindungan.
Namun, dari empat belas
unsur tersebut, yang relevan
terkait dengan penyetaraan
jabatan ada delapan, yaitu:

Ke delapan unsur
manajemen di atas
mendukung pengembangan
karier pejabat yang
terdampak kebijakan
penyetaraan jabatan.
Perkembangan karier
merupakan salah satu
perhatian kebijakan
penyetaraaan dalan Permen
PAN dan RB Nomor 17
Tahun 2021.

Analisis
Manajemen PNS menghasilkan PNS yang profesional,
memiliki nilai dasar, serta etika profesi. Artinya, ketika
manajemen tersebut diimplementasikan secara optimal
akan terwujud profesionalitas dan kompetensi pegawai,
terlebih jabatan fungsional. Optimal maksudnya
implementasi kebijakan manajemen PNS terbuka dan
transparan, sehingga semua pegawai mengetahuinya.
Penentuan formasi jabatan fungsional di BPKP
berdasarkan pada pedoman penyusunan formasi jabatan
fungsional yang dikeluarkan oleh instansi pembina, hasil
analisis kebutuhan dan beban kerja, dinamika organisasi,
pertimbangan teknis BKN, serta persetujuan Menteri
PAN dan RB. Formasi tersebut menyangkut jumlah
setiap jenjang jabatan pada masing-masing jenis jabatan
fungsional.18
Jenjang jabatan fungsional terdiri atas kategori
keterampilan (pemula, terampil, mahir, dan penyelia) dan
keahlian (pertama, muda, madya, dan utama).19 Penentuan
formasi jabatan fungsional ini perlu memperhatikan
antara lain (1) dinamika dan perkembangan organisasi
pemerintahan,20 saat ini dan ke depan organisasi
pemerintahan menuju organisasi berbasis fungsional.21
Komposisi jabatan PNS bertranformasi menjadi jabatan
fungsional 52%, jabatan pelaksana 37%, dan jabatan
struktural 11%.22 Jabatan fungsional menjadi ujung
tombak pelaksana tugas di semua instansi pemerintah,
eselon I dan II sebagai pengambil inisiatif dan leadership23
; (2) setiap jenjang jabatan memiliki kualifikasi keahlian
masing-masing. Ahli Pertama sebagai pelaksana tugas
dengan Ahli Muda yang memimpin, Ahli Madya sebagai
pengendali teknis pelaksanaan tugas, serta Ahli Utama
sebagai perencana, pengendali mutu, dan evaluator; (3) di
era keterbukaan dan digitalisasi diperlukan individu yang
kompeten dan spesialisasi di bidangnya masing-masing,

18Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan PNS.
19Permen PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS
Pasal 5, 6, 7.
20Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 5 (5).
21Tjahjo Kumolo pada rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target
Kinerja Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM, di Jakarta, Senin (23/11/2020).
22Paparan Kepala BKN, Penyederhanaan Struktur Birokrasi dalam Perspektif Kepegawaian Negara.
23https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pembangunan-organisasi-berbasis-fungsional-dalam - kerangka-reformasibirokrasi diakses tanggal 21/03/2021.
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maka diperlukan beberapa
jenis jabatan fungsional di
setiap unit kerja BPKP untuk
berkolaborasi. Kolaborasi
beberapa jabatan fungsional
membentuk holakrasi
(holacracy) terbukti sukses
mempercepat proses
operasional di negara
bagian Washington24; (4)
kebijakan penyederhanaan
birokrasi menghasilkan
rentang kendali lebih pendek
dibandingkan sebelumnya.
Untuk menjaga mutu
pelaksanaan tugas maka
perlu memenuhi kualifikasi
setiap jenjang jabatan; (5)
penetapan jenjang jabatan
memperhatikan risiko
individu, risiko lingkungan,
tingkat kesulitan tugas,
kompetensi, dan beban
kerja.
Dengan memperhatikan
hal-hal tersebut di atas,
penetapan formasi jabatan
fungsional tidak hanya
terfokus pada jenjang Muda
dan Madya, melainkan
mulai dari kategori Terampil,
Ahli Pertama, Ahli Muda,
Ahli Madya, dan Ahli Utama.
Tersedianya formasi ini
menjamin pengembangan
karier jabatan fungsional
dan berdampak pada
peningkatkan kepuasan
kerja pejabat fungsional,
terlebih yang berperan

sebagai koordinator dan
subkoordinator. Tersedianya
formasi menjadi salah satu
motivasi pejabat fungsional
memberikan pelayanan
yang lebih cepat, lebih
mudah, lebih baik, dan
meningkatkan kinerja.
Kebijakan penyetaraan
jabatan tidak berdampak
pada pangkat pejabat
yang mengalami kebijakan
penyetaraan, tetapi
berdampak pada jabatan
pejabat yang bersangkutan.
Jenis jabatan fungsional
yang diduduki adalah hasil
penyetaraan dengan uraian
jabatan administrasi yang
sebelumnya, sehingga
dengan kebijakan tersebut
terbentuk lima belas
jenis jabatan fungsional
di BPKP. Namun,
ternyata uraian jabatan
tersebut tidak seluruhnya
menggambarkan
kompetensi dan kegiatan
yang dituntut pada
jabatan fungsional yang
menjadi penyetaranya.
Jadi, ada kesenjangan
kompetensi dan kegiatan
antara yang dimiliki
pejabat bersangkutan
dengan tuntutan pada
jabatan fungsional yang
didudukinya. Contoh
untuk masalah ini adalah
di jabatan fungsional

Peneliti, Widyaiswara, dan
Analis Kebijakan. Tuntutan
menurut Permen PAN dan
RB yang mengatur jabatan
fungsional tersebut dengan
praktik yang dilakukan
pejabat fungsional hasil
penyetaraan masih jauh
berbeda. Perlu usaha
ekstra untuk mengurangi
kesenjangan tersebut
seperti meningkatkan
kompetensi pejabat
bersangkutan atau
memindahkan pejabat
bersangkutan ke jabatan
fungsional yang sesuai
dengan kompetensi dan
kegiatan yang dilaksanakan
sehari-hari.
Pola karier pada
manajemen PNS ada tiga,
yaitu pola karier vertikal,
pola karier horizontal, dan
pola karier diagonal.25 Pola
karier ini merupakan pilihan
yang tersedia bagi pejabat
fungsional dalam usaha
mengembangkan kariernya.
Kepastian pengembangan
karier merupakan salah satu
aspek yang mendorong
kinerja pegawai. Oleh
karena itu, dalam upaya
mendorong pelayanan
yang lebih cepat, lebih
mudah, dan lebih baik,
manajemen PNS perlu
memberi kepastian pola
karier tersebut menjadi

24DeAngelo (2017) dalam LAN. 2018. Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara,
Grand Design Jabatan Fungsional “Menuju Desain Organisasi Berbasis Fungsional” halaman 61.
25Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 189.
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salah satu kebijakan yang
diimplementasikan di BPKP.
Pejabat fungsional yang
meniti karier mulai dari
Ahli Pertama, Ahli Muda,
Ahli Madya, Ahli Utama
pada jabatan fungsional
yang sama mengikuti
pola karier vertikal. Jika
yang bersangkutan pindah
ke jabatan administrasi
atau jabatan fungsional
lain pada jabatan yang
sama merupakan pola
karier horizontal, seperti
kebijakan penyetaraan
jabatan saat ini. Pejabat
fungsional bersangkutan
disebut mengikuti pola
karier diagonal ketika yang
bersangkutan naik jabatan
pada jabatan administrasi
atau jabatan fungsional
lain dengan jabatan yang
lebih tinggi, contohnya
pejabat fungsional ahli
muda naik jabatan menjadi
pengawas sebagai
pejabat administrasi.
Ketiga jenis pola karier
tersebut dapat dipilih oleh
pejabat fungsional dalam
mengembangkan kariernya
disesuaikan dengan
kebutuhan organisasi baik
lokal maupun nasional.
Undang-undang dan
peraturan pemerintah
telah mengatur mengenai

pengembangan karier PNS.
Manajemen pengembangan
karier memberikan
tiga cara bagaimana
mengembangkan karier,
yaitu penugasan khusus,
mutasi, dan promosi.
Kepastian pengembangan
karier pejabat fungsional
merupakan salah satu
faktor tewujudnya kepuasan
kerja yang berdampak
pada pelayanan yang
lebih cepat, lebih mudah,
dan lebih baik. Dibukanya
kebijakan pengembangan
karier melalui berbagai
cara memberi kepastian
masa depan karier pejabat
fungsional.
Penugasan khusus
merupakan penugasan PNS
di luar instansi BPKP untuk
waktu tertentu. Penugasan
ini membutuhkan
kualifikasi, pengalaman,
serta spesialisasi tertentu.
Pejabat fungsional BPKP
yang memang memiliki
spesialisasi tertentu,
contohnya pengawasan,
berpeluang untuk
mengembangkan kariernya
melalui penugasan khusus
tersebut sesuai kebijakan
kepegawaian yang bersifat
nasional.26
Promosi merupakan salah
satu jalan pengembangan

karier bagi pejabat
fungsional baik pola vertikal
maupun diagonal. Promosi
merupakan salah satu
alasan pejabat fungsional
terus meningkatkan
kinerjanya. Oleh karena itu,
kebijakan promosi harus
merupakan kebijakan
yang dapat memberikan
kepastian karier pejabat
fungsional. Persyaratan
utama promosi ke
jenjang lebih tinggi adalah
perolehan angka kredit dan
peningkatan kompetensi.
Permasalahan dalam
perolehan angka kredit
adalah ketika penugasan
yang menjadi sumber
perolehan angka kredit tidak
sesuai dengan tuntutan
butir-butir kegiatan yang
harus dipenuhi sebagai
pejabat fungsional.
Permasalahan lain adalah
keterbatasan jumlah
penugasan yang dapat
dieksekusi, sehingga
pejabat fungsional
bersangkutan tidak dapat
memenuhi angka kreditnya.
Kebijakan penyetaraan
jabatan menambah
jumlah jabatan fungsional
menjadi lima belas jabatan
fungsional di BPKP. Oleh
karena itu, kebijakan
pengembangan kompetensi

26Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 12.
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perlu diperluas dengan memberi kesempatan
pada kelima belas jabatan fungsional tersebut
mengembangkan kompetensinya. BPKP perlu
bersikap proaktif dalam mengembangkan
kompetensi setiap jabatan fungsional tanpa
menunggu dari instansi pembina masing-masing.
Bahkan, sudah ada rencana dari instansi pembina
untuk bekerja sama dengan instansi bersangkutan
untuk mengembangkan kompetensi pejabat
fungsional.27
Mutasi merupakan jalan lain pengembangan
karier pejabat fungsional melalui pola horizontal.
Mutasi dapat dilakukan antar jabatan fungsional,
antar jabatan administrasi, antar jabatan
pimpinan tinggi, dan antar instansi, baik di tingkat
pusat maupun daerah. Kebijakan manajemen
SDM BPKP perlu memberikan ruang bagi
terimplementasikannya ketentuan terkait pola
mutasi tersebut. Tranparansi kebijakan pola
mutasi mendorong pejabat fungsional berkinerja
lebih baik.
Koordinator dan subkoordinator merupakan
pejabat fungsional yang mendapat tambahan
penugasan koordinasi pada bidang tugas
fungsionalnya.28 Namun, dalam implementasinya
pejabat bersangkutan masih melaksanakan
penugasan sebagaimana jabatan administrasi
sebelumnya. Artinya, proses bisnis belum
mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan
pelaksanaan tugas belum efektif sebagaimana
diharapkan. Kinerja pejabat fungsional hasil
penyetaraan dapat optimal ketika yang
bersangkutan hanya melaksanakan tugas yang
terkait dengan tugas dan fungsi fungsionalnya.
Penggajian dan tunjangan bagi pejabat fungsional
hasil penyetaraan menjadi perhatian pemerintah,
sehingga perubahan kebijakan ini tidak mengubah

kebijakan penggajian dan
tunjangan bagi pejabat yang
mengalami penyetaraan.
Kebijakan ini mendorong
efektivitas kinerja pejabat
fungsional hasil penyetaraan.
Simpulan dan Saran
Kajian ini memberi pengertian
efektivitas penyetaraan sebagai
pelayanan yang lebih cepat, lebih
mudah berkoordinasi, lebih cepat
mengambil keputusan, dan lebih
mudah mengikuti perubahan.
Tingkat pelayanan tersebut
dapat tercapai dengan kebijakan
pengelolaan jabatan fungsional
secara tepat dan optimal atas
formasi, pangkat dan jabatan,
pengembangan karier, pola karier,
promosi, mutasi, kinerja, serta
penggajian dan tunjangan.
Oleh karena itu, kajian ini
mengusulkan BPKP untuk
(1) melakukan perubahan
proses bisnis; (2) memastikan
pengembangan karier terbuka
dan transparan; (3) menentukan
formasi di semua jenjang jabatan
fungsional sesuai kebutuhan
organisasi yang bersifat lokal
dan nasional dan pengembangan
karier jabatan fungsional; (4)
menentukan kembali jabatan
fungsional hasil penyetaraan
sesuai dengan kompetensi dan
kegiatan yang dilaksanakan.

27Wawancara pada tanggal 7 April 2021 dengan Badan Pusat Statistik sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional
Pranata Komputer.
28Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
Pasal 28.
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Pengukuran Indeks Kepuasan
Pelayanan Puslitbangwas BPKP
Putut Hardiyanto³

“The more you know about your customers, the more you can provide to the information
that is increasingly useful, relevant, and persuasive.”
Jay Baer, Penulis Amerika
Pendahuluan

S

ebagai agen penyedia produk dan jasa
pelayanan kelitbangan berupa (1) Hasil
Penelitian, (2) pengelolaan Knowledge
Management System (KMS), (3) Sharing Session
di Library Café, (4) Majalah Seputar Litbang, (5)
Jurnal Pengawasan, (6) Seminar Hasil Litbang,
(7) Forum Kelitbangan, dan (8) Sarana/prasarana
dalam mendukung layanan; Puslitbangwas BPKP
secara berkala mengukur tingkat kepuasan
penerima layanan agar dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan penerima
layanan sehingga produk dan jasa
layanan dapat dikembangkan ke
arah yang tepat.
Pengukuran indeks kepuasan
pelayanan merupakan kewajiban
yang dilaporkan setiap tahun
dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

³Subkoordinator Program, Evaluasi dan Pelaporan Penelitian dan Pengembangan
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(LAKIP) sebagai ukuran
outcome kegiatan penelitian
dan pengembangan.
Indeks kepuasan cukup
luas penggunaannya untuk
mengukur layanan dan
produk jasa penelitian
(Triyono & Bhairawam
2013). Dalam hal ini,
indeks kepuasan dilakukan
untuk mengukur outcome
kegiatan penelitian dan
pengembangan.
Kepuasan pelanggan
diukur dari kapasitas
yang diberikan lembaga
penyedia produk/jasa
menjaga hubungan dengan
para pelanggan sehingga
memungkinkan penyedia
layanan memahami
harapan dan kebutuhan
pelanggan yang bersifat
fisik (berwujud) atau
nonfisik (empati, keandalan,
responsif, dan jaminan).
Sejauh ini, konsep indeks
kepuasan cukup andal
untuk menganalisis faktor
penyebab tingkat kepuasan
layanan. Tentunya konsep
ini dapat juga digunakan
oleh Puslitbangwas untuk
mengukur tingkat kepuasan
layanan atas produk/
jasa penelitian yang telah
dihasilkan.
Konsep kualitas pelayanan
yang dipopulerkan oleh
Parasuraman et al. (1998)
merupakan konsep yang
banyak diadopsi untuk
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menjelaskan dimensidimensi yang berpengaruh
pada kualitas produk/
jasa. Konsep yang dikenal
sebagai Model ACSI
(American Customer
Satisfaction Indeks) ini
dikembangkan oleh
National Quality Research
Center at the University
of Michigan pada tahun
1994. Menpan RB
mengembangkan model ini
dalam bentuk Permenpan
RB Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan
Publik.
Konsep kualitas
pelayanan diharapkan
dapat menjelaskan
kecenderungan pelanggan
dalam merespon produk/
jasa pelayanan yang
diberikan. Dengan
mengenali perbedaan
kepuasan yang diterima
berdasarkan kelompok
produk/jasa yang diberikan,
penyedia pelayanan dapat
mengetahui wilayah
perbaikan yang perlu
dilakukan.
Dimensi terkuat dalam
menjelaskan kualitas
layanan berturut-turut
adalah keandalan,
responsif, jaminan,
empati, dan berwujud
(Aryani & Rosinta, 2010).
Penelitian yang dilakukan

Puslitbangwas (2003) pada
tingkat kepuasan layanan
kesehatan dan pendidikan
di Provinsi Sulawesi Selatan
dan DI Yogyakarta secara
umum menunjukkan
bahwa tingkat kepuasan
layanan kesehatan dan
pendidikan dipengaruhi oleh
dimensi berwujud, jaminan,
dan keandalan. Dimensi
tanggapan atau empati
tercampur dengan dimensi
keandalan.
Dengan menggunakan
pendekatan kualitas
layanan ingin diketahui
seberapa baik layanan yang
diberikan Puslitbangwas
BPKP menemukan
kecocokan dengan harapan
pelanggan. Dari kedelapan
jenis produk/jasa yang
dihasilkan bagaimana
sebaiknya manajemen
penelitan dilakukan agar
terjadi peningkatan kualitas
pemberian layanan?
Kepuasan diartikan
melakukan atau membuat
yang cukup baik dan/
atau memadai. Suatu
produk atau jasa sanggup
memberikan sesuatu yang
dicari konsumen pada
tingkat yang cukup (Irawan,
2004). Kotler dan Keller
(1997; 2009) mendefinisikan
kepuasan sebagai perasaan
senang atau kecewa
seseorang yang timbul
karena membandingkan
kinerja yang telah
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Gambar 1. Model Struktur Persamaan Kajian

dipersepsikan produk (atau
hasil) terhadap ekspektasi
mereka. Lewis & Booms
(dalam Tjiptono, 2012),
mendefinisikan kualitas
pelayanan adalah ukuran
seberapa bagus tingkat
layanan yang diberikan
sesuai dengan ekspektasi
pelanggan. Zheithaml et
al dalam Ariani (2009:180)
menyebutkan ada lima
dimensi pokok kualitas
pelayanan yang dikenal
dengan SERVQUAL (Service
Quality), yaitu keandalan
(reliability), tanggapan
(responsiveness), jaminan
(assurance), empati
(emphaty), dan berwujud
(tangible).
Kajian menggunakan
metode Structural Equation
Modelling (SEM) untuk
pengujian hipotesis. Model
pengukuran diukur dari
nilai SLF (Standardized

Loading Factor) dan nilai t (t-value). Nilai kritis Loading
Factor adalah positif sedangkan nilai t > 1,96. Untuk
melihat kecocokan model dilakukan pemeriksaan terhadap
delapan kriteria pengujian (Haryono, 2016). Aadapun
aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data adalah
Lisrel 8.8 full version. Tujuan kajian ini untuk mendapatkan
ukuran dan metode pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) yang dapat menjelaskan faktor yang
berpengaruh terhadap layanan yang diberikan oleh
Puslitbangwas kepada pegawai dan pejabat di lingkungan
internal BPKP.
Dengan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap
kepuasan layanan Puslitbangwas, upaya untuk memahami
layanan yang memenuhi ekspektasi dan kebutuhan
stakeholder utama dapat mulai diwujudkan. Kajian ini
juga menjadi penyempurnaan metode pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang lebih menjangkau
seluruh jenis produk/jasa litbang serta pengguna tidak
terbatas pada pimpinan, melainkan juga seluruh pegawai
BPKP.
Metode Kajian
Kepuasan penerima layanan adalah sesuatu yang relatif,
karena berkaitan dengan perspektif masing-masing
orang secara personal. Oleh karena itu, dalam membuat
pengukuran mengenai kepuasan penerima layanan, perlu
dipahami siapa penerima layanan dan kepuasan yang
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mereka butuhkan. Kajian
ini menggunakan model
struktur persamaan yang
menghipotesiskan bahwa
variabel berwujud (TAN),
empati (EMP), responsif
(RES), keandalan (REA), dan
jaminan (ASU) berpengaruh
positif tentang nilai
pelanggan (VAL). Nilai inilah
yang menjadi penyebab
kepuasan pelanggan (IMP).
Variabel berwujud (TAN),
empati (EMP), responsif
(RES), keandalan
(REA), serta jaminan
(ASU) masing-masing
dimanifestasikan dalam 8, 5,
3, 7, dan 6 indikator. Variabel
nilai pelanggan (VAL)
yang menjadi penyebab
kepuasan pelanggan (IMP)
dimanifestasikan oleh 9 dan
3 indikator.
Metode kualitas layanan
membagi persepsi
pelanggan terhadap suatu
produk/jasa menjadi
ukuran-ukuran yang
nampak dan tidak nampak.
Berwujud merupakan
dimensi yang paling mudah
direspon, tetapi keempat
dimensi lain sifatnya lebih
sulit diukur. Hanya melalui
pengalaman langsung
yang dapat membantu
penerima layanan untuk
mengukur kualitas secara
objektif. Nilai pelanggan
dan kepuasan pelanggan
merupakan variabel yang
dipengaruhi oleh kelima
dimensi tersebut.
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Desain Kajian
Data kajian diperoleh
menggunakan instrumen
kuesioner yang diisi oleh
representasi dari pejabat
struktural dan fungsional
di lingkungan unit eselon 2
BPKP Pusat dan Perwakilan
yang menerima layanan dan
produk/jasa Puslitbangwas.
Jumlah populasi pegawai
BPKP diperkirakan
sebanyak 7.000 orang.
Jumlah sampel sebanyak
480 responden dengan
sampling error 5%.
Responden Kajian
Sampling menggunakan
metode bertingkat dengan
menentukan jumlah
sampel dari populasi
pegawai. Kemudian secara
proporsional diambilkan
dari 67 unit kerja eselon
2. Diperoleh sekitar 7-8
orang per unit kerja. Sampel
pegawai dan pejabat di
lingkungan internal BPKP
tersebar di Pusat dan
Perwakilan BPKP. Jumlah
sampel sebanyak 480
pegawai.
Responden adalah pegawai
BPKP yang memiliki
latar jabatan fungsional
atau struktural yang
diyakini menggunakan
produk/jasa litbang
dalam melaksanakan
pekerjaannya. Responden
dibagi dalam kelompok
berdasarkan frekuensi
melakukan akses atau

membaca produk/jasa
litbang. Terdapat enam
kelompok responden, yaitu
(1) tidak akses atau tidak
baca, (2) tidak akses dan
tidak baca, (3) jarang akses
atau jarang baca, (4) jarang
akses dan jarang baca, (5)
sering akses atau sering
baca, serta (6) sering akses
dan sering baca. Akses
dilakukan menggunakan
smartphone, tablet, atau
personal computer. Tidak
ada perlakuan khusus untuk
responden.
Instrumen dan Variabel
Pengukuran
Data dikumpulkan secara
online menggunakan
instrumen kuesioner berupa
pertanyaan tertutup pada
google form yang dapat
diakses melalui platform
mobile dan web. Kuesioner
yang digunakan berjudul
Survei Indeks Kepuasan
Layanan Puslitbangwas
BPKP. Kuesioner yang diisi
bermuatan representasi
dari pejabat struktural dan
fungsional di lingkungan
unit eselon 2 BPKP Pusat
dan Perwakilan yang
menerima layanan dan
produk/jasa Puslitbangwas.
Variabel yang digunakan
dan indikator pengukuran
terdiri atas (1) berwujud
sebanyak 8 indikator, (2)
empati 5 indikator, (3)
responsif 3 indikator, (4)
keandalan 7 indikator, (5)
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jaminan 6 indikator, (6) nilai
pelanggan 9 indikator, dan
(7) kepuasan pelanggan 3
indikator. Seluruh indikator
menggunakan lima tingkat
Skala Likert untuk mengukur
persetujuan responden
terhadap indikator yang
disebutkan. Responden
menjawab 1 = Sangat
Tidak Setuju dan bertingkat
hingga 5 = Sangat Setuju.
Penggunaan lima skala
memberikan kemudahan
kepada responden yang
menyukai pilihan aman
netral, yaitu “3” agar
proses pengumpulan data
dapat berlangsung cepat.
Kenyamanan pengisian
kuesioner memperkecil
risiko munculnya missing
values.
Model pengukuran
berdasarkan nilai SLF dan
nilai t. Nilai kritis Loading
Factor adalah positif dan
nilai t > 1,96. Kecocokan
model berdasarkan
kriteria (1) Chi Square, (2)
Significance Probability, (3)
GFI, (4) AGFI, (5) CFI, (6)
NNFI, (7) RMSEA, dan (8)
RMR.
Nilai batas (cut off)
kecocokan model adalah
(1) Kecil good fit, (2) ≥ 0,05,
good fit, (3) s.d. (6) GFI/
AGFI/CFI/NNFI≤ 0,05, close
fit; 0,80 ≤ GFI/AGFI/CFI/
NNFI < 0,90, marginal fit;
GFI/AGFI/CFI/NNFI ≥ 0,90,
good fit, (7) RMSEA ≤ 0,05,
close fit; 0,05 ≤ RMSEA ≤

0,08, good fit; 0,08 < RMSEA
< 0,10, marginal fit; RMSEA
≥ 0,10, poor fit, (8) RMR <
0.05, good fit.
Prosedur Kajian
Responden melakukan
akses ke google form
pada tautan yang tersedia.
Surat permintaan data
menyebutkan batas waktu
pengisian kuesioner online.
Jawaban yang terkumpul
dalam google form
kemudian diunduh dalam
format excel serta divalidasi
mengunakan time stamp
dan identitas responden.
Selanjutnya dilakukan data
cleaning dan missing values.
Responden diminta untuk
mengisi pada google form
berupa jawaban atas (1)
pertanyaan umum tentang
identitas responden dan
(2) tingkat persetujuan
terhadap pengalaman yang
dirasakan tentang produk/
jasa litbang. Seluruhnya
ada 46 butir pertanyaan
yang dapat diselesaikan
dalam waktu singkat. Data
yang telah terisi yang sudah
di-submit secara otomatis
tersimpan dalam google
drive. Pengumpulan data
secara online dilakukan
di tempat kedudukan
masing-masing responden.
Prosedur pengumpulan
data online menggunakan
google form yang memiliki
keunggulan dari segi
kecepatan dan tercatat
waktunya sehingga proses

penyusunan raw data
menuju data set dapat
dilakukan dari excel sheet
yang tersusun secara
otomatis. Kesalahan
penginputan data dapat
dihindari. Data set kemudian
diubah ke bentuk notepad
(*.txt) agar sesuai untuk
dilakukan analisis SEM
untuk mendapatkan
persamaan struktural dan
model struktural.
Analisis Data
Jumlah data dalam
raw data dan data set
dibandingkan untuk
memastikan bahwa proses
data dilakukan dan dapat
dirunut perubahannya. Data
missing di-replace dengan
nilai mean, median, atau
modus untuk menemukan
mana dari ketiganya yang
menghasilkan angka genap.
Temuan dan Diskusi
Secara umum, profil
responden kajian adalah
berusia muda (29-33
tahun) dan berusia tua
(54-58) tahun, memiliki
masa kerja di atas 5 tahun,
pejabat fungsional pusat
dan daerah, berpendidikan
Diploma IV/S-1 atau S-2,
jarang mengakses dan
membaca hasil litbang,
serta jika mengakses pun
lebih banyak menggunakan
personal computer (PC).
Variabel yang berpengaruh
terhadap kepuasan
pelayanan Puslitbangwas
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adalah berwujud dan jaminan. Persamaan regresi
yang terbentuk adalah

VAL = Nilai Kepuasan
TAN = Berwujud
ASU = Jaminan
Ketiga variabel lain, yaitu empati, responsif, dan
keandalan tidak signifikan berpengaruh pada nilai
kepuasan. Nilai signifikansi berturut-turut adalah 0,15;
1,47; dan -1,33. Seluruh nilai lebih kecil dari t-value
>1,96 sebagai nilai kritisnya.
Untuk mengukur indeks kepuasan layanan
Puslitbangwas melalui analisis faktor-faktor yang
memengaruhinya, kajian ini menggunakan model
struktur persamaan yang menghipotesiskan bahwa
variabel berwujud, empati, responsif, keandalan, dan
jaminan berpengaruh positif terhadap nilai kepuasan
pelanggan.
Variabel berwujud karena sifatnya nampak lebih
mudah dipersepsi dibandingkan keempat variabel
kualitas layanan yang lebih tersembunyi. Namun,
hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jaminan
yang bersifat tidak nampak juga menunjukkan
pengaruhnya terhadap nilai kepuasan pelanggan.
Bahkan nilai pengaruhnya lebih besar daripada
berwujud. Koefisien regresi jaminan adalah 1,03,
sedangkan berwujud adalah 0,110.
Penelitian dilaksanakan terhadap pegawai BPKP
yang mengakses hasil litbang untuk dimanfaatkan
berbagai kegunaan, yaitu (1) menambah
pengetahuan, (2) sebagai referensi penyusunan
skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lainnya,
(3) sebagai referensi penugasan, (4) penyusunan
pedoman, dan dapat digunakan untuk (5)
pengambilan kebijakan.
Metode yang digunakan adalah model kepuasan
SERVQUAL dengan tujuh variabel laten yaitu
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berwujud, empati, keandalan,
responsif, jaminan, nilai
pelanggan, dan kepuasan
pelanggan. Analisis yang
digunakan adalah analisis faktor
dengan model SEM dengan
aplikasi Lisrel 8.8 Full Version
untuk mendapatkan variabel
laten dari 41 indikator (variabel
manifes).
Kajian ini bertujuan untuk
mendapatkan ukuran dan metode
pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) yang dapat
menjelaskan faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap
layanan yang diberikan oleh
Puslitbangwas kepada pegawai
dan pejabat di lingkungan internal
BPKP. Hipotesis penelitian
sebagai berikut:
H1: Terdapat hubungan positif
antara variabel berwujud dengan
variabel nilai pelanggan.
H2: Terdapat hubungan positif
antara variabel keandalan dengan
variabel nilai pelanggan.
H3: Terdapat hubungan positif
antara variabel responsif dengan
variabel nilai pelanggan.
H4: Terdapat hubungan positif
antara variabel jaminan dengan
variabel nilai pelanggan.
H5: Terdapat hubungan positif
antara variabel empati dengan
variabel nilai pelanggan.
H6: Terdapat hubungan positif
antara variabel nilai pelanggan
dengan variabel kepuasan
pelanggan.

Topik Pilihan
Analisis faktor konfirmatori
dilakukan dalam dua
tingkatan, yaitu untuk
mengonfirmasi apakah
seluruh indikator
mencerminkan/
memanifestasi seluruh
variabel (model pengukuran)
dan selanjutnya untuk
mengonfirmasi bahwa
ada hubungan persamaan
yang dapat dibentuk dari
seluruh variabel (model
persamaan).
Nilai kritis analisis
konfirmatori bertumpu
pada nilai statistik t (t-value)
untuk menunjukkan
kesignifikansian sebagai
indikator manifes. Jika
signifikan, melihat nilai
SLF-nya, kemudian untuk
melihat kecocokan model
melalui pemeriksaan
terhadap delapan kriteria
pengujian.
Pada model pengukuran,
41 indikator secara
signifikan merupakan
manifestasi dari ketujuh
variabel yang bersesuaian.
Pada model persamaan,
faktor yang berpengaruh
terhadap kepuasan
pelayanan Puslitbangwas
adalah berwujud dan
jaminan. Faktor empati,
responsif, dan keandalan
tidak nyata berpengaruh
terhadap variabel nilai
pelanggan. Nilai pelanggan
berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel
kepuasan pelanggan.

Hasil analisis terhadap
persepsi responden yang
mengembalikan kuesioner
menunjukkan faktorfaktor yang berpengaruh
secara signifikan terhadap
kepuasan pelayanan
Puslitbangwas adalah
variabel berwujud dan
jaminan. Nilai pelanggan
berpengaruh terhadap
kepuasan pelanggan.
Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa wujud
produk/jasa Puslitbangwas
dan jaminan atas produk/
jasa Puslitbangwas
merupakan faktor yang
memengaruhi tinggirendahnya kepuasan
pelanggan.
Wujud produk/jasa yang
memengaruhi kualitas
layanan Puslitbangwas
adalah hasil penelitian,
pengelolaan KMS, Sharing
Session di Library Café,
Majalah Seputar Litbang,
Jurnal Pengawasan,
Seminar Hasil Litbang,
Forum Kelitbangan,
dan sarana/prasarana
Puslitbangwas.
Produk/jasa Puslitbangwas
dapat diakses melalui tatap
muka seperti kegiatan
Sharing Session di Library
Café, mengikuti Seminar
Hasil Litbang, atau menjadi
peserta Forum Kelitbangan.
Produk/jasa yang disajikan
secara online dapat diakses
melalui telepon genggam

(HP), komputer pribadi (PC),
atau dengan tablet sebagai
sarananya seperti layanan
peminjaman laporan
hasil penelitian, Jurnal
Pengawasan, dan Majalah
Seputar Litbang.
Layanan Sharing Session
di Library Café merupakan
perpustakaan yang
diformat sebagaimana
suasana kedai kopi yang
hangat dan bersahabat.
Hasil litbang yang rumit
dan kaku dikemas dalam
wujud yang lebih populer
sehingga meyakinkan
pengunjungnya bahwa
informasi yang disajikan
dalam laporan hasil litbang
bermanfaat, ada solusi
yang disampaikan, dan
mengandung berbagai
saran yang mudah
dicerna. Informasi juga
disampaikan secara jelas
karena ada sesi bertanya,
akses tidak rumit karena
cukup dengan melangkah
masuk, dan yang terpenting
adalah dapat bertatap
wajah dengan personel
Puslitbangwas yang
menyambut dengan ramah
ditemani snack dan kopi.
Bagi mereka yang tidak
sempat menghadirimya
dapat mengakses tayangan
videonya melalui KMS
(Knowledge Management
System) yang dikelola
oleh Puslitbangwas. Jenis
layanan yang serupa adalah
menjadi peserta Seminar
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Hasil Litbang, meskipun dari
segi pilihan tetap Sharing
Session di Library Café
menjadi jenis produk/jasa
yang paling digemari.
Selain tampilan, jaminan
kualitas produk/jasa hasil
litbang merupakan faktor
penting yang membuat
para pengguna merasa
puas. Para pengguna
sangat mengharapkan
hasil-hasil litbang dapat
bermanfaat untuk
menambah pengetahuan,
referensi penyusunan
skripsi/tesis/disertasi/
karya ilmiah lain, referensi
penugasan, referensi
penyusunan pedoman, dan/
atau referensi pengambil
kebijakan.
Jaminan yang
memengaruhi kualitas
layanan Puslitbangwas
adalah informasi yang
disajikan dalam laporan
hasil litbang bermanfaat,
produk/jasa memberikan
solusi atas permasalahan,
saran yang terkandung
dalam produk/jasa dapat
ditindaklanjuti, informasi
yang disajikan sudah jelas,
produk/jasa Puslitbangwas
mudah diakses, dan jumlah
personel Puslitbangwas
telah memadai dalam
melayani pengguna.
Singkatnya, jaminan kualitas
produk/jasa hasil litbang
merupakan faktor penting
yang membuat pengguna
merasa puas.
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Sebagai sebuah institusi
yang menghasilkan produk
abstrak seperti hasil
penelitian, pengelolaan
KMS, Sharing Session
di Library Café, Majalah
Seputar Litbang, Jurnal
Pengawasan, Seminar
Hasil Litbang, Forum
Kelitbangan, dan sarana/
prasarana Puslitbangwas;
untuk mengukur kualitas
layanan cukup dengan
menjaga faktor berwujud
dan jaminan, dengan bobot
terbesar pada variabel
jaminan. Berbeda dengan
institusi yang menghasilkan
produk yang langsung dapat
dinikmati seperti restoran
cepat saji, kelima variabel
kualitas layanan perlu
dipertimbangkan, terutama
bobot terbesar diberikan
pada variabel keandalan.
Kelima dimensi kualitas
layanan yaitu keandalan,
responsif, jaminan,
empati, dan berwujud
dapat menjelaskan
hubungan antara penyedia
layanan dan pelanggan.
Puslitbangwas BPKP
dapat menggunakan
hasil penelitian ini untuk
mengukur Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) layanan
yang diberikan oleh
Puslitbangwas kepada
pegawai dan pejabat di
lingkungan internal BPKP.
Kajian ini tidak mengukur
tingkat kepuasan layanan
untuk setiap produk/jasa

Puslitbangwas. Responden
diasumsikan telah
menerima seluruh layanan
yang diberikan.
Ukuran dan metode
pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
yang dapat menjelaskan
faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap
layanan yang diberikan
oleh Puslitbangwas
kepada pegawai dan
pejabat di lingkungan
internal BPKP dapat
menggunakan pendekatan
SERVQUAL, yaitu dengan
memperhatikan faktor
jaminan dan berwujud dari
produk/jasa yang diberikan.
Faktor jaminan dalam
konteks Puslitbangwas
adalah informasi yang
disajikan dalam laporan
hasil litbang sudah
bermanfaat, ada solusi yang
disampaikan, saran yang
diberikan mudah dicerna,
informasi telah disampaikan
secara jelas karena ada
sesi tanya jawab, akses
yang tidak rumit karena
cukup dengan melangkah
masuk, dan yang terpenting
adalah dapat bertatap
wajah dengan personel
Puslitbangwas yang
menyambut dengan ramah.
Faktor berwujud adalah
produk/jasa yang dihasilkan
Puslitbangwas berupa hasil
penelitian, pengelolaan
KMS, Sharing Session
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di Library Café, Majalah
Seputar Litbang, Jurnal
Pengawasan, Seminar Hasil
Litbang, Forum Kelitbangan,
dan sarana/prasarana
Puslitbangwas pendukung
layanan.
Saran yang diberikan
untuk lebih mengenalkan
produk/jasa Puslitbangwas
adalah pegawai yang
paling rajin mengakses
hasil litbang atau berbagai
inisiatif lain yang dapat
memberikan penilaian yang
baik terhadap pegawai
yang aktif menggunakan
produk litbang secara
berkala diumumkan di
lingkungan BPKP. Kartu
keanggotaan diberikan
untuk menunjukkan apakah
seseorang bernilai emas,
perak, atau perunggu sesuai
dengan tingkat keaktifan
dalam mengakses hasil
litbang.
Penambahan angka kredit
juga bisa diusulkan sebagai
bahan pertimbangan
promosi kenaikan pangkat,
pemberian kesempatan
mengikuti pelatihan, atau
melanjutkan sekolah.
Bekerja sama dengan
Koperasi BPKP, mereka
yang aktif diberi gift
voucher untuk ditukarkan
dan dibelanjakan di toko
yang dikelola oleh Koperasi
BPKP. Keaktifan mereka
mengikuti hasil litbang
dapat diumumkan pada
forum Sharing Session di
Library Café.

Saran lain kepada
Puslitbangwas terkait
laporan hasil penelitian
adalah menyajikan laporan
dalam kemasan yang
menarik untuk dibaca,
meningkatkan kualitas isi
hasil penelitian agar lebih
bermanfaat bagi pengguna,
memaksimalkan media,
menambahkan fitur di
KMS, mengajak unit kerja
eselon 2 di BPKP untuk
ikut menyebarkan hasil
litbang, membuat lomba
dan kompetisi kelitbangan,
dan membuat laporan
pemantauan penggunaan
hasil litbang. Selain itu,
perlu dilakukan kajian
eksploratif untuk menggali
produk/jasa litbang yang
dapat dihasilkan oleh
Puslitbangwas.
Simpulan
Ada dua faktor yang
berpengaruh terhadap
kepuasan pelayanan
Puslitbangwas, yaitu
faktor jaminan bahwa
laporan hasil litbang sudah
bermanfaat, ada solusi yang
disampaikan, saran yang
diberikan mudah dicerna,
informasi telah disampaikan
secara jelas karena ada
sesi tanya jawab, akses
yang tidak rumit karena
cukup dengan melangkah
masuk, dan yang terpenting
adalah dapat bertatap
wajah dengan personel
Puslitbangwas yang
menyambut dengan

ramah. Faktor wujud
dari produk/jasa litbang
sendiri berpengaruh
juga terhadap kepuasan
pelayanan Puslitbangwas
walaupun tidak sebesar
faktor jaminan. Produk/
jasa Puslitbangwas yang
berpengaruh terhadap
kepuasan adalah hasil
penelitian, pengelolaan
KMS, Sharing Session
di Library Café, Majalah
Seputar Litbang, Jurnal
Pengawasan, Seminar Hasil
Litbang, Forum Kelitbangan,
dan sarana/prasarana
Puslitbangwas.
Puslitbangwas secara
berkala mengukur tingkat
kepuasan penerima
layanan agar dapat
memenuhi kebutuhan
dan harapan penerima
layanan sehingga produk
dan jasa layanan dapat
dikembangkan ke arah
yang tepat. Pengukuran
indeks kepuasan pelayanan
merupakan kewajiban
yang dilaporkan setiap
tahun dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
sebagai ukuran outcome
kegiatan penelitian dan
pengembangan.
Kajian ini bertujuan untuk
mendapatkan ukuran dan
metode pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
yang dapat menjelaskan
faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap
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layanan yang diberikan
oleh Puslitbangwas kepada
pegawai dan pejabat di
lingkungan internal BPKP
dengan menggunakan
pendekatan lima kualitas
layanan, yaitu keandalan,
responsif, jaminan, empati,
dan berwujud.
Hasil kajian menyimpulkan
bahwa ukuran dan metode
pengukuran IKM dapat
menjelaskan bahwa faktor
kualitas layanan jaminan
dan berwujud yang
berpengaruh terhadap
layanan yang diberikan
oleh Puslitbangwas kepada
pegawai dan pejabat di
lingkungan internal BPKP.
Jaminan yang
memengaruhi kualitas
layanan Puslitbangwas
adalah informasi yang
disajikan dalam laporan
hasil litbang bermanfaat,
produk/jasa memberikan
solusi atas permasalahan,
saran yang terkandung
dalam produk/jasa dapat
ditindaklanjuti, informasi
yang disajikan sudah jelas,
produk/jasa Puslitbangwas
mudah diakses, dan jumlah
personel Puslitbangwas
telah memadai dalam
melayani pengguna.
Singkatnya, jaminan
kualitas produk/jasa hasil
litbang merupakan faktor
penting yang membuat para
pengguna merasa puas.
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Para pengguna sangat
mengharapkan hasil-hasil
litbang dapat bermanfaat
untuk menambah
pengetahuan, referensi
penyusunan skripsi/tesis/
disertasi/karya ilmiah
lain, referensi penugasan,
referensi penyusunan
pedoman, dan/atau
referensi pengambil
kebijakan. Jenis layanan
dari segi pilihan adalah
Sharing Session di Library
Café menjadi jenis produk/
jasa terfavorit.
Sebagai sebuah institusi
yang menghasilkan produk
abstrak seperti hasil
penelitian, pengelolaan
KMS, Sharing Session
di Library Café, Majalah
Seputar Litbang, Jurnal
Pengawasan, Seminar
Hasil Litbang, Forum
Kelitbangan, dan sarana/
prasarana Puslitbangwas,
untuk mengukur kualitas
layanan cukup dengan
menjaga faktor berwujud
dan jaminan, dengan bobot
terbesar pada variabel
jaminan. Berbeda dengan
institusi yang menghasilkan
produk yang langsung dapat
dinikmati seperti restoran
cepat saji, kelima variabel
kualitas layanan perlu
dipertimbangkan; terutama
bobot terbesar diberikan
pada variabel keandalan.

Kelima dimensi kualitas
layanan, yaitu keandalan,
responsif, jaminan,
empati, dan berwujud
dapat menjelaskan
hubungan antara penyedia
layanan dan pelanggan.
Puslitbangwas BPKP
dapat menggunakan
hasil penelitian ini untuk
mengukur IKM atas
layanan yang diberikan
oleh Puslitbangwas kepada
pegawai dan pejabat di
lingkungan internal BPKP.
Kajian ini tidak mengukur
tingkat kepuasan layanan
untuk setiap produk/jasa
Puslitbangwas. Responden
diasumsikan telah
menerima seluruh layanan
yang diberikan baik melalui
tatap-muka seperti kegiatan
Sharing Session di Library
Café, mengikuti Seminar
Hasil Litbang, menjadi
peserta Forum Kelitbangan;
atau yang diakses melalui
platform mobile atau web
seperti peminjaman laporan
hasil penelitian, Jurnal
Pengawasan, dan Majalah
Seputar Litbang.
IKM yang dapat
menjelaskan faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap
layanan yang diberikan
oleh Puslitbangwas kepada
pegawai dan pejabat
di lingkungan internal
BPKP diukur dengan
menggunakan pendekatan
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SERVQUAL, yaitu memperhatikan faktor jaminan
dan berwujud dari produk/jasa yang diberikan.
Faktor jaminan dalam konteks Puslitbangwas
adalah informasi yang disajikan dalam laporan
hasil litbang sudah bermanfaat, ada solusi
yang disampaikan, saran yang diberikan mudah
dicerna, informasi telah disampaikan secara jelas
karena ada sesi tanya jawab, akses yang tidak
rumit karena cukup dengan melangkah masuk,
dan yang terpenting adalah dapat bertatap wajah
dengan personel Puslitbangwas yang menyambut
dengan ramah.
Faktor berwujud adalah produk/jasa yang
dihasilkan Puslitbangwas berupa hasil penelitian,
pengelolaan KMS, Sharing Session di Library Cafe,
Majalah Seputar Litbang, Jurnal Pengawasan,
Seminar Hasil Litbang, Forum Kelitbangan, dan
sarana/prasarana Puslitbangwas.
Saran diberikan untuk lebih mengenalkan produk/
jasa Puslitbangwas adalah secara berkala
diumumkan di lingkungan BPKP pegawai
yang paling rajin mengakses hasil litbang atau
berbagai inisiatif lain yang dapat memberikan
penilaian yang baik terhadap pegawai yang aktif
menggunakan produk litbang. Kartu keanggotaan
diberikan untuk menunjukkan apakah seseorang
bernilai emas, perak, atau perunggu sesuai
dengan tingkat keaktifan dalam mengakses hasil
litbang. Penambahan angka kredit juga bisa
diusulkan sebagai bahan pertimbangan promosi
kenaikan pangkat atau pemberian kesempatan
mengikuti pelatihan atau melanjutkan sekolah.
Bekerja sama dengan Koperasi BPKP, mereka
yang aktif diberi gift voucher untuk ditukarkan dan
dibelanjakan di toko yang dikelola oleh Koperasi
BPKP. Keaktifan mereka mengikuti hasil litbang
dapat diumumkan pada forum Sharing Session di
Library Café.
Saran lain kepada Puslitbangwas terkait laporan
hasil penelitian adalah menyajikan laporan
dalam kemasan yang menarik untuk dibaca,

meningkatkan kualitas isi hasil
penelitian agar lebih bermanfaat
bagi pengguna, memaksimalkan
media, menambahkan fitur
di KMS, mengajak unit kerja
eselon 2 di BPKP untuk ikut
menyebarkan hasil litbang,
membuat lomba dan kompetisi
kelitbangan, serta membuat
laporan pemantauan mengenai
penggunaan hasil litbang.
Perlu dilakukan kajian eksploratif
untuk menggali produk/jasa
litbang yang dapat dihasilkan
oleh Puslitbangwas melengkapi
produk/jasa yang sudah ada.
Untuk memenuhi harapan
masyarakat terhadap pelayanan
publik yang berkualitas,
Puslitbangwas perlu
memunculkan atribut keandalan,
responsif, dan empati dalam
jasa/produk layanan. Pegawai
dan pejabat di lingkungan internal
BPKP perlu merasakan adanya
kemauan untuk membantu
pengguna dan memberikan jasa
dengan cepat dan tepat melalui
penyampaian informasi yang
jelas. Pengguna perlu menerima
pelayanan sesuai dengan apa
yang dijanjikan secara akurat
dan terpercaya. Kinerja harus
sesuai dengan harapan pengguna
yang tercermin dari ketepatan
waktu dan pelayanan yang sama
untuk semua pengguna. Yang
terakhir, pengguna juga perlu
merasakan pemberian perhatian
yang tulus dan bersifat individual
atau pribadi yang diberikan
dengan berupaya memahami
keinginannya.
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Kajian Awal Subsidiary Governance
dalam Group Governance

K

M. Tasya Renaldo KM4

ontribusi BUMN bagi perekonomian
nasional, khususnya terkait penerimaan
negara dirasakan masih rendah. Untuk
itu diperlukan restrukturisasi BUMN, yaitu
membentuk holding-holding BUMN untuk
kemudian menjadi group BUMN yang
dimaksudkan agar terjadi share support dalam
grup tersebut. Hal ini akan meningkatkan
fleksibilitas perusahaan yang nantinya akan
membuat subsidiary bergerak sebagai pure
corporate. Namun, restrukturisasi BUMN tersebut
perlu diikuti dengan penerapan Good Corporate
Governance (GCG) pada group BUMN tersebut,
sehingga dapat meningkatkan kinerja BUMN.

Pendahuluan
Pendirian BUMN bertujuan
untuk memberikan kontribusi
bagi perekonomian nasional,
khususnya yang terkait dengan
penerimaan negara. Namun,
kontribusi yang masih rendah
menyebabkan perlunya
restrukturisasi BUMN, yaitu
membentuk holding BUMN.
Pembentukan holding company
ini dimaksudkan agar terjadi
share support dalam grup
tersebut dan akan meningkatkan

4Subkoordinator Pengembangan, Inovasi, dan Manajemen Pengetahuan
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fleksibilitas perusahaan
yang nantinya akan
membuat subsidiary
bergerak sebagai pure
corporate.
Pembentukan holding
BUMN tersebut belum
diikuti perubahan peraturan
yang terkait dengan
penerapan GCG. Penerapan
GCG masih menggunakan
peraturan penerapan GCG
BUMN secara umum,
yaitu Peraturan Menteri
BUMN Nomor 1 Tahun
2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan
yang Baik pada BUMN
dan perubahannya.
Padahal pembentukan
holding BUMN dapat
mengakibatkan perubahan
status BUMN menjadi
holding dan subsidiary
BUMN yang akan
mengakibatkan perubahan
pada struktur dan proses
tata kelola grup BUMN
tersebut.
Tata kelola holding dan
subsidiary BUMN tersebut
memerlukan pengawasan,
sehingga tujuan
pembentukan holding,
yaitu meningkatkan kinerja
BUMN, dapat tercapai. Oleh
karena itu, dilakukan kajian
awal Subsidiary Governance
dalam Group Governance
BUMN sebagai langkah

awal penerapan GCG pada
Grup BUMN
Tujuan dan Manfaat
Kajian ini bertujuan untuk
menguraikan konsepkonsep mengenai tata
kelola pada subsidiary
dalam lingkup grup BUMN
dan bermanfaat sebagai
bahan dalam memberikan
masukan dalam
merumuskan kebijakan
tata kelola subsidiary dalam
lingkup grup BUMN.
Konsep-Konsep GCG
Corporate Governance
(CG) didefinisikan sebagai
suatu proses dan struktur
yang digunakan oleh organ
perusahaan (Pemegang
Saham/Pemilik Modal,
Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas,
dan Direksi) untuk
meningkatkan usaha dan
akuntabilitas perusahaan
guna mewujudkan nilai
pemegang saham dalam
jangka panjang dengan
tetap memperhatikan
kepentingan stakeholders
lainnya berdasarkan
peraturan perundangundangan dan nilai-nilai
etika. Konsep CG didasari
oleh agency theory,
tetapi CG tidak hanya
mempertimbangkan
principal dan agent,

melainkan juga dipengaruhi
oleh stakeholders theory,
yakni mempertimbangkan
kepentingan seluruh
stakeholders, yaitu kreditur,
pemasok, pelanggan,
pegawai, masyarakat,
dan pembuat kebijakan.²9
Konsep CG kemudian
berkembang menjadi
GCG, yang didefinisikan di
Indonesia sebagai prinsipprinsip yang mendasari
suatu proses dan
mekanisme pengelolaan
perusahaan berdasarkan
peraturan perundangundangan dan etika
berusaha.³0
Grup Perusahaan
Grup perusahaan
merupakan perusahaanperusahaan yang tergabung
menjadi suatu grup dan
terdiri dari perusahaan yang
berperan sebagai subsidiary
yang secara tidak langsung
diatur oleh perusahaan
lain yang berperan sebagai
holding. Perusahaan
induk dipahami sebagai
perusahaan holding, yaitu
pimpinan sentral dari
grup perusahaan yang
merupakan gabungan
perusahaan-perusahaan
yang secara yuridis mandiri
terkait satu dengan yang
lain begitu erat sehingga
membentuk suatu kesatuan
ekonomi.³¹

²9Long, Janet. 2019. Corporate Governance. Salem Press Encyclopedia.
30Permen BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara.
31Simanjuntak, E.P. 1996. Perusahaan Kelompok. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
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Dalam rangka
pengembangan BUMN,
pemerintah membentuk
holding-holding BUMN, yaitu
PT Perkebunan Nusantara
III (Tahun 1996), PT Pupuk
Indonesia (Tahun 1997),
PT Semen Indonesia
(Tahun 2012), Perum
Perhutani (Tahun 2014),
dan holding BUMN Lainnya.
Pembentukan holding
BUMN tersebut juga disertai
dengan perubahan status
BUMN-BUMN menjadi
subsidiary BUMN, yang
ditandai dengan perubahan
bahwa seluruh atau
sebagian sahamnya dimiliki
oleh holding BUMN tersebut,
tidak lagi mayoritas dimiliki
oleh Pemerintah Republik
Indonesia. Untuk itu,
diperlukan penyesuaianpenyesuaian dalam tata
kelola perusahaan, baik
untuk holding BUMN,
subsidiary BUMN, maupun
secara grup BUMN.
Hasil Kajian
Saat ini peraturan mengenai
penerapan GCG di BUMN
masih berdasarkan pada
Peraturan Menteri BUMN
Nomor 01 Tahun 2011.
Namun, dalam peraturan
tersebut belum diatur
mengenai tata kelola BUMN
dalam kaitannya dengan

konsep grup BUMN, baik
yang mengatur holding
maupun subsidiary-nya.
Oleh karena itu, diperlukan
benchmarking pada
perusahaan-perusahaan
yang telah menerapkan
konsep tersebut.
Konsep tata kelola
subsidiary sebagai bagian
dari grup perusahaan telah
diterapkan di perusahaanperusahaan di berbagai
negara sebagai berikut:
1. PT Indonesia Re
Dalam menerapkan
tata kelola perusahaan,
Indonesia Re memiliki
Pedoman Tata Kelola
Perusahaan³² yang juga
mencakup tata kelola anak
perusahaan Indonesia Re
sebagai berikut:
a. Hubungan Perusahaan
dengan Anak
Perusahaan;
b. Fungsi Dewan Komisaris
Anak Perusahaan;
c. Pengangkatan dan
Pemberhentian Dewan
Komisaris dan Direksi
Anak Perusahaan;
d. Rencana Jangka Panjang
Perusahaan;
e. Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan;
f. Laporan Tahunan;
g. Laporan Keuangan
Konsolidasi;

32Indonesia Re. Pedoman Tata Ketola Perusahaan Indonesia Re.
33Swiss Re. 2020. Group Corporate Governance Guidelines.
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h. Tata Kelola Perusahaan
yang Baik;
i. Penilaian Kinerja Anak
Perusahaan;
j. Kepatuhan Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
(LHKPN);
k. Pengaturan Remunerasi;
l. Larangan dan Etika
Jabatan;
m. Pelaksanaan Rapat
Dewan Komisaris dan
Rapat Direksi Anak
Perusahaan;
n. Perlakuan Setara kepada
Pemegang Saham.
2. Swiss Re
Panduan Tata Kelola
Perusahaan Swiss Re,³³
secara ringkas berisi hal-hal
berikut:
a. Pedoman sebagai
‘payung’ untuk grup;
b. Ruang lingkup dan
penerapan;
c. Tanggung jawab tata
kelola;
d. Struktur hukum dan
klasifikasi badan hukum;
e. Struktur operasional
grup;
f. Standar tata kelola
umum yang dapat
diterapkan pada semua
badan hukum;
g. Persyaratan tata kelola
tambahan untuk grup
badan hukum terpilih;
h. Pemantauan kepatuhan
grup.

Topik Pilihan
3. LIXIL Group Corporate
Governance Guidelines
Lixil memiliki pedoman tata
kelola grup perusahaan³4
sebagai berikut:
a. Provisi Umum;
b. Hubungan dengan
Pemegang Saham;
c. Hubungan dengan
Pemangku Kepentingan
selain Pemegang Saham;
d. Sistem Tata Kelola
Perusahaan;
e. Kebijakan Pengungkapan
Informasi;
f. Revisi dan Penghapusan.
4. King IV Code of
Corporate Governance
for South Africa (2016)³5
dan Practice Notes: Group
Governance (2019)³6,
Institute of Directors South
of Africa
Laporan King IV tentang
Tata Kelola Perusahaan di
Afrika Selatan Tahun 2016
menekankan pentingnya
mengembangkan kerangka
kerja untuk tata kelola grup
yang minimal memuat halhal berikut:
a. Kejelasan Peran;
b. Tata Kelola Grup
Perusahaan;
c. Otoritas dan kekuasaan
yang dilindungi;
d. Beroperasi di seluruh
yuridiksi.

Simpulan dan Saran
Peraturan mengenai GCG di
Indonesia belum mengatur
aspek-aspek sebagai
berikut:
1. Kepemimpinan dan tata
kelola yang meliputi
protokol tentang
perikatan antara entitas
grup, akuntabilitas
proses bagaimana
pendirian, pengelolaan
dan penutupan
subsidiary, serta
mekanisme penyelesaian
sengketa yang jelas dan
efektif;
2. Pemantauan,
pengawasan, dan
assurance yang meliputi
proses penunjukan
penyedia assurance
ekstern, serta panduan
tentang bagaimana
mereka akan ditugaskan
dalam grup, termasuk
persyaratan terkait rotasi
kantor akuntan yang
diwajibkan (jika berlaku);
3. Kebijakan-kebijakan
grup yang akan
distandardisasi,
dipusatkan, atau
dipindahkan ke tingkat
subsidiary, adopsi
kebijakan grup di
tingkat subsidiary,
persyaratan minimum
tentang kebijakan yang

4.
5.

6.

7.

diberlakukan, kriteria
atau pedoman minimum
untuk kebijakan yang
akan dikembangkan
oleh subsidiary, serta
kriteria dan proses untuk
menyimpang dari atau
menyesuaikan dengan
kebijakan grup;
Kewenangan pemegang
saham dan persyaratan
pendelegasian;
Operasi lintas yurisdiksi,
meliputi sejauh mana
strategi dan kebijakan
global yang diterapkan
dalam konteks
persyaratan lokal;
Kontrak di antara
entitas grup, antara lain
prinsip penetapan harga
dan biaya, termasuk
harga transfer dan
implikasi pajak; serta
identifikasi layanan
bersama, termasuk
audit, sumber daya
manusia, remunerasi,
dan penggajian;
Implementasi pada
struktur yang berbeda,
misalnya pada
perusahaan joint venture,
perusahaan dengan
pemegang saham
minoritas, organisasi
nirlaba, serta Kerja Sama
Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU).

34LIXIL Group Corporation. 2019. LIXIL Group Corporate Governance Guidelines (Translation).
35Institute of Director in South Africa. NPC. 2016. King IV Report on Corporate Governance for South Africa.
36Institute of Director in South Africa. NPC. 2019. King IV Practice Notes: Group Governance.

V O L . I V / N O . 2 / 2 0 2 1 27

Topik Pilihan
Selain itu, praktik GCG yang
dituangkan dalam pedoman GCG
yang ada belum mengatur hal-hal
sebagai berikut:
1. Tanggung jawab tata kelola
grup;
2. Struktur hukum dan klasifikasi
badan hukum grup;
3. Struktur operasional grup;
4. Standar tata kelola umum yang
dapat diterapkan pada semua
badan hukum dalam grup;
5. Persyaratan tata kelola
tambahan untuk badan hukum
terpilih dalam grup;
6. Pemantauan kepatuhan grup;
7. Hubungan dengan pemegang
saham yang meliputi kebijakan
dividen, kepemilikan silang
(cross shareholdings),
tindakan anti-pengambilalihan,
dan pelaksanaan fungsi
perusahaan sebagai pemilik
aset dana pensiun;
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8. Direktur Independen, yang
mengatur tugas Direktur
lndependen, berbagi informasi
di antara Direktur Independen,
dan kriteria independen;
9. Evaluasi Mandiri Direksi.
Berdasarkan hasil kajian awal
terkait tata kelola subsidiary
sebagai bagian dari tata kelola
grup perusahaan, aspek-aspek
sebagaimana diuraikan di atas
dapat dipertimbangkan dalam
memberi masukan kepada
pembuat kebijakan GCG Holding
BUMN.

Ekspresi Peneliti

Critical Thinking:
Peningkatan Internal Audit
Yusniar Wardani5

Perubahan Peran Auditor Internal

K

ondisi yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian membuat
organisasi menuntut perubahan peran audit internal. Dahulu
peran auditor internal hanya bersifat mengawasi atas kegiatan
yang sudah dilaksanakan (backward looking). Sekarang auditor internal
dituntut untuk berwawasan luas, wawasan ke depan (forward looking),
dan mampu memberikan nilai tambah untuk organisasi.
Untuk memenuhi ekspektasi tersebut, auditor internal harus
mengembangkan proses bisnis dan keterampilan audit yang menuju
penciptaan nilai tambah dan wawasan bagi organisasi. Namun, untuk
menghasilkan kondisi tersebut auditor internal menghadapi tantangan
terkait keahlian/kompetensi tim yang memadai dan pendekatan audit
yang tidak dirancang untuk menghasilkan nilai tambah.
5Subkoordinator Layanan Sumber Daya Manusia pada Biro SDM
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Kondisi tersebut membuat
perubahan pada profil
kompetensi auditor internal.
Hasil survei Global Internal
Audit Common Knowledge
(CBOK) menunjukkan
bahwa salah satu keahlian
utama (top skill) yang harus
dimiliki oleh auditor internal
adalah analytical thinking
dan critical thinking. Critical
thinking sangat penting
karena memfasilitasi
dalam pengambilan
keputusan dan menjalankan
eksekusi dengan tepat.
Dengan critical thinking
dapat berkontribusi untuk
membangun fungsi audit
internal yang lebih efektif
dan produktif.
Karakteristik Critical
Thinking
Critical thinking adalah
proses seseorang dalam
berpikir untuk mengevaluasi
ide dan konsep,
membandingkannya, serta
melihatnya dari perspektif
yang berbeda. Dalam
critical thinking, seseorang
tidak boleh menerima
begitu saja infromasi/data
yang disajikan. Kita harus
mempertanyakan validitas
atas data/informasi
tersebut, baru kemudian
memutuskan kesesuaian
atau hubungan sebuah
data/informasi.

Sedangkan IIA
mendefinisikan Critical
Thinking adalah
keterampilan penalaran
terarah yang mendorong
seseorang untuk
mempertanyakan sesuatu,
mengumpulkan informasi,
dan memverifikasi asumsi
untuk memperoleh
simpulan yang penuh
pertimbangan, tepat, dan
menggambarkan kondisi.³7
Hasil riset KPMG
menyatakan bahwa auditor
internal pada tingkat
maturitas critical thinking
memiliki karakteristik
menyukai tantangan,
menyelidiki, dan melakukan
perbaikan terus-menerus.³8
Jadi, diharapkan auditor
internal fokus pada solusi,
investigasi pada berbagai
skenario atau solusi
penyelesaian masalah, dan
diskusi yang membangun.
Untuk mencapai hal-hal
tersebut, berikut adalah
dasar-dasar critical thinking
dalam internal audit.
1. Berpikiran terbuka
Mengenali berbagai
macam alternatif,
serta menilai asumsi
yang digunakan dan
konsekuensi logis.
2. Analisis situasi
Memiliki kemampuan
untuk memecah masalah

menjadi beberapa
komponen yang
didukung fakta, sehingga
dapat memberikan
pemahaman yang lebih
dalam dan kejelasan
tantangan.
3. Memberikan konteks
Mengidentifikasi apa
yang diketahui, apa yang
tidak diketahui, dan
membandingkan segala
sesuatu yang dapat
memberikan konteks.
4. Brainstorming
Menyalurkan ide-ide
praktis ke dalam analisis
lebih lanjut atau solusi
terinci.
5. Simpulan
Secara kreatif menyusun
simpulan dalam
bentuk lengkap dan
rekomendasi terbaik.
Implementasi Critical
Thinking pada Proses Audit
Internal
Pelaksanaan audit dimulai
dari tahapan perencanaan,
kemudian dilanjutkan
dengan pekerjaan lapangan,
penyelesaian, pelaporan,
dan tindak lanjut. Namun,
dalam pendekatan critical
thinking ditambahkan
tahapan penyelarasan
strategis, ruang lingkup
berpikir kritis, dan
pengukuran nilai penggerak.

37Schleifer & Greenawalt. 1996. The Internal Auditor and the Critical Thinking Process. Managing Auditing Journal 11/5.
38KPMG. 2014. Transforming Internal Audit Through Critical Thinking.
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Gambar 1. Tahapan Audit Pendekatan Critical Thinking

Dari penambahan tahapan ini diharapkan
tercapainya hasil audit internal yang lebih
dinamis, yang tidak hanya berfokus pada risiko
dan kontrol, melainkan juga menghasilkan pola
pikir untuk menciptakan nilai bagi organisasi.
Adapun manfaat utama untuk berpikir kritis
sebagai berikut:
1. Penyelarasan strategis
Penyelarasan area audit dengan strategi
atau visi jangka panjang, sehingga prioritas
sumber daya audit internal digunakan
secara tepat pada area kritis dan signifikan
bagi keberhasilan organisasi secara
keseluruhan.
2. Ruang lingkup berpikir kritis
Merencanakan audit dari berbagai
perspektif (baik secara fungsi, geografi,

teknologi maupun proses
dari hulu ke hilir). Untuk
menghasilkan perencanaan
tersebut dibutuhkan
brainstrorming secara holistik
oleh orang-orang terbaik
dan mempunyai keahlian di
bidangnya;
3. Mengukur nilai penggerak
Memilah-milah hasil audit
yang mana bisa memberikan
nilai tambah. Dalam
memilah hasil audit ini harus
disesuaikan dengan tahapan
penyelerasan strategis.
Tahapan ini bertujuan
memberikan rekomendasi
yang strategis.
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Adverb of Frequency
Yulia P. Rahman6

Hello Litbangers.

L

ets talk about adverbs of frequency.
Adverbs of frequency are words we use
to show how often things happen, or how
often we do things. When we want to describe
how often the action is done, we need to use
adverbs of frequency. But how do you put this
to your sentences? Read on to find out the
rules, tips, and examples!
Rules:
1. Most adverbs come before the verb.
Example: They rarely watch music channels.
2. Use adverbs of frequency after these five
forms of be: am, is, are, was, were.
Example: You are seldom anxious about my
health.

3. When a verb has a helping
verb, the adverb goes after
the first part of the verb.
Example: Richard doesn’t
usually smoke.
4. Sometimes we use frequency
adverbs at the beginning of
the sentence.
Example: Always wash your
hands before the meal!
5. Sometimes we use
frequency adverbs at the end
of the sentence.
Example: We go to school by
bike sometimes.

6Pegawai pada Puslitbangwas
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Adverb of Frequency:
1. Always
We use the word always to
talk about things we do all
the time.
Example: I always read
comic books.
2. Usually
We use the word usually to
talk about things we do most
of the time.
Example: We usually go to
the restaurant on Sundays.
3. Frequently and Often
We use these words to talk
about things that happen a
lot of the time.
Example: They often went
caroling at Christmast.
4. Sometimes
We use the word sometimes

5.

6.

7.

8.

to talk about things we do some of the time.
Example: Sometimes, I just need someone
to talk to.
Occasionally
We use the word rarely to talk about things
that don’t happen very often.
Example: I occasionally eat junk food.
Seldom
We use the word rarely to talk about things
that don’t happen often.
Example: I seldom read the newspaper.
Rarely
We use the word rarely to talk about things
that don’t happen often.
Example: She is old and rarely goes out.
Never
We use the word never to talk about things
that don’t happen at all.
Example: We never come to class late..
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Jangan Ikut-Ikutan
Putut Hardiyanto3

K

ali ini “Cara Menjadi Menarik” dalam 10 langkah
sederhana mengulas tentang langkah “Jangan
Ikut-Ikutan” sebagai tips langkah lanjutan
bagi Anda yang berminat menjadi pembaca untuk
pembelajaran aktif (active reader for active learner).
Langkah “Jangan Ikut-ikutan” adalah kumpulan
kegiatan yang bertujuan untuk berani mencoba
melakukan urusan Anda sendiri dan tetap
berada di jalan ini sampai orang lain bergabung
untuk mengikutinya. Kalau semua orang sudah
mengerjakannya berarti Anda ketinggalan untuk
melakukannya. Ibarat lagu, jika semua orang sudah
menyanyikannya, sudah memberikan kritiknya, dan
sudah ada versi cover-nya. Itu pertanda lagu itu
harus digeser dari papan tangga lagu.

Langkah “Jangan Ikutikutan” merupakan kumpulan
kegiatan untuk (1) jangan
mencampuradukkan tradisi
dengan keharusan, (2)
lakukan pekerjaan sangat
aneh, (3) ragukan yang
disebut umum, (4) ikuti
rasa penasaran Anda, (5)
menyusuplah ke relungrelung, (6) jadilah yang lebih
seberapapun skalanya, (7)
bersantailah, (8) ubah tolok
ukur, (9) mulailah kegilaan
Anda sendiri, (10) tinggalkan
rasa aman di rumah, (11)
rebut kawasan-kawasan yang

3Subkoordinator Program, Evaluasi dan Pelaporan Penelitian dan Pengembangan
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tak bertuan, dan (12) selidiki
yang masih samar.³9

Lakukan pekerjaan sangat
aneh

Ragukan yang disebut
umum

Jangan
mencampuradukkan tradisi
dengan keharusan

Cobalah Anda mengamati
rekan-rekan kerja Anda di
hari yang sibuk dan ingin
tahu apa yang sedang
mereka kerjakan di hari
itu? Adakah di antara
mereka yang bekerja untuk
kesenangan? Untuk hobi?
Secara umum dorongan
seseorang untuk melakukan
pekerjaan adalah untuk
mencari nafkah. Politisi
paling paham memainkan
isu lapangan kerja baru
untuk memikat pemilih
baru. Cobalah kemudian
perhatikan teman-teman
Anda yang sekarang
menjadi pejabat atau yang
namanya sering disebut
dalam banyak diskusi,
apakah Anda masih percaya
bahwa mereka bekerja
untuk mencari nafkah?
Teman Anda yang sekarang
menduduki posisi penting
telah melakukan pekerjaan
yang sangat aneh, yaitu
bekerja untuk menyalurkan
kesenangan. Bekerja
karena hobi. Teman Anda
rela menghabiskan waktu
weekend mereka untuk
merampungkan pekerjaan
atau membuat pekerjaan
baru yang belum pernah
dibayangkan oleh pegawai
sebelumnya.

Apa yang populer dan
berkualitas bukanlah satusatunya teladan yang
harus diusahakan. Duduk
membaca di sudut sejuk
ruang perpustakaan dengan
cahaya lampu yang kuat
dan kursi yang empuk
menjadi kondisi ideal
bagi banyak orang untuk
membaca. Bandingkan
dengan pembaca lain yang
menjadikan petualangan
mendaki gunung sebagai
cara membaca-aktif.
Bayangkan orang itu
adalah Anda. Petualangan
mendaki gunung adalah
ruang perpustakaan, yaitu
batu adalah tempat duduk
dan sinar matahari adalah
lampunya, sedangkan
panorama alam adalah
rak-rak tumpukan bukunya.
Juga perhatikan mengapa
ada orang-orang yang
menjadikan buku sebagai
bawaan wajib yang tersedia
di dalam koper selain baju
ganti, peralatan mandi,
sepatu olah raga, sandal,
dan makanan kecil. Ulangi,
mari kita ragukan apa yang
disebut umum. Hanya
karena ada dimana-mana
tidak berarti sesuatu itu
bagus atau berharga untuk
diikuti.

Cobalah untuk berpikir
sejenak, apakah cara
Anda menjadi pembelajar
aktif yang sudah dijalani
berpuluh tahun merupakan
kebiasaan atau memang
harus dilakukan karena
merupakan satu-satunya
cara terbaik yang Anda
ketahui? Apakah Anda
harus membaca tuntas
seluruh buku atau
cukup hanya mengingat
sampul depannya, nama
pengarangnya, atau
situs online tempat Anda
membelinya? Mungkin
Anda perlu memulai cara
baru untuk memahami
isi suatu buku, bahan
kuliah, dan/atau bahan
rapat, dikaitkan dengan
kemudahan memunculkan
kembali informasi penting
di kemudian hari secara
spontan. Kemandekkan
adalah memperlakukan
masa depan sebagai masa
lalu. Keterlaluan! Anda
yang memilih, apakah cara
belajar aktif merupakan
keharusan atau tradisi. Jika
itu harus dilakukan berarti
Anda gagal mentas dari
masa lalu.

39Hagy, J. 2014. Cara Menjadi Menarik dalam 10 Langkah Sederhana. Jakarta: Gramedia.
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Ikuti rasa penasaran Anda
Andai Archimedes (287-212
BC) tidak menuruti rasa
penasaran mengapa benda
padat tidak tenggelam
dalam air, mungkin sampai
sekarang kapal pengangkut
peti kemas antar benua
dengan bobot jutaan ton
berat mati tidak akan
pernah terbayangkan untuk
dibangun. Kenikmatan yang
bersifat jasmani (makan/
minum) maupun yang
bersifat rohani (hiburan)
selalu mengikuti hukum
kebosanan yang dalam ilmu
ekonomi dikenal dengan
Hukum Pengembalian Yang
Semakin Berkurang (Law
of Diminishing Return).
Sebagai makhluk ekonomi,
dengan perjalanan waktu
apa yang dulu menjadi
sumber kenikmatan,
semakin lama semakin
terasa biasa, bahkan
kemudian menjadi beban
atau menimbulkan efek
tidak nyaman. Jika Anda
merasa tertekan dalam
kesibukan sebagai
pembelajar aktif dan
kegiatan membaca mulai
menjadi beban dan muncul
perasaan tidak nyaman,
rasa penasaran Anda lah
yang akan menyelamatkan.
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Menyusuplah ke relungrelung

Jadilah yang lebih
seberapapun skalanya

Jika Anda ingin
menarik, kerjakan halhal yang spesifik, bukan
yang generik. Secara
ekonomis selalu berlaku
hukum penawaran dan
permintaan. Nilai suatu
barang akan meningkat
apabila jumlah penawaran
sedikit sedangkan
permintaan banyak.
Seorang ahli dihargai
karena kemampuannya
memikirkan hal-hal
yang tidak semua orang
mampu melakukannya.
Penghargan yang diberikan
dalam bentuk tunjangan
jabatan disesuaikan
dengan level keahliannya.
Semakin tinggi level-nya,
semakin langka jumlahnya,
sehingga semakin tinggi
tunjangannya. Uranium
yang tersedia di alam
memiliki kadar yang
rendah di bawah 1%,
tidak berbahaya dan tidak
berharga. Namun, begitu
dimurnikan hingga memiliki
kadar 90%, maka harganya
menjadi berlipat karena
dapat digunakan menjadi
sumber energi untuk
menggerakkan kapal selam,
turbin pembangkit listrik,
atau digunakan sebagai
senjata pemusnah massal.

Anda tidak harus menjadi
orang terpopuler atau
menjadi orang dengan
jumlah kekayaan
menempati peringkat
ke-1 se-Indonesia agar
disebut sukses. Memiliki
uang banyak adalah
sekadar angka. Demikian
juga menahbiskan Anda
sebagai orang terpopuler
adalah catatan. Yang perlu
Anda risaukan sebagai
pembelajar aktif adalah bila
Anda tidak mengerjakan
keahlian Anda dengan cara
yang lebih baik setiap kali
mengerjakan. Tidak penting
seberapa banyak, yang
penting ada skalanya.
Bersantailah
Jika Anda merasa pekerjaan
yang Anda lakukan
banyak kemiripannya.
Jika pekerjaan yang Anda
lakukan di pagi hari, Anda
kerjakan lagi di siang hari,
dan ketika Anda pulang
ke rumah Anda tetap
melakukan pekerjaan yang
sama. Pantaslah kalau Anda
mulai menyimpan rasa tidak
menyukainya. Sebaliknya
jika yang Anda kerjakan di
pagi hari, berbeda dengan
yang Anda kerjakan di
siang hari, sore hari, dan
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malam hari, mungkin
Anda akan menyukainya.
Pekerjaan yang pertama
di atas adalah apa yang
Anda kerjakan sepanjang 5
hari berturut-turut dalam 1
minggu. Pekerjaan kedua
adalah pekerjaan yang Anda
lakukan saat berpetualang.
Pekerjaan pertama adalah
pekerjaan kantoran yang
berciri teratur, sistematis,
mekanistik, dan bersifat
rutin. Pekerjaan kedua
adalah pekerjaan berlibur ke
Bali saat setiap hari selalu
ada perbedaan pekerjaan,
begitu pula saat setiap
jam selalu ada perbedaan.
Pemandu wisata punya
menu yang wajib diikuti
sebagai pekerjaan Anda.

daya kuda hp? Apakah
rupiah yang tersimpan
di bank? Apakah jumlah
penggemar Anda? Apakah
jumlah hari Anda bangun
dengan perasaan bahagia
di pagi hari? Perhatikan
cara Anda mengukur
dan pertimbangkan
untuk mengubah satuan
pengukurannya menjadi
tolok ukur baru kesuksesan.
Banyaknya jarak km
yang Anda selesaikan
dalam 1 minggu berlari
adalah pilihan skala baru
kesuksesan. Jumlah
paku yang berhasil Anda
singkirkan saat Anda berlari
juga bisa dijadikan tolok
ukur baru sukses. Ubahlah
tolok ukur Anda.

Ubah tolok ukur

Mulailah kegilaan Anda
sendiri

Cobalah untuk mengubah
tolok ukur keberhasilan
Anda. Sadarkah Anda
bahwa hidup kadangkadang seperti berada
di karosel atau seperti
hamster yang berlari di roda
putar. Anda seperti berjarak
dengan orang lain, tetapi
sejatinya Anda tidak ke
mana-mana, hanya hidup
berputar-putar di tempat
yang sama. Coba pikirkan
sejenak instrumen apa
yang Anda gunakan untuk
mengukur angka sukses?
Apakah m² luas? Apakah

Tidak penting dari titik mana
Anda memulai. Gagasan
dapat muncul dari titik
pertemuan lingkaran khayal
kesedihan, lingkaran ujung
batas lapangan sepak bola,
atau aneka ragam kerajinan
kayu yang Anda jumpai di
museum Asmat. Memulai
kegilaan Anda sendiri
adalah fenomena Anda
sebagai makhluk budaya
yang bergerak melampaui
titik khayal permulaan
sebagai awal kemunculan
gagasan dan kemudian

memberikan sensasi
kuat dari sudut pikiran
Anda untuk disampaikan
kepada khalayak. Mungkin
orang lain menyukai atau
memberikan penolakan
hebat di awal cerita. Contoh
kegilaan adalah kisah dokter
Patch Adam (1998) yang
diperankan Robin Williams
sebagai seorang pasien
penyakit jiwa yang memiliki
gagasan bahwa pengobatan
secara medis tidak cukup
menyembuhkan. Sang
pasien perlu pendekatan
psikologis sehingga pasien
merasa tetap sehat jiwanya
walau dalam kondisi
sakit badannya. Untuk
membuktikan pendapatnya,
Patch Adam kemudian
mendaftar sebagai
mahasiswa kedokteran
dan melakukan praktik
tugas kuliah yang tidak
lazim sehingga sempat
ditolak oleh pihak kampus
yang dilanjutkan dengan
ancaman skorsing dan DO.
Namun, karena gagasannya
terbukti banyak membantu
pasien, akhirnya Patch
Adam dianugerahi gelar
dokter dengan predikat
lulus dengan sangat
memuaskan.
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Tinggalkan rasa aman di rumah

Rebut kawasan-kawasan yang tak bertuan

Kisah tiga babi kecil dan serigala
adalah contoh menarik tentang
fungsi rumah sebagai tempat
berlindung paling aman dari
segala ancaman. Serigala adalah
ancaman. Namun, dunia ternyata
tidak melulu berisi serigala
pemangsa, melainkan juga ada
banyak makhluk ramah yang
bersedia menjadi teman-teman
baru Anda. Orang tua Anda
tentu tidak menginginkan Anda
selamanya hidup di lungkungan
terbatas rumah tipe 45 dengan
luas bangunan 45 m² dan
luas tanah 120 m², walaupun
saat Anda kecil, mereka kerap
mendongengkan kisah tiga babi
kecil dan serigala. Tinggalkan
rumah Anda untuk jangka waktu
lama dan rasakan bahwa rasa
aman ada dimana-mana tidak
hanya dibatasi oleh luar fisik,
melainkan juga ada di dalam
pikiran. Ciptakan rasa aman baru
bersama teman-teman baru Anda
di luar sana dan lihatlah betapa
rumah mungil Anda sebagai
semesta masa kanak-kanak Anda
dengan serba cerita dan dongeng
menjelang tidur.

Dunia adalah belantara yang berisi kawasan
dan penguasa yang berpengaruh. Sebagai
pembelajar aktif yang telah memiliki tempat
di pikiran para pengagum, Anda telah
memiliki kekuatan untuk terus memperluas
wilayah pengaruh dengan cara mengisi
kawasan-kawasan tak bertuan yang telah
ditinggalkan oleh pemiliknya dan karena
perjalanan waktu tempat itu menjadi
terabaikan dan tidak dijaga oleh siapapun.
Ketika yang pernah berkuasa mengabaikan
kawasannya, Anda dapat mengambilnya dan
menjadi penguasa baru di situ.
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Selidiki yang masih samar
Terakhir, dua belas langkah menjadi menarik
dengan mengeksplorasi langkah “Jangan
ikut-ikutan” berupa langkah selidiki yang
masih samar. Hidup ini adalah sejarah kosa
kata serapan dari bahasa Arab yang artinya
adalah pohon. Atau jika meminjam istilah
matematika, hidup laksana fraktal-nya Benoit
Meldebrot (1975), yaitu struktur geometris
dengan pengulangan pola yang kontinyu di
level zoom-out atau zoom-in. Setiap ranting
adalah pohon, begitu juga dengan sejarah
adalah kehidupan. Ada stuktur yang berulang
dan menjadi kembali digemari setelah lama
ditinggalkan dan dilupakan. Agar menarik,
hidupkan kembali cerita-cerita lama yang
sudah dilupakan. Bacalah buku-buku lama
dan temukan cara bertutur orang pada masa
itu. Dengarkan juga musiknya dan cermati
liriknya untuk mengapresiasi kekuatan
imajinasi seniman masa lalu yang saat ini
dapat Anda tiru untuk menjaga ketertarikan
pada hal yang Anda tekuni sebagai
pembelajar aktif.
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Digital Forensic
Novena M. Paramitha7

S

ecara teori, jika fraud ingin ditekan, beberapa
faktor ini perlu menjadi perhatian karena
merupakan sumber utama penyebabnya.
Pertama adalah kekuatan monopoli yang dimiliki
pemerintah untuk mengontrol atau mengakses
sumber daya dan merumuskan peraturan
perundang-undangan. Ketika pelayanan publik
tidak seimbang dan saluran penyampaian
informasi bersifat eksklusif, pelayanan publik
akan dimonopoli secara besar-besaran40 dan
oleh karena itu diperlukan adanya pengendalian.
Kedua, pejabat publik yang memiliki diskresi
atau keleluasaan dapat membuka peluang
penyalahgunaan wewenang dengan melakukan
tindakan korupsi. Ketiga, kurangnya akuntabilitas
yang dapat dilihat dari keputusan dan tindakan
yang diambil oleh pejabat pemerintah. Ketiga
hal tersebut dapat ditekan salah satunya dengan

menerapkan teknologi informasi
dalam pemerintahan.
Pemerintah Indonesia
menanggapi perkembangan
teknologi dengan
menginstruksikan seluruh
instansi publik mengadopsi
sejumlah kebijakan sebagai
payung hukum penggunaan
teknologi informasi untuk
kepentingan pelayanan publik
dan pengelolaan pemerintahan.
Misalnya, Inpres Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan
e-Government, UU 11/2008
tentang Informasi dan Transaksi

7Pegawai pada Deputi Bidang Investigasi
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Elektronik, UU 14/2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, UU 25/2009 tentang PPID, UU
23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang
terbaru Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam
kaitannya dengan upaya pencegahan korupsi,
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa
reformasi birokrasi pemerintahan dalam upaya
pencegahan korupsi termasuk mempertimbangkan
penggunaan teknologi informasi.
Dalam perkembangannya, teknologi informasi
dan komunikasi menciptakan suatu dunia
tersendiri yang sering disebut sebagai dunia maya
(cyberspace) yang saat ini memungkinkan orang
untuk menggunakan jaringan internet melalui
komputer pribadi (personal computer) atau
media elektronik lainnya di manapun. Teknologi
tersebut dapat digunakan untuk menciptakan atau
menjadi sarana efektif bagi terjadinya perbuatan
melawan hukum. Permasalahan hukum yang
sering dihadapi adalah ketika terkait dengan
penyampaian informasi, komunikasi dan/atau
transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal
pembuktian perbuatan hukum yang dilaksanakan
melalui sistem elektronik memiliki tingkat kesulitan
tersendiri.4¹ Kecanggihan teknologi komputer
disadari telah memberikan kemudahan, terutama
dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu,
perkembangan teknologi komputer menyebabkan
munculnya kejahatan-kejahatan baru dengan
memanfaatkan komputer sebagai modus
operandinya. Jadi, kehadiran digital investigator dan
digital forensic saat ini dipandang sebagai sebuah
kebutuhan.
Digital Investigations vs Digital Forensic
Digital Investigations melibatkan data digital yang
relevan yang diproses atau disimpan oleh perangkat
digital dalam bentuk angka. Perangkat digital dapat

digunakan untuk berkomunikasi
dengan orang lain, membuat
dokumen, mengakses dan
memasukkan data secara
daring, serta menyimpan
informasi. Seorang digital
investigator belum tentu dapat
melakukan pemeriksaan. Digital
Forensic mencakup pemulihan
dan proses investigasi materi
yang ditemukan dalam
perangkat digital. Digital
investigations dan digital forensic
sebaiknya dilakukan oleh pihak
yang berbeda untuk menjaga
objektivitas.
Hiring Digital Forensic Experts
Pakar digital forensik
memiliki spesifikasi dalam
mengidentifikasi, memulihkan,
mengumpulkan, menjaga,
memproses, dan memproduksi
data digital untuk digunakan
dalam penyelidikan dan proses
litigasi. Secara khusus, para
ahli digital forensik mampu
menganalisis media digital
pada tingkat heksadesimal. Ini
berarti bahwa para ahli dapat
melihat setiap sektor dan semua
bit di sektor tersebut pada
suatu sistem, sehingga dapat
memulihkan data dari file yang
dihapus baik secara disengaja
maupun tidak disengaja. Selain
itu, pemeriksa forensik digital
memiliki alat dan software
khusus yang dirancang untuk
memfasilitasi analisis item yang

40Zemanovicova, D. 2002. Economic Aspects of Corruption. Ekonomický C̆asopis. https://www.researchgate.net/
publication/296958935_Economic_aspects_of_corruption.
41KPrasetya, W., & Priyana, P. 2021. Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara
Kejahatan Fraud. Wajah Hukum. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.472.
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mengandung bukti digital
secara menyeluruh dan
memadai secara hukum.
Dalam bidang komputer
forensik terdapat beberapa
jenis pakar khusus,4² antara
lain sebagai berikut:
1. Ahli sistem operasi dan
file, merupakan ahli dalam
sistem operasi tertentu
dan memiliki kemampuan
untuk menyajikan
karakteristik operasional
dan mengamati artefak;
2. Ahli pemulihan data, yang
dengan menggunakan
alat dan peralatan
khusus, para ahli ini dapat
membongkar harddisk,
memisahkan blackbox,
serta mengekstraksi
dan menyusun kembali
informasi untuk
pemeriksaan selanjutnya;
3. Ahli akuntansi forensik,
merupakan seseorang
dengan keterampilan
akuntansi profesional
dalam hal yang melibatkan
potensial litigasi perdata
atau pidana;
4. Ahli rekaman dan
ekstraksi arsip, merupakan
seseorang yang ahli dalam
mengekstraksi informasi
dari kaset, media digital,
atau sistem cadangan
lainnya;
5. Ahli intrusi dan kode
berbahaya, merupakan
spesialisasi dalam
menyelidiki intruksi

jaringan komputer serta mampu menentukan
vektor serangan, alat yang digunakan, apa yang
terjadi selama akses, dan apa yang dapat diambil.
Determine the Need for Law Enforcement Assistance
Setelah bukti fraud terkumpul dan organisasi
tempat terjadinya kecurangan memutuskan
untuk melaporkannya ke penegak hukum, perlu
membuat rujukan resmi ke penegak hukum atau
lembaga terkait. Selanjutnya organisasi tersebut
harus memberi tahu pihak berwenang sebelum
melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah
personel penegak hukum harus berpartisipasi dalam
pemeriksaan.
Digital Evidence (Bukti Digital)
Bukti digital adalah informasi yang disimpan atau
ditransmisikan dalam bentuk biner (misalnya, satu
dan nol) yang dapat digunakan untuk membuktikan
sesuatu. Ketika data digital telah dikumpulkan dalam
investigasi muncul beberapa pertanyaan mengenai
target tindakan kriminal, instrumen kejahatan, dan
penyimpanan bukti kejahatan.
Volatility of Digital Evidence
Data digital, pada dasarnya, rapuh, mudah rusak,
mudah dimanipulasi, diganti, dimodifikasi, dan
dihapus, sehingga integritas bukti digital harus dijaga.
Data yang telah diubah atau dihancurkan dianggap
sebagai pelanggaran integritas data. Kegagalan
untuk mempertahankan integritas bukti digital
dapat mengakibatkan pemerintah mempertanyakan
integritas bukti yang dikumpulkan dalam penyelidikan
fraud.
Secara umum, untuk dapat diterima sebagai bukti
dalam sistem hukum umum, selain ditetapkan
sebagai otentik, bukti harus memenuhi kriteria
berikut:
1. Relevan dengan masalah yang diperselisihkan;
2. Bukti yang material yang memiliki nilai penting
untuk suatu kasus atau yang dapat digunakan
untuk membuktikan suatu poin.

42Association of Certified Fraud Examiners. 2017. Fraud Examiners Manual (International Ed.). ACFE.
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Maka ketika mengumpulkan
bukti digital, fraud examiners
harus dapat menyatakan
dengan tegas bahwa bukti
tidak diubah sama sekali.
Hal ini dilakukan dengan
mengacu pada metodologi
forensik yang ketat
untuk memenuhi standar
pembuktian.
Computer Investigations
dan Computer Forensics
Penyelidikan meliputi fasefase sebagai berikut:
1. Planning
Sebelum menyita bukti,
harus dipastikan bahwa
bukti harus dapat
diterima. Langkahlangkah tersebut
termasuk menentukan
apakah ada isu terkait
privasi dalam item
yang akan dicari, serta
memastikan bahwa ia
dilatih dengan benar
untuk menggunakan
alat digital forensik yang
relevan dan peralatan
tersebut digunakan
sesuai kewenangannya.
2. Seizing
Akuisisi bukti digital
harus dikerjakan dengan
metode tertentu untuk
memastikan bahwa
semua bukti yang
relevan telah disita dan
diamankan dengan
tepat secara forensik,
sehingga bukti tidak
ternoda/rusak. Menurut
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The Scientific Working
Group on Digital Evidence
(SWGDE), penguji harus
mematuhi pedoman
berikut:
a. Sebelum
mendapatkan bukti,
pastikan bahwa ada
otoritas hukum yang
berwenang untuk
melakukan penyitaan
bukti dan meninjau
data yang terkait
dengan bukti;
b. Jika menghapus
bukti dari tempat
kejadian tidak praktis,
salin atau gambar
barang bukti sesuai
dengan prosedur yang
ditetapkan;
c. Jauhkan semua
tersangka, saksi mata,
dan orang yang ada di
bukti dari kedekatan
bukti digital;
d. Pastikan bahwa tidak
ada tersangka, saksi
mata, dan orang yang
menyimpan atau
memindahkan barang
yang mengandung
bukti potensial.
e. Memeriksa tempat
kejadian secara
saksama dan
sistematis untuk
memperoleh bukti
potensial. Sekali
lagi, pertimbangkan
berbagai media
dan perangkat
penyimpanan data.

3. Processing
Ada beberapa metode
yang dapat digunakan
oleh pemeriksa penipuan
untuk memfilter data
dalam jumlah besar,
tetapi teknik yang
digunakan tim untuk
memproses informasi
akan bervariasi
tergantung pada tujuan
penyelidikan. Beberapa
metode umum meliputi
hal-hal sebagai berikut:
a. Pencarian kata kunci;
b. Penyaringan
deduplikasi;
c. Penyaringan rentang
tanggal;
d. Penyaringan tipe file.
4. Analyzing (Analisis)
Fase analisis melibatkan
penggunaan perangkat
lunak khusus yang
dirancang untuk
memberi sarana kepada
fraud examiner untuk
mengidentifikasi,
mengekstraksi,
mengumpulkan,
memeriksa, dan
menyimpan data digital
yang akan digunakan
sebagai bukti dalam
penyelidikan.
5. Reporting and Testifying
Fase ini adalah ketika
analisis dilaporkan
secara adil dan objektif.
Dalam fase ini, seorang
ahli yang memenuhi
syarat akan diminta
memberikan pendapat
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tentang penggunaan
atau penyalahgunaan
sistem komputer. Di
sinilah pengalaman dan
pelatihan diuji. Fraud
Examiner harus tahu
dengan pasti bahwa
pendapat mereka
didasarkan pada
penelitian, pengetahuan,
dan pengalaman, serta
seorang ahli yang tidak
sependapat tidak akan
menemukan kesalahan
atas simpulan mereka.
Mobile Forensic
Investigations
Mobile Forensic (MF)
mengacu pada teknik
yang digunakan untuk
mengumpulkan data dari
smartphone sehingga data
tersebut dapat diterima
oleh pengadilan. Organisasi
menggunakan MF untuk
menentukan apakah
devices yang digunakan
telah melanggar kebijakan
penggunaannya atau
digunakan untuk melakukan
tindakan fraud.
The Association of Chief
Police Officers (ACPO)
menyebutkan bahwa Good
Practice Guide for Computer
Based Electronic Evidence
menyediakan empat prinsip
yang harus dipatuhi ketika
berurusan dengan bukti
digital sebagai berikut:
1. Penyelidik tidak boleh
melakukan tindakan

apapun yang akan
mengubah data yang
terkandung pada
perangkat digital atau
media penyimpanan;
2. Orang yang mengakses
data asli harus kompeten
untuk melakukannya dan
memiliki kemampuan
untuk menjelaskan
tindakan mereka;
3. Ketika memeriksa
perangkat seluler, jejak
audit atau catatan
lain dari proses yang
diterapkan, yang sesuai
untuk replikasi hasil
oleh pihak ketiga yang
independen, harus dibuat
dan disimpan untuk
mendokumentasikan
setiap langkah
investigasi secara akurat;
4. Orang yang bertanggung
jawab atas investigasi
harus memiliki tanggung
jawab keseluruhan untuk
memastikan prosedur
yang disebutkan di atas
dipatuhi dan sesuai
dengan hukum yang
berlaku.
Beberapa fase investigasi
terkait mobile forensic
antara lain sebagai berikut:
1. Perencanaan – terkait
otoritas secara hukum
untuk memeriksa
perangkat, tujuan
investigasi, merek,
model, identifikasi
informasi perangkat yang
akan disita, dan sumber
bukti potensial lainnya;

2. Penyitaan – fraud
examiner harus menyita
dan mengumpulkan
perangkat termasuk
kabel dan pendukungnya,
mengisolasi perangkat,
dan mendokumentasikan
kondisi ponsel pada saat
disita;
3. Ekstraksi Data – setelah
perangkat disita, analis
profesional harus
mengekstraksi dan
memeriksa perangkat
tersebut dengan alat
forensik profesional;
4. Analisis –
mengidentifikasi bukti
yang memberatkan atau
meringankan terdakwa;
5. Dokumentasi - saat
melakukan penyelidikan
perangkat seluler,
fraud examiners harus
mendokumentasikan
sepanjang proses
investigasi dengan
membuat catatan
tentang apa yang
dilakukannya selama
penyelidikan;
6. Pelaporan dan
Pemberian Kesaksian
- fraud examiners
membuat laporan
analisis yang adil dan
obyektif dan jika perlu
memberikan kesaksian
tentang investigasi
dalam pernyataan (berita
acara pemeriksaan),
persidangan, atau proses
hukum lainnya.
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Satu Birokrat Satu Buku
(Sabisabu)
Adrinal8

S

abisabu merupakan Gerakan Nasional
yang didirikan pada tanggal 7 November
2020 untuk mewartakan semangat
literasi di kalangan birokrat. Mengapa
birokrat? Karena mereka sedikit dalam inti
kekuatan negara. Saat mereka terliterasi
maka bangsa dan negara ini akan kuat.
Saat mereka mempunyai satu buku terkait
perjalanan, gagasan, dan pengalaman
di bidang literasi menulis, maka tingkat
publikasi buku Indonesia akan meningkat
dan mampu bersaing dengan negara lain.
Sabisabu mempunyai cita-cita mewujudkan
satu buku bagi seorang birokrat pada
khususnya dan Aparatur Sipil Negara (ASN)
pada umumnya.

8Analis Kebijakan Ahli Madya pada Puslitbangwas
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Sebuah mimpi yang perlu
diwujudkan selangkah demi
selangkah. Sabisabu berkeyakinan
setiap yang ditulis itu abadi dan
yang terucap akan hilang. Menulis
adalah bekerja untuk keabadian.
Oleh karena itu, saat setiap ASN
menulis, maka dia akan dikenang
oleh zaman. Namanya tidak akan
hilang begitu saja dari lanskap
dunia. Bahkan, namanya akan
terukir sampai akhirat, sebagai
buah kebajikan/amal saat karya
mewarnai peradaban. Sabisabu
terus menciptakan jejaring dan
membuka kesempatan kepada
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siapa saja untuk bergabung
dan berkolaborasi. Ia
menyadari gerakan ini
membutuhkan banyak ASN
untuk mewujudkan mimpi
besar bangsa dan negara
yang beradab.
Perjalanan Sabisabu dalam
Mewujudkan Karya
Perjalanan komunitas
Sabisabu dalam
menerbitkan buku dimulai
pada bulan Juli 2020. Buku
pertama berjudul Berdamai
dengan Hati ditulis oleh
Staf Ahli Pemerintah
Kota Pekanbaru, yaitu
drg. Helda Suryani. Buku
kedua berjudul Merangkai
Kata Merajut Makna.
Buku kedua ini ditulis oleh
Hery Subowo. Tak lama
kemudian menyusul buku
ketiga berjudul Janjiku
untuk Sembuh karya Tavip
Joko Prahoro, Kepala Biro
Keuangan BNPB. Pada
tanggal 7 November 2020
diselenggarakan webinar
tingkat nasional dengan
tema “Birokrat pun Bisa
Menulis”, yang kemudian
menjadi penanda lahirnya
Gerakan Satu Birokrat Satu
Buku (Sabisabu).
Pada akhir Bulan Januari
2021 buku keempat lahir
dengan judul Catatan Harian
Sang Auditor. Di tahun 2021
tersebut terbit beberapa
buku lainnya, di antaranya
buku Bukan Birokrat Biasa

#2 dan Satu Birokrat Satu
Buku yang merupakan karya
founder Satu Birokrat Satu
Buku (Sabisabu), Adrinal
Tanjung.
Sempat vakum beberapa
bulan karena adanya
dinamika di dalam
komunitas Sabisabu,
di bulan Agustus 2021
terbit Jejak Langkah Sang
Auditor karya Bambang
Setiawan. Di rentang
waktu antara Januari 2021
dan Juli 2021 komunitas
Sabisabu melakukan
konsolidasi internal. Saat ini
komunitas Sabisabu sudah
merampungkan terkait
visi, misi, dan program.
Beberapa kegiatan pun
sudah berjalan dengan baik.
Terdapat beberapa kegiatan
yang telah diselenggarakan,
di antaranya adalah
kegiatan pendampingan
menulis, beberapa kali
webinar, dan pre-launching
buku. Dukungan dari
Dewan Pembina Sabisabu,
Hery Subowo, terhadap
gerakan ini sangat
besar. Pada tanggal 4
Oktober 2021 kami telah
menyelenggarakan kegiatan
pre-launching buku kedua
beliau dan menjadi babak
baru bagi komunitas
Sabisabu. Harapan Hery
Subowo terkait cita-citanya
mendorong para ASN di
BPK untuk membesarkan

dan menggerakkan
Sabisabu.
Galeri Kegiatan
Komunitas Satu Birokrat
Satu Buku (Sabisabu)
telah memiliki visi untuk
memajukan literasi melalui
tiga divisi. Tiga divisi
tersebut adalah Divisi
Seminar dan Pelatihan,
Divisi Penulisan Profil
Tokoh, serta Divisi Humas
dan Hubungan Antar
Lembaga. Sabisabu
juga telah melakukan
berbagai kegiatan seperti
webinar dan bedah buku,
pelatihan menulis artikel
bagi ASN, pendampingan
dalam penulisan buku,
dan Bincang Santai ASN
Sulawesi Tengah.
Beberapa rangkaian
kegiatan Sabisabu yang
telah diselenggarakan
adalah
1. Meluncurkan buku
Bukan Birokrat Biasa #2
pada tanggal 30 Januari
2021;
2. Menjadi Narasumber
tamu dalam Kegiatan
Seri Minat Baca
bersama dengan
M. Mu’iz Raharso
pengembang komunitas
SAJAMISABU yang
diselenggarakan
oleh GPMB (Gerakan
Pemasyarakatan Minat
Baca) pada tanggal 27
Juni 2021;
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3. Menyelenggarakan
webinar dan bedah
buku Mengapa Birokrat
Menulis bersama
Yanuardi Syukur dan
Hendri Santosa pada
tanggal 21 Agustus
2021;
4. Menyelenggarakan prelaunching buku Tribute
to Ayah yang ditulis
sendiri oleh founder
Satu Birokrat Satu Buku,
Adrinal Tanjung pada
tanggal 16 Juli 2021;
5. Menyelenggarakan
webinar dengan
tema “Menulis untuk
Pengabdian dan
Keabadian” pada tanggal
23 Januari 2021;
6. Menyelenggarakan prelaunching buku “Jejak
Sang Auditor” karya
Bambang Setiawan
pada tanggal 4 Agustus
2021;
7. Menyelenggarakan
pelatihan dan
pendampingan menulis
artikel populer dengan
narasumber Fahrizal
Muhammad pada
tanggal 11 & 15 Agustus
2021;
8. Menyelenggarakan
webinar “Proses Bisnis”
dengan menghadirkan
Narasumber Kepala
Bagian Organosasi
Kota Batam, Kepala
Bagian Organisasi
Kabupaten Bandung
Barat, Konsultan CCG
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Dr Martinus Tukiran,
dan Akademisi dari
Universitas Buana
Perjuangan Karawang,
Ir Muhamad Sayuti,
ST, MT pada tanggal 7
September 2021;
9. Memenuhi Undangan
menjadi narasumber
tamu dari Perpustakaan
Nasional (Perpusnas)
dalam acara “Perpusnas
Writers Festival 2021”
bersama tokoh-tokoh
literasi terkemuka, yaitu
Arys Hilman Nugraha
(Penulis & Ketua Umum
IKAPI), Habiburrahman
El-Shirazy (Penulis,
Penyair, dan Sastrawan),
dan Ahmad Fuadi
(Penulis dan Novelis),
yang diselenggarakan
secara offline di Gedung
Teater Perpusnas Lt.
2 dan secara online
dengan menggunakan
aplikasi Zoom pada
tanggal 16 Juni 2021.
10. Menyelenggarakan
webinar bincang santai
"ASN Sulawesi Tengah
Menulis" bersama
Sekretaris Daerah
Provinsi Sulawesi
Tengah dan Kepala
Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah pada
tanggal 28 September
2021;
11. Pre-launching buku karya
Dr. Hery Subowo “Meniti
Maturitas Mengawal

Akuntabilitas” pada
tanggal 4 Oktober 2021.
Profil Sabisabu
Visi: Satu Birokrat, Satu
Buku
Misi:
1. Menggerakkan,
mendorong, dan
memfasilitasi ASN untuk
menulis buku;
2. Menerbitkan buku ASN
dan menjalin kerja sama
dengan penerbit dan
pihak ketiga;
3. Meningkatkan reputasi
Sabisabu untuk kalangan
yang lebih luas.
Program:
a. Terwujudnya gerakan
ASN menulis buku:
1) Memperkenalkan dan
mensosialisasikan
Sabisabu kepada
khalayak;
2) Mengadakan seminar
luring dan daring
sebulan sekali;
3) Mengadakan
workshop kepenulisan
bagi ASN;
4) Mengadakan lomba
dan sayembara
menulis untuk
dijadikan antologi.
b. Memfasilitasi ASN
menulis buku
1) Membantu pejabat
birokrasi untuk
menuangkan
pemikirannya dalam
bentuk buku (tim
Sabisabu yang
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menuliskan);
2) Memberikan
pendampingan
penulisan buku pejabat
atau ASN.
c. Terwujudnya penerbitan
buku ASN
1) Melakukan kerja
sama dengan pihak
ketiga dalam rangka
penerbitan buku pejabat
atau ASN;
2) Melakukan MoU
dengan penerbit untuk
menerbitkan buku
pejabat atau ASN;
3) Mendirikan penerbitan
Sabisabu.
d. Kerja sama penerbitan
buku dalam hal
sponsorship

1) Membuat proposal kerja sama dengan pihak
luar;
2) Mengundang pihak luar untuk memberikan
pandangan terhadap program dan kegiatan
Sabisabu.
e. Terwujudnya branding Sabisabu
1) Mengelola media sosial dalam rangka
peningkatan citra dan reputasi Sabisabu, yaitu
Youtube, instagram, facebook, twitter, dan Tiktok;
2) Mengutus pengurus Sabisabu untuk mengisi
kegiatan sebagai narasumber di media-media;
3) Mengadakan kegiatan promosi dan
penyampaian informasi terkait Sabisabu kepada
media elektronik (televisi dan radio), koran, dan
media lain, baik lokal maupun nasional.
f. Terwujudnya peningkatan citra institusi Sabisabu
1) Pembuatan logo Sabisabu;
2) Membuat dan mengelola website;
3) Membuat desain quote pengurus Sabisabu dan
diterbitkan di media sosial Sabisabu.

Gambar 1. Struktur Organisasi Sabisabu
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Korupsi dan Dampaknya
bagi Perekonomian Bangsa

S

ebagaimana kita ketahui,
permasalahan korupsi di Indonesia
merupakan masalah yang sangat
sulit dipecahkan hingga saat ini. Korupsi
sudah menjadi penyakit kronis yang sulit
untuk ditemukan obatnya. Hampir setiap
urusan masyarakat tidak bisa dilepaskan
dari jerat praktik korupsi. Persengkokolan
antara politisi, penguasa, dan pengusaha
sudah lama menjadi modus korupsi.
Upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia sebenarnya sudah menjadi
agenda dari setiap rezim yang berkuasa
sejak zaman orde lama, orde baru,
hingga orde reformasi (Harry Azhar
Aziz, 2015). Lebih jauh dikatakan, bahwa
berbagai badan anti korupsi dibentuk,

Adrinal8

berbagai aturan diterbitkan, serta
serangkaian inisiatif program
dan kegiatan hingga mekanisme
pengawasan internal digulirkan,
tetapi tampaknya belum
membuahkan hasil yang optimal,
sehingga kasus korupsi makin
merajalela.
Melihat sejarah panjang korupsi
di atas, dan masifnya perilaku
korupsi yang terus berkembang
hingga dikategorikan sebagai
extraordinary crime, terbersit
dalam pikiran kita, apakah korupsi
merupakan budaya turuntemurun sejak dulu?
8Analis Kebijakan Ahli Madya pada Puslitbangwas

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

Artikel Bebas

Budaya memiliki
makna segala hal yang
berhubungan dengan
budi dan akal manusia.
Dari definisi tersebut
dapat disimpulkan bahwa
budaya merupakan perilaku
positif yang berasal dari
akal budi manusia. Jika
parameternya adalah akal
budi, maka perilaku yang
dihasilkan oleh budaya,
mempunyai unsur kebaikan
dan memberikan manfaat
untuk masyarakat. Dengan
demikian, korupsi tentu saja
tidak bisa kita kategorikan
sebagai budaya.
Korupsi merupakan
perbuatan busuk yang
mempunyai daya rusak
sangat luar biasa.
Korupsi memengaruhi
perekonomian nasional,
meningkatnya kemiskinan
dan ketimpangan sosial,
merusak mental dan
budaya bangsa, mendistorsi
hukum, serta memengaruhi
kualitas layanan publik.
Semakin tinggi korupsi
di suatu negara, bisa
dipastikan negara tersebut
tidak akan sejahtera dan
dapat dipastikan layanan
publiknya tidak baik.
Sebaliknya, di negara yang
sangat rendah tingkat
korupsinya, negara tersebut
sejahtera/maju, serta
kehidupan sosial dan
pelayanan publiknya baik.

Beberapa waktu yang lalu
saya pernah melakukan
perjalanan dinas ke salah
satu negara di Skandinavia.
Saya melihat begitu
baiknya pelayanan publik
di negara tersebut. Di
negara Denmark dari hasil
penelusuran saya selama
beberapa hari di sana
memperlihatkan keteraturan
dan bagaimana negara bisa
memberikan pelayanan
publik yang baik. Gaya hidup
para pejabat pemerintahan
di sana juga sangat
sederhana.
Melihat korupsi yang
masif dan daya rusaknya,
maka sudah selayaknya
seluruh komponen bangsa
memerangi korupsi dan
mencegahnya supaya tidak
membudaya di Indonesia.
Artinya, korupsi tidak
menjadi kebiasaan yang
dianggap wajar. Perilaku
korupsi bisa saja dianggap
perbuatan yang wajar, jika
masyarakat sudah bersikap
permisif terhadap korupsi
dan tidak membangun
sikap anti korupsi. Oleh
sebab itu, pencegahan dan
pemberantasan korupsi
harus melibatkan seluruh
masyarakat Indonesia.
Peran masyarakat dalam
memberantas korupsi
dapat dilakukan melalui tiga
pendekatan, yaitu preventif,
detektif, dan advokasi.

Pada strategi preventif,
masyarakat berperan
aktif mencegah terjadinya
perilaku koruptif, misalnya
dengan tegas menolak
permintaan pungutan
liar dan membiasakan
melakukan pembayaran
sesuai dengan aturan.
Strategi detektif ditunjukkan
dengan peran serta
masyarakat aktif untuk
melakukan pengawasan
dalam rangka mendeteksi
terjadinya perilaku koruptif
sedini mungkin. Strategi
advokasi mempunyai
makna bahwa masyarakat
aktif melaporkan tindakan
korupsi kepada instusi
penegak hukum dan
mengawasi proses
penanganan perkara
korupsi.
Diakui atau tidak diakui,
budaya korupsi sudah
membudaya dalam tata
kelola pemerintahan kita
serta sudah membudaya
di tengah-tengah sebagian
masyarakat, sehingga untuk
mengikisnya diperlukan
upaya yang sangat
ekstra dan kesungguhan
yang luar biasa. Untuk
memberantas korupsi bisa
dimulai dari hal-hal yang
kecil melalui perilaku hidup
sederhana dan keteladanan
kepemimpinan. Mengajari
anak-anak tentang nilainilai moral yang selalu
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menjunjung tinggi nilai-nilai
kejujuran bisa dilakukan
sejak dini. Jika hal ini bisa
dilaksanakan sejak awal,
pemberantasan korupsi di
Indonesia bisa berjalan lebih
efektif.

lalu bekas Ketua Umum
Partai. Dengan demikian
korupsi sudah sangat
membahayakan dan
menggoyahkan sendi-sendi
Negara, jika hal ini terus
dibiarkan.

Pada dampak indeks
korupsi yang tinggi, yang
menderita adalah rakyat
jelata, karena hak-haknya
sebagai warga negara
dimakan oleh kerakusan
para pejabatnya. Kita
menyaksikan bagaimana
kualitas bangunan, jalan,
dan jembatan menjadi
kurang baik karena
sebagian dana untuk
pembangunannya disunat
oleh para pejabat yang
rakus. Lebih parah lagi
korupsi sudah sampai ke
hal-hal yang bersifat religius
seperti adanya penggelapan
dana pembangunan tempat
ibadah. Yang terbaru adalah
korupsi dana Bansos yang
melibatkan salah seorang
Menteri Kabinet Indonesia
Maju.

Mayoritas rakyat yang
tidak melakukan korupsi
seharusnya berpartisipasi
dalam memberantas
korupsi yang dilakukan
oleh minoritas, karena
korupsi hanya dilakukan
oleh minoritas dan bukan
mayoritas (Syed Hussein
Alatas, 2015). Berdasarkan
hal tersebut kita
mengetahui bahwa hanya
sebagian kecil masyarakat
yang melakukan korupsi,
yaitu politisi, pejabat
birokrasi, dan pengusaha
yang melakukan
persengkongkolan,
sehingga merugikan
keuangan negara.

Menurut Soedarso (2015),
salah satu penyebab
korupsi di Indonesia adalah
korupsi sebagai way of life
dari banyak orang. Kita bisa
menyaksikan pejabat yang
tertangkap tangan (OTT)
oleh KPK sebagian besar
adalah pejabat Negara,
seperti Bupati, Walikota,
Gubernur, dan Menteri.
Juga beberapa waktu yang
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Simpulan
Dapat disimpulkan
bahwa budaya korupsi
akan menghancurkan
peradaban suatu bangsa,
menghancurkan sistem
perekonomian, dan yang
lebih parah lagi akan
menghancurkan mentalitas
suatu bangsa, terutama
pada para generasi
mudanya. Untuk mengikis
budaya korupsi tersebut
sejak awal kita harus
mengajarkan kepada
anak-anak, keluarga-

keluarga, dan sahabatsahabat kita, tentang
nilai-nilai moralitas yang
bernama kejujuran, karena
kejujuran suatu bangsa
itulah yang akan menjadi
modal pembangunan
suatu bangsa menjadi
bangsa yang besar, maju,
dan beradab. ASN harus
memberikan keteladanan,
termasuk para pejabat
mulai dari yang terendah
hingga tertinggi. Budaya
hidup sederhana perlu terus
dikembangkan, bukan hanya
jargon atau seremonial
belaka, melainkan terlihat
dalam keseharian.
Penegakan hukum tanpa
tebang pilih perlu terus
dilakukan. Pemberian gaji
dan tunjangan yang cukup
memadai bagi ASN dan
pejabat pemerintahan
sejauh ini sudah dilakukan.
Berbagai pemberian
penghargaan, misalnya
kepada tokoh anti korupsi.
Di lingkungan ASN juga ada
penghargaan ASN Inspiratif
(The Future Leader) yang
bisa dijadikan sebagai
teladan dari ASN, pejabat,
dan tokoh tersebut.
Segala upaya memberantas
korupsi harus terus
digelorakan, terlebih di
bulan Desember ini akan
ada peringatan Hari Anti
Korupsi Sedunia. Peringatan
ini jangan hanya sebatas
seremonial belaka.

Artikel Bebas
Namun, perlu langkah dan hasil nyata dari
segala upaya yang sudah dilakukan selama
ini terkait pemberantasan korupsi untuk
membangkitkan ekonomi yang semakin
memburuk di tengah pandemi Covid-19 yang
hingga saat ini belum mereda. Diharapkan
dengan peringatan ini, keterlibatan
masyarakat dalam menyosialisasikan nilainilai anti korupsi semakin meluas, sehingga
dapat meningkatkan pemahaman dan
mendorong keterlibatan masyarakat dalam
mencegah korupsi.
Selain itu, perlu komitmen yang kuat
untuk memperkuat peran dan fungsi baik
lembaga pengawasan otoritas antikorupsi
maupun lembaga pengawasan intern
pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan
memberikan kemandirian yang memadai
dalam menjalankan tugasnya agar alokasi

sumber daya penanganan pandemi
tidak dikorupsi dan tepat sasaran.
Upaya lain yang perlu dilakukan
adalah merawat demokrasi dan
mempromosikan partisipasi warga
pada ruang publik. Pelibatan
kelompok masyarakat sipil dan
media pada akses pembuatan
kebijakan harus dijamin oleh
pemerintah dan DPR agar kebijakan
tersebut akuntabel. Terakhir, dalam
memublikasikan dan menjamin akses
data yang relevan pemerintah harus
memastikan adanya akses data bagi
masyarakat. Informasi dan data yang
mudah diakses oleh masyarakat
perlu dijamin sebagai hak masyarakat
dalam memperoleh informasi dan
data secara adil dan setara.
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Puslitbangwas BPKP,
Knowledge Center-nya BPKP
Mufti MS9

M

ungkin bisa dibilang sedikit berlebihan ketika membuat tulisan dengan
judul di atas. Namun, sebagai salah seorang insan Puslitbangwas
BPKP merasakan bahwa peran Puslitbangwas BPKP selama ini cukup
penting dalam perjalanan panjang BPKP sebagai “Auditor-Presiden” dalam
mengawal akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan.
Knowledge Center merujuk pada banyaknya sumber pengetahuan di
Puslitbangwas, antara lain hasil litbang yang menjadi rujukan pengawasan
BPKP, kumpulan inovasi seluruh unit, proyek perubahan diklat kepemimpinan,
serta disertasi dan tesis peserta tugas belajar. Semuanya terhimpun dalam
Knowledge Management System (KMS), di samping pengetahuan tacit dan
pedoman pengawasan.

9Subbagian Kepegawaian dan Umum pada Puslitbangwas
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Selain KMS, Puslitbangwas
juga mempunyai resource
center. Perpustakaan yang
ditata rapi dengan membuat
katalog akan memudahkan
pengguna dalam mengulik
pengetahuan sebagai
literatur yang menjadi
fondasi dalam melakukan
kegiatan penelitian
dan pengembangan
pengawasan. Literatur
dalam bentuk buku yang
berisi teori dan ilmu
pengetahuan lainnya buah
karya penulis dari dalam
negeri dan luar negeri,
ditambah dengan himpunan
peraturan perundangundangan yang lengkap,
tersimpan rapi dan siap
digunakan setiap saat di
ruangan Resource Center
Puslitbangwas BPKP.
Literatur tersebut disimpan
secara digital dalam
Knowledge Management
System (KMS)-nya
Puslitbangwas BPKP,
yang merupakan salah
satu media kebanggaan
Puslitbangwas BPKP dalam
berbagi ilmu pengetahuan
bagi pegawai di lingkungan
BPKP dan stakeholders
lainnya.
Kedua hal di atas,
diharapkan menjadi tempat
bagi insan Puslitbangwas
BPKP dalam meningkatkan
skill, competence, dan
attitude yang mampu
menunjang keberhasilan

Puslitbangwas BPKP
sebagai bagian dari
BPKP dalam rangka
melaksanakan tugas dan
fungsi BPKP di bidang
pengawasan keuangan dan
pembangunan.
Hal baru lainnya tahun ini
adalah penataan ulang lobi
lantai IV Puslitbangwas,
dengan desain mural di
dinding serta perlengkapan
ruangan yang memberikan
kenyamanan seperti lampu
hias, meja barista, sofa,
dan bean bag. Ruangan ini
sangat nyaman sebagai
tempat berdiskusi,
bersantai, dan bertukar
pengalaman.
Dalam knowledge
management, hal ini disebut
dengan ba’, yaitu tempat
yang mendukung berbagi
pengetahuan. Ruangan
yang sejuk, bersih, dan
indah ini kadang-kadang
juga sebagai tempat
bermusik litbangers untuk
menghibur dalam acaraacara tertentu. Penataan
lobi dan resource center
ini merupakan “warisan”
dari Kepala Bagian Tata
Usaha, Sutisna, yang
menyelesaikan masa
jabatannya di akhir
tahun 2021. Diharapkan
keberadaan fasilitas
ini dapat memberikan
semangat dalam
bekerja dan mampu

mengekspresikan kinerja
Puslitbangwas BPKP yang
lebih baik.
Revitalisasi lobi
Puslitbangwas BPKP
diharapkan mampu
meningkatkan motivasi
dan semangat insan
Puslitbangwas BPKP
lebih tekun dalam
bekerja sehingga
mampu menghasilkan
produk kinerja yang lebih
berkualitas dan bermanfaat.
Dengan jargon “Berpijak
pada Ilmu, Berorientasi
pada Manfaat” yang
menjadi napasnya insan
Puslitbangwas BPKP dalam
bekerja dan berkarya,
tentunya dukungan literatur
menjadi kebutuhan yang
harus tersedia setiap
kali diperlukan dalam
melakukan penelitian
dan pengembangan
(litbang). Diharapkan hasil
litbang ini bermanfaat,
tepat waktu, dan dapat
menjadi salah satu bahan
penyusunan/pertimbangan
bagi pimpinan dalam
pengambilan keputusan/
kebijakan, serta mampu
menambah pengetahuan
bagi siapapun yang
memanfaatkan produk
kinerja Puslitbangwas BPKP.
Maju terus Puslitbangwas
BPKP, hadir dan bermanfaat
bagi ibu pertiwi!
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Lomba Lari Virtual Run II BPKP
Putut Hardiyanto3

3Subkoordinator Program, Evaluasi dan Pelaporan Penelitian dan Pengembangan
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Amdi Veri Darma yang sebelumnya menjadi
Koordinator Cabang Olahraga Catur karena
perpindahan jabatan dari Kepala Biro MKOT ke
Kepala Puslitbangwas mulai bulan Agustus 2021
telah sah menjadi Koordinator Atletik, Renang,
dan Panahan. Hal ini sesuai dengan keputusan
Kepala BPKP sebagai Pembina Olahraga dan Seni
di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan. Jabatan koordinator yang
ditinggalkan Amdi saat ini diisi oleh Setya Nugraha
karena secara ex-officio merupakan Kepala Biro
MKOT yang baru.
Laki-laki kelahiran Medan 1963 ini tidak asing
dengan atletik karena semasa masih duduk di
bangku SMA telah merasakan beradu lari sprint
dengan atlit nasional Mardi Lestari saat mengikuti
seleksi PON. Mardi Lestari berhasil masuk semi
final pada perhelatan Olimpiade di Seoul, tahun
1988. Dialah yang mengalahkan rekor pelari
Purnomo. Mardi berhasil mencapai garis finish
dalam waktu 10,02 detik. Sementara, untuk jarak
200 meter rekor yang dicapai adalah 21,47 detik.
Gelar pelari tercepat se-Asia Tenggara ini berhasil
bertahan selama 20 tahun. Amdi Veri Darma
berhasil masuk STAN dan tidak lagi menekuni
olahraga lari sprint. Inilah sekelumit kisah masa lalu
dua pelari asal Medan yang kemudian memasuki
jalur profesi yang berbeda.

Mengawali kiprah sebagai
koordinator atletik, pria yang selalu
terlihat energik dan murah senyum
ini langsung menggandeng
komunitas lari 33RUN BPKP untuk
kembali menggelar lomba lari
virtual yang diikuti oleh 98 peserta
dari 4 unit eselon I, 1 unit kerja
pusat, dan 16 kantor perwakilan.
Adapun pergelaran lomba lari
Virtual Run BPKP perdana yang
berlangsung tanggal 1-25 Mei
2021 dalam rangka merayakan
HUT BPKP ke-38 jumlah
pesertanya mencapai 303 orang.
Lomba lari Virtual Run BPKP II
diadakan pada 27 Oktober 2021
sampai dengan 5 November 2021
dalam rangka merayakan Hari
Sumpah Pemuda ke-93 dan Ulang
Tahun Komunitas Pelari BPKP
33RUN ke-2. Lomba yang dibuka
oleh Sekretaris Utama BPKP
Ernadhi Sudarmanto pada hari
Kamis tanggal 28 Oktober 2021
ini diikuti oleh peserta lomba yang
seluruhnya bertugas di kantor
pusat BPKP.
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Jelang HUT Kemerdekaan
ke-76 Republik Indonesia
Vivi Diyastani10

K

esibukan yang dialami dalam penugasan sehari-hari tidak
menjadi halangan bagi segenap warga Puslitbangwas BPKP
atau yang akrab disebut “Litbangers Sejati” untuk menyambut
HUT ke-76 Republik Indonesia. Demi mewujudkan kesuksesan
penyambutannya, Kepala Puslitbangwas BPKP memberikan arahan
terkait perayaan HUT tersebut. Upaya yang dilakukan adalah
berperan serta dalam lomba yang diselenggarakan oleh Panitia
HUT dari kantor Pusat BPKP. Salah satu kegiatan lomba yang diikuti
adalah menghias gapura dan lobi serta ruang kerja Puslitbangwas.
Kegiatan menghias lobi dan ruang kerja Puslitbangwas sepenuhnya
dilakukan oleh pegawai Puslitbangwas. Momen seperti ini juga

10Pegawai pada Puslitbangwas
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sekaligus menjadi ajang memadu kekompakan para litbangers
sejati. Meski demikian, pada kegiatan tersebut protokol kesehatan
tetap ditegakkan demi mencegah penyebaran virus Corona
Covid-19. Berbagai cara dilakukan agar kegiatan menghias gapura
dan lobi itu tetap bisa berlangsung dengan menyenangkan tanpa
perlu menciptakan kerumunan manusia.
Beberapa kegiatan yang menuntut terjalinnya kekompakan dalam
bekerja, antara lain pembagian tugas untuk memasang balon di
depan pintu lift dan pembuatan ornamen yang setelah selesai
dibuat, dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada tim yang
memasangnya di langit-langit kantor Puslitbangwas. Selain itu, ada
tim yang bertugas membuat miniatur lomba 17 Agustus-an, seperti
lomba kelereng dan panjat pinang.
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Rapat Kerja Puslitbangwas BPKP 2021
Chekat F Rosyadi¹¹

R

apat kerja (Raker) Pusat Penelitian dan
Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas)
BPKP Tahun 2021 yang diadakan di Bogor
pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2021
mengusung tema “Dukung Prioritas Pengawasan
BPKP, Tingkatkan Kinerja Penelitian dan
Pengembangan”. Raker tersebut diikuti oleh pegawai
Puslitbangwas dari jajaran pimpinan, manajemen,
pegawai fungsional, pegawai tata usaha, CPNS, dan
pegawai tidak tetap. Pemilihan tema rapat kerja
tersebut sebagai bentuk komitmen Puslitbangwas
dalam memberikan kemanfaatan dengan menjadi
penggerak utama pengawasan intern BPKP dan
APIP, memenuhi agenda prioritas pengawasan, serta
permintaan dari pimpinan. Dalam kegiatan tersebut,
Kepala BPKP membuka kegiatan secara daring.

11Pegawai pada Puslitbangwas
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Dalam arahannya, Kepala
BPKP menekankan bahwa
• para Kepala Pusat di BPKP
tidak hanya melayani
auditor internal di BPKP,
melainkan juga seluruh
auditor internal pemerintah;
• peran dan fungsi Kepala
Pusat dioptimalkan dalam
memberikan kontribusi
secara maksimal kepada
auditor internal pemerintah
se-Indonesia;
• Puslitbangwas BPKP
didorong untuk
mengetahui kebutuhan
auditor internal pemerintah
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•

•

•

•

•

dan isu strategis yang
menjadi perhatian;
Kepala Puslitbangwas
BPKP lebih berperan
dalam pengawasan
dengan mendorong
untuk melakukan kajian
yang bersifat akademis
dan praktis;
Puslitbangwas perlu
berkomunikasi dengan
unit teknis kedeputian
guna menangkap
isu yang sedang
berkembang dan
tantangan di masa
depan;
Puslitbangwas perlu
meningkatkan kecepatan
dalam melakukan kajian
tanpa mengurangi
kualitas hasil kajian;
Puslitbangwas perlu
lebih aktif mencari
informasi sebagai bahan
kajian;
hasil kajian
Puslitbangwas perlu
segera disampaikan ke
stakeholders dan/atau
peminta informasi kajian.

Selanjutnya, Kepala
Puslitbangwas
menyampaikan harapannya
kepada pegawai
Puslitbangwas untuk
senantiasa bersemangat
dalam bekerja. Dalam
upaya peningkatan kinerja,
diperlukan perbaikan
metode kerja. Dalam kondisi
pandemi, virtual meeting

menjadi sebuah keharusan.
Materi yang dibawakan
oleh Dale Carnegie dapat
memberikan insight
bagaimana bekerja dalam
tim secara virtual agar lebih
efektif dan efisien.
Kepala Puslitbangwas juga
menekankan peran penting
dari hasil penelitian dan
pengembangan untuk dapat
dimanfaatkan oleh para
pemangku kepentingan,
baik di internal BPKP
maupun eksternal BPKP.
Kajian yang dilakukan oleh
Puslitbangwas diharapkan
dapat menyeimbangkan
antara sisi akademis dan
sisi praktik sehingga hasil
kajiannya memiliki dasar
yang kuat dan sekaligus
dapat diimplementasikan
dengan baik.
Dalam kurun waktu satu
semester di awal tahun
2021, Puslitbangwas
menghasilkan beberapa
keluaran, antara lain berupa
1. kebutuhan Prime Mover
BPKP;
2. survei (dalam rangka
HUT ke-38 BPKP);
3. pengelolaan inovasi;
4. reformasi birokrasi;
5. quality assurance atas
kajian yang dilaksanakan
oleh unit kerja BPKP;
6. penyediaan pengetahuan
yang dibutuhkan;
7. penerapan penyetaraan
jabatan fungsional;

8. penentuan Standar
Biaya Keluaran (SBK)
Pengawasan BPKP.
Membangun Kepercayaan
dalam Tim Virtual oleh Dale
Carnegie
Dalam pelatihan yang
dibawakan oleh Dale
Carnegie, ditekankan
bahwa tim virtual harus
berlandaskan jalan dan
tujuan bersama meskipun
melalui jaringan teknologi
komunikasi. Ini disebabkan
tim virtual memiliki
perbedaan dengan tim
reguler, terutama dalam
aspek verbal saat tim virtual
tidak dapat mengetahui
perasaan rekan tim serta
aspek asumsi ketika dalam
rapat virtual tidak ada yang
berpendapat dianggap
bahwa semua memahami
dan setuju.
Pemapar dari Dale Carnegie
juga menyampaikan
beberapa keuntungan
dari tim virtual, antara
lain efisiensi waktu,
bebas bekerja di mana
saja, mengurangi waktu
perjalanan, lebih hemat
biaya, lebih produktif,
faktor kesehatan, dan
keselamatan kerja. Melihat
karakteristik tim virtual
tersebut, perlu diidentifikasi
faktor sukses agar tim
ini bisa lebih optimal
kinerjanya.
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Adapun faktor-faktor tersebut antara
lain sebagai berikut:
1. Membangun hubungan;
2. Membangun kepercayaan;
3. Membangun komunikasi;
4. Membangun kolaborasi;
5. Membangun komitmen.
Kelima faktor tersebut saling mengikat
dan kuncinya adalah “TRUST” melalui
sarana komunikasi yang baik.
TRUST dapat dibangun dengan cara
mendengarkan, berkomentar yang
relevan, dan ekspresi respons terhadap
apa yang diucapkan.
Closing the Execution Gap oleh
Dunamis
Beberapa hal yang disampaikan oleh
pemateri dari Dunamis dalam sesi ini
adalah
1. jangan takut mencoba cara
yang baru dan berbeda untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik.
Kita perlu mengubah cara pikir,
cara pandang, dan cara melakukan
sesuatu;
2. perubahan dapat diawali dari
respons individu yang memengaruhi
perubahan dalam tim. Perubahan
Gambar 1. Empat Kuadran Respons
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dalam tim membawa perubahan dalam
organisasi;
3. cara pandang/paradigma/mindset dari
seseorang memengaruhi perilaku dan
hasil. Paradigma negatif menganggap
bahwa kita merupakan hasil dari
lingkungan sekitar dan kita adalah
korban. Paradigma positif menganggap
kita adalah produk dari pilihan kita dan
membuat kita menjadi proaktif;
4. proaktif membuat kita berpikir lebih
dahulu sebelum bertindak atau
memberikan respons, termasuk berpikir
tentang konsekuensi yang kita terima
atas respons yang kita berikan. Respons
kita dapat diklasifikasikan dalam empat
kuadran seperti pada Gambar 1.
5. bekerja dalam tim membutuhkan
kepercayaan agar hasilnya maksimal.
Kepercayaan berkaitan erat dengan
emosi setiap anggota tim. Besar
kecilnya kepercayaan di dalam tim
dapat diibaratkan dengan “rekening
bank emosi” sebanding dengan
besar kecilnya kepercayaan. Untuk
memperbesar rekening bank emosi
diperlukan pemahaman ‘mata uang’
orang-orang dalam tim secara tulus
dan konsisten sebagai persiapan untuk
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menghadapi perubahan
yang membutuhkan saldo
rekening bank emosi yang
lebih besar.
6. Trust-talk dapat dilakukan
oleh pimpinan dan tim
dengan membangun
budaya saling percaya
dalam tim, termasuk ketika
bekerja secara remote.
Setidaknya ada tiga belas
perilaku interaksi tim yang
dapat menumbuhkan
kepercayaan, yaitu
a. bicara terus terang;
b. menunjukkan rasa
hormat;
c. menciptakan
transparansi;
d. memperbaiki kesalahan;
e. menunjukkan loyalitas;
f. memberikan hasil;
g. menjadi lebih baik;
h. menghadapi kenyataan;
i. memperjelas harapan;
j. mempraktikkan
akuntabilitas;
k. mendengarkan terlebih
dahulu;
l. memenuhi komitmen;
m. memberikan
kepercayaan.
Khusus bagi tim yang
bekerja secara remote,
perlu ditekankan pada poin
b), i), j), k), dan m).
Selain itu, di dalam tim
terdapat beberapa tingkatan
keterlibatan anggota tim pada
kinerja tim yang bervariasi
sebagaimana terdapat pada
Gambar 2.

Gambar 2. Tingkatan Keterlibatan Anggota Tim

Dalam Raker juga dipaparkan hasil kinerja subunit
kerja di Puslitbangwas selama satu semester. Secara
umum hasil kinerja subunit Puslitbangwas dapat
dilihat pada uraian berikut ini:
1. Bagian Tata Usaha (TU)
Bagian TU memaparkan realisasi keuangan
selama satu semester melalui aplikasi OM-SPAN
termasuk penyerapan anggaran sampai dengan
semester I dan evaluasinya. Adapun evaluasi di
subbagian Kepegawaian dan Umum, antara lain
masalah administrasi Gerakan Disiplin Nasional
(GDN), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penilaian
3600, Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit
(DUPAK), Mapping Potensi dan Kompetensi
Pegawai, serta Perpustakaan Puslitbangwas yang
masih belum terkelola dengan baik.
2. Bidang Penelitian Pengawasan
Bidang Penelitian Pengawasan memaparkan
target bidang selama tahun 2021 yang terdiri dari
9 tema penelitian/kajian dan 1 tema kajian current
issue. Adapun realisasi keluaran sampai dengan
Juni 2021 adalah 5 kajian pengawasan, 1 policy
brief, dan 1 survei persepsi.
3. Bidang Pengembangan dan Inovasi Pengawasan
Bidang ini memaparkan rencana kinerja di tahun
2021 yang terdiri dari publikasi hasil litbang,
seminar hasil litbang, sosialisasi hasil litbang,
penataan database hasil litbang, pengelolaan
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Library Café, dan
pengelolaan manajemen
inovasi. Untuk realisasi
sendiri sudah dilakukan
dan akan tetap dilakukan
juga di semester II.
Adapun untuk seminar
hasil dan sosialisasi
direncanakan dilakukan
pada semester II tahun
2021.
Selain acara serius dan
formal sesuai dengan
tema Raker, tim panitia
menyusun serangkaian
acara yang tidak kalah
menarik. Saat pagi hari,
peserta Raker yang terdiri
dari seluruh pegawai
Puslitbangwas diminta
untuk hadir di lapangan
dengan kostum kasual yang
seragam. Acara tersebut
diawali dengan senam pagi
dan berbagai permainan
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yang bertujuan untuk
membangun kekompakan
dan kebersamaan dengan
tetap menerapkan protokol
kesehatan (prokes). Acara
dilanjutkan dengan kegiatan
“tukar-kado” yang sudah
disiapkan oleh masingmasing peserta.
Acara lainnya adalah malam
budaya kerja. Acara ini
selain untuk mengakrabkan
pegawai di Puslitbangwas
dengan berbagai hiburan,
juga sebagai ajang
perpisahan bagi beberapa
pegawai Puslitbangwas
yang menjelang masa
pensiun dan bermutasi ke
unit lain di BPKP. Acara yang
dipandu oleh Chekat dan
Yulia serta didukung oleh
pengisi acara dari pegawai
Puslitbangwas mampu
memberikan hiburan

tersendiri di malam itu.
Selain itu, dari games yang
dirancang oleh panitia juga
diselenggarakan pembagian
doorprize kepada pegawai
yang beruntung. Alhasil,
semua senang, semua
gembira, dan semua
bahagia. Itulah harapan tim
panitia.
Secara keseluruhan Raker
Puslitbangwas BPKP Tahun
2021 berjalan dengan
baik atas kerja sama dan
dukungan berbagai pihak.
Tagline “Puslitbangwas
Berpijak pada Ilmu,
Berorientasi pada Manfaat”
merupakan nilai yang yang
harus dipahami oleh semua
insan Puslitbangwas.
Sampai jumpa di Raker
Puslitbangwas BPKP
selanjutnya!
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Pengenalan Singkat
Knowledge Management
M. Tasya Renaldo KM4

P

ada tahun 2011, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPAN-RB) mengeluarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan
(Knowledge Management), yang ditindaklanjuti
oleh BPKP dengan membuat kajian-kajian
tentang Knowledge Management dan Road Map
Implementasi Knowledge Management di BPKP.
Pada tahun 2019 terbit Keputusan Kepala BPKP
Nomor Kep-331/K/LB/2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan dalam
rangka Meningkatkan Inovasi Pengawasan di
Lingkungan BPKP dan Keputusan Kepala BPKP

Nomor Kep-205/K/DL/2019
tentang Pengembangan
Sistem Pembelajaran Sumber
Daya Manusia di Lingkungan
BPKP yang menyebutkan
bahwa KM merupakan
bagian dari tatanan/rumah
pengelolaan GIA CORPU. Ini
menunjukkan bahwa BPKP
menyadari pentingnya peran
KM sebagai media untuk
pengumpulan, penyimpanan,
dan penyebaran pengetahuan
tentang pengawasan intern
pemerintah.

4Subkoordinator Pengembangan, Inovasi, dan Manajemen Pengetahuan
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Dalam Keputusan Kepala
BPKP Nomor 331/K/
LB/2019 tersebut
disebutkan terdapat tiga
komponen utama KM
(pengelolaan pengetahuan),
yaitu manusia, proses, dan
teknologi. Jadi, pengelolaan
pengetahuan akan sukses
dilaksanakan apabila ketiga
komponen tersebut dapat
saling mendukung.
Manusia, dalam hal
ini orang/pegawai,
merupakan unsur yang
sangat penting dalam
pengelolaan pengetahuan,
karena merupakan sumber
pengetahuan yang dapat
berbentuk tacit knowledge
dan explicit knowledge,
kemudian disebarkan
sehingga dapat diperoleh
para pencari pengetahuan.
Pekerjaan rumah yang ada
saat ini adalah bagaimana
agar para manusia ini
secara sukarela terlibat
dalam kegiatan pengelolaan
pengetahuan, baik sebagai
pemilik maupun pencari
pengetahuan. Untuk itu,
perlu dibentuk lingkungan
yang mendukung budaya
berbagi pengetahuan.
Inilah yang disebut dengan
proses.

Untuk mendukung proses tersebut, komponen memegang
peranan penting. Teknologi ini dapat berupa aplikasi
atau Portal KMS BPKP. Aplikasi ini merupakan repositori,
gudang pengetahuan, dan sarana berdiskusi yang
diharapkan akan mendukung pengelolaan pengetahuan di
BPKP. Selain itu, aplikasi tersebut juga perlu didukung oleh
jaringan dan media penyimpanan yang memadai.
Di era pandemi seperti saat ini, kegiatan berbagi
pengetahuan sesungguhnya dapat semakin luas
jangkauannya. Kegiatan berbagi pengetahuan tidak lagi
terbatas pada ruang atau waktu tertentu. Kegiatan ini
tidak harus dilakukan dengan cara mengumpulkan orang
banyak dalam satu ruangan, melainkan bisa dilakukan
secara daring melalui aplikasi “meeting online”. Dengan
demikian, peserta bisa datang dari berbagai lokasi
sekaligus. Selain itu, kegiatan berbagi pengetahuan
tersebut tidak hanya terhenti pada saat pelaksanaan
kegiatan. Dokumen hasil kegiatan berbagi pengetahuan
juga dapat disimpan rapi di aplikasi KMS, sehingga bisa
diakses kapanpun dan di manapun.
Kegiatan pengelolaan pengetahuan adalah kegiatan yang
harus terus-menerus dilakukan. Kegiatan ini bergerak
mengikuti perkembangan zaman. Namun, diperlukan
partisipasi aktif dari seluruh pihak agar kegiatan ini
dapat menghasilkan inovasi pengawasan yang dapat
meningkatkan kinerja organisasi di masa depan.
Gambar 1. Model Pengelolaan Pengetahuan
(Juhana Salim, 2007)

Di BPKP, kegiatan berbagi
pengetahuan bisa dilakukan
secara langsung melalui
sosialisasi, internalisasi,
knowledge sharing pada
Library Café, atau media
tulisan, video, dan infografis.
V O L . I V / N O . 2 / 2 0 2 1 65

Berita Litbang

Seminar dan
Forum Duta KMS
Tahun 2021
Dara Mustika¹²

S

eminar Hasil Penelitian Puslitbangwas
BPKP dan Forum Duta KMS tahun 2021
diselenggarakan pada tanggal 7 dan 8
Desember 2021 di Hotel Grand Inna Malioboro,
Yogyakarta. Peserta berasal dari unit kerja di
lingkungan BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP
di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan
dengan metode hybrid, yaitu tatap muka terbatas
sesuai dengan protokol kesehatan dan video
conference zoom meeting. Metode hybrid digunakan
karena pandemi Covid-19 belum mereda. Namun,
hal ini tidak mengurangi makna dan manfaat
yang diperoleh oleh peserta seminar dan forum
kelitbangan.
Dalam laporannya, Rury Hanasri sebagai ketua
panitia sekaligus peneliti madya selaku Koordinator
Pengembangan dan Inovasi Pengawasan

12Pegawai pada Puslitbangwas
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menyampaikan bahwa
seminar dan forum Duta KMS
tahun 2021 dilaksanakan
berdasarkan satu semangat
untuk mewujudkan
BPKP sebagai organisasi
pembelajar yang inovatif
dalam mendukung APP/D
2022. Upaya tersebut perlu
didukung oleh seluruh
pegawai dan unit kerja baik di
Pusat maupun di Perwakilan
BPKP.
Seminar dan forum Duta
KMS dibuka oleh Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta,
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Adi Gemawan, sebagai
tuan rumah. Dalam
keynote speech-nya,
Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta menyampaikan
bahwa pengetahuan sudah
digariskan sejak kita lahir
dan diperintahkan untuk
belajar pengetahuan.
Kegiatan seminar dan
diskusi forum Duta KMS
dengan tema “Pengelolaan
Pengetahuan untuk
Mendukung Agenda
Prioritas Pengawasan”
merupakan kegiatan yang
sangat baik. Seminar ini
seharusnya tidak diikuti
oleh BPKP saja. BPKP
yang menginisiasi dan
Puslitbangwas BPKP yang
menginisiasi. Pengelolaan
pengetahuan, yang
bila dikaitkan dengan
pengawasan betul-betul
dibutuhkan, karena
pengawasan tidak hanya
dari aparat pengawasan.
Pengetahuan bisa menjadi
nyata dan bermanfaat
apabila mau belajar dengan
cara mengajari. Kalau sudah
berani mengajari, maka
pengetahuan akan menjadi
bertambah. Hal tersebut
berkaitan juga dengan
apa yang dinamakan tacit
knowledge dan explicit
knowledge.
Acara dilanjutkan
dengan sambutan

dari Kapuslitbangwas
BPKP, Amdi Veri Darma.
Dalam sambutannya,
Kapuslitbangwas
menyampaikan, semoga
dari topik seminar
yang disampaikan dan
pembahasan mengenai
KMS, semua peserta
mendapatkan yang
terbaik dari acara ini. Di
manapun berada, kita harus
senantiasa mendukung
KMS sehingga budaya
ilmu pengetahuan dapat
terbangun dan harus
memanfaatkan momen ini
menjadi suatu awal bagi
kebangkitan data oriented
internal auditing.
Materi seminar
disampaikan dalam bentuk
presentasi, diskusi, dan
pembahasan. Topik kajian
yang dipresentasikan
adalah Metode
Pengawasan yang Efektif
di Era Pandemi dan Kinerja
BUMN Jasa Infrastruktur
dalam Melaksanakan
Penugasan Pemerintah.
Para pembahas kajiankajian tersebut adalah
Roberth Gonijaya (Inspektur
III Kementerian Keuangan),
Agung Nugroho Soedibyo
(Pengajar di Universitas
Indonesia; Komisaris dan
Komite Audit di beberapa
perusahaan Tbk, BUMN,
dan Non-BUMN), dan
Heli Restiati (Direktur

Pengawasan Badan Usaha
Agrobisnis, Infrastruktur,
dan Perdagangan pada
Deputi Bidang Akuntan
Negara BPKP). Adapun
materi forum Duta KMS
adalah KMS dengan
contoh pada Telkom
Corporate University dan
Melukis Infografis dengan
narasumber Eko Budiharjo
(Tribe Leader Knowledge
Management Telkom
Corporate University Center)
dan Andy Sukma Lubis
(Presentation Designer).
Acara seminar dipandu oleh
moderator Novena Mayayu
Paramitha. Penyaji paparan
sesi pertama, Purwantoro,
menyampaikan bahwa
kajian metode pengawasan
yang efektif di era
pandemi berdampak pada
percepatan tren bekerja
jarak jauh, mendorong
penyesuaian proses bisnis,
mendorong kreativitas dan
inovasi dalam pelaksanaan
pengawasan. Inovasi
tersebut memerlukan
penguatan kebijakan/
standar agar mutu hasil
pengawasan tetap terjaga.
Kajian metode pengawasan
yang efektif di era pandemi
dimaksudkan untuk melihat
keselarasan pengawasan
yang dilakukan dengan
standar, regulasi, dan
peraturan-peraturan lain.
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Kajian bertujuan untuk
memberikan penguatan
terhadap metodologi
pengawasan yang ada dan
menjadi pijakan penerapan
pengawasan intern jarak
jauh di masa mendatang.
Kajian dilakukan dengan
pendekatan kualitatif.
Penelaahan literatur terkait
dengan remote audit, CACM,
agile audit, dan participatory
audit; yang kemudian
hasil sintesis tersebut
dihadapkan dengan SKPI,
SAIPI, dan wawancara
mendalam terkait dengan
yang diperoleh dari
dokumen, literatur, dan
peraturan-peraturan yang
ada. Dalam standar kinerja
sudah diamanahkan juga
untuk berkomunikasi
dengan auditi.
Kemudian, penyaji paparan
sesi kedua, Ficky Susilo
Wahyu Apriyanto, dengan
topik kajian kinerja
keuangan BUMN Sektor
Jasa Infrastruktur. Ia
menyampaikan bahwa
latar belakang kajian ini
adalah kinerja keuangan
terkini beberapa BUMN
sektor Jasa Infrastruktur
cenderung mengalami
penurunan. Kajian bertujuan
untuk mengidentifikasi
penyebab penurunan kinerja
BUMN tersebut.
Data yang digunakan
untuk menganalisis
kinerja keuangan tersebut
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adalah Laporan Keuangan
BUMN Jasa Infrastruktur
Tahun 2010-2020, hasil
pengawasan BPKP, dan
hasil pemeriksaan BPK-RI.
Batasan dari analisis adalah
tidak dapat menggunakan
data hasil pengawasan dan
pemeriksaan untuk mencari
penyebab terjadinya
penurunan keuangan.
Hal ini disebabkan data
hasil pengawasan dan
pemeriksaan tidak
sebanding dengan data
yang akan digunakan untuk
menganalisis laporan
keuangan.
Selama ini ruang lingkup
pengawasan dan
pemeriksaan bukan entitas
BUMN-nya, melainkan
hanya parsial seperti
sebuah proyek/kegiatan.
Evaluasi atas entitas hanya
sebatas evaluasi GCG
dan tidak dilakukan setiap
tahun. Data diperoleh
dari delapan BUMN yang
bergerak di sektor jasa
infrastruktur pada tahun
2010-2020. Hasilnya
adalah pada periode tahun
2015-2020 lebih banyak
kecenderungan manipulasi
laporan keuangan
dibandingkan pada periode
tahun 2011-2015. Hal
tersebut dipengaruhi oleh
pengelolaan investasi dan
pembiayaan.
Setelah berkahirnya
seminar, acara dilanjutkan

dengan forum Duta KMS
yang menghadirkan secara
langsung narasumber
dari Telkom Corporate
University, Eko Budiharjo.
Eko menyampaikan bahwa
keberadaan Knowledge
Management (KM)
dimulai dari keinginan
untuk mendapatkan data
yang tepat, untuk orang
tepat, dan di saat yang
tepat. Tujuannya untuk
menghasilkan organizational
performance atau kinerja
organisasi. Dalam konsep
knowledge management
terdapat terminologi
berlapis, yaitu keberadaan
data yang diolah dalam
konteks tertentu sehingga
menghasilkan informasi
yang mengkristal ke dalam
knowledge dan menjadi
kebijaksanaan atau wisdom.
Dalam proses ini, salah satu
model yang cukup banyak
dikenal adalah SECI Model
yang diimplementasikan
dalam bentuk kuadran
perubahan antara tacit dan
explicit knowledge.
Model knowledge
management di masa depan
berkaitan dengan beberapa
sifat yaitu sosial, adanya
search indexing yang
modern (misalnya mesin
pencari internal organisasi),
memfasilitasi kolaborasi
antar karyawan antar unit
kerja, serta dukungan
mobile technology, individu,

Berita Litbang
atau perorangan sebagai
sentral dari pembelajaran
(individual as a center of
learning) dan pertanyaanpertanyaan internal organisasi
yang mudah terjawab.
Materi terakhir yang tak kalah
penting dibahas dalam forum
Duta KMS adalah terkait
melukis infografis. Infografis
adalah visualisasi data atau
ide, yang bertujuan untuk
menyampaikan informasi
yang kompleks pada audiens
yang dapat dengan cepat
dikonsumsi dan mudah
dipahami. Struktur Infografis
berbeda dalam tujuan yang
ingin dicapai dan berbeda
pula dalam hal sajian
infografis yang akan didesain.
Desain slide pada aplikasi
Power Point harus dapat
memiliki makna setidaknya
satu slide mengandung
satu pesan. Artinya, slide
harus dapat menghadirkan
konten visual yang mampu
memudahkan audiens
memaknai pesan yang
disajikan dan tampilan
pesannya terstruktur
sehingga memudahkan
audiens dalam memahami
slide tersebut.

Acara dilanjutkan pembacaan komitmen Duta
KMS yang diwakili oleh Bonifacius Fredy Joko
Susilo dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Barat, Rosari Oktoria Serena dari Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Utara, Dimas Bagus Laksmana
dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Hasrun
Gautomo Sirumapea dari Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara, dan Esthi Ayu Pratiwi Arifin Limi dari
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Di penghujung acara Seminar dan forum Duta
KMS, Rury Hanasri memberikan penghargaan bagi
pengelolaan KMS terbaik. Penghargaan diberikan
kepada Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara, dan Perwakilan BPKP
Provinsi DIY.
Seminar Puslitbangwas dan forum Duta KMS
BPKP 2021 ditutup dengan arahan dari Sekretaris
Utama BPKP. Beliau menegaskan agar kegiatan
seminar dan komitmen Duta KMS ini menjadi bahan
masukan terkait penyusunan kebijakan BPKP. Hasil
seminar ini akan dibakukan dan bisa dinikmati oleh
seluruh warga BPKP dan aparat pengawasan intern
pemerintah lainnya. Tindak lanjut atas seminar ini
yang terpenting adalah aksi nyata yang memberikan
manfaat bagi para stakeholders.

Dalam menyusun apapun
baik slide maupun
infografis, penting sekali
menggunakan insight data
ke dalam bahan/data yang
digunakan supaya dapat
memberikan hasil yang
cermat dan akurat.
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Pendekatan Strategi
Bagaimana Memilih dan Mengeksekusi

S

Rury Hanasri1

trategi selalu bertujuan untuk mencapai
tujuan organisasi. Dalam lingkungan
yang berubah cepat, maka diversitas dan
jangkauan lingkungan bisnis juga bertambah.
Oleh karena itu, strategi yang dipilih tidak tepat
untuk semua kondisi, one size doesn’t fit all. Untuk
mengatasi tantangan tersebut diperkenalkan
sebuah framework: the strategy palette. Palet
strategi terdiri dari lima pendekatan pola dasar
untuk strategi sebagai berikut:

1. Classical: I can predict it, but I
can’t change it;
2. Adaptive: I can’t predict it, and I
can’t change it;
3. Visionary: I can predict it, and I
can change it;
4. Shaping: I can’t predict it, but I
can change it;
5. Renewal: My resources are
severely constrained.

Gambar 1. The Strategy Palette Framework

Penjelasan dari masing-masing
strategi sebagai berikut.
Classical
“Mempercayai bahwa dunia
dapat diprediksi, bahwa dasar
kompetisi adalah stabil dan
keunggulan yang diperoleh dapat
berkelanjutan”
Tahapannya adalah 1)
menganalisis dasar keunggulan
kompetitif, menyesuaikan
1Koordinator Pengembangan dan Inovasi Pengawasan
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dengan kapabilitas organisasi dan pasar,
serta memprediksi bagaimana mereka akan
mengembangkan setiap saat; 2) merencanakan
membangun dan mempertahankan posisi; 3)
mengeksekusi dengan ketat dan efisien.
Strategi klasik adalah apa
yang diajarkan di sekolah
bisnis dan dipraktikkan
dalam beberapa bentuk
di sebagian besar fungsi
strategi di perusahaan
besar. Misalnya,
perusahaan besar yang telah mapan, memimpin
pasar dan memperoleh keuntungan skala, serta
nyaris stabil.

Visionary
“Pendekatan yang melihat
peluang yang jelas untuk
penciptaan segmen pasar baru
atau disrupsi yang sudah ada, dan
membangun sendiri realitas pasar
baru yang menarik. Perusahaan
menerapkan teknologi baru untuk
berinovasi dan mengidentifikasi
serta mengatasi sumber utama
ketidakpuasan pelanggan”

Imperatif utama yang dihasilkan, pada tingkat
yang paling sederhana, sangat bervariasi untuk
setiap pendekatan. Pada pendekatan klasikal ini
penekanannya adalah “be big”.
Adaptive
“Kondisi ketika eksperimen berkelanjutan
diperlukan karena planning tidak dapat bekerja
di bawah kondisi yang berubah dan tidak dapat
diprediksi”
Tiga tahapan dalam strategi ini
adalah 1) terus memvariasikan
pendekatan mereka; 2)
menghasilkan berbagai pilihan
strategis untuk diuji; 3) dengan
hati-hati memilih yang paling
berhasil ditingkatkan dan
dieksploitasi.
Pendekatan ini lebih aktif dari pada klasik,
karena perusahaan terus berinovasi dengan
memantau lingkungan, eksperimental startaegis,
dan fleksibilitas organisasi. Sebagai lingkungan
perubahan, perusahaan dengan cepat beralih
pada lingkaran evolusi ini untuk memastikan
bahwa mereka terus memperbaharui keuntungan
mereka. Pendekatan ini melakukan penekanan
utama pada “be fast”.

Pendekatan ini meliputi tahapan
1) pertama, pemimpin visioner
membayangkan (envisage)
kemungkinan berharga yang
dapat diwujudkan; 2) kemudian
bekerja untuk menjadi yang
pertama membangunnya; 3)
tekun dalam melaksanakan dan
meningkatkan visi hingga potensi
penuhnya terwujud.
Berbeda dengan analisis dan
perencanaan strategi klasik dan
eksperimen berulang dari strategi
adaptif, pendekatan visioner
adalah tentang imajinasi dan
realisasi yang pada dasarnya
kreatif. Penekanan strategi ini
adalah pada “be first”.
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Shaping
“Ketika lingkungan tidak dapat
diprediksi tetapi dapat dibentuk,
perusahaan memiliki peluang luar
biasa untuk memimpin pembentukan
atau kolaborasi untuk berbagi risiko,
menyumbangkan kemampuan
pelengkap, dan membangun pasar
baru dengan cepat”
Dalam
pendekatan ini
1) perusahaan
melibatkan
pemangku
kepentingan
lain untuk
menciptakan
visi masa depan bersama pada titik
waktu yang tepat; 2) membangun
platform untuk orkestrasi kolaborasi;
3) kemudian mengembangkan
platform itu dan menghubungkan
ekosistem pemangku kepentingan
dengan menskalakannya serta
mempertahankan fleksibilitasnya
dan keragaman. Strategi sangat
berbeda dari klasik, adaptif dan
visioner, karena berkonsentrasi pada
kolaborasi, bukan pada individu
perusahaan yang berkompetisi.
Penekanan strategi ini adalah pada
“be orchestrator”.
Renewal
“Strategi bertujuan untuk
memulihkan vitalitas dan daya saing
perusahaan ketika beroperasi di
lingkungan yang keras, keadaan
sulit yang disebabkan oleh
ketidaksesuaian strategi dan
lingkungannya atau oleh kejutan
eksternal atau internal yang akut”
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Tahapan pendekatan
ini adalah 1) sebuah
perusahaan harus
terlebih dahulu
mengenali dan
bereaksi terhadap
lingkungan yang
memburuk sedini
mungkin; 2) bertindak
tegas untuk memulihkan kelangsungan
hidupnya—menghemat dengan memfokuskan
kembali bisnis, memotong biaya, melestarikan
modal, dan membebaskan sumber daya
untuk mendanai bagian selanjutnya dari
perjalanan pembaruan; 3) berporos ke salah
satu dari empat pendekatan strategi di
atas untuk memastikan dapat tumbuh dan
berkembang kembali. Pendekatan pembaruan
ini sangat berbeda dari empat pendekatan
lain untuk strategi. Biasanya awalnya defensif,
melibatkan dua tahap yang berbeda, dan ini
adalah awal untuk mengadopsi salah satu
dari yang lain. Penekanan pada pendekatan
strategi ini adalah “be viable”.
Menyimak kelima strategi tersebut, mana
strategi yang tepat untuk BPKP? Apakah
“klasikal” untuk mempertahankan pasar
mapan sebagai Auditor-Presiden dan terkait
pembinaan SPIP, APIP, dan Manajemen Risiko
Indeks? Ataukah “adaptif”, saat kita harus
menciptakan terobosan baru sehingga tidak
kalah dengan auditor internal swasta? Atau
“visioner” dengan menciptakan produk baru
melalui produk diferensiasi yang berbeda?
Atau “kolaborasi” dengan APIP dalam
menyukseskan pengawasan lintas sektoral?
Ätau “renewal” yang memotong penugasan
mandatory dan meletakkan fokus pada
penugasan besar yang menjadi agenda
Presiden? Silakan memilih.
Semua strategi di atas sepertinya tepat untuk
setiap konteks yang berbeda.
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Justice: What's The Right
Thing to Do
Yulia P. Rahman6

S

eandainya Anda adalah pengemudi mobil
troli yang meluncur di lintasan dengan
kecepatan enam puluh mil per jam dan
dengan rem yang tidak berfungsi. Di depan, Anda
melihat ada lima pekerja. Anda mencoba untuk
berhenti, tetapi Anda tidak bisa. Anda tahu bahwa
jika anda menabrak lima pekerja tersebut, mereka
semua akan mati. Tiba-tiba, anda melihat jalur
samping, ke kanan. Ada pekerja juga di jalur itu,
tapi hanya satu. Anda menyadari bahwa anda
dapat memutar mobil ke jalur samping, menabrak
satu pekerja, tetapi menyelamatkan lima
pekerja lainnya. Apa yang harus Anda lakukan?

Kebanyakan orang akan berkata,
Belok!
Sekarang pertimbangkan
versi lain dari cerita ini. Kali ini,
Anda bukan pengemudi tetapi
penonton, berdiri di jembatan
yang menghadap jalanan. Tibatiba datang mobil troli dengan
rem tidak berfungsi tersebut,
dan di ujung lintasan ada lima
pekerja. Troli akan menabrak
lima pekerja. Kemudian Anda

6Pegawai pada Puslitbangwas
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menyadari, berdiri di
samping Anda, seorang pria
yang sangat berat. Dimana
Anda bisa mendorongnya
ke jalur mobil yang akan
datang untuk menahan
mobil tersebut. Ia akan
mati, tetapi lima pekerja
akan diselamatkan. Apakah
mendorong pria berat itu
ke lintasan menjadi hal
yang tepat untuk dilakukan?
Kebanyakan orang akan
berkata, “Tentu saja tidak.
Itu akan sangat salah untuk
mendorong pria itu ke
lintasan.”
Lalu mengapa prinsip yang
tampaknya benar dalam
kasus pertama dimana satu
kehidupan dikorbankan
untuk menyelamatkan lima
kehidupan, tampak salah di
kasus yang kedua? Apakah
mendorong ke lintasan
mobil lebih kejam daripada
menabraknya dengan mobil
troli?
Buku ini menyajikan
bagaimana kita harus
mengalami satu demi satu
dilema. Dimana kita terusmenerus berusaha mencari
tahu apa yang terbaik
yang harus dilakukan,
seperti: menikah atau tidak
menikah, bertahan dalam
karier yang membosankan
atau mencoba sesuatu
yang baru, menyelamatkan
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orang bodoh dari kebodohan mereka
atau membiarkan mereka belajar dari
kesalahannya. Dalam tatanan lebih luas,
bagaimana kita memandang tindakan
afirmatif, pernikahan sesama jenis,
euthanasia, aborsi, layanan nasional,
patriotisme dan perbedaan pendapat, batas
moral market. Penulis mencoba memberikan
tantangan berpikir melalui konflik-konflik
tersebut dan menunjukkan bagaimana
pemahaman filosofi yang lebih baik dapat
membantu kita membentuk pemikiran
politik, moralitas, dan keyakinan kita. Ia
menggambarkan bahwa keadilan itu hidup,
menggugah pikiran, dan perlu dimaknai
dengan bijaksana.
Buku ini menghadirkan banyak gagasan
tentang apa yang benar untuk dilakukan,
yang sering menjadi masalah substansial
dalam masyarakat dalam menentukan mana
yang baik dan mana yang buruk. Di dalam
buku, penulis memulai penulisan di setiap
sub-topik dengan memberikan analogi kasus
yang kebanyakan terjadi di Amerika Serikat,
sehingga memudahkan pembaca untuk
mencerna apa yang sebenarnya penulis ingin
sampaikan.
Michael Sandel merupakan salah satu
pengajar di Harvard. Course tentang keadilan
yang dia ajarkan di Harvard selama 30 tahun
terakhir telah menjadikannya salah satu guru
paling populer di dunia. Sandel menawarkan
gagasan dalam berpikir melalui isu-isu rumit
dan kontroversi yang kita hadapi dalam
kehidupan publik saat ini. Kehadiran buku
ini dapat dijadikan panduan yang jelas dan
tentunya menarik bagi mereka yang tertarik
mengenai filosofi, moral, dan keadilan, serta
bagaimana menghadirkan pertimbangan
publik yang lebih kuat dan bijaksana.

Istilah dan Definisi

Kaidah-Kaidah Ilmu

K

ali ini rubrik IDE akan mengulas
tentang “Kaidah Ilmu”. Dalam dunia
ilmiah, ini dikenal sebagai “Rukun Iman”
dari para ilmuwan. Implikasinya adalah
tanpa mempercayai kaidah ini tidak dapat
dilakukan penelitian ilmiah.¹4
Terdapat empat kaidah yang dikenal sebagai
berikut:
1. Orde
Ilmu memercayai bahwa alam ini
teratur, tidak serampangan. Peristiwaperistiwa yang terjadi di dunia ini
mengikuti aturan yang teratur, dalam
suatu pola tertentu, dan dalam suatu
orde (tatanan). Misalnya, gerhana bulan
pada saat tertentu dapat diramalkan
karena bulan beredar dalam pola edar

Coenraad Rezky D13

tertentu. Fisika tidak akan
ada bila Hukum Kekekalan
Energi hanya berlaku pada
tempat dan waktu yang
tidak dapat diduga. Ilmu
kedokteran akan berantakan
bila masing-masing tubuh
manusia berjalan seenaknya
sendiri. Secara singkat dapat
dikatakan bahwa tanpa Orde,
ilmu tidak dapat menemukan
hukum yang berlaku umum
(generalisasi).
2. Determinisme
Ilmu memercayai bahwa
setiap peristiwa mempunyai
sebab, determinan, atau
13Pegawai pada Puslitbangwas
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anteseden (pendahulu)
yang dapat diselidiki.
Walaupun tidak semua
ilmuwan menyetujui
istilah “sebab”, mereka
bersepakat bahwa
hubungan di antara
berbagai peristiwa dapat
ditemukan.
Misalnya, ahli genetika
memercayai bahwa
struktur-struktur RNA
dan DNA menentukan
bagaimana selsel berfungsi dan
berproduksi, serta
menentukan warna
rambut, warna kulit, atau
jenis kelamin manusia.
Psikolog memercayai
bahwa tingkah laku
manusia ditentukan oleh
pengalamannya. Ahli
komunikasi memercayai
bahwa pemberian arti
pada suatu pernyataan
ditentukan oleh proses
decoding (pengalihan
sandi) dalam diri
penerima.
3. Parsimoni
(Kesederhanaan)
Kaidah ini menunjukkan
bahwa ilmu lebih
menyukai penjelasan
yang sederhana daripada
penjelasan yang
kompleks bila keduanya
sama-sama menjelaskan
fakta. Ilmu juga
menyukai penjelasan
yang mencakup lebih

banyak fenomena
daripada penjelasan yang
terbatas pada fenomena
tertentu. Kaidah ini
erat kaitannya dengan
generalisasi penemuan
ilmiah.
Beberapa disiplin ilmu,
seperti ilmu-ilmu alam,
lebih memenuhi kaidah
Parsimoni. Ilmu-ilmu
sosial lebih berhatihati dalam melakukan
generalisasi. Namun,
penjelasan yang berlaku
lebih general tetap
didahulukan daripada
penjelasan yang berlaku
spesifik. Misalnya,
psikolog lebih tertarik
pada penjelasan tentang
efek pemisahan ibu pada
semua anak manusia
daripada penjelasan
tentang pengaruh
pemisahan ibu pada
anak yang memiliki
berat 6 kilogram, berkulit
kuning, lahir di Jakarta,
dari ayah yang bekerja
pada lembaga X.
4. Empirisme
Kaidah Empirisme
menunjukkan
kepercayaan pada
observasi atau
eksperimen. Simpulansimpulan ilmu harus
didasarkan pada
pengalaman yang dapat
diamati dan peristiwa
yang empiris. Informasi

ilmiah tidak boleh
berdasarkan spekulasi
yang tidak dapat diamati.
Observasi ilmiah dapat
bersifat langsung atau
tidak langsung. Misalnya,
elektron tidak dapat
diamati, tetapi efek
pergerakan elektron
dapat diamat pada
sebuah kamar asap
Wilson. Kaidah ini juga
berarti bahwa obervasi
tidak boleh bersifat
subjektif, melainkan
harus bersifat publik.
Peristiwa yang diamati
harus terjadi pada
tempat, waktu, dan cara
yang memungkinkan
observasi orang lain.
Erat kaitannya dengan
objektivitas, observasi
ilmiah harus dapat
diulangi. Replikasi atau
pengulangan observasi
ilmiah oleh pengamat
lain menjamin adanya
observasi yang dapat
dipercaya. Pengalaman
mistis tidak dapat
dikatakan ilmiah karena
sifatnya yang individual
dan sukar diulangi oleh
orang lain pada tempat,
waktu, dan cara yang
sama. Kaidah Empirisme
memungkinkan ilmu
selalu diuji, diulangi,
sehingga komunikabilitas
dan akumulasi informasi
dapat dilakukan secara
sistematis.

14Rakhmat, Jalaluddin. 2009. Metode Penelitian Komunikasi. Cetakan Keempat Belas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
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Dadang Kurnia:
Leading with Modesty
Putut Hardiyanto3

N

Kewibawaan pada diri
seseorang dapat muncul dari
perilaku yang dibawakan diri
orang tersebut atau keluarga,
tempat, lingkungan, dan
teman-temannya. Sebagai
putra dari tokoh yang
disegani dan bersekolah di
satu-satunya SMA negeri di
Kabupaten Garut, kemudian
melanjutkan sekolah tinggi
berikatan dinas STAN di
Jakarta yang merupakan
ibukota Indonesia semakin
meningkatkan kewibawaan
pada diri Dadang Kurnia.

ama “Dadang” yang berarti bangsawan dan
“Kurnia” yang berarti hadiah merupakan doa
“semoga Tuhan memberikan putra yang
memiliki sifat kebangsawanan” ternyata sudah
melekat pada diri pria kelahiran tanah Garut 60
tahun silam ini. Putra pertama dari enam bersaudara
anak dari pensiunan polisi kampung memang
memiliki personality yang kalem, berwibawa, mudah
bergaul, komunikatif, mendahulukan kepentingan
orang banyak, dan kaya akan gagasan cemerlang.
Prestasinya sejak menjadi siswa di SMAN 1 Garut,
sebagai mahasiswa STAN, berlanjut ke Simon School
of Business USA, kemudian menjadi pegawai di BPKP
semakin menegaskan kesesuaian nama tersebut.

Pribadi yang mudah bergaul
segera mendapat posisi
bergengsi pada seksi
pendidikan di organisasi OSIS
SMAN 1 Garut. Perkenalan
dengan Wawan Gunawan
mengantarkannya untuk
melanjutkan pendidikan
ke STAN. Keakrabannya
dengan Syafrie Adnan
Baharuddin membuahkan
kesempatan untuk mendaftar
master degree program di
Simon Business School.

3Subkoordinator Program, Evaluasi dan Pelaporan Penelitian dan Pengembangan
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Pengalaman yang tak
terlupakan saat menjadi
orang Amerika adalah
berkesempatan tinggal
cukup lama di dua tepian
batas wilayah benua
Amerika, yaitu tinggal
selama dua bulan di pantai
barat (west coast) dan
tinggal selama dua tahun di
pantai timur (east coast).
Tinggal selama dua bulan
di wilayah pantai barat,
yaitu di Kota Glendora
negara bagian California,
berdua dengan Helmy
Yahya di rumah keluarga
Ron Butler dan Ann Butler.
Menikmati segarnya kolam
renang pribadi saat musim
panas yang menyengat
merupakan pengalaman
pertama menjadi orang
Amerika. Pengalaman
kedua adalah berkenalan
dengan Yoshinoya masakan
cepat saji Jepang yang
populer di Amerika dengan
irisan daging sapi gurih
dan nasi hangat dalam
mangkuk. Perkenalan ini
merupakan imbas dari
gaya hidup disiplin keluarga
Butler yang menyiapkan
makan malam setiap
pukul 5 sore waktu lokal.
Ini bukan jam makan buat
orang Garut yang biasa
makan setelah waktu salat
Isya. Jadi, walaupun sudah
makan, alarm perut yang
kembali berdering tiga jam
kemudian perlu diredakan
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dengan memesan masakan
dengan citarasa asia
tersebut.
Pengalaman tinggal selama
dua tahun di wilayah pantai
timur Amerika tepatnya di
Kota Rochester New York.
Kirk dan Ann Falky sebagai
putra dari John Kalemberg
seorang misionaris Papua
merupakan keluarga
Amerika yang bersedia
menampung Dadang
Kurnia sebelum mendapat
tempat penginapan di
sekitar kampus Universitas
Rochester. Dadang sempat
tinggal beberapa hari
di lantai dua kemudian
bertemu dengan Khalid
Rolami dari Maroko yang
menawarkan berbagi kamar
di penginapan mahasiswa
yang lokasinya lebih dekat
dengan kampus. Tawaran
ini segera disambut gembira
karena dapat terhindar dari
jalanan bersalju saat musim
dingin tiba.
Pertemanan dengan Khalid
Rolami menjadikan Dadang
Kurnia dapat merasakan
atmosfir ngariung ala
Amerika dengan ikutan
clubbing di hari Jumat.
Kadang dilanjutkan dengan
undangan makan lasagna di
hari Sabtu oleh mahasiswa
yang keluarganya tinggal
sekitar kampus sebagai
cara bersantai ala Amerika.
Bersosialisasi adalah cara
ampuh mengatasi rasa

bosan belajar di dalam
kamar dan supaya tidak
merasa sendirian. Memiliki
teman sekamar yang tidak
bisa berbahasa Indonesia
apalagi berbahasa Sunda
memaksa Dadang Kurnia
selalu menggunakan
bahasa Inggris sejak
bangun tidur sampai
kembali tidur. Demikian
juga saat ngobrol dengan
native speaker yang mau
tidak mau harus bisa
menggunakan bahasa
gaulnya agar komunikasi
tetap terjaga. Ini merupakan
effort yang tidak mudah
buat pria yang berprinsip
“jalani takdir, enjoy the
process”.
Cerita tentang pribadi yang
kaya gagasan cemerlang
dimulai dari pengalaman
gegar budaya (cultural
shock) yang dialami tidak
lama sekembalinya ke
tanah air sebagai lulusan
sekolah ternama dari
pusat peradaban dunia dan
kembali berpijak di bumi
BPKP. Bak roller coaster
yang naik perlahan-lahan
ke puncak ketinggian, mulai
dari perjalanan menjadi
lulusan SMAN 1 terbaik di
Kabupaten Garut, menjadi
lulusan D.III dan D.IV di
sekolah akuntansi terbaik
di Indonesia, kemudian
berlanjut menjadi lulusan
sekolah bisnis administrasi
terbaik di dunia, tiba-tiba

Tokoh Inovator
harus menghadapi dunia
nyata bahwa organisasi
BPKP belum siap
memperlakukan dengan
wajar talenta-talenta
terbaiknya.
Saat melapor ke Biro
Kepegawaian muncul
pertanyaan yang sangat
mengganggu pikirannya,
“Mau ditempatkan di
mana?” Suatu pertanyaan
konyol yang menunjukkan
bahwa organisasi belum
memiliki pusat manajemen
sumber daya manusia
(Human Resources
Deveopment Center). Fakta
ini membuat pria yang
murah senyum ini menjadi
jengkel sesaat. Untuk
meredam kemarahannya,
Dadang Kurnia memilih
menenangkan diri dengan
menemui keluarga di
Garut untuk membiasakan
menjadi seorang ayah
setelah 21 bulan tidak
bersua putri tercinta.
Lirik lagu Dekat di Hati
dari RAN mungkin yang
paling pas menunjukkan
kerinduan seorang
suami dan ayah kepada
keluarganya yang terpisah
12 jam wilayah waktu dan
hanya bisa bersua via
suara. Hanya mendengar
suara bayi melalui interlokal
setiap pukul 3 pagi waktu
Rochester yang diterima
pukul 3 sore waktu Garut.
Pada pukul 3 pagi biaya

telepon interlokal sangat
murah sehingga belajar
sampai larut malam,
kemudian disambung
dengan menghubungi sang
istri untuk mendengar
tangis bayi mungil menjadi
sumber kekuatan dan
rahasia ketahanan belajar
Dadang Kurnia.
Kekonyolan ini harus
diakhiri. Demikian tekadnya
dan untuk mengelola
sumber daya manusia BPKP
harus memiliki kedudukan
jabatan dan tanggung
jawab yang sesuai. Enam
tahun dilalui Dadang Kurnia
sebagai fungsional auditor
(1993-1999) sebelum
diangkat menjadi pejabat
struktural eselon IV di tahun
1999. Jhon Vong, konsultan
proyek PAT (Performance
Audit Test Force) yang
dibiayai dari ADB, sudah
meramalkan bahwa Dadang
Kurnia kelak akan menjadi
pimpinan tinggi di BPKP.
Terbukti 18 tahun kemudian,
ia menduduki posisi sebagai
Sekretaris Utama BPKP
yang mempunyai tugas
melaksanakan kordinasi
pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi di
seluruh unit di lingkungan
BPKP. Salah satu fungsinya
adalah pembinaan dan
pelayanan administrasi
kepegawaian, termasuk
di dalamnya ada Biro

Sumber Daya Manusia
yang mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan
dan pelayanan sumber
daya manusia. Jabatan
yang dilaluinya selepas
Kasi sebelum menjadi
Sekretaris Utama (Sesma)
adalah Atase Keuangan
pada Kedutaan Besar RI di
Berlin (2001), Kasubditwas
LPB Polsoskam Lainnya
I (2004), Kasubditwas
LPB Polsoskam Lainnya II
(2005), Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Riau (2010),
Kepala Biro Kepegawaian
dan Organisasi (2011),
Kepala Pusdiklatwas BPKP
(2013), Deputi Kepala
BPKP Bidwas PKD (2014),
Sekretaris Utama BPKP
(2017), dan Deputi Kepala
BPKP Bidwas PKD (20192021).
Masa dua tahun menjabat
sebagai Sesma BPKP
tidak disia-siakan sebagai
ajang untuk merealisasikan
gagasan cemerlang
agar pertanyaan “Mau
ditempatkan di mana?” tidak
lagi muncul dari perkataan
pejabat pengelola SDM.
Dadang Kurnia bertekad
menerapkan moto excellent
enabler pada Sekretariat
Utama BPKP. Sebagai unit
organisasi yang berperan
sebagai koordinator,
penggerak, dan pemberdaya
(enabler) kegiatan internal,
moto ini terasa pas dengan
pengalaman 18 tahun
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lalu untuk membangkitkan semangat pegawai agar
berkontribusi sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan
dalam kesatuan proses bisnis untuk kinerja lembaga
yang cocok dengan perubahan lingkungan strategis.
Selama 950 hari bertugas sebagai Sesma BPKP,
kontribusi Dadang Kurnia dapat dibagi menjadi empat
capaian, yaitu (1) menuju trusted advisor berkelas dunia,
(2) excellent enabler, (3) make everyone happy, dan (4)
mimpi yang tertunda.
Capaian menjadikan auditor BPKP menuju trusted
advisor berkelas dunia diwujudkan, antara lain bekerja
sama dengan Central Coordinating Agency (CCA) for
Internal Auditor, Ministry of Finance, Royal Government
of Bhutan; menyelenggarakan International Public Sector
Conference (IPSC); melakukan kerja sama dengan
Korean Development Institute (KDI) melalui Knowledge
Sharing Program (KSP); menjadi pembicara dalam
mewakili BPKP sebagai pembicara dalam acara CountryLed Knowledge Sharing High Level Meeting pada High
Level Panel Discussion di Nusa Dua Bali; dan menerima
kunjungan kerja dari State Controller Office Idaho,
Amerika Serikat.
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Capaian menjadikan Sesma
BPKP sebagai excellent
enabler diwujudkan, antara
lain dengan meningkatkan
capaian IKU Kepuasan
Layanan yang dibuktikan
dengan penerimaan
berbagai penghargaan
kepatuhan dan kualitas tata
kelola seleksi terbuka 2017,
penilaian hasil evaluasi
mandiri sistem merit
2018, BKN Awards 2019,
pengelolaan keuangan
terbaik 2018, peringkat ke-1
keberhasilan penyusunan
dan penyajian Laporan
Keuangan Tahun 2016,
penghargaan mendapatkan
opini WTP lima tahun
berturut-turut, penghargaan
atas keberhasilan hasil

Tokoh Inovator
pengawasan kearsipan
dari ANRI 2019; melakukan
reorganisasi BPKP;
membidani lahirnya
Library Café, mendirikan
layanan asuh (daycare)
yang berlokasi di Kantor
Pusat BPKP; peremajaan
kendaraan dinas, serta
meluncurkan aplikasi
SMILE human resources
information system (HRIS)
sebagai penyempurna
Sispedap.
Capaian menjadikan make
everyone happy adalah
dengan membahagiakan
ujung tombak pelayanan
yang dirasakan oleh
seluruh pegawai BPKP,
yaitu menyejahterakan
tenaga THL dalam wujud
mendaftarkannya sebagai
peserta Davestera (Dana
Investasi Sejahtera)-BRILife
dan BPJS Ketenagakerjaan.
Tenaga THL berupa satpam,
supir, cleaning service,
dan THL pendukung
lainnya yang bahagia
akan memberikan layanan
maksimal untuk pegawai
BPKP.
Capaian mewujudkan
mimpi yang tertunda, antara
lain diwujudkan dengan
penyusunan Kebijakan
Pengawasan Tahun 2020;
penyusunan Kerangka
Acuan Pengawasan
Tahun 2020; penyusunan
Peta Proses Bisnis; revisi
Tata Naskah Dinas; serta
penyusunan Handbook

Reformasi Birokrasi;
penyusunan Best Practice
SPIP BPKP; penyusunan
Pedoman Manajemen
Risiko di Lingkungan
BPKP; pengembangan
manajemen talenta;
pengembangan Employee
Assistance Program (EAP);
pengembangan aplikasi
Computer Assisted Test
untuk kegiatan psikotes
dan assessment center;
penyusunan penilaian
kinerja; penyusunan
pola karier; penyusunan
grand design SDM BPKP;
penetapan ketentuan
penyelesaian kerugian
negara di lingkungan BPKP;
pengimplementasian
PIPK Satker BPKP;
pemutakhiran aplikasi
Spending Management
System (B’SMART);
membangun strategi
komunikasi BPKP yang
dimulai dengan pengelolaan
media sosial, penetapan
strategi komunikasi,
pembenahan layanan PPID,
rebranding majalah Warta
Pengawasan, membangun
manajemen isu BPKP;
inisiasi peningkatan
utilitas gedung kantor;
pembentukan Pengelola
PBJ; inventarisasi BMN;
serta pembuatan sistem
pelaporan dan monitoring
PBJ.
Energi makes everyone
happy yang mengalir deras
dari pria murah senyum

yang ikut merintis lahirnya
grup band BPKP All-Star
dengan posisi sebagai
drummer tidak lepas dari
berbagai pengalaman tak
terlupakan selama bertugas
sebagai Atase Keuangan
pada Kedutaan Besar RI di
Berlin (2001). Selama tiga
tahun berada di Jerman
dengan status diplomat
dan dapat menjelajah ke
seluruh sudut eropa dan
Afrika Utara bersama istri
dan anak-anak merupakan
kutub kebahagiaan yang
berbeda 180 derajat dengan
kondisi saat jauh dari
keluarga kerinduan seorang
suami dan ayah atas
keluarganya yang terpisah
12 jam wilayah waktu dan
hanya bisa bersua via suara.
Dadang Kurnia adalah
anugerah bagi BPKP
untuk menjadi organisasi
pemerintah yang memiliki
sifat-sifat kebangsawanan.
BPKP harus tetap cool,
berwibawa, mudah bergaul,
komunikatif, mendahulukan
kepentingan yang lebih luas,
dan kaya akan ide yang
cemerlang. Sebagaimana
disampaikan dalam
kilas balik perjalanan
sang bangsawan Garut,
kemuliaan yang diraih
belakangan tidak hadir
tanpa adanya kerja keras
memilih jalan berliku demi
terkabulnya doa orang tua
yang diabadikan menjadi
sebuah nama.
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Tidur di Jam Kerja
Mufti MS9

E

tika merupakan cabang filosofi yang berkaitan
dengan pemikiran tentang benar dan salah.
Sehingga bagi seseorang, etika terwujud dalam
kesadaran moral yang memuat keyakinan atas
“benar atau tidaknya” sesuatu. Ini tidak terlepas dari
norma moral yang dimiliki oleh seseorang, yang akan
membawanya pada pemahaman bahwa apa yang
dilakukannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Ada banyak rujukan yang bisa digunakan untuk
menjelaskan mengenai etika, satu di antaranya
seperti yang dikemukakan oleh Purba S. bahwa
etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran
atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan
kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun
kelompok.43
Dalam konteks contoh aktivitas di kantor, suatu
ketika Anda sedang tidur lelap tiba-tiba tersadar
9Subbagian Kepegawaian dan Umum pada Puslitbangwas
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waktu sudah menunjukkan
pukul 10 pagi. "Astaga
aku sudah tertidur selama
dua jam," gumam Anda.
Keterkejutan Anda dapat
dimaklumi karena tidur pada
saat jam kantor. Apakah ini
sejenis pelanggaran etika?
Apakah ada larangan tidur di
saat kerja?
Jika Anda hidup di era
ekonomi pertanian saat
nilai seorang pekerja diukur
dari tenaga yang mereka
gunakan, pasti Anda akan
diberhentikan dari tempat
bekerja. Untungnya saat
ini Anda berada pada era

Etika

ekonomi pengetahuan yang menilai
seorang pekerja berdasarkan keluaran
yang dihasilkan, sehingga Anda tidak
perlu diberhentikan gegara Anda sempat
tertidur.
Apakah etis tidur di waktu kerja? Menurut
National Safety Council di Amerika
Serikat44, hampir 70% pekerja kelelahan
di tempat bekerja. Ini dapat dimaklumi
karena hampir sebagian besar waktu
bekerja dihabiskan di tempat duduk,
sehingga apabila pekerja merasa letih,
tempat melepasnya adalah di meja
kerja. Ben & Jerry’s, Zappos, dan Nike,
membolehkan para karyawannya
tidur di tempat bekerja. Salah satu
alasannya adalah tidur dapat membantu
menghasilkan keluaran dengan mutu
lebih baik. Menurut teori kesehatan,
tubuh Anda membutuhkan tidur
tujuh sampai sembilan jam di
malam hari. Namun, pekerja
di kota besar rata-rata tidur
kurang dari enam jam setiap
malam. Rasa mengantuk akibat
kurang tidur menciptakan risiko
kelelahan di tempat kerja.

Era ekonomi pengetahuan menghadirkan
penyakit “kurang tidur” sebagai epidemi
kesehatan publik. Anda menjadi waspada
dan tidak ingin kehilangan informasi
berharga dari rekan kerja setiap
saat yang menyebabkan kehilangan
orientasi antara pekerjaan dan rumah
yang menambah kesulitan untuk
mendapatkan waktu tidur yang cukup
dan berkualitas.
Akhirnya, beretika atau tidak beretika
suatu tindakan kembali kepada penilaian
kebenaran dari tindakan itu bagi individu
dan kelompok. Penilaian ini dilakukan
dengan mempertimbangkan norma
moral yang dimiliki seseorang ketika ia
melakukan sesuatu tindakan itu.

Dengan kemajuan teknologi
komunikasi yang memudahkan
masyarakat berinteraksi secara
instan, jam kerja efektif tidak
lagi dapat dihitung dari mesin
kehadiran (time stamp). Demi
mengejar target keluaran, Anda
merasa masih berada di kantor
walaupun fisik berada di atas
tempat tidur dengan smartwatch
menunjukkan pukul 23.00.

43Purba, S. dkk. 2020. Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri. Yayasan Kita Menulis. hlm. 3.
ISBN 978-623-6512-89-0.
44https://theconversation.com/jika-anda-tidak-tidur-di-tempat-kerja-anda-mestinya-dipecat-115813.
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Anomali Jumlah Persediaan di Gudang
Putut Hardiyanto3

A

uditor internal untuk perusahaan manufaktur prihatin tentang anomali
dalam jumlah persediaan di gudang. Dia pikir seseorang mungkin mencuri
barang, tetapi dia tidak bisa membuktikannya. Dia memusatkan perhatian
pada seorang karyawan pria yang tampak lincah setiap hari mengemudikan truk
tuanya keluar dari pabrik dengan bak yang ditutupi oleh terpal.
Beberapa kali sang auditor menghentikan pria itu, menyuruhnya melepas terpal,
dan kemudian memeriksa muatannya. Pada setiap kesempatan, yang ada
hanya potongan logam di dalam truk yang menurut sopir untuk pemberat bak
dan akan dia bawa kembali besok paginya. Pada kesempatan ketiga auditor
membuat orang itu membuka kain terpal dan kemudian membongkar potongan
besi di depannya, karena mencurigai bahwa mungkin ada barang yang dicuri
tersembunyi di bawahnya. Tidak ada. Dia tidak pernah bisa menemukan sesuatu
yang salah.
Beberapa bulan kemudian, sang auditor ditawari pekerjaan yang lebih baik
di tempat lain dan mengundurkan diri. Beberapa minggu kemudian saat dia
berada di sebuah café, karyawan yang dicurigai berbuat licik itu berjalan masuk.
Mengikuti dorongan hatinya, auditor mendatanginya dan berkata, "Dengar, saya
sudah meninggalkan perusahaan. Saya tidak tertarik untuk membawanya lebih
jauh dan saya tidak akan menghentikan kamu. Saya hanya penasaran, apa yang
kamu curi?"
Karyawan itu berkata, "Terpal."

3Subkoordinator Program, Evaluasi dan Pelaporan Penelitian dan Pengembangan
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SUDOKU

S

udoku adalah permainan mengisi kisi-kisi berukuran
9 x 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 2/2021

Jawaban Sudoku Edisi 1/2021
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