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Semangat pagi.
Mengawali penugasan di 
Puslitbangwas BPKP, kami 
menyambut gembira terbitnya 
media komunikasi penelitian berupa 
majalah Seputar Litbang yang hadir 
di hadapan pembaca saat ini. Kami 
senantiasa berupaya memberikan 
yang terbaik bagi perkembangan 
inovasi pengawasan di BPKP melalui 
penelitian yang berkualitas dan 
penyebarluasan hasil penelitian. 
Hal ini juga dimaksudkan untuk 
memberikan bukti kontribusi 
Puslitbangwas dalam memaknai 
kehadiran BPKP untuk selalu 
memberikan manfaat bagi stakeholder-
nya. 
Sebagai instansi auditor internal 
pemerintah, peran BPKP dalam 
mengembangkan pengetahuan dan 
pengetahuan itulah yang menjadi 
spirit kebermanfaatan auditor 
intern. Untuk mewujudkannya, 
BPKP telah mempunyai acuan 
dalam penyelenggaraan manajemen 
pengetahuan, yaitu knowledge 
management system (KMS). Dalam hal 
ini, Puslitbangwas senantiasa berupaya 
agar KMS benar-benar menjadi 
media yang dapat menghadirkan 
pengetahuan yang dibutuhkan 
dalam pelaksanaan tugas, sehingga 
produk-produk yang dihasilkan BPKP 
merupakan produk yang bermutu. 
Kami senantiasa melakukan advokasi 
terkait peran Puslitbangwas sebagai 
pengelola pengetahuan, sehingga 
unit-unit kerja BPKP dapat terlibat 
langsung dan merasakan manfaatnya. 

Dalam kerangka KMS, Puslitbangwas 
juga memiliki Library Café (LC) yang 
telah mendapat pengakuan dari 
Kemenpan RB sebagai inovasi yang 
masuk dalam TOP 45 Kompetisi 
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 
2020. LC juga terus didorong dan 
dimanfaatkan agar menjadi media 
pertukaran pengetahuan baik di intern 
BPKP maupun dengan pihak luar 
BPKP. 
Upaya lain yang telah dilakukan oleh 
Puslitbangwas untuk menyebarluaskan 
hasil penelitian sekaligus menggiatkan 
para Duta KMS adalah Seminar 
dan Forum Kelitbangan. Kegiatan 
ini juga dimaksudkan untuk 
senantiasa mengingatkan arti penting 
pengetahuan dan berbagi pengetahuan 
bagi kemajuan organisasi. 
Kami mengucapkan terima kasih 
kepada pimpinan dan insan BPKP 
yang telah membantu Puslitbangwas 
dan memfasilitasi kegiatan berbagi 
pengetahuan dan literasi pengetahuan. 
Demikian kami sampaikan dan 
semoga kolaborasi yang terjalin selama 
ini dalam menghasilkan pengetahuan 
dan pemanfaatan pengetahuan dapat 
terus ditingkatkan dalam bingkai 
rumah pengetahuan. BPKP hadir dan 
bermanfaat.

Sasono Adi 
Kepala Puslitbangwas BPKP

Kata Sambutan
Kapuslitbangwas

Majalah Seputar Litbang merupakan 
media komunikasi triwulanan untuk 
mendorong pemanfaatan hasil 
penelitian dan pengembangan keilmuan 
di bidang pengawasan
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Pembaca yang budiman.

Kita patut mengucap syukur dapat 
melewati hari-hari penuh kesulitan 
karena didera pandemi yang melanda 
seluruh negeri bahkan seluruh 
dunia. Namun, kita tetap berikhtiar 
dan bersemangat sehingga dapat 
senantiasa menghasilkan karya terbaik 
bagi negeri tercinta.

Dalam kondisi pandemi seperti 
ini pula, Puslitbangwas BPKP 
menyelenggarakan berbagai kegiatan 
yang telah direncanakan sebelumnya. 
Pada triwulan ini kami dapat 
menyelenggarakan Seminar dan 
Forum Kelitbangan. Kedua kegiatan 
tersebut kali ini dilaksanakan secara 
daring, sehingga dapat menjangkau 
kalangan yang lebih banyak bahkan 
dapat melibatkan seluruh unit BPKP, 
termasuk seluruh Duta KMS di seluruh 
unit. Liputan kegiatan ini menjadi 
bagian dari sajian kami dalam edisi ini.

Persoalan lintas sektor tetap mendapat 
perhatian dalam peran BPKP sebagai 
aparat pengawasan yang melakukan 
pengawasan yang bersifat lintas sektor. 
Untuk itu tidak bosan-bosannya kami 
mengangkat hasil penelitian yang 
terkait dengan pengawasan lintas 
sektor, yaitu indeks ATPN. Selanjutnya, 
pengawasan atas perencanaan kegiatan 
yang dituangkan dalam penelitiaan 
kegiatan pengawasan ex-ante tidak 
ketinggalan. Topik pengawasan 
perencanaan ini juga dilengkapi 
dengan artikel pengawasan atas 
perencanaan.

Tim Library Café boleh berbangga hati 
atas penghargaan dari Kemenpan 
RB yang menobatkan Library Café 

sebagai salah satu inovasi yang masuk 
dalam TOP 45 Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020. 
Penghargaan ini tentunya merupakan 
kebanggaan kita semua dan berita 
mengenai KIPP juga kami hadirkan di 
edisi ini. Sajian Seputar Litbang kali 
ini juga kami lengkapi dengan berita-
berita ringan mengenai perpindahan 
markas Puslitbangwas dari lantai 11 
gedung BPKP Pusat ke lantai 4 gedung 
Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. 
Gedung lama memang, tetapi rancangan 
layout yang kekinian diharapkan tetap 
dapat memelihara semangat kerja para 
peneliti agar semakin giat berkarya.

Untuk melengkapi diri dengan metode 
dan teknik penelitian, Puslitbangwas 
bekerja sama dengan Pusdiklatwas 
mengadakan diklat Data Analitycs. 
Uraian tentang Data Analitycs ini juga 
kami sertakan untuk para pembaca.

Kemudian untuk dapat memberikan 
nilai dalam setiap pekerjaan internal 
auditor, kami juga meresensi buku 
Internal Auditor terbaru dari Sawyer 
dan buku Behavioural Audit. Semua ini 
dimaksudkan untuk mendorong para 
pembaca kami mendalami value yang 
dapat diberikan internal auditor bagi 
organisasi.

Sajian selingan seperti etika, sepuluh 
langkah untuk menarik, bahkan Sudoku 
dan humor tetap kami tampilkan untuk 
memberi sensasi bahwa penelitian itu 
tidak hanya berupa keseriusan yang 
kaku. Selamat menikmati Seputar 
Litbang kali ini.

Editorial

Teks 
Jamason Sinaga

EDITORIAL
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BPKP telah melakukan 
pengawasan ex ante, tetapi 
belum optimal karena 
terbatas ruang lingkup 
dan belum ada standar/
pedoman terkait metode yang 
dipakai. Di sisi lain, BPKP 
memiliki kewenangan untuk 
melaksanakan pengawasan ex 
ante berdasarkan PP Nomor 60 
Tahun 2008, Perpres 192/2015, 
dan peraturan terkait lainnya.

Kajian Pengawasan 
Ex Ante (Suatu  
Studi Deskriptif)
 

      Yoyok Suyoko

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tentang konsep ex ante dan arti pentingnya, 
mendapatkan gambaran praktik 
pengawasan terhadap perencanaan di 
BPKP dan pemenuhan kriterianya sebagai 
pengawasan ex ante, serta mendapatkan 
gambaran kewenangan dan penerapan 
pengawasan ex ante yang seharusnya di 
BPKP.
Penelitian mengunakan paradigma 
konstruktif dengan pendekatan kualitatif. 
Metode penelitian yang dipergunakan 

adalah Eksploratif-Deskriptif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan 
dalam kajian ini adalah wawancara, 
focus group discussion (FGD), dan in 
depth interview. Selain itu, dikumpulkan 
data sekunder untuk mendapatkan 
data yang berasal dari literatur dan 
ketentuan, serta praktik pengawasan ex 
ante.

LATAR BELAKANG
Saat ini telah terjadi pergeseran 
paradigma audit internal. Di masa lalu, 
audit internal lebih fokus pada aktivitas 
audit (assurance) dan lebih berperan 
sebagai watchdog, untuk memberikan 
penilaian, mengkaji, dan mengevaluasi 
aktivitas organisasi. Pada masa kini dan 
masa mendatang, audit internal juga 
berperan sebagai ’konsultan dan mitra’ 
yang memberikan masukan konstruktif 
bagi manajemen dalam menjalankan 
aktivitas organisasi. 
Audit internal juga diharapkan dapat 
memberikan early warning terkait 
aktivitas pengendalian internal dalam 
organisasi. Artinya, peran ini sangat 
penting sebelum kegiatan dilakukan 
atau sebelum terjadinya suatu 
penyimpangan. 
Dengan demikian peran audit internal 
saat ini menjadi luas, dari segi cakupan 
jenis pengawasan, yaitu meliputi 
assurance dan consulting. Adapun dari 
segi cakupan waktu pengawasan, 
pengawasan perlu dilakukan sepanjang 
proses kegiatan, yaitu dari sebelum 
kegiatan tersebut dimulai (ex ante), 
selama kegiatan berlangsung (on going), 

hingga setelah kegiatan tersebut selesai 
dilaksanakan (ex post). 
BPKP sebagai auditor internal selama 
ini telah menjalankan penugasan 
pengawasan pada saat pengawasan 
kegiatan sedang berlangsung, progres 
pekerjaan, dan kegiatan telah berakhir 
(ex post). Namun, pengawasan ex ante 
yang merupakan pengawasan sebelum 
kegiatan dilaksanakan masih relatif 
sedikit.
Di tingkat global, konsep ex ante sudah 
digunakan untuk memberikan opini 
atas perencanaan yang dilakukan oleh 
sebuah institusi. Far North Distric 
Council di New Zealand memperoleh 
opini dari auditor independen atas 
perencanaan yang disusunnya. 
Implementasi Evaluasi Ex Ante di 
Inggris telah disyaratkan oleh European 
Union (EU) Structural Fund Regulation 
terhadap The England Operational 
Programme dari The European Social 
Fund. Adapun tujuan pelaksanaan 
evaluasi ex ante pada program tersebut 
untuk mengoptimalkan alokasi 
sumber daya anggaran dalam program 
operasional dan meningkatkan kualitas 
pemrograman.
Visi BPKP sebagai auditor internal 
pemerintah dan misi untuk mendukung 
tata kelola pemerintahan ini membuat 
lingkup tugas BPKP tidak cukup saat 
kegiatan berakhir, tetapi memerlukan 
ruang lingkup pengawasan yang 
lebih luas, yaitu saat perencanaan 
dibuat. Beberapa fakta temuan 
dalam pengadaan barang dan jasa 
menunjukkan bahwa terjadinya fraud 
dimulai dari adanya perencanaan 
yang lemah, adanya mark up harga, 
dan proses pelelangan yang diatur. 
Hal ini mengisyaratkan pentingnya 
pengawasan tersebut dilakukan pada 
saat perencanaan dilakukan. 
Dalam pelaksanaannya, pengawasan 
perencanaan telah dilakukan oleh 
BPKP seperti review anggaran, analisis 
anggaran program prioritas, dan 

probity audit, tetapi belum dinyatakan 
sebagai pengawasan ex ante dan belum 
mengikuti tahapan yang seharusnya. 
Saat ini sudah cukup banyak 
peraturan dan pedoman yang telah 
dibuat oleh BPKP terkait pengawasan 
pada saat kegiatan berlangsung dan 
pascakegiatan tersebut dilaksanakan. 
Namun, pedoman terkait pengawasan 
sebelum kegiatan dilaksanakan belum 
banyak tersedia. Pada kenyataannya, 
risiko sebelum kegiatan dilaksanakan 
banyak ditemukan, sehingga perlu 
dilakukan pengawasan sebelum 
kegiatan dilaksanakan. 

LANDASAN TEORI
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), ex ante mempunyai 
makna sebelum. Adapun ex ante 
mempunyai makna before the event 
(sebelum sesuatu terjadi) menurut 
https://www.definitions.net.
Pengawasan ex ante merupakan 
kegiatan pengawasan terdiri dari 
evaluasi, review, audit, pemantauan, 
penilaian, dan kegiatan pengawasan 
lainnya yang dilakukan secara interaktif 
terhadap perencanaan baik jangka 
pendek (kegiatan) maupun jangka 
panjang (program/kebijakan) yang 
dapat dilakukan sebelum atau sesudah 
perencanaan ditetapkan, dengan tujuan 
mengoptimalkan alokasi sumber 
daya, menentukan skala prioritas dari 
berbagai alternatif dan efektivitas 
pencapaian tujuan, serta memberikan 
rekomendasi perbaikan terhadap 
perencanaan. 
Kewenangan BPKP dalam 
melaksanakan pengawasan ex ante 
tertuang dalam Peraturan Presiden         
Nomor 60/2008  dan Peraturan Presiden 
Nomor 192 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Presiden 60/2008 
dinyatakan bahwa pengawasan intern 
dilakukan oleh Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) melalui: 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan 
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dalamnya terdapat kepentingan keuangan 
atau kepentingan lain dari pemerintah 
pusat dan/atau pemerintah daerah, serta 
akuntabilitas pembiayaan keuangan 
negara/ daerah (Pasal 3 ayat b); 
c. Pemberian konsultansi terkait dengan 
manajemen risiko, pengendalian intern, 
dan tata kelola terhadap instansi/badan 
usaha/badan lainnya dan program/
kebijakan pemerintah yang strategis (Pasal 
3 ayat d);
 d. Pengawasan terhadap perencanaan dan 
pelaksanaan program dan/atau kegiatan 
yang dapat menghambat kelancaran 
pembangunan, audit atas penyesuaian 
harga audit klaim, audit investigatif 
terhadap kasus-kasus penyimpangan yang 
berindikasi merugikan keuangan negara/
daerah, audit penghitungan kerugian 
keuangan negara/daerah, pemberian 
keterangan ahli, dan upaya pencegahan 
korupsi (Pasal 3 ayat e).
Kewenangan BPKP dalam melaksanakan 
pengawasan ex ante juga tertuang dalam 
Surat Kementerian Keuangan Nomor 
S-70/MK.02/2019 tentang Penyampaian 
Reviu Terhadap Pagu Alokasi Anggaran 
Kementerian/Lembaga TA 2020. Dalam 
surat tersebut dinyatakan bahwa untuk 
pemanfaatan anggaran belanja yang 
mendesak, K/L diminta segera untuk 
menyampaikan permintaan review kepada 
BPKP.

PEMBAHASAN
Pengawasan ex ante mempunyai manfaat 
yang kadang lebih besar daripada 
pengawasan ex post dan merupakan 
perwujudan auditor internal sebagai 
trusted advisor. Pengawasan ex ante 
merupakan penerapan dari manajemen 
risiko karena melakukan identifikasi risiko 
pada kesempatan pertama, menetapkan 
prioritas, respon dan mitigasinya, serta 
menilai kelayakan pengendaliannya. 
Pengawasan ex ante merupakan penerapan 
manajemen risiko dalam pengelolaan 

kegiatan pengawasan lainnya (pasal 48 
ayat 1 dan 2). Di samping itu, dalam 
pasal 49 ayat 2 disebutkan bahwa 
BPKP melakukan pengawasan intern 
terhadap akuntabilitas keuangan negara 
atas kegiatan tertentu yang meliputi 
kegiatan yang bersifat lintas sektoral, 
kegiatan kebendaharaan umum negara 
berdasarkan penetapan Menteri 
Keuangan selaku Bendaharaan Umum 
Negara, dan kegiatan lain berdasarkan 
penugasan dari Presiden.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 
192 Tahun 2014 tentang BPKP 
disebutkan bahwa BPKP mempunyai 
tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pengawasan 
keuangan negara/daerah dan 
pembangunan nasional (Pasal 
2). Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pasal 2 BPKP 
menyelenggarakan fungsi-fungsi 
sebagai berikut: 
a. Perumusan kebijakan nasional 
pengawasan intern terhadap 
akuntabilitas keuangan negara/daerah 
dan pembangunan nasional meliputi 
kegiatan yang bersifat lintas sektoral, 
kegiatan kebendaharaan umum negara 
berdasarkan penetapan Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara, dan kegiatan lain berdasarkan 
penugasan lain dari Presiden (Pasal 3 
ayat a); 
b. BPKP melaksanakan audit, reviu, 
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya terhadap 
perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban akuntabilitas 
penerimaan negara/daerah dan 
akuntabilitas pengeluaran keuangan 
negara/daerah serta pembangunan 
nasional dan/atau kegiatan lain yang 
seluruh atau sebagian keuangannya 
dibiayai oleh anggaran negara/daerah 
dan/atau subsidi termasuk badan 
usaha dan badan lainnya yang di 

kegiatan, karena dengan pengawasan ex 
ante, diharapkan risiko kegagalan atau 
penyalahgunaan sumber daya dalam 
pelaksanaan kegiatan atau kebijakan itu 
bisa dimitigasi atau alokasi anggaran 
bisa dioptimalkan untuk kegiatan lain 
yang lebih bermanfaat.
Berdasarkan RPJMN 2020 – 2024, BPKP 
mempunyai tugas dalam membina 
manajemen risiko di lingkungan 
instansi pemerintah. Pengawasan ex 
ante merupakan perwujudan BPKP 
sebagai early warning system. Melalui 
pelaksanaan pengawasan ex ante 
di level strategis, yang antara lain 
meliputi sebelum suatu kebijakan/
program prioritas dan kegiatan yang 
bersifat lintas sektoral ditetapkan, 
akan mendorong APIP untuk belajar 
bagaimana memitigasi risiko di 
K/L/P masing-masing. Peran ini 
akan membantu instansi pemerintah 
dalam membuat keputusan penting 
berdasarkan pada risiko dan membantu 
pencapaian tujuan secara efektif.

BPKP telah melakukan pengawasan 
ex ante, antara lain berupa audit atas 
rencana kegiatan, serta pemberian 
saran terhadap kebijakan, kerja sama, 
peraturan, dan analisis terhadap 
program prioritas atas permintaan, 
tetapi belum optimal karena terbatas 
ruang lingkup dan tidak ada standar/
pedoman terkait metode yang 
dipakai. Agar pengawasan lebih 
bermakna bagi pencapaian tujuan 
organisasi secara efektif, BPKP dapat 
meningkatkan peran assurance dan 
consulting pengawasan ex ante di masa 
mendatang. 
BPKP memiliki kewenangan dalam 
rangka pelaksanaan pengawasan ex ante 
berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, 
Perpres 192/2015, dan peraturan terkait 
lainnya. Adapun jenis pengawasan 
intern yang telah ditetapkan dalam 
penjelasan pasal 48 ayat 2, adalah 

audit, evaluasi, review, pemantauan, 
dan bentuk pengawasan untuk peran 
consulting dalam rangka membantu 
para pembuat keputusan terkait dengan 
program, kegiatan, dan kebijakan untuk 
memberi nilai tambah organisasi.
Ruang lingkup untuk melakukan 
pengawasan ex ante agar BPKP 
mempunyai peran strategis, harus 
diarahkan sebagaimana menurut pasal 
49 ayat 2, yaitu kegiatan yang bersifat 
lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan 
umum negara berdasarkan penetapan 
Menteri Keuangan selaku Bendaharaan 
Umum Negara, dan kegiatan lain 
berdasarkan penugasan dari Presiden. 
Pengawasan ex ante untuk kegiatan 
lintas sektoral harus berkoordinasi 
dengan Menteri Koordinator terkait. 
Peran BPKP sebagai trusted advisor 
sangat terbantu dengan pengawasan 
ex ante, karena dapat memberikan 
masukan terhadap persoalan strategis 
pemerintah. Inpres Nomor 1 Tahun 
2016 tentang percepatan peningkatan 
kualitas akuntabilitas keuangan negara 
diktum 4 huruf d memberikan mandat 
kepada BPKP untuk melakukan 
pengawasan terhadap Proyek KPBU, 
serta perlu dioptimalkan peran 
pengawasan ex ante secara proaktif 
dengan memberikan rekomendasi 
mulai tahap perencanaan dan 
penyiapan proyek sebelum kontrak 
KPBU dibuat.
Kegiatan pengawasan untuk kategori 
assurance memerlukan mandat 
dari pemilik kegiatan, sehingga 
diperlukan pendekatan pimpinan 
BPKP kepada pimpinan K/L/P untuk 
membuka peluang koordinasi dan 
kolaborasi. Koordinasi dilakukan 
dengan Menteri Koordinator, serta 
kolaborasi dengan melibatkan APIP 
lainnya dalam melakukan pengawasan 
yang terintegrasi dan berkoordinasi. 
Adapun untuk kegiatan pengawasan 
yang berupa peran consulting, selain 
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Selain penugasan BPKP atas mandat 
dari stakeholder, BPKP perlu mengubah 
mindset dari auditor menjadi real 
consultant/problem solver, yang bersifat 
agile dan berinovasi dalam melakukan 
peran consulting dengan inisiatif untuk 
memberikan masukan atau atensi 
strategis kepada presiden terhadap 
kegiatan prioritas, program prioritas, 
atau kebijakan berdasarkan analisis 
kebijakan atau kajian atas program/
kebijakan.
Implikasi lainnya adalah BPKP perlu 
membangun dan memperkokoh 
kompetensi dan reputasi melalui 
peningkatan kompetensi pegawai 
terkait manajemen risiko, critical 
analysis, forward looking, communication 
skills, problem solving, dan scenario 
planning. Selain itu, BPKP juga perlu 
melakukan penyusunan pedoman yang 
memfokuskan diri pada pengawasan 
strategis terkait dengan pengawasan 
ex ante spesifik pada program atau 
kebijakan.

penugasan karena mandat, BPKP dapat 
melakukan inisiatif untuk memberikan 
masukan terhadap kegiatan prioritas, 
program prioritas, atau kebijakan 
berdasarkan analisis atau kajian yang 
dilakukan.
Metode yang dapat dilakukan dalam 
menerapkan pengawasan ex ante 
adalah analisis Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, dan Threats (SWOT), 
review dokumen, dan scenario 
planning. Ketiganya merupakan upaya 
identifikasi risiko sebelum pelaksanaan 
kegiatan dan mitigasi yang diperlukan.

IMPLIKASI
Pimpinan BPKP perlu melakukan 
pendekatan kepada pimpinan K/L/P 
untuk membuka peluang koordinasi 
dan kolaborasi dalam melakukan 
kegiatan pengawasan ex ante, terutama 
dalam pengawasan lintas sektoral dan 
penugasan presiden melalui internal 
audit charter. Oleh karena itu, perlu 
dibuat MoU sebagai bentuk koordinasi 
dengan Menko/Menteri/Ketua Lembaga 
sebagai penanggung jawab kegiatan 
lintas sektoral dan berkolaborasi 
dengan APIP K/L/P.

Menuju Top 45  
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Teks Rury Hanasri

Pada tahun ini, BPKP berkesempatan 
mengikuti ajang Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik (KIPP) yang 
diselenggarakan oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi. Keikutsertaan 
ini terkait dengan adanya tambahan 
fungsi di Puslitbangwas BPKP yang 
bertugas untuk melakukan manajemen 
pengetahuan dan inovasi. Berbagai 
sumber inovasi telah dikumpulkan 
oleh Puslitbangwas baik dari proyek 
perubahan diklat kepemimpinan, 
lomba inovasi, maupun hasil kajian, 
atau pengembangan termasuk tesis 
dan disertasi dari pegawai tugas 
belajar. Dari berbagai sumber tersebut, 
dilakukan pemilihan untuk mengikuti 
kompetisi inovasi. Puslitbangwas 
sebagai pengelola inovasi telah 
mengikutsertakan enam peserta dalam 
KIPP 2020. Namun, secara kebetulan 
hanya satu yang lolos dalam tahap Top 
99 dan Top 45.

Kompetisi tahunan kali ini bertema 
“Transfer Pengetahuan untuk 
Percepatan Inovasi Pelayanan 
Publik dalam Rangka Mendukung 
Terwujudnya Pembangunan 
Berkelanjutan dan Indonesia Maju”. 

Tema tersebut sesuai dengan inovasi 
yang diusulkan oleh BPKP, yaitu Library 
Café, sebuah kegiatan sharing session 
yang melibatkan Community of Practice 
eksternal dan internal dikemas dalam 
suasana informal yang nyaman.

Library Café sendiri sebenarnya 
bukan merupakan tujuan, melainkan 
merupakan bagian dari manajemen 
pengetahuan. Sebagai sarana interaksi 
sosial, membangun dan meng-capture 
knowledge organisasi, menumbuhkan 
kolaborasi dan mengurangi silo, serta 
memunculkan modal sosial organisasi. 
Menumbuhkan suasana informal 
dalam interaksi sosial ini diharapkan 
mampu membentuk kreativitas sosial 
sehingga menghasilkan inovasi baru 
yang membantu penyelesaian masalah 
organisasi. 

Saat ini terjadi transformasi peran 
SDM, sebuah pergeseran paradigma 
dari manufacturing worker menjadi 
knowledge worker. Manufacturing 
worker berorientasi pada prosedur, 
pengendalian, pencapaian target, dan 
bisnis prosesnya berbasis plan driven. 
Adapun knowledge worker mempunyai 
kriteria menggunakan sumber daya 

Tim Peneliti: 
Rury Hanasri 
Rossalyn Tambunan
Yoyok Suyoko
Coenraad Rezky D
Dara Mustika
Tia Astuti Widianti
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Kepala BPKP didampingi oleh tim 
inovator. Dalam kesempatan tersebut, 
setiap instansi mendapat lima akun 
zoom, yaitu tiga untuk inovator, satu 
untuk asisten sorot, dan satu untuk tim 
Humas. Kepala BPKP menyampaikan 
presentasinya di ruang video conference 
lantai 3. Kehadiran dan presentasi 
pimpinan organisasi menjadi nilai lebih 
dari penilaian, karena menandakan 
adanya dukungan pimpinan atas 
inovasi tersebut. Beberapa inovasi dari 
kementerian/pemda disampaikan oleh 
para menteri dan gubernur. Presentasi 
dan wawancara dilakukan di hadapan 
tim penilai independen yang terdiri 
dari tujuh orang yang terdiri dari ahli, 
akademisi, dan praktisi. Mereka adalah 
peneliti senior Siti Zuhro, Neneng 
Gunadhi dari Grab Indonesia, Dadan 
Suharmawijaya, Nurjaman Mochtar, 
J.B Kristiadi, Rudiarto Sumarwono 
(KASN),  Erry Riyana (tokoh anti 
korupsi), dan Harris Turino yang 
merupakan politisi, pengusaha, 
sekaligus akademisi. Setelah pemaparan 
selama tujuh menit, Kepala BPKP 
menjawab pertanyaan dari empat tim 
penilai. Pertanyaan seputar wujud 
komitmen pimpinan untuk menjaga 
keberlanjutan, bagaimana menjalankan 
inovasi selama masa pandemi 
yang tidak membolehkan pegawai 
berkumpul, dan bagaimana menyiasati 
perpustakaan sebagai cost center.

Tanggal 27 Juli 2020 merupakan 
puncak dari kegiatan KIPP 2020, 
yaitu pengumumam TOP 45 Inovasi 

Pelayanan Publik dan 5 inovasi 
yang termasuk dalam Outstanding 
Achievement. Hasilnya adalah Library 
Café termasuk dalam TOP 45 dari 
kategori Lembaga. Penghargaan ini 
merupakan hasil kerja keras dari 
semua tim Library Café di 33 perwakilan 
BPKP dan di tingkat pusat yang 
terus bersemangat menyebarkan 
dan menumbuhkan budaya sharing 
knowledge. Library Café juga telah 
direplika oleh Inspektorat Wilayah 
Provinsi Bengkulu dan sedang proses 
replikasi oleh Inspektorat Kota Depok, 
BPJS Jambi, dan OJK Provinsi Jambi. 
Beberapa pihak telah mengapresiasi 
inovasi ini, seperti Inspektur Jenderal 
Bappenas, Alexander Marwata 
(Ketua KPK), Profesor Erani Yustika 
(Mantan Staf Khusus Presiden RI), dan 
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara 
Barat. Penghargaan ini memberi 
semangat  kepada seluruh Library Café 
Squad dan Duta Knowledge Management 
di seluruh penjuru Nusantara untuk 
menghadirkan BPKP yang mampu 
dirasakan manfaatnya oleh stakeholder.

Predikat Top 45 bukanlah merupakan 
tujuan akhir dari inovasi. Menurut 
Deputi Inovasi Kemenpan, KIPP 
adalah sarana untuk menjaring, 
mendokumentasikan, dan 
mempromosikan inovasi, saling 
berbagi dan tukar pengetahuan, serta 
untuk memotivasi penyelenggaraan 
layanan publik. Hal ini disebabkan 
tujuan sebenarnya adalah menciptakan 
ekosistem inovasi berupa sebuah 
lingkungan yang kondusif dalam 
menyuburkan inovasi. Ini merupakan 
sebuah terobosan yang akan memberi 
kemudahan terhadap pelayanan publik 
dan menjadi atmosfer baru instansi 
pemerintah. Khusus untuk pemerintah 
daerah, peraih Top 45 akan dianugerahi 
Dana Insentif Daerah (DID) 2021. 
Adapun kementerian dan lembaga 
diberikan penghargaan.

dan waktu yang tertentu, tetapi fitur 
atau fungsi dari produk menyesuaikan 
kebutuhan stakeholder. Karakteristik 
penugasan BPKP memenuhi 
kriteria knowledge work, sehingga 
pegawai adalah knowledge worker 
dan merupakan aset organisasi yang 
perlu memiliki growth mindset. Karena 
kebutuhan stakeholder terus berubah 
dalam lingkungan yang bersifat 
volatility (selalu berubah), uncertainty 
(ketidakpastian), complexity (kerumitan), 
dan ambiguity (kebingungan), maka 
pengetahuan dan mindset auditor 
harus mengikuti perubahan tersebut. 
Mindset ini diasah dan ditumbuhkan 
melalui budaya berbagi pengetahuan. 
Dengan keikutsertaan dalam KIPP 
ini, diharapkan Library Café dapat 
direplikasi oleh kementerian/lembaga/
pemda sebagai organisasi yang 
memenuhi kriteria knowledge work, 
sehingga mampu meningkatkan 
kompetensi dan kapabilitas organisasi.

Proses kompetisi dimulai sejak instansi 
mengajukan proposal inovasi pada 
tanggal 4 Maret hingga 26 April 2020 
pukul 23.59 WIB melalui sinovik.
menpan.go.id. Selanjutnya dilakukan 

seleksi administrasi yang dilakukan 
oleh Tim Sekretariat. Kemudian 
dilanjutkan dengan penilaian proposal 
tersebut oleh sebuah tim evaluasi 
yang merupakan gabungan dari para 
akademisi. Berdasarkan penilaian, 
terpilih Top 99 dan 15 Finalis Kelompok 
Khusus, serta penyampaian opini dari 
masyarakat. Top 99 dan 15 Finalis 
Kelompok Khusus tersebut mengikuti 
presentasi dan wawancara di hadapan 
tim penilai independen. Tim penilai 
independen dan tim evaluasi juga 
melakukan penilaian lanjutan melalui 
verifikasi dan observasi lapangan. 
Namun, karena pandemi, tahun ini 
observasi lapangan tidak dilakukan.

Pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 13.00 
WIB dilakukan presentasi inovasi oleh 
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WEATHER IDIOMS
Teks Yulia Pramita Rahman

Hi guys, how have you been? I hope 
you’re staying healthy in this rainy 
season. When we talk about ‘weather’, 
what kinds of ideas come into your 
head? I think of sunshine, rain, clouds, 
storms, lightning, thunder, wind, all 
sorts of words! This page shows words 
that we use when talking about the 
weather in English.

An idiom is a phrase or an expression 
that has a particular meaning that 
differs from the meaning of the 
individual words. So, let’s explore the 
most commonly used idioms which use 
weather words:

1. As right as rain: to feel fine and 
healthy.
 Don't worry about me, I'm as right as 
rain after my knee operation.

2. Be a breeze: to be very easy to do.
 Our English exam was a breeze. I'm 
sure I'll get top marks.

3. Be snowed under: to have so much 
to do that you are having trouble doing 
it all.
 I'm snowed under at work right now 
because two of my colleagues are on 
holiday.

4. Break the ice: to say or do something 
to make someone feel relaxed or at ease 
in a social setting.
 He offered to get her a drink to help 
break the ice.

5. Chase rainbows: when someone 
tries to do something that they will not 
achieve

 I think she's chasing rainbows if she 
thinks she can get into Oxford with her 
bad grades.

6. Come rain or shine: you can depend 
on someone to be there no matter what 
or whatever the weather.
 I'll be there to help you move house 
come rain or shine.

7. Every cloud has a silver lining: 
There is always something positive to 
come out of an unpleasant or difficult 
situation.
 I got laid off from work yesterday, but 
every cloud has a silver lining and now 
I can spend more time writing my book.

8. Fair-weather friend: a person who 
is only your friend during good times 
or when things are going well for you 
but disappears when things become 
difficult or you have problems.
 She was a fair-weather friend because 
she wasn't interested in me once I had 
lost my job.

9. Get wind of: to learn or hear of 
something that should be a secret.
 He got wind of the closure of the 
company so started looking for a new 
job immediately.

10. Have your head in the clouds: to be 
out of touch of reality. Your ideas may 
not be sensible or practical.
 He has his head in the clouds if he 
seriously thinks he's going to get a 
promotion soon.

11. It's raining cats and dogs: it's 
raining very hard.
 Take you umbrella and a jacket 

because it's raining cats and dogs 
outside.

12. On cloud nine: to be extremely 
happy.
 They were both on cloud nine during 
their honeymoon.

13. Put on ice: to postpone for another 
day.
 The project has been put on ice until 
our boss decides what to do next.
14. Ray of hope: there is a chance that 
something positive will happen.
 There is a ray of hope after all, it looks 
like we won't be losing our jobs.

15. Save for a rainy day: to save for 
the future when it might suddenly be 
needed (unexpectedly).
 Don't spend your entire wage in one 
night. You should save for a rainy day.

16. Steal my thunder: when someone 
takes attention away from someone else.
 Don't wear that dress to the wedding; 
the bride won't like it because you'll be 
stealing her thunder.

17. Storm in a teacup: when someone 
makes a small problem larger than it 
really is.

 Those two are always arguing about 
something, it's just a storm in a teacup.

18. Take a rain check: decline 
something now but offer to do it at a 
later date.
 Thanks for inviting me to dinner but I 
can't this week. Can I take a rain check 
on that?

19. Throw caution to the wind: to go 
crazy and forget all responsibilities or 
commitments.
 They threw caution to the wind 
and quit their jobs in the heat of the 
moment.

20. Under the weather: you are not 
feeling well
 Paul isn't coming with us because he 
feels a little under the weather.

References:

https://www.vocabulary.cl/english/weather-
idioms.htm

https://www.mmmenglish.com/2017/05/02/
how-to-use-english-idioms-weather-idioms/

https://www.usingenglish.com/reference/
idioms/cat/4.html

google
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RANCANGAN SOP INOVASI

Teks Dewi Nur Aini

Sebagai aparat pengawasan 
intern pemerintah (APIP) 
yang menjalankan perannya 

melalui assurance dan consulting, 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) dituntut selalu 
berinovasi di bidang pengawasan 
keuangan dan pembangunan, dalam 
rangka meningkatkan kuantitas dan 
kualitas hasil pengawasan untuk 
peningkatan good governance. 

Menyikapi hal tersebut, melalui 
Struktur Organisasi yang baru 
sesuai Peraturan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, 
Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Pengawasan (Puslitbangwas) sebagai 
enabler pengawasan, diharapkan 
mampu mengisi peran sebagai pelopor 
perubahan/ metodologi pengawasan 
melalui penelitian, pengembangan, dan 
inovasi yang dilakukan.

Pengelolaan inovasi di bawah 
koordinasi Bidang Pengembangan 
dan Inovasi Pengawasan Sub 
Bidang Pengembangan, Inovasi, dan 
Manajemen Pengetahuan, memiliki 
tujuan terwujudnya inovasi dan 
manajemen pengetahuan yang dapat 

meningkatkan kinerja pengawasan 
untuk mendukung pencapaian tugas 
Puslitbangwas. 

Agar pengelolaan inovasi dapat mencapai 
hasil yang efisien, ekonomis, dan efektif 
perlu disusun prosedur baku pelaksanaan 
kegiatan atau Standard Operational 
Procedure (SOP), mengacu kepada uraian 
jabatan Kepala Sub Bidang Pengembangan, 
Inovasi, dan Manajemen Pengetahuan 
melalui identifikasi kegiatan-kegiatan 
yang harus dilakukan sesuai dengan hasil 
(output) yang ingin dicapai dalam uraian 
jabatan tersebut. Untuk maksud tersebut 
telah dilakukan studi literatur untuk 
mensintesiskan pengertian dan kriteria 
inovasi, serta memetakan sumber-sumber 
inovasi dan bagaimana mengelolanya 
menjadi inovasi yang menghasilkan 
kemanfaatan yang lebih besar. Selain 
itu, perlu diketahui rerangka riset, 
pengembangan dan inovasi, serta proses 
bisnis Puslitbangwas sebagai dasar untuk 
merumuskan tahapan-tahapan inovasi. 

Pengertian Inovasi
Inovasi adalah sebuah terobosan baru 
dalam melakukan tugas dan fungsi 
organisasi baik berupa struktur, metode 
kerja, maupun proses yang mampu 
memberikan dampak/manfaat bagi 

peningkatan kinerja organisasi. Dengan 
kata lain, inovasi harus mempunyai 
nilai jual/ berguna bagi stakeholder. 
Inovasi berawal dari masalah dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi hingga 
muncul sebuah terobosan baru yang 
dapat memberi manfaat dengan ruang 
lingkup yang lebih luas.

Kriteria-Kriteria Inovasi
Suatu perubahan atau terobosan baru 
dalam melakukan tugas dan fungsi di 
bidang pengawasan dapat dikatakan 
sebagai inovasi apabila memenuhi 
kriteria-kriteria sebagai berikut:
1. Memilki kebaruan, yaitu 

memperkenalkan gagasan, 
kebijakan, dan desain yang unik, 
atau modifikasi dari inovasi yang 
sudah ada;

2. Efektif, bermanfaat untuk 
menyelesaikan masalah;

3. Dapat ditransfer atau direplika, 
yaitu dapat dicontoh dan/atau 
menjadi rujukan, diterapkan untuk 
unit lainnya;

4. Berkelanjutan, mendapat jaminan 
terus dipertahankan melalui 
dukungan program dan anggaran, 
serta tugas dan fungsi organisasi 
dan peraturan.

Pemenuhan kriteria-kriteria inovasi 
bukanlah sesuatu hal yang sulit. 
Menurut Widodo (2019), inovasi 
dapat diwujudkan dengan teknik 
ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi). 
Tidak ada sesuatu yang benar-benar 
baru (invention), tetapi bisa dengan 
cara memodifikasi sesuatu yang telah 
berhasil dan sukses diterapkan di 
tempat lain. Dapat juga menggunakan 
teknik yang serupa, yaitu SCAMPER 
(Substitude, Combine, Adopt, Modify, 
Put to other use, Eliminate and Reverse). 
Inovasi bisa dimunculkan dari 
substitusi, yaitu penggantian metode/
proses/produk, mengombinasikan 
satu produk dengan produk lain, 

adaptasi atau adopsi hal baru di bidang 
tertentu ke bidang yang lain, modifikasi 
(menambah atau mengurangi), 
memperbesar atau memperkecil, 
menggunakan dalam bentuk lain, 
mengeliminasi, dan membalik atau 
mengatur ulang.
Baik ATM maupun SCAMPER 
keduanya dapat diterapkan di 
Puslitbangwas BPKP. Bagaimana 
mewujudkan sesuatu yang baru dengan 
menghilangkan tradisi/metode kerja 
yang usang melalui teknik-teknik 
tersebut menjadi tantangan tersendiri.

Sumber-Sumber Inovasi
Sumber-sumber inovasi di BPKP 
bisa diperoleh, antara lain dari hasil 
penelitian dan pengembangan maupun 
nonpenelitian dan pengembangan, 
tesis dan disertasi para pegawai tugas 
belajar, proyek perubahan (proper) 
diklat kepemimpinan eselon I sd IV, 
best practice yang dilakukan oleh unit 
eksternal, atau current issue yang ada. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan 
sebagai berikut:
•  Hasil penelitian dan pengembangan 

perlu melalui sebuah tahapan 
lagi agar siap diimplementasikan, 
menghasilkan rekomendasi, 
atau pedoman umum di bidang 
pengawasan. Ini merupakan 
tahapan inkubasi melalui 
pilot project untuk melihat 
kemampuannya dan hal-hal yang 
perlu diperbaiki/disempurnakan 
sehingga layak dijual/digunakan 
oleh stakeholder;

•  Proper diklat kepemimpinan 
eselon I sd IV dikumpulkan dan 
dimasukkan dalam direktori inovasi 
untuk selanjutnya dikategorisasi 
dan dibuatkan Grand Design 
Inovasi. Berpedoman pada Grand 
Design Inovasi tersebut, terhadap 
data proper dapat dianalisis 
untuk kemungkinan scale up, atau 
dikombinasikan dengan proper 
yang lain atau aplikasi yang ada, 
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sehingga mendapatkan kemanfaatan 
yang lebih besar;

•  Tesis dan disertasi dari para pegawai 
tugas belajar dapat menjadi knowledge 
based sebagai bahan inovasi, bahan 
dalam melakukan riset lanjutan, atau 
bahan dalam melakukan audit;

•  Praktik terbaik yang dilakukan 
oleh unit eksternal baik di dalam 
maupun di luar negeri dapat 
digunakan menjadi bahan inovasi 
baik menggunakan teknik ATM 
maupun SCAMPER. Adapun untuk 
penanganan current issue sebagai 
sumber inovasi perlu adanya focus 
discussion group melibatkan berbagai 
pihak terkait sehingga mendapatkan 
penyelesaian terbaik.

Rerangka Riset, Pengembangan, dan 
Inovasi Pengawasan BPKP
Kegiatan inovasi di BPKP tidak bisa lepas 
dari kegiatan riset dan pengembangan. 
Namun, inovasi bisa dihasilkan dari 
kegiatan nonriset dan pengembangan, 
sebagaimana tampak dalam rerangka 
riset pengembangan dan inovasi berikut 
ini. 

Gambar 2. Proses Bisnis Riset dan 
Pengembangan Pengawasan BPKP 

(Puslitbangwas 2018)

Prosedur riset mengacu kepada Perka 
Nomor 5 Tahun 2016 yaitu menentukan 
potensi dan atau masalah, melakukan
studi literatur, dan penelitian lapangan. 
Berikutnya adalah pembuatan desain, 
yaitu rancangan/desain produk hasil studi 
literatur dan riset lapangan. Selanjutnya 
dilakukan uji desain produk, revisi desain, 
hingga pembuatan purwarupa. Dalam 
pembuatan purwarupa perlu dilakukan 
evaluasi oleh pelanggan, serta telaah 
studi literatur, dan penelitian lapangan. 
Berikutnya adalah pembuatan desain, 
yaitu rancangan/desain produk hasil studi 
literatur dan riset lapangan. Selanjutnya 
dilakukan uji desain produk, revisi desain, 
hingga pembuatan purwarupa. Dalam 
pembuatan purwarupa perlu dilakukan 
evaluasi oleh pelanggan, serta telaah dan 
penyesuaian, hingga diperoleh purwarupa 
dari produk final yang sudah teruji. 
Tahap berikutnya adalah melakukan 
pengembangan produk, yaitu pembuatan 
produk dari purwarupa final yang sudah 
teruji, kemudian dilakukan uji coba dan 
revisi hingga dihasilkan produk final. 
Tahapan produk setelah pengembangan 

adalah melakukan diseminasi dalam 
bentuk seminar, workshop, pendidikan dan 
pelatihan, serta sosialisasi dan publikasi. 
Implementasi produk hasil pengembangan, 
antara lain melalui formalisasi dalam 
bentuk peraturan badan, peraturan eselon 
1, peraturan eselon 2, atau masuk dalam 
indikator dan target kinerja organisasi dan 
individu.

Tahapan Inovasi
Hasil studi literatur, rerangka, dan proses 
bisnis tersebut digunakan sebagai dasar 
dalam merumuskan tahapan inovasi, yaitu
1) identifikasi, merupakan identifikasi 

dari masalah yang akan diselesaikan 
atau manfaat yang akan diharapkan 
dari sebuah proyek inovasi;

2)  seleksi, yaitu mencari sumber-sumber 
inovasi dari hasil penelitian dan 
pengembangan, tesis, dan disertasi 
dari para pegawai tugas belajar, proyek 
perubahan diklat kepemimpinan, 
best practice yang dilakukan oleh unit 
eksternal, atau current issue yang ada;

3)  desain, yaitu merancang rencana 
aksi inovasi yang komprehensif 
berupa merancang desain/purwarupa 
inovasi secara lebih detail dan siap 
untuk diimplementasikan. Desain 
inovasi adalah langkah-langkah detail 
dalam mewujudkan ide inovasi yang 
sudah diperoleh, yang selanjutnya 
dituangkan dengan menyusun rencana 
aksi dan menjalankan rencana aksi 
tersebut sehingga terbentuk sebuah 
produk;

4)  diseminasi, yaitu perancangan desain 
yang telah dibuat menjadi purwarupa 
untuk selanjutnya didiseminasikan 
untuk mendapat respon dan 
pengayaan (enrichment) dari stakeholder, 
termasuk calon pengguna;

5)  deliver, yaitu melaksanakan inovasi 
secara fokus dan konsisten, berupa 
kegiatan mengimplementasikan, 
memantau, dan mengevaluasi 
implementasi inovasi. Rencana aksi 
diawali dengan peluncuran inovasi 
(launching) dalam bentuk formal, 

seremonial, dan/atau informal, 
dilanjutkan dengan pemantauan 
untuk mengetahui berbagai kendala 
dan hambatan dalam implementasi 
inovasi, serta memastikan 
pelaksanaan inovasi tetap berjalan 
hingga inovasi selesai;

6) display, merupakan tahapan 
menyampaikan progres dan 
manfaat inovasi kepada stakeholder 
atau lingkungannya dengan 
melakukan promosi inovasi melalui 
pameran, festival, seminar, atau 
gabungannya. Sebagai ajang 
pamer dan pengumuman kepada 
dunia luar, acara ini menampilkan 
bagaimana kondisi awal sebelum 
inovasi dilakukan, kondisi setelah 
inovasi dilakukan atau kondisi 
akhir setelah inovasi, dan langkah-
langkah yang telah ditempuh 
(milestones) untuk mewujudkan 
inovasi.

Berdasarkan uraian di atas, diusulkan 
rancangan SOP Pengelolaan Inovasi 
yang terdiri atas SOP Penyiapan Bahan 
Manajemen Inovasi dan SOP Membuat 
Inovasi.

Sebelum penerapan SOP ini, perlu 
dilakukan sosialisasi kepada pegawai 
Puslitbangwas dan unit lain dalam 
rangka peran dan fungsi Puslitbangwas 
sebagai pembina manajemen inovasi. 
Selanjutnya dalam penerapannya perlu 
ditetapkan dalam Keputusan Kepala 
Puslitbangwas agar memperoleh 
kekuatan hukum. Dengan demikian 
SOP Pengelolaan Inovasi ini menjadi 
rujukan atau pedoman bagi seluruh 
pegawai dalam melakukan inovasi 
yang menghasilkan produk baru. Selain 
itu, SOP Pengelolaan Inovasi ini perlu 
dipantau dalam pelaksanaannya dan 
secara berkala dilakukan evaluasi untuk 
menambah/mengurangi prosedur yang 
ada, sehingga dapat menghasilkan 
produk inovasi yang bermanfaat bagi 
BPKP dan stakeholder lainnya.

Gambar 1. Rerangka Riset Pengembangan 
dan Inovasi Pengawasan BPKP 

(Puslitbangwas 2018)

Inovasi dikatakan sukses, jika BPKP 
mampu mengelola inovasi, yaitu 
mengubah konsep (ide) inovasi menjadi 
produk nyata agar mampu menciptakan 
keunggulan kompetitif.  Dalam proses 
mengubah konsep menjadi produk, riset 
dan pengembangan sangat penting, 
sebagaimana digambarkan dalam proses 
bisnis berikut ini.
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DATA ANALYTICS
Teks Putut Hardiyanto

Data Analytics yang juga dikenal 
sebagai data science merupakan 
subjek yang setidaknya memuat 

enam aspek, yaitu (1) fakta bahwa data 
ada dan tersebar di mana-mana, (2) 
format dalam bentuk video, google 
search, tweets, facebook, penggunaan 
telepon genggam, belanja daring, 
dan sebagainya, (3) ukuran data: byte 
(1 butir beras), kilobyte (semangkuk 
beras), megabyte (8 karung beras), 
dan seterusnya, (4) jenis data: tabel, 
teks, data semi terstruktur (XML), 
dan sebagainya, (5) dapat dilakukan: 
agregasi dan statistik, indexing, 
searching, querying, dan knowledge 
discovery, (6) pendekatan analisisnya: 
descriptive (apa yang terjadi sekarang), 
diagnostic (mengapa itu terjadi?), 
predictive (apa yang terjadi kemudian?), 
dan prescriptive (pilihan-pilihan mana 

yang menghasilkan outcome optimal?).
Secara ringkas, data analytics 
merupakan penggunaan perangkat 
statistik pada data tersedia untuk 
penyelesaian masalah, mendapatkan 
pemahaman baru, atau menghasilkan 
produk/layanan baru. Data analytics 
dapat didefinisikan sebagai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan 
data, yaitu pengumpulan, analisis, 
pemodelan, dan yang terpenting adalah 
aplikasinya. Data analytics juga dapat 
diartikan sebagai teori dan teknik yang 
dikembangkan dari berbagai bidang 
dan disiplin yang digunakan untuk 
menginvestigasi dan menganalisis 
sejumlah besar data untuk menolong 
pembuat kebijakan di berbagai bidang 
seperti sains, perekayasa, ekonomi, 
politik, keuangan, dan pendidikan. Data 
analytics adalah subjek multidisiplin 
yang menggunakan metode ilmiah, 
proses, algoritma, dan sistem untuk 
mengekstraksi pengetahuan dan 
pemahaman dari data terstruktur dan 
tidak terstruktur.

Data analytics mengubah penggunaan 
perangkat statistik untuk pemanfaatan 
yang bersifat luas, lintas sektoral, 
nasional, regional, dan lintas negara. 
Proses dan tahapan statistik berubah 
tidak lagi bertumpu pada (1) rantai 
nilai statistik (statistical value chain), (2) 
siklus survei (survey life cycle), (3) siklus 
proses statistik (statistical process cycle), 
dan (4) maupun pada model proses 
bisnis (business process model). Sebagai 
pengganti, sejak sepuluh tahun terakhir, 
muncul GSBPM (Generic Statistical) yang 
menjadikan data analytics menjadi (1) 
model yang fleksibel (dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan organisasi), (2) 
dapat dipersonalisasi (memperhatikan 
trade-off antar kegiatan statistik), (3) 
terdokumentasi (seluruh tahapan 
kegiatan statistik dapat ditelusuri), 
dan (4) integrasi (dapat diintegrasikan 
dengan model lain seperti DDI = Data 
Documentation Initiative atau SDMX = 
Statistical Data and Metadata Exchange).

 

Penggunaan model GSBPM pada data 
analytics bermanfaat untuk (1) peningkatan 
pengelolaan kegiatan statistik, (2) 
pengintegrasian penggunaan infrastruktur 
statistik, (3) kejelasan pengukuran kualitas 
data yang dihasilkan, (4) kemudahan 
pendokumentasian proses bisnis statistik, 
serta (5) penghematan alokasi biaya dan 
sumber daya.

Terdapat berbagai cara menampilkan data 
statistik, yaitu (1) penyajian grafis, (3) 
deskripsi, dan (3) inferensial. Data grafis 
dapat berupa line chart, bar chart, pie chart, 
pictogram, atau cartogram. Statistik deskriptif 
dapat menggunakan ukuran pemusatan 
data, sebaran data, atau bentuk (shape) dari 
sebaran data. Sedangkan statistik inferensial 
menyajikan data dalam hubungan antara 
variabel yang dapat dilakukan secara 
univariat (satu variabel dependen) atau 
multivariat (banyak variabel dependen). 
Ketiga bentuk penampilan data statistik 
memiliki effort yang perlu dipertimbangkan 
trade-off-nya yang lebih eksplanatif 
menyajikan data dalam bentuk bagan-bagan 
atau persamaan regresi. Pembuatan grafis 
juga tidak sederhana. Terdapat berbagai 
teknik dan aplikasi yang dapat digunakan 
untuk memvisualisasikan data. Power BI, 
Tableu, Phython, dan R merupakan contoh 
aplikasi yang dapat digunakan untuk 
keperluan menampilkan data statistik.

Salah satu penggunaan data analytics untuk 
keperluan audit yang populer saat ini di 
industri audit adalah untuk membangun 

data knowledge atas transaksi. Kerangka 
eksekusi data analytics untuk keperluan 
audit intern meliputi lima tahapan, 
yaitu (1) pemahaman proses bisnis 
dan lanskap IT, (2) pembuatan desain 
pengujian data analytics, (3) ekstraksi 
data, (4) pengujian dan validasi, serta 
(5) visualisasi dan pelaporan. 

Pemahaman proses bisnis dan lanskap 
IT adalah melakukan penelusuran 
untuk mendapatkan pemahaman 
tentang proses bisnis, sistem TI yang 
relevan, dan lingkungan tata kelola 
data. Pembuatan desain pengujian data 
analytics adalah merancang pengujian 
data yang sesuai berdasarkan risiko 
yang ditangani. Ekstraksi data adalah 
koordinasi dengan tim IT untuk 
menganalisis data. Pengujian dan 
validasi adalah memastikan integritas 
data dan tahapan pengujian data dan 
membuat profil yang utuh. Visualisasi 
dan pelaporan adalah penyelidikan 
untuk memastikan tidak adanya 
anomali dan selanjutnya disajikan 
dalam bentuk laporan hasil audit.

Sumber: Diklat Data Analytics untuk 
Penelitian bagi Pegawai di Lingkungan 
BPKP Tanggal 27 Juli 2020 - 4 Agustus 
2020 dengan instruktur dari BPS (Badan 
Pusat Statistik) dan Kantor Akuntan 
PWC (Pricewaterhouse Coopers).
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Teks Rury Hanasri

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Selama ini muncul beberapa fakta 
terkait maturitas SPIP level 3 
di pemerintah daerah (Pemda), 

tetapi bupati/walikota/aparat pemda 
masih melakukan korupsi, laporan 
keuangan belum WTP, dan nilai 
SAKIP rendah. Setelah sepuluh tahun 
berjalannya Perpres 60/2008 tentang 
SPIP, perlu untuk dilakukan evaluasi 
terkait efektivitas pencapaian tujuan 
SPIP, yaitu efisiensi dan efektivitas 
operasi, pengamanan aset, keandalan 
laporan keuangan, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundangan. 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut 
kita perlu menelaah artikel berikut.

Apakah CAM itu?

The Comprehensive Assessment Model 
(CAM) adalah metodologi inovatif 
yang menyediakan assurance 
terintegrasi didasarkan pada evaluasi 
pengendalian dan manajemen risiko 
terhadap semua tujuan bisnis dan 
tata kelola yang terkait, melalui 
pendekatan penilaian yang terpadu 

dan unik. Ini sejalan dengan definisi 
internal auditing menurut IIA, yaitu 
jaminan independen, objektif, dan 
aktivitas konsultasi yang dirancang 
untuk menambah nilai dan 
meningkatkan operasi organisasi. 
Ini membantu organisasi mencapai 
tujuannya dengan membawa 
pendekatan yang sistematis dan 
disiplin untuk mengevaluasi dan 
meningkatkan efektivitas manajemen 
risiko, pengendalian, dan proses 
tata kelola melalui atribut kunci 
CAM, yaitu pendekatan objektif dan 
sistematisnya. 

Ini adalah sebuah inovasi yang 
menarik yang dapat mengurangi 
kesenjangan antara SPIP yang 
diterapkan saat ini dengan 
tercapainya tujuan organisasi. 

Tiga elemen CAM yang diharapkan 
menjamin integrasi, efeisiensi, dan 
efektivitas tata kelola internal dapat 
diuraikan sebagai berikut:

1. Kerangka Tunggal ERM

CAM dilandasi oleh ERM dengan 
framework ERM yang dimaksudkan 
menjamin pendekatan terstruktur 
untuk mengidentifikasi dan mengukur 
tingkat risiko yang efektif di semua 
area organisasi (misalnya, dari strategis 
hingga operasional, dari kepatuhan 
ke bisnis, dan lain-lain). Agar berhasil, 
kerangka kerja ERM harus diterapkan 
pada kebijakan manajemen risiko dan 
tujuan pengendalian secara progresif 
tertanam dalam kegiatan pengendalian 
di semua tingkatan. Tujuan tersebut 
harus didefinisikan secara strategis dan 
ditanam ke tingkat proses;

2. Komunikasi Kuat antara Tujuan 
Bisnis dan Tata Kelola

Pengembangan tujuan eksplisit dari 
rencana stategis yang terintegrasi dari 
top level, yang diturunkan pada semua 
bisnis proses disertai penilaian risiko, 
mitigasi, dan tujuan pengendalian. 
Tanpa pemahaman ekspisit dari tujuan 
organisasi, MR akan terhambat;

3. Evaluasi Risiko, Secara 
Komprehensif, dan Pendekatan Lintas 
Fungsi

Model yang diterapkan dalam 
mengidentifikasi risiko harus lengkap 
mencakup risiko strategis, ketaatan, 
operasional, dan finansial. Mereka 
tidak harus dikondisikan dengan 
fokus yang berlebihan terkait dengan 
regulasi atau masalah khusus lainnya. 
Penilaian risiko harus menjamin 
cakupan risiko yang sigifikan, 
mengadopsi pendekatan untuk 
identifikasi risiko yang terkait dengn 
tujuan organisasi, alokasi sumber daya 
yang tepat, dan fungsi pengendalian 
didasarkan pada kepentingannya.

Fondasi dari CAM adalah

1.  evaluasi pengendalian internal 
harus membuat perbedaan 
tegas antara penilaian 
arsitektur/desain sistem dan 
mengukur kinerja yang efektif /
berfungsinya sistem;

2.  sistem yang didesain buruk 
akan menyisakan banyak risiko 
sisa, sehingga harus diperbaiki 
sebelum mengevaluasi kinerja 
sistem;

3.  evaluasi desain sistem 
pengendalian internal harus 
memperhatikan semua tujuan 
pengendalian/mitigasi risiko 
meliputi kelengkapan cakupan, 
ketepatan waktu respon, dan 
kekuatan kontrol;

4.  evaluasi efektivitas sistem 
pengendalian intern tergantung 
pada ketersediaan sumber 
daya, kepatuhan pada desain 
pengendalian, dan aktivitas 
untuk monitor risk residual;

5.  evaluasi ekonomis dan efisiensi 
faktor pengendalian.

Bisa dikatakan bahwa metodologi 
evaluasi sistem pengendalian 
internal ini didasari konsep berbasis 
risiko, dengan identifikasi dan 
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penilaian pendahuluan terhadap 
kejadian internal dan eksternal yang 
mengancam tujuan entitas. Mitigasi 
risiko atau tujuan pengendalian dari 
suatu hal proses harus didefinisikan 
secara ketat pada tujuan bisnis dan 
tata kelola. Ini harus dilakukan 
sebagai pertimbangan dalam 
desain pengendalian internal. 
Prioritas (atau pembobotan) tujuan 
pengendalian dapat didasarkan 
pada jumlah risikonya mitigasi atau 
dimensi/pentingnya risiko tersebut.

Ini suatu pendekatan yang menarik, 
karena tujuan bisnis dan tata kelola 
dijadikan dasar dalam menilai 
risiko yang muncul. Selanjutnya 
diidentifikasi kejadian dari 
internal dan eksternal terkait risiko 
strategis, keuangan, operasional, 
dan ketaatan, lalu ditetapkan 
rencana pengendaliannya. Jika 
ini diterapkan dalam penilaian 
SPIP oleh BPKP, meskipun tujuan 
SPIP sama, yaitu empat hal di 
atas, tujuan bisnis dan tata kelola 
masing-masing orgaisasi berlainan, 
sehingga tidak bisa diseragamkan. 
Artinya, harus ada satu 
keterkaitan antara tujuan SPIP dan 
pengendaliannya dengan tujuan 
bisnis dan tata kelola. 

Evaluasi pengendalian didasarkan 
pada outcome yang diinginkan, 
dengan mempertimbangkan 
keseluruhan penilaian:

1.  menentukan standar atau 
hasil yang diinginkan atau 
pengecualian yang dapat 
diterima;

2.  menangkap input 
(mengidentifikasi keadaan 

sebenarnya dan bagaimana 
informasi tersebut dikumpulkan). 
Input di sini bukan masukan untuk 
membentuk outcome, melainkan 
kondisi pencapaian outcome 
yang sebenarnya, yang akan 
dibandingkan dengan outcome 
yang diharapkan;

3.  kemampuan untuk 
membandingkan masukan atau 
situasi aktual dengan hasil yang 
diinginkan atau standar;

4.  jenis dan waktu tindakan korektif 
jika ada kesenjangan antara 
standar dan aktual;

5.  proses informasi yang mendukung 
komunikasi hasil pengendalian 
dan menjamin proses kontrol 
dalam hal informasi (misalnya, 
lisan, tertulis, data diproses, dan 
lain-lain).

Kontrol apapun, baik sederhana 
atau kompleks maupun manual atau 
otomatis, dapat dianalisis berdasarkan 
kombinasi dari komponen tersebut.

CAM konsisten sepenuhnya dengan 
model yang dikembangkan COSO 
baik COSO I maupun COSO ERM 
karena mencakup semua aspek yang 
dipertimbangkan dalam komponen 
lingkungan pengendalian, aktivitas 
pengendalian, dan pemantauan 
pengendalian. Evaluasi untuk 
penilaian risiko mengacu pada COSO 
ERM, yaitu evaluasi identifikasi 
risiko, penilaian, dan respon risiko. 
Selain itu, juga menitikberatkan 
pada proses yang komprehensif 
dalam mendefinisikan entitas dan 
tujuan pengendalian proses. Ini pada 
dasarnya selaras dengan proses 
penetapan tujuan ERM. 

Kriteria Penilaian Desain Internal 
Control

Evaluasi desain atau arsitek sistem 
pengendalian intern (SPI) harus 
dijalankan proses demi proses, 
dengan mempertimbangkan 
relevansi tujuan pengendalian 
dengan atribut yang didesain untuk 
mencapai tujuan tersebut. Jadi, 
tujuan pengendalian merupakan 
dasar dari analisis. Untuk alasan ini, 
masing-masing tujuan pengendalian 
dari aktivitas atau proses yang 
dianalisis harus menjalani 
penilaiannya sendiri. Sebagaimana 
terlihat pada gambar di atas, kriteria 
penilaian desain SPI meliputi hal-
hal sebagai berikut:

1. Relevance:  kapasitas pengendalian 
yang dapat megidentifikasi dan 

mendiagnosis untuk mencegah 
sebagian atau sepenuhnya peristiwa 
negatif. 

Scoring relevansi dapat bertingkat 
dari skala 1 (terbaik) hingga 5 
(terburuk) dalam melakukan 
penilaian;

2. Strength: terdiri atas tujuh faktor 
yang berkontribusi terhadap aspek 
ini, yaitu 

a.  faktor diskresi: meliputi kapan 
pengendalian harus diaktifkan, 
apa yang harus dikendalikan 
(aktivitas, data, dokumen, 
dan lain-lain), bagaimana 
pengendalian dilakukan; 
khususnya, sehubungan 
dengan standar atau dengan 
lainnya, alat atau sumber daya 
(misalnya, sistem informasi), 
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tindakan korektif spesifik yang 
diperkirakan dan bagaimana 
kegiatan  pengendalian 
didokumentasikan, siapa yang 
melakukan pengendalian, serta 
kapan pengendalian diaktifkan 
(tenggat waktu, frekuensi, dan 
keadaan)?;

b.  faktor segregasi: terjadi 
pemisahan fungsi yang 
meyakinkan tidak adanya konflik 
kepentingan;

c.  independensi, mengukur 
kapabilitas proses pemilik 
pengendalian untuk mengelola 
resources sehingga pengendalian 
efektif;

d.  adaptabilitas, yaitu mengukur 
kemampuan adaptasi terhadap 
fluktuasi volume dan volatilitas 
operasi;

e.  traceability: kemampuan untuk 
menguji kejadian setelah eksekusi;

f.  faktor integrasi; dilakukan secara 
berurutan, dalam hubungannya 
dengan kontrol awal, melalui 
baris kedua pengendalian atau 
secara paralel dengan beberapa 
pengulangan kontrol di area 
terpisah;

g.  automation, penggunaan teknologi 
IT dengan pertimbangan cost-
benefit.

3. Timelines: ketepatan waktu untuk 
merespon adanya anomali dan 
tindakan koreksi, dibagi dalam 
skenario pengendalian sebelum 
waktu risiko terjadi sampai risiko 
berpengaruh terhadap organisasi;

4. Coverage: tidak hanya menunjukkan 
kualitas pengendalian, melainkan 

juga cakupan pengendalian 
terhadap banyak tujuan 
pengendalian dan risiko yang 
terkait. Misalnya, proses 
pengendalian yang mencakup 
pengenalian proses, pelaporan, 
keamanan, dan lain-lain. 

Kriteria Penilaian Kinerja/
Efektivitas Fungsi Internal Control 
(IC)

Evaluasi ini tergantung pada hal-hal 
sebagai berikut:

1.  Ketersediaan dana, teknologi, 
dan sumber daya manusia 
(SDM) untuk melakukan 
pengendalian. Artinya, sumber 
daya cukup untuk menjalankan 
ketaatan terhadap desain IC. 
Adaptability kadang-kadang 
tidak bisa diterapkan jika dana 
tidak memadai. Mengevaluasi 
efektivitas tidak bisa dipisahkan 
dari mengevaluasi desain IC, 
dengan kriteria khusus;

2.  Compliance, pengujian ini 
meliputi kecukupan untuk non 
discretional dan traceability. Jika 
sistem pengendalian dirancang 
cukup tinggi sifat diskresinya, 
maka sulit untuk menguji 
ketepatan fungsinya, kecuali jika 
cukup kuat akuntabilitasnya. 
Dan hal yang memengaruhi 
traceability informasi adalah 
dokumentasi yang dihasilkan 
setelah pengendalian disimpan 
dengan tepat, batas waktu yang 
ditetapkan untuk penyimpanan 
dokumentasi belum terlampaui, 
dan kemampuan untuk 
mengakses informasi. Pengujian 
ini harus distrukturisasi dengan 

baik, sehingga mencakup semua 
tahap pengendalian. 

3.  Pengukuran Residual Risk.

 Proses penilaian ini biasanya 
dilakukan oleh aktivitas audit 
dan menguji dampak aktual dari 
kurangnya pengendalian (risiko 
residual). Aktivitas ini dapat 
diterapkan dalam keadaan 
yang berbeda, yaitu a) ketika 
desain sistem pengendalian 
internal rusak, itu menggantikan 
kepatuhan pengendalian yang 
tidak berlaku, b) saat analisis 
desain sistem belum sepenuhnya 
selesai dan pengetahuan 
lengkap tentang pengendalian 
tidak tersedia, c) ketika desain 
sistem pengendalian internal 
tersedia, tetapi biaya pengujian 
kepatuhan berlebihan. 
Kematangan organisasi dalam 
mengelola risiko menentukan 
besarnya fokus terhadap 
pengukuran ini. Pengukuran risk 
residual ini baik secara langsung 
maupun tidak langsung 
mengukur pengaruh dari risiko.

Evaluasi Cost Benefit Faktor 
Pengendalian

Dilakukan setelah dua evaluasi 
terdahulu diselesaikan. Biaya ini 
dibandingkan dengan pengelolaan 
residual risk, seperti bencana, penalti, 
atau recovery kejadian.

Metodologi Penilaian 
Pengendalian

Penilaian ini menyediakan proses 
untuk menilai pengendalian 
individual. Beberapa pengendalian 
mungkin memenuhi kebutuhan 

beberapa tujuan, untuk kegiatan 
yang mempengaruhi keseluruhan 
proses seperti SDM dan rencana 
strategis. Beberapa kriteria dalam 
hal ini adalah

1.  aturan penilaian harus 
dieksplisitkan;

2.  aturan ini diformulasikan secara 
top down;

3.  aplikasi penerapan aturan 
dilakukan secara top down 
dengan agregrasi informasi 
untuk top management;

4.  aturan harus diterapkan 
konsisten dan menyeluruh untuk 
menyatakan opini;

5.  aplikasi penerapan aturan harus 
didokumentasikan untuk dapat 
ditrasir bukti simpulannya.

Hasil dari semua evaluasi ini adalah 
opini dari auditor terkait dengan 
level keselarasan antara tujuan 
pengendalian untuk memitigasi 
risiko dengan tujuan tata kelola 
dan bisnis, misalnya level terendah 
pada rating 5 dengan opini sebagai 
berikut:

Sumber:

Dittmeier, Casati. IIARF Research 
Report, Evaluating Internal Control 
System, CAM for ERM.

 

Kombinasi pengendalian tidak 
cukup untuk mencapai tujuan 
pengendalian yang dimaksudkan 
sebagai mitigasi risiko terkait 
dengan bisnis dan tujuan tata 
kelola yang relevan dengan proses
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Pembangunan yang dilakukan 
secara cepat dan menjangkau 
setiap lini kehidupan masyarakat 

memerlukan pengawasan yang efektif 
dan akuntabel. Perkembangan isu 
pembangunan yang cepat memerlukan 
antisipasi dan kecermatan pimpinan dalam 
mengambil putusan. Puslitbangwas BPKP 
sebagai ujung tombak penelitian dan 
pengembangan telah mengembangkan 
Penelitian Cepat yang mampu memberikan 
masukan terkait perkembangan isu 
strategis kepada stakeholders, terutama 
kepada pimpinan BPKP.

Penelitian Cepat merupakan model 
penelitian atas suatu masalah tertentu 
untuk memberikan gambaran terkait 
perkembangan masalah, menemukan 
solusi yang dapat diterapkan untuk 
penyelesaian masalah, serta membantu 
dalam pengambilan keputusan. Tujuan 
dari penelitian cepat ini adalah untuk 
memberikan gambaran secara utuh terkait 
perkembangan suatu isu strategis yang 
sedang berkembang, memberikan solusi 
penyelesaian masalah, dan memberikan 
masukan pengambilan keputusan strategis 
pimpinan.

PENELITIAN CEPAT UNTUK KEBUTUHAN PIMPINAN
Teks : Shokhif Khoirul A.

Penelitian Cepat dilakukan oleh 
peneliti Puslitbangwas BPKP dengan 
memperhatikan kompetensi yang 
dimiliki. Pelaksanaannya selama dua 
minggu hingga satu bulan dengan 
memperhatikan perkembangan isu 
strategis.

Output Penelitian Cepat berupa laporan 
singkat yang berisi informasi hasil 
penelitian secara lengkap dan padat. 
Laporan penelitian disajikan dengan 
menggunakan bahasa yang dapat 
dipahami oleh stakeholders yang “tidak 
memahami” bahasa teknis pengawasan. 
Laporan penelitian ditujuan secara 
khusus untuk memberikan masukan 
dalam pengambilan keputusan oleh 
pimpinan BPKP.

Penelitian cepat dilaksanakan 
dengan menekankan pada kecepatan 
dan ketepatan dalam penelaahan 
masalah yang diangkat menjadi objek 
penelitian. Penelitian Cepat dalam 
rangka analisis isu strategis dilakukan 
dengan dimulai dari analisis isu 
strategis, penyusunan Term of Reference 

disesuaikan dengan pencapaian tujuan 
penelitian. Penulisan laporan penelitian 
dilakukan secara singkat dan padat 
dengan memperhatikan kelengkapan 
informasi yang akan disampaikan 
kepada stakeholder.

Daftar Pustaka

https://www.kompas.com/skola/
read/2020/11/04/165652369/jenis-jenis-
penelitian-sosial?page=all.
https://www.westernsydney.edu.au/
research/researchers/preparing_a_
grant_application/dest_definition_of_
research
https://www.hampshire.edu/dof/what-
is-research 
Puslitbangwas BPKP. 2018. SOP 
Penelitian. Jakarta.

(TOR) dan pembentukan tim peneliti, 
pengumpulan data, pengolahan dan 
analisis data, penulisan laporan, 
hingga penyampaian laporan kepada 
stakeholders.

Analisis isu strategis dilakukan dengan 
melihat dan menelaah perkembangan 
permasalahan yang menjadi konsentrasi 
nasional dan menjadi isu di masyarakat 
dilihat dari sudut pandang pengawasan 
internal. Penyusunan TOR dan 
pembentukan tim peneliti, dilakukan 
dengan mempertimbangkan tingkat 
kedalaman dan luas permasalahan 
yang diusung sebagai objek penelitian. 
Di dalam TOR disebutkan latar 
belakang penelitian, tujuan penelitian, 
model penelitian yang dipakai, dan 
output yang diharapkan. Penentuan 
tim peneliti didasarkan pada 
kompetensi yang dimiliki oleh peneliti. 
Pengumpulan data dapat dilakukan 
dengan data primer, data sekunder, 
dan/atau studi kepustakaan. 

Pengumpulan data memperhatikan 
relevansi terhadap tujuan penelitian, 
kelengkapan, dan kecepatan 
mendapatkan data. Pengolahan 
dan analisis data dilakukan dengan 
menetapkan pemilihan metode 
pengolahan yang paling cocok 
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Kali ini “Cara Menjadi Menarik 
Dalam 10 Langkah Sederhana” 
mengulas tentang langkah “Coba 

Sajalah!” sebagai tips langkah lanjutan 
bagi Anda yang berminat menjadi 
pembaca untuk pembelajaran aktif (active 
reader for active learner).

Langkah “Coba Sajalah!” adalah 
kumpulan kegiatan yang bertujuan untuk 
berani mencoba dan bermain dengan 
gagasan baru. Langkah untuk menjadikan 
kegagalan sebagai kumpulan usaha 
yang gagah berani, tetapi tidak satupun 
yang tuntas dikerjakan. Langkah ini 
juga membantu Anda yang lebih suka 
bekerja pada garis aman, mengerjakan 
sesuatu yang biasa dan rutin, untuk mulai 
mencoba meninggalkan zona nyaman 
tersebut dan mulai memasuki arena 
permainan baru. Suatu permainan yang 
apabila dilakukan menyebabkan Anda 
bertumbuh. 

Langkah “Coba Sajalah!” merupakan 

Coba Sajalah!
Teks: Putut Hardiyanto

kumpulan kegiatan untuk (1) 
membayangkan kelimpahan dan 
bukan kelangkaan, (2) mengapa 
tidak?, (3) mengakui Anda memang 
menginginkannya, (4) memberi kejutan 
kepada diri sendiri, (5) mengumpukan 
anekdot, (6) melangkahi penghalang-
penghalang Anda, (7) memberi izin 
kepada diri Anda sendiri, (8) menjadi 
relawan, (9) membuat rencana menjadi 
nyata, (10) mengungkapkan rasa 
sayang, (11) berani menangani perkara 
sulit, dan (12) jangan takut malu.

Bayangkan Kelimpahan Bukan 
Kelangkaan

Dunia hadir sesuai dengan apa yang 
ada dalam pikiran Anda, kelimpahan 
atau kelangkaan. Pada kondisi 
berkelimpahan maka keinginan berada 
pada level terendah. Begitu pula 
dengan nafsu menguasai. Anda menjadi 
senang berbagi dan memberikan 
secara gratis informasi yang Anda 

miliki kepada mereka yang membutuhkan. 
Anda tidak berpikir untuk mengambil 
keuntungan dari pengetahuan yang Anda 
miliki dari hasil membaca aktif. Selalu tersedia 
sumber bacaan yang dapat membantu Anda 
menemukan sumber kelimpahan. Bukan 
banyaknya tumpukan artikel yang menjadi 
tujuan, melainkan mengambil sebagian kecil 
tumpukan untuk digunakan secara gratis. Ada 
dua hal yang perlu menjadi perhatian untuk 
dibedakan, yaitu keinginan dan keinginan 
untuk mendapatkan lebih (kelimpahan). Jika 
sekadar memenuhi keinginan, maka Anda 
dapat pergi ke pasar untuk mencari mereka 
yang mau berbagi dengan cara jual-beli. 
Namun, jika kelimpahan yang dicari, rutenya 
adalah mengambil sedikit dari bahan-bahan 
bacaan yang terseleksi. 

Mengapa Tidak?

Skenario terburuk kadang harus dijalani. 
Kegagalan yang muncul disebabkan 
perencanaan terbaik gagal dieksekusi bukan 
sesuatu yang jelek juga. Persepsi pembaca yang 
mengkritik tulisan Anda tidak berarti kurang 
baca, tetapi bisa juga karena kemampuan 
menyampaikan pengetahuan dalam bahasa 
sederhana yang menarik belum dikuasai. Jika 
kegagalan itu membuat Anda berhenti, maka 
boleh jadi ini adalah bencana yang sebenarnya. 
Keraguan bahwa rencana terbaik Anda akan 
mengikuti skenario terburuk tidak perlu 
dilanjutkan. Selalu lanjutkan saja rencana 
terbaik Anda dan nantikan hasil terbaik yang 
muncul dari skenario terbaik yang dapat terjadi 
setelahnya.

Akui Anda Memang Ingin

Akuilah bahwa Anda menginginkan menjadi 
pembaca dan pembelajar aktif. Jangan sekali-
kali mengatakan “Saya tidak berhak” atau 

“Saya tidak memerlukannya” atau “itu 
di atas rata-rata kemampuan saya”. Jika 
Anda menyangkal cita-cita tersebut, sama 
artinya dengan melakukan aborsi atas 
kehamilan yang tidak dikehendaki. Gagal 
mewujudkan bukan berarti Anda tidak 
boleh memiliki keinginan untuk meraih 
cita-cita. Bukan sesuatu yang buruk jika 
Anda menginginkan sesuatu dan Anda 
tidak pernah merasa bersalah karena 
mencobanya, walaupun berkali-kali 
gagal. Rasa bersalah perlu ditumbuhkan 
hanya jika Anda tidak pernah memberi 
kesempatan untuk mencoba.

Beri Kejutan Kepada Diri Sendiri

Anda sudah melakukan selama bertahun-
tahun dan hasilnya selalu berujung pada 
kondisi yang tidak banyak berubah. 
Sebenarnya tanpa Anda sadari perubahan 
itu terjadi, tetapi karena harapan adalah 
fungsi dari waktu, maka rasa takjub yang 
tinggi di masa lalu menjadi tidak tinggi 
lagi dengan berjalannya waktu. Rasanya 
sudah tidak tersisa rasa takjub pada diri 
Anda. Menjadi pembaca dan pembelajar 
aktif pada mulanya terlihat menakjubkan 
dan banyak kejutan yang dirasakan. 
Setelah kegiatan tersebut dilakukan 
berulang-ulang tidak dapat menghindari 
penurunan unsur kejutannya. Pada saat 
seperti ini cobalah mengurangi laju 
penurunan ketakjuban dengan memberi 
kejutan kepada diri sendiri. Kerjakan 
hal yang sama, tetapi dengan mengganti 
hal-hal simpel, misalnya mengganti posisi 
duduk, mengubah tata letak ruangan, 
menambah aksesori baru seperti lampu 
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baca, pengharum ruangan, atau hal 
baru lainnya yang dapat membuat 
Anda merasa berada di tempat yang 
berbeda.

Kumpulkan Anekdot

Mungkin salah Anda yang menganggap 
segalanya harus disikapi serius. 
Padahal sebagai manusia, tokoh yang 
teorinya membuat Anda pusing dan 
sulit dipahami adalah sosok yang 
punya sisi menarik atau hal yang tidak 
diketahui sebelumnya. Kebiasaan unik 
tokoh yang teorinya Anda baca perlu 
juga dicari. Contohnya, tidak banyak 
orang tahu bahwa Sir Isaac Newton 
adalah pengajar yang buruk. Kuliahnya 
hanya dihadiri oleh sedikit mahasiswa, 
karena Newton di dalam kelas lebih 
sering menghabiskan waktu untuk 
penelitiannya sendiri. Dale Carnegie 
penulis buku pengembangan diri 
memulai karier sebagai pengajar di 
kelas debat. Salah satu teknik yang 
diajarkan untuk unggul dalam berdebat 
adalah mengajari muridnya untuk 
bicara tentang apa yang membuat 
mereka marah. Dengan berlatih 
menggunakan gaya kemarahan, Dale 
Carnegie sukses mengajar muridnya 
tidak takut menghadapi publik. 
Pencarian Anda akan menjadi menarik 
bila Anda melengkapi sisi manusiawi 
dari tokoh yang menulis buku atau 
artikel yang Anda baca.

Langkahi Penghalang-Penghalang 
Anda

Pilihan berada pada diri Anda apakah 
tetap berada di posisi sekarang atau 
berpindah menemukan tempat Anda 
sesungguhnya. Jangan hanya karena 
Anda tidak pernah ke Sidney, Australia, 
maka Anda menyimpulkan bahwa 
Anda tidak akan pernah diterima 
tinggal di negara Eropa manapun. 
Begitu juga gara-gara suatu pekerjaan 
tidak terdapat dalam daftar uraian 
jabatan berarti Anda tidak mampu 
melakukannya. Ada penghalang 

imajiner antara Anda sekarang ini 
dengan Anda sesungguhnya. Hanya 
Anda yang dapat menentukan di 
mana tempat Anda yang sejati. Anda 
boleh berpendapat bahwa penghalang 
itu tidak ada, tetapi sebaiknya Anda 
tidak menutup kemungkinan bahwa 
penghalang itu ada. Tugas Anda 
untuk menyingkirkannya setiap saat 
penghalang itu muncul. 

Beri Izin Kepada Diri Anda Sendiri

Apa yang benar menurut Anda 
belum tentu sama dengan apa yang 
ada di pikiran orang lain. Begitu 
pula sebaliknya. Mereka tidak perlu 
melakukan apa-apa, tetapi menjadi 
tugas Anda utuk meyakinkan 
kepada mereka bahwa Anda benar. 
Selama Anda tidak memberikan izin 
untuk membuktikannya, tidak ada 
seorangpun yang akan peduli. Di 
dalam setiap diri selalu ada dua jenis 
pikiran, yaitu “apa yang mungkin” 
dan “impian-impian liar”. Anda perlu 
memberikan izin kepada diri Anda 
untuk membuktikan bahwa ada irisan 
di antara kedua jenis pikiran itu, yaitu 
“impian liar adalah mungkin”. Mereka 
mungkin keberatan dengan apa yang 
Anda nyatakan dan sampaikan, tetapi 
itu adalah kelanjutan dari sebuah 
akibat. Yakinlah, hal ini tidak akan 
terjadi sebelum Anda mengizinkan diri 
Anda sendiri.

Jadilah Relawan

Prinsip bekerja adalah tentang 
kegembiraan, karena keduanya bisa 
berhubungan erat. Kegembiraan dapat 
terjadi, jika tugas yang dihadapi terselip 
hati di dalamnya. Pekerjaan sendiri 
netral, dapat dilaksanakan dengan atau 
tanpa hati di dalamnya. Jika Anda ingin 
orang lain bekerja dalam kegembiraan, 
jadilah relawan. Bukan uang yang Anda 
selipkan dalam tugas, tetapi melibatkan 
hati dalam mengerjakannya. Beginilah 
cara orang mulai jatuh cinta kepada 
Anda seiring dengan Anda jatuh cinta 
kepada pekerjaan Anda. Sepanjang 
Anda terlihat muram dan tidak bahagia 
dalam mengerjakan tugas-tugas, orang 
lain pasti lebih tidak menyukai lagi.

Buatlah Rencana Menjadi Nyata

Dalam mewujudkan pekerjaan, Anda 
dapat begitu impulsif menjalankan 
berbagai aksi tanpa didukung oleh 
rencana-rencana. Di sisi lain, dalam 
menghadapi pekerjaan yang sama 
Anda bisa begitu ragu-ragu memulai 
aksi, sehingga terjadi penundaan, 
suatu hal yang membuat aksi tidak 
kunjung muncul. Penundaan boleh 
dilakukan saat waktu istirahat tiba 
atau Anda perlu memperbaiki rencana 

kerja Anda. Di luar kedua hal tersebut, 
penundaan adalah suatu hal yang akan 
membuat Anda menyesal. Agar tidak 
terjadi penundaan, buatlah rencana-
rencana Anda di dalam pikiran “apa 
yang mungkin” dan jangan di dalam 
“impian-impian liar”. Pekerjaan Anda 
menjadi bernilai strategis apabila 
banyaknya aksi yang dijalankan setara 
dengan rencana-rencana yang ditujukan 
pada aksi-aksi tersebut. 

Ungkapan Rasa Sayang

Pencinta buku roman selalu mencari 
orang-orang yang menarik yang 
biasanya menjadi tokoh kunci dari kisah 
cinta yang memikat. Tokoh ini biasanya 
memiliki sifat berani untuk mengakui 
kerapuhan hati serta memiliki kekuatan 
jiwa untuk mengakui kelemahan. 
Wujud pengakuan itu biasaya 
berbentuk ungkapan rasa sayang yang 
dapat diwujudkan untuk memperkuat 
“makna” atau “kata-kata”. Ungkapan 
kata yang miskin makna, seperti tulisan 
“terima kasih” yang ditulis dalam huruf 
kecil atau sebaliknya ungkapan makna 
yang miskin kata-kata, misalnya “jabat 
tangan erat” adalah pilihan “ungkapan” 
yang biasa. Cobalah melakukan 
lompatan dengan menghadirkan 
banyak “makna” dan kaya “kata-kata”. 
Inilah ungkapan rasa sayang yang 
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diwujudkan dengan kata-kata penuh 
makna. 

Berani Menangani Perkara Sulit

Pekerjaan yang paling sulit bukan 
pekerjaan yang hampir mustahil 
diselesaikan, melainkan pekerjaan 
yang paling memuaskan ketika 
berhasil dikerjakan. Jika Anda sudah 
pernah berada di tempat itu dan sudah 
mengerjakannya, pastilah menarik. Jika 
Anda hanya membayangkan sambil 
tidur siang, maka bayangan menangani 
perkara sulit menjadi semakin 
menjengkelkan. Kesalahan yang 
dilakukan mereka yang menghindar 
perkara sulit karena membayangkan 
pada saat dan situasi yang tidak tepat.

Jangan Takut Malu

Anda sudah menuliskan berkali-
kali dan hasilnya tidak memuaskan. 
Akhirnya waktu seharian berlalu 
dengan lembaran kertas kosong. Ke 
mana perginya diri Anda? Cobalah 
berhenti menjadi petugas sensor. 
Mulailah mengumpulkan berbagai 
hal yang sudah Anda kerjakan. Tunda 
melakukan pengeditan. Tunggulah 
hingga saat yang tepat dan lakukan 
bersama orang lain. Inilah gunanya 
melibatkan orang lain sebagai editor 
atau mengajak orang lain ikut membaca 

karya Anda, karena perspektifnya pasti 
berbeda dan Anda akan terkejut dengan 
hasil kolaborasi. Setidaknya Anda tidak 
memberikan lembaran kosong pada 
kawan Anda. Menjadi konyol, aneh, 
ganjil, atau berbeda bukan dosa. Ada 
ruang untuk perbaikan, tetapi bukalah 
jasa perbaikan secara berkala dan 
terbatas yang dijalankan bukan pada 
awal cerita, melainkan di pertengahan 
atau di ujung menjelang berakhirnya 
cerita Anda.

Sumber:
Hagy, J. 2014. Cara Menjadi Menarik 
Dalam 10 Langkah Sederhana. Jakarta: 
Gramedia.

INOVASI DI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
Teks Ida Siti Farida

Pintar dan Poster: Fasilitas Belajar 
Mandiri Di Kemensetneg

Integrasi teknologi dalam kegiatan 
pengembangan SDM aparatur adalah 
dengan learning management system 
(LMS) yang merupakan aplikasi berbasis 
web yang mendukung sebuah proses 
pelatihan sebagai media belajar dan 
wadah sumber belajar. Sumber belajar 
yang terpusat dan tersederhanakan 
diharapkan mampu untuk menjawab 
tantangan akan belajar di mana saja, 
kapan saja, dan menggunakan perangkat 
teknologi yang variatif. 

Lima hal yang harus dipertimbangkan 
dalam mengintegrasikan teknologi ke 
dalam kurikulum pelatihan (Perencevich, 
Seidel dan Kett, 2007) adalah
1.  tujuan penggunaan teknologi;
2.  metode evaluasi;
3.  prinsip-prinsip pelatihan berbasis 

teknologi yang telah teruji secara 
empiris;

4.  membedakan antara pengembangan 
pembelajaran berbasis teknologi 
dan metode penyampaian dengan 

bantuan teknologi;
5.  pemilihan teknologi yang tepat.

Memulai dari Nol: Menginisiasi 
Inovasi Diklat Daring dengan Pintar 
dan Poster

Kemensetneg menaruh perhatian yang 
sangat serius dalam mengintegrasikan 
teknologi dalam kegiatan 
pengembangan kompetensi SDM. 
Salah satunya adalah dalam hal proses 
pendidikan dan pelatihan. Manfaat 
integrasi teknologi dalam pelatihan 
adalah
1.  memberikan fleksibilitas;
2.  meningkatkan kesesuaian antara 

yang dipelajari dan yang dikerjakan 
dalam pekerjaan;

3.  menciptakan suasana interaktif.

Portal Informasi Pendidikan dan 
Pelatihan Terpadu (Pintar) merupakan 
inovasi proses diklat dengan 
menggunakan gawai apa saja. Pintar 
juga menembus sekat ruang dan waktu 
dengan model pembelajaran berbasis 
teknologi, informasi, dan komunikasi, 
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secara mandiri. Ketiga hal tersebut 
mencerminkan pemotongan alur 
birokrasi atau debirokratisasi yang 
sangat berarti, mulai dari pemrosesan 
masukan hingga keluaran.

Pelajaran berharga dari pengembangan 
aplikasi SimPel, adalah bahwa sebuah 
inovasi hanya dapat terwujud jika 
dilaksanakan secara terencana dan 
mendapat dukungan dari seluruh 
pemangku kepentingan terkait baik dari 
lingkungan internal maupun eksternal 
organisasi. Selain itu, inovasi memiliki 
implikasi yang produktif. SimPel 
dengan mudah dapat diintegrasikan 
dan memberikan implikasi yang 
makin meluas tidak saja bagi aparatur 
yang mengajukan permohonan dan 
Kemensetneg sebagai pengelola, 
melainkan juga bagi kementerian terkait 
lainnya.

Yang tak kalah penting adalah 
dukungan penuh dari Menteri 
Sekretaris Negara selaku pimpinan 
tertinggi dalam organisasi juga 
merupakan salah satu kunci sukses 
dalam mewujudkan penerapan Simpel 
di Kemensetneg.

Pengarusutamaan Nilai; Inovasi 
Simbolis dan Regulatif

Kerangka regulasi atau kebijakan 
yang ada dapat berimplikasi 

pada tujuan maupun capaian 
keberinovasian (Paraskevopouou, 
2012). Organisasi pemerintah tidak 
cukup menerapkan pola manajerial 
yang inovatif, melainkan juga harus 
menciptakan kerangka kebijakan yang 
mendukung keberinovasian agar 
semakin kompetitif, alih-alih sekadar 
mempertahankan status quo atau 
kebiasaan-kebiasaan lama (Wagner dan 
Fain, 2018).

Agola dan Lill (2013) 
merekomendasikan agar para pembuat 
kebijakan dan praktisi pemerintahan 
menghilangkan berbagai kerangka 
kebijakan dan peraturan yang 
menghambat kapasitas organisasi 
sektor publik untuk berinovasi, 
sehingga memberikan ruang bagi 
kreativitas para manajer sektor publik 
dalam berinovasi, bahkan hingga 
mendekati model pengelolaan di sektor 
privat, meskipun dengan catatan tetap 
akuntabel kepada publik (Demircioglu 
dan Audretsch, 2017).

Kebijakan inovasi secara umum dapat 
dimaknai sebagai sebuah ekosistem 
inovasi yang mengatur berbagai inisiatif 
dan interaksi berbagai bidang (sains, 
pendidikan, riset, teknologi, SDM, 
dan lain-lain) untuk meningkatkan 
kapasitas, jumlah, dan efisiensi dalam 
berinovasi (Kuhlmann, 2001). Kebijakan 
inovasi adalah kebijakan yang 
mengatur tentang inovasi secara khusus 
dengan mempertimbangkan berbagai 
domain dan stakeholder lainnya. 

Sementara itu, inovasi kebijakan 
merupakan inovasi yang dilakukan 
terhadap kebijakan yang sudah ada. 
Inovasi ini mengubah pemikiran atau 
tujuan perilaku yang diasosiasikan 
dengan sebuah sistem kebijakan yang 
diyakini (policy brief system), baik yang 
sifatnya inkremental maupun radikal 
(Windrum, 2008). 

sehingga aparatur bisa belajar kapan 
saja dan di mana saja. Pintar lahir 
atas dasar kebutuhan akan hadirnya 
alat bantu bagi penggunanya bukan 
hanya untuk belajar, melainkan juga 
mengelola pembelajaran. Pintar selaras 
dengan nilai Pusdiklat Kemensetneg, 
yaitu profesional, integritas, nasionalis, 
transparan, akuntabel, dan responsif.

Kesuksesan Pintar berpengaruh pada 
kebutuhan lainnya, yaitu penggunaan 
sistem untuk melaksanakan proses 
penilaian. Atas dasar tersebut, diinisiasi 
pembuatan aplikasi baru bernama 
Poster (Portal Assessment Terpadu) agar 
proses penilaian lebih aman dan tidak 
terdistorsi oleh kegiatan lain di luar 
penilaian. 

Pengembangan Pintar dan Poster 
menggunakan agile methodologies, di 
mana perkembangan teknologi saat ini 
dan ke depannya menjadi patokan arah 
tujuan sistem, memfasilitasi keunggulan 
berupa kemudahan untuk disesuaikan 
dengan taraf kemajuan perkembangan 
TIK, dan kemudahan untuk bisa 
dikustomisasi dengan tuntutan para 
penggunanya di kurun beberapa tahun 
ke depan.

Poster saat ini merupakan model ujian 
berbasis komputer atau computer-based 
test, yang akan terus dikembangkan 
menjadi computer-adaptive test dan 
membuat tingkat keakuratan hasil ujian 
semakin terjamin.

SimPel: Kemudahan Izin ke Luar Negeri 
di Kemensetneg

Berbagai keluhan yang dihadapi dalam 
penyelenggaran layanan perizinan 
perjalanan dinas ke luar negeri dapat 
diidentifikasikan menjadi beberapa hal 
baik dari sisi pengguna layanan maupun 
dari sisi pelaksana layanan, yaitu
1.  birokrasi panjang di K/L yang 

mengakibatkan keterlambatan 
pengajuan;

2.  pemohon tidak dapat memantau 
proses permohonannya;

3.  ketaatan pada prosedur operasional 
standar, baik dari pengguna dan 
pelaksana layanan masih rendah;

4.  adanya pelanggaran (pemalsuan 
dokumen).

Inspirasi Inovasi: Mendigitalisasi 
Debirokratisasi

Berbagai permasalahan tersebut 
menginisiasi untuk melakukan pelayanan 
perjalanan dinas ke luar negeri secara 
elektronis. Aplikasi SimPel dibangun 
dalam rangka perbaikan tata kelola 
pemerintahan melalui debirokratisasi 
proses bisnis serta peningkatan 
akuntabilitas dan transparansi.

Prinsip dasar penggunaan SimPel adalah 
adanya pembagian tugas, tanggung 
jawab, dan kedisiplinan dari penyedia 
layanan (Biro KTLN), serta pengguna 
pelayanan perjalanan dinas luar negeri 
(K/L dan instansi lainnya). Entry data 
dilakukan pemohon, cara pengajuan 
berkas dengan mengunggah dokumen 
secara daring oleh pemohon, serta hasil 
berupa persetujuan perjalanan dinas ke 
luar negeri dapat diunduh dan dicetak 
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Dampak terbesar inovasi bagi 
lingkungan hidup yang berkelanjutan 
justru disumbangkan oleh kebijakan 
sektor publik yang berpihak dan 
bertanggung jawab atas lingkungan 
(Garcia, et,al., 2015).

Keputusan manajerial untuk 
menyediakan ruang publik yang 
hijau bukanlah sesuatu yang populer 
di kalangan sektor pemerintahan. 
Sejak dari perencanaan, perancangan, 
pengadaan, hingga pemeliharaan 
dan pengoperasionalannya, hal itu 
merupakan proses panjang yang 
dipandang tidak ekonomis dari sisi 
anggaran (Choumert dan Salanie, 2008). 

Namun, pada banyak ruang publik 
dapat ditemukan para pedagang kecil 
yang menggantungkan kehidupannya 
(Maestripieri, 2017). Masyarakat luas 
juga dapat mengakses taman perkotaan 
secara cuma-cuma. Di lain hal, taman 
perkotaan juga berperan sebagai paru-
paru kota (Spijker dan Parra, 2018). 
Ketiga hal tersebut seharusnya sudah 
cukup bagi sektor pemerintahaan untuk 
berpihak pada masyarakat luas dengan 
penyediaan ruang-ruang terbuka hijau 
di kawasan perkotaan (Carmona, 2015).

Kawasan bekas Bandara Kemayoran 
dan Gelora Bung Karno merupakan 
aset milik Kemensesneg yang telah 
bertransformasi sebagai perwujudan 
nyata dari perwujudan tanggung 
jawab sosial sekaligus lingkungan 
hidup. Kontribusi Kemensesneg 
tersebut sejatinya dapat digolongkan ke 
ranah inovasi sosial yang merupakan 
aksi strategis yang mengedepankan 
kesetaraan, rasa solider, dan dapat 
mereduksi kesenjangan antarwarga. 

Kelompok masyarakat yang cenderung 
terpinggirkan secara sosial-ekonomi 
justru memperoleh kesempatan untuk 
hadir di ruang publik, yang berlokasi 

di pusat kota, sebagai pengusaha mikro 
yang difasilitasi (Maestripieri, 2017).

Berlokasi di Jakarta Pusat, kawasan 
Bandara Kemayoran bertransformasi 
menjadi Hutan Kota Kemayoran yang 
mengusung konsep three wonderful 
journey-forest trail, water playground, and 
mangrove expedition yang asri. Hutan 
kota kemayoran yang dirintis sejak 
tahun 2016 digadang-gadang menjadi 
oase di pusat kota. Selain diakui 
oleh masyarakat pengunjung, upaya 
transformatif di lahan sekitar 40 hektar 
ini memenangkan penghargaan “Top 99 
Inovasi Pelayanan Publik” pada tahun 
2018 dari Kemenpan RB.

Di lokasi strategis lainnya, Gelora 
Bung Karno juga semakin asri dan 
terbuka bagi berbagai kalangan. Hutan 
kota seakan mendadak muncul di 
antara belantara beton ibukota, yang 
merupakan transformasi sebagian 
padang golf dan fasilitas komersil 
lainnya seluas hampir 4,6 hektar 
bernilai tidak kurang dari tujuh triliun 
rupiah. Aset sangat berharga ini telah 
diwakafkan bagi masyarakat luas agar 
dapat dinikmati dan diapresiasi oleh 
berbagai kalangan.

Keterbukaan ini juga telah membuka 
akses bagi para pelaku ekonomi mikro, 
yang difasilitasi dengan Gerobak 
Kuliner sebagai Jaring Pengaman Sosial 
(Bakul Ringpass). Seakan tak ingin 
tertinggal dari kawasan Kemayoran, 
inovasi dimaksud juga memenangi 
“Top 99 Inovasi Pelayanan Publik” 
Tahun 2019.

Referensi: 
Nurharyono, Gogor Oka. et.al. 2020. 
Inovasi Birokrasi: Membuat Kerja 
Birokrat Lebih Bermakna. Jakarta KPG 
(Kepustakaan Populer Gramedia).

Debirokratisasi Surat Kuasa Khusus 
Presiden

Puluhan dokumen gugatan 
masyarakat terutama terkait 
pengujian material regulasi 
pemerintah terus mengalir setiap 
harinya yang mau tidak mau 
harus diproses Mensesneg untuk 
mendapatkan persetujuan Presiden 
sebagai perwakilan pemerintah 
dalam menangani pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi 
(MK). Bayangkan jika pada saat yang 
bersamaan ada sekian puluh juta 
warga negara yang ingin menguji 
dan menggugat kepada pemerintah. 
Selain itu, aspek penunjukan 
perwakilan pemerintah sebenarnya 
lebih merupakan mekanisme 
administratif. Penanganan secara 
substansi lebih banyak dilakukan oleh 
perwakilan pemerintah, baik itu dari 
Kemenkumham, Kejaksaan Agung, 
maupun kementerian sektoral terkait.

Berbekal semangat dan dorongan 
untuk mempermudah pekerjaan 
Presiden, inisiatif inovasi untuk 
menyederhanakan proses itu mulai 
digali dan ditemukan. Mensesneg 
sendiri melakukan kunjungan 
konsultasi ke Mahkamah Agung. 
Setelah melalui proses delibrasi 
yang menarik, para ahli hukum 
telah bersepakat dan MA juga telah 
menyepakati serta memberikan 
fatwanya.

Debirokratisasi pemberian surat kuasa 
khusus Presiden dapat dilakukan dan 
memungkinkan secara hukum. Setiap 
ada penanganan pengujian peraturan 
perundang-undangan di MK dan 
uji material peraturan di bawah 
undang-undang di MA, Presiden 
dapat memberikan mandat kepada 
Mensesneg untuk menerbitkan 
surat kuasa khusus. Kesepakatan ini 

kemudian diwujudkan secara formal 
dengan menerbitkan
1.  Perpres No.100/2016 tentang 

Penanganan Pengujian Undang-
Undang di Mahkamah Konstitusi 
dan Peraturan Perundang-
undangan di bawah Undang-
Undang di Mahkamah Agung oleh 
Pemerintah;

2.  Keppres No.1/2017 tentang 
Pemberian Mandat kepada 
Mensesneg untuk Menerbitkan 
Surat Kuasa Khusus atas Nama 
Presiden dalam Pengujian Undang-
Undang di Mahkamah Konstitusi 
dan Peraturan Perundang-
undangan di bawah Undang-
Undang di Mahkamah Agung oleh 
Pemerintah. 

Debirokratisasi surat kuasa khusus 
Presiden niscaya dapat memberikan 
inspirasi bagi pembuat kebijakan 
tentang bagaimana seharusnya inovasi 
kebijakan dilakukan. Dengan inovasi, 
kemudahan dan kecepatan itu tidak 
hanya dirasakan oleh para birokrat 
selaku pengguna, melainkan juga 
masyarakat selaku penerima manfaat.

Mencipta Hijau: Hutan Kota dan 
Kantor yang Ramah Lingkungan

Ruang publik yang segar dan hijau 
semakin didambakan di tengah 
kepungan kemacetan lalulintas dan 
hutan beton di Jakarta. Kita butuh 
oase di pusat kota, the lost piece of land, 
tempat masyarakat Jakarta dapat 
berkreasi, berkumpul dengan guyub, 
bahkan menjadi sarana konservasi 
flora dan fauna yang lestari. Oleh sebab 
itu, Kemensesneg ingin berkontribusi 
dengan langkah mewujudkan kehijauan 
hutan kota. Sebuah inovasi mampu 
mengurangi dampak negatif pada 
lingkungan, yaitu kata green, eco, 
environmental, dan sustainable yang 
dilekatkan sebelum kata innovation.
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Audit Terhadap 
Perencanaan
 

       Jamason Sinaga

Dalam konsep internal audit, audit yang 
dilakukan oleh internal auditor terdiri 
dari kegiatan assurance dan consulting. 
Apakah terhadap perencanaan perlu 
dilakukan assurance atau consulting? 

Beberapa argumen yang mengemuka 
menyatakan bahwa audit terhadap 
perencanaan tidak perlu dilakukan 
karena muaranya adalah ke pelaksanaan. 
Hasil perencanaan akan diuji pada 
saat pelaksanaan dan di situlah audit 
dapat memberikan masukan yang lebih 
bernilai daripada melakukan audit pada 
tahapan perencanaan. 

Argumen yang senada mengemukakan 
bahwa pada tahap perencanaan itu 
belum ada proses yang dapat dilihat, 
sehingga tidak ada gunanya dilakukan 
audit. Audit terhadap perencanaan 
hanyalah pemborosan sumber daya 
internal auditor yang tidak memberi 
value bagi manajemen. Namun, ada 
pendapat lain yang mengatakan bahwa 
perencanaan merupakan area yang 
tercakup dalam audit internal, yaitu 

operational auditing. Slide 2.1 Assurance 
Engagement dari PPA Universitas Indonesia 
(2020) mencantumkan ada sepuluh area 
dalam mindset operational auditing yang 
salah satunya adalah planning. 

Alasan lain dilakukannya audit atas 
perencanaan adalah bahwa masalah yang 
timbul dalam pelaksanaan sebagian besar 
justru berasal dari perencanaan. Akar 
masalah beberapa temuan pemeriksaan 
adalah kelemahan dalam perencanaan.

Arti penting audit atas perencanaan, 
misalnya apakah kebijakan dan prosedur 
terkait planning dan budgeting sudah 
ada, apakah planning yang ada sudah 
inline dengan strategi dan rencana 
jangka panjang, apakah indikator yang 
digunakan sudah cukup SMART, apakah 
significant risk dan pengendaliannya telah 
diidentifikasi, dan seterusnya. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas 
dilakukan penelusuran referensi 
audit yang dilakukan pada tahapan 
perencanaan. Maria Lapointe-Savoie 
(2015), Chief Audit Executive (office of CAE/
OCAE), Department of Canadian Heritage, 
Canada melakukan Integrated Business 
Planning Audit. Pada tahun 2019, National 
Audit Office (NAO) Inggris melakukan 
audit atas Planning of New Home. Kedua 
audit ini akan didalami untuk memahami 
praktik audit atas perencanaan.

OCAE melakukan internal audit atas 
perencanaan bisnis terpadu berdasarkan 
Risk Based Plan. Audit dimaksudkan untuk 
dapat membantu efisiensi dan efektivitas 
alokasi sumber daya dan mendukung 
pengambilan keputusan. Tujuan dari 
audit adalah untuk memberikan assurance 
mengenai kecukupan dan efektivitas 
tata kelola, manajemen risiko, dan 
pengendalian. Oleh karena itu, audit 
ini membahas perbaikan yang dapat 
dilakukan atas tata kelola, manajemen 
risiko, dan pengendalian.

Hal ini merupakan implementasi 
dari definisi internal audit dari IIA 
yang menekankan pada evaluasi dan 
peningkatan efektivitas tata kelola 
(governance), risiko (risk), dan pengendalian 
(control) yang ketiganya sering disingkat 
dengan GRC. Audit ini menghasilkan dua 
temuan di area tata kelola, yaitu
1.  mengenai ketiadaan mandat 

sebagaimana disebutkan There is no 
formal and approved mandate, strategic 
direction or measureable objectives for 
integrated business planning;

2.  mengenai dokumentasi kualitas 
assurance dengan menyatakan “There 
is no documented quality assurance 
approach for integrated business planning 
within the SPD”.

Atas kedua temuan tersebut OCEA 
memberikan rekomendasi yang terdiri 
dari dua rekomendasi untuk temuan 
pertama dan satu rekomendasi untuk 
temuan kedua. Laporan audit ini juga 
mencantumkan bahwa audit dilakukan 
sesuai dengan Standar Audit yang berlaku 
di Kanada.

Pada bagian akhir uraian dari Executive 
Summary dituliskan opini auditor “In my 
opinion, integrated business planning processes 
at the Department of Canadian Heritage 
require moderate improvements in governance 
related to the formal direction for integrated 
business planning and documented quality 
assurance”. Uraian audit ini tergolong 
ringkas dan menyajikan mengenai konteks 
(introduction and context), ringkasan 
mengenai audit (about the audit), diikuti 
pembahasan temuan dan rekomendasi 
(findings and recommendation).

Dalam lampiran disajikan kriteria yang 
menjadi dasar pemberian opini, rencana 
tindak lanjut (management action plan) 
untuk setiap temuan, dan rekomendasi 
termasuk jadwal penyelesaian tindak 
lanjut. Dalam uraian mengenai audit 
dicantumkan kewenangan melaksanakan 
audit (project authority), tujuan (objective), 

Audit biasanya dilakukan pada 
tahapan akhir dari sebuah proses 
atau kegiatan. Hal ini misalnya terjadi 
pada audit atas laporan keuangan 
ataupun pertanggungjawaban 
keuangan sebuah organisasi. Dalam 
hal ini audit dilaksanakan setelah 
proses perencanaan, pelaksanaan, 
dan pertanggungjawaban selesai 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah. 
Secara khusus, audit yang dilaksanakan 
oleh auditor eksternal adalah atas 
pertanggungjawaban instansi  
pemerintah. Akan tetapi, apakah audit 
bisa dilakukan atau perlukah dilakukan 
audit atas proses perencanaan?
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ruang lingkup (scope), dan metodologi 
(methodology).

NAO melakukan internal audit atas 
rencana pembangunan perumahan baru 
untuk tahun 2020. Laporan diterbitkan 
pada tahun 2019. Menurut NAO tujuan 
dari laporan audit adalah untuk meng-
assess efektivitas Kementerian Perumahan 
mendukung perencanaan perumahan 
untuk menghasilkan rumah yang cocok di 
tempat yang tepat. NAO menyatakan “This 
report assesses how effectively the Ministry of 
Housing, Communities & Local Government 
supports the planning regime to provide the 
right homes in the right places”.

Bagian pertama dari laporan NAO 
adalah ringkasan (summary), tetapi sudah 
mencakup delapan halaman dari 52 
halaman laporan. Dalam ringkasan ini 
disajikan penjelasan ringkas mengenai 
obyek yang diaudit, temuan (key findings), 
simpulan (conclusion on value for money), 
dan rekomendasi (recommendation). Di 
dalam ringkasan ini ditampilkan tahapan 
sistem perencanaan (stages of the planning 
system) yang menjadi bahasan dalam audit.

Temuan pertama dari sisi Strategi 
Perencanaan Perumahan mengangkat 
masalah pembangunan rumah baru 
sebanyak 300.000 buah merupakan 
pekerjaan yang sulit dicapai (challenging 
to meet). Fakta yang dikemukakan adalah 
capaian pembangunan rumah baru dari 
beberapa tahun sebelumnya tidak pernah 
lebih dari 224.000 buah. Temuan yang 
disajikan sebanyak delapan belas buah 
yang disajikan dalam berbagai subbahasan. 

Uraian selanjutnya terdiri dari tiga bagian, 
yaitu Bagian Pertama: Perencanaan 
Strategis Rumah yang Cocok di Tempat 
yang Tepat, Bagian Kedua: Implementasi 
Strategi Melalui Sistem Perencanaan, 
dan Bagian Ketiga: Kendala dalam 
Sistem Perencanaan. Laporan ini juga 
menyertakan dua lampiran yang terdiri 
dari pendekatan audit dan bukti dasar 

(evidence base).

Yang menarik juga adalah pendekatan 
audit disajikan dalam bentuk skema yang 
berisi tujuan dari pemerintah (the objective 
of government), cara mencapainya (how 
this will be achieved), kriteria evaluasi (our 
evaluative criteria), bukti audit (our evidence), 
dan simpulan (our conclusions). Lampiran 
dua menguraikan cara perolehan bukti 
audit (evidence), antara lain melalui 
wawancara, review kebijakan, review hasil 
riset, dan kunjungan ke lapangan.

Dari kedua contoh audit atas perencanaan 
yang ditampilkan di atas ternyata audit 
atas perencanaan juga dilakukan baik 
oleh internal auditor, seperti OCAE di 
Kanada; dan external auditor, yaitu NAO 
di Inggris. Dalam audit yang dilakukan 
oleh OCAE secara jelas disebutkan area 
auditnya meliputi tiga core internal audit, 
yaitu tata kelola, risiko, dan pengendalian 
(GRC). NAO tidak menyebutkan secara 
spesifik mengenai GRC, tetapi penjelasan 
dan temuan-temuan yang diangkat 
menyangkut tata kelola, risiko, dan 
pengendalian.

Dua contoh di atas merupakan bagian 
dari assurance. Internal auditor juga dapat 
memberikan jasa consulting dalam tahapan 
perencanaan kegiatan. 

Dalam perencanaan perlu dilakukan 
analisis risiko dan penetapan 
pengendalian yang harus ada untuk 
memitigasi risiko. Internal auditor dapat 
membantu dalam assessment risiko 
dan membangun pengendalian yang 
diperlukan dengan melakukan risk and 
control self-assessment. Dalam kegiatan 
ini akan dapat diidentifikasi risiko yang 
mungkin timbul dan kebijakan, serta 
prosedur yang belum ada dan perlu 
dibangun.

Pertanyaan yang timbul adalah 
kapan internal auditor melakukan 
assurance atau consulting atas kegiatan 
perencanaan? Atau apakah dapat 
dilakukan kedua kegiatan tersebut 
dalam satu periode tertentu?

Sawyer (2019:333) menyatakan “Because 
blending assurance and consulting 
techniques and enggements can add value 
to the organization and result in efficiencies, 
many internal audit functions include 
them in their annual audit plans”. Jadi, 
penugasan assurance atau consulting 
dapat dilakukan secara bersamaan 
untuk efisiensi dan menambah value 
bagi organisasi.

Internal auditor dapat melakukan 
assurance atau consulting dalam tahapan 
perencanaan. Kegiatan assurance 

dan consulting dapat dan penting 
dilakukan apalagi dalam kondisi 
organisasi yang sering mengalami 
permasalahan disebabkan kelemahan 
dalam perencanaan. Kegiatan tersebut 
dapat dilakukan secara bersamaan atau 
bergantian untuk dapat meningkatkan 
efisiensi dan nilai bagi organisasi.

Seperti kata pepatah bahwa 
kegagalan perencanaan sama dengan 
merencanakan kegagalan, maka 
kegiatan internal audit atas perencanaan 
dapat dijadikan sarana untuk 
mendorong keberhasilan pencapaian 
tujuan organisasi.
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Jan Otten memperkenalkan audit 
perilaku sebagai pendekatan 
baru yang dicoba dan diuji untuk 

mendapatkan wawasan tentang 
masalah budaya dan perilaku 
yang relevan dalam organisasi 
berdasarkan penelitian yang solid. Ia 
juga menjelaskan audit keperilakuan 
yang efektif dapat mengungkapkan 
bagaimana perasaan orang tentang 
organisasi mereka.

Mempelajari perilaku dalam organisasi 
merupakan bidang spesialis dalam 
perilaku organisasi dan manusia, 
seperti psikolog industri dan organisasi, 
sosiolog organisasi, dan antropolog. 
Namun, dalam beberapa tahun 
terakhir, auditor dan akuntan juga telah 
menyadari dampak perilaku manusia 
terhadap isu-isu tata kelola dan 
manajemen dalam organisasi. 

Oleh karena itu, budaya dan perilaku 
sekarang sepenuhnya diterima sebagai 
objek audit. Adapun bagaimana budaya 
dan perilaku tersebut harus diaudit 
merupakan masalah yang masih 
dibahas dalam organisasi profesi. 

Dalam artikel ini diperkenalkan audit 

SAWYER’S INTERNAL AUDITING:
ENHANCING AND PROTECTING 

ORGANIZATIONAL VALUE, 7TH EDITION

Buku ini ditulis oleh sepuluh orang 
pemikir internal audit. Buku ini 
dimaksudkan untuk menunjukkan 

bahwa internal auditor mempunyai 
kesempatan untuk tumbuh dengan 
memberikan kegiatan yang paling bernilai, 
risiko yang akan dihadapi internal auditor, 
serta bagaimana internal auditor dapat 
melaksanakan praktik dan menyusun 
rencana ke depan.

Terdiri dari 16 bab yang dibagi dalam dua 
bagian besar masing-masing delapan bab. 
Bagian satu menguraikan internal audit itu 
sendiri, seperti pengertian, uraian jenis 
produk dan jasa yang dihasilkan internal 
auditor, strategi, serta lingkungan tempat 
internal auditor bekerja.

Bagian dua menguraikan proses untuk 
menghasilkan produk dan jasa internal 
auditor. Setiap bab memuat konsep 
dan menampilkan prinsip yang dapat 
membantu pimpinan internal auditor 
menjadi inovatif dan bernilai tambah sesuai 
dengan fungsinya.

Buku ini menekankan pada nilai (value) 
yang dapat diberikan internal auditor 
kepada organisasi. Pada bab 1, value ini 
dielaborasi dengan mengangkat value driver 
dari harapan (expectation) berbagai pihak 
seperti stakeholder; pimpinan internal audit 
itu sendiri, dan profesi internal audit.

Harapan dari berbagai pihak 
mencerminkan nilai yang mereka inginkan 
dari internal auditor. Harapan-harapan ini 
diuraikan dalam value proposition dan value 
driver untuk membentuk strategi internal 
audit sebagaimana terurai di halaman 25.

Pada bagian dua, value ini dihubungkan 
dengan level kapabilitas, serta bentuk 
produk dan jasa yang diberikan dalam 
sebuah matriks (halaman 194).  Penekanan 
pada value ini sesuai dengan misi internal 

Pengarang dan Penerbit : 
The Internal Audit Foundation

Jumlah Halaman:
380 halaman

Peresensi:
Jamason Sinaga

BEHAVIOURAL AUDITING

Penulis: 
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Penerbit: 
Ethical Boardroom 

Tahun Terbit: 
2018

Peresensi:
Mohamad Riyad

perilaku sebagai pendekatan baru yang 
dicoba dan diuji untuk mendapatkan 
wawasan tentang masalah budaya dan 
perilaku yang relevan dalam organisasi 
berdasarkan penelitian yang solid.

Audit perilaku sendiri dirancang dengan 
cermat untuk mendapatkan wawasan 
tentang perilaku anggota organisasi, 
melaporkan hasil, dan dengan demikian 
akan memengaruhi iklim sosio-psikologis 
dan budaya organisasi.

Hal yang baru dalam audit perilaku 
adalah menggabungkan teori dan metode 
penelitian dari ilmu perilaku dan sosial 
budaya dengan cara yang baru di bidang 
profesional. Dalam audit perilaku, ingin 
diketahui bagaimana anggota organisasi 
memandang lingkungan organisasi 
dan bagaimana mereka berperilaku 
berdasarkan persepsi tersebut. 

Terkait dengan metode penelitian yang 
akan digunakan dalam audit perilaku, 
maka metode penelitian kualitatif 
lebih tepat digunakan karena metode 
penelitian kualitatif berfokus pada 
sesuatu yang tidak dapat dihitung. 
Metode tersebut akan mengungkap 
persepsi, dorongan perilaku, model 

auditor yang diterbitkan tahun 2015, 
yaitu meningkatkan (to enhance) dan 
melindungi (to protect) nilai organisasi. 
Buku ini juga up to date karena bahasan 
terkait dengan standar telah mengacu 
ke International Professional Practices 
Framework (IPPF) terbaru.

Bagian dua buku ini membahas langkah-
langkah yang harus dilakukan oleh 
internal auditor dalam menghasilkan 
produk dan jasa mulai dari perencanaan 
kegiatan (bab 11) diikuti dengan 
assessment atas pengendalian intern (bab 
12). Assessment ini dihubungkan dengan 
level kapabilitas, diikuti penjelasan 
pengujian secara manual dan berbantuan 
komputer.  Komunikasi hasil audit 
dibahas lebih detail di bab 13.

Bagian terakhir dari buku ini 
menguraikan jasa consulting (advisory) 
dengan terlebih dahulu menyandingkan 
perbedaan assurance dan consulting, 
diikuti dengan cara melakukan jasa 
consulting, contoh-contoh jasa consulting 
yang umum, dan diakhiri dengan value 
yang diberikan dalam jasa consulting. 
Kembali pembahasan mengenai value 
mendapat perhatian, sehingga dapat 
dikatakan bahwa value menjadi ciri khas 
buku ini.
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Sebuah laporan dengan temuan tentang 
pimpinan, misalnya, dan kualifikasi 
negatif oleh auditor biasanya akan 
memicu banyak penolakan. Oleh 
karena itu, audit perilaku yang efektif 
seharusnya mempunyai jejak audit 
yang terdefinisi dengan baik, diterima 
hasilnya, dan ditindaklanjuti oleh 
auditan.

Pernyataan oleh auditan yang 
ditampilkan dalam laporan mewakili 
bagaimana anggota organisasi 
memandang organisasi dan bagaimana 
mereka bertindak.

Agar konsep laporan diterima dan 
ditindaklanjuti oleh auditan, konsep 
laporan perlu divalidasi. Sangat penting 
bagi auditor untuk memastikan bahwa 
auditan memiliki perasaan bahwa ini 
tentang mereka dan pekerjaan sehari-
hari mereka.

Dalam semua kasus, segera setelah 
membaca laporan, dialog yang hidup 
dimulai tentang makna cerita dan di 
mana perbaikan diperlukan. Setelah 
validasi, laporan naratif diubah menjadi 
laporan audit yang menyimpulkan 
sesuai dengan simpulan dalam validasi. 

mental, dan membantu memahami 
orang. 

Setiap audit, termasuk audit perilaku, 
harus relevan dan mendesak di mata 
klien, valid dan andal, serta dilaksanakan 
seefisien mungkin. Tahapan proses audit 
perilaku sendiri seperti dalam gambar di 
atas.

Selama tahap persiapan, auditor dan 
klien bersama-sama mengidentifikasi 
konsep sensitif (sensitising concepts) awal 
yang relevan untuk penelitian. Konsep 
sensitif berfungsi sebagai alat panduan 
bagi auditor selama bekerja di lapangan 
dan memberikan arahan. 

Nilai bersama, standar etika, tanggung 
jawab, dan komunikasi merupakan 
beberapa contoh konsep yang sering 
digunakan. Konsep sensitif dapat 
diadaptasi atau diubah selama 
pelaksanaan berdasarkan persepsi 
auditan tentang apa yang penting terkait 
dengan pertanyaan audit. 

Dalam audit perilaku, informasi yang 
paling relevan dikumpulkan selama 
wawancara mendalam. Perbedaan 
penting audit biasa dengan audit 
perilaku adalah auditor tidak akan 
pernah meminta informasi secara 
langsung tentang konsep yang membuat 

sensitif. Namun, jika auditan mulai 
membicarakannya secara spontan, 
maka auditor akan mengajaknya untuk 
mendalami topik tersebut.

Semua wawancara direkam dan 
ditranskripsikan lengkap, kemudian 
transkrip dianalisis dalam tiga langkah.

Langkah pertama, wawancara yang 
sesuai dengan pendapat auditor terkait 
dengan pertanyaan audit diberi kode.

Pada tahap kedua, kode terkait 
dikelompokkan ke dalam tema atau 
kategori.

Berdasarkan pertanyaan penelitian, 
tim audit mencari hubungan dan pola 
di dalam dan di antara kategori. Hal 
tersebut merupakan langkah ketiga 
dalam analisis.

Intinya adalah menyusun temuan dengan 
cara yang bermakna. Selama proses ini, 
auditor memperoleh pemahaman yang 
lebih baik tentang apa yang terjadi di 
organisasi.

Setelah dilakukan pengolahan data, 
auditor akan mengetahui banyak hal 
tentang subjek audit. Akan tetapi, 
melaporkan budaya dan perilaku 
mungkin merupakan hal yang rumit. 

Alhasil laporan dapat diterima dan 
temuan dalam semua laporan audit 
yang dihasilkan dan tidak pernah 
diganggu gugat karena didasarkan 
pada penelitian yang solid, serta 
mengungkapkan masalah nyata 
dalam organisasi sebagaimana 
dipersepsikan oleh anggota 
organisasi.
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 Diklat Data Analytics 
       Dani Wirawan

Dalam pidato pertamanya setelah 
resmi dilantik, Presiden Jokowi 
menyampaikan bahwa Indonesia 

berpotensi besar untuk keluar dari jebakan 
negara berpenghasilan menengah, karena 
Indonesia sedang berada di puncak 
bonus demografi di mana penduduk usia 
produktif melebihi jumlah penduduk 
usia tidak produktif. Hal ini akan menjadi 
masalah besar jika pemerintah tidak 
mampu meyediakan kesempatan kerja. 
Akan tetapi, jika mampu membangun 
sumber daya manusia (SDM) unggul akan 
menjadi sebuah kesempatan besar dengan 
didukung oleh ekosistem politik dan 
ekonomi yang kondusif.
Oleh karena itu, dari lima poin yang 
akan dikerjakan untuk lima tahun ke 
depan, pembangunan SDM menduduki 
poin pertama atau prioritas utama, yaitu 
dengan membangun SDM yang terampil, 
menguasai ilmu pengetahuan, dan 
mengundang talent-talent global untuk 
bekerja sama dengan pemerintah. 
Seluruh institusi di negeri ini baik di 
tingkat kementerian, lembaga, maupun 
pemerintah daerah harus mendukung 
pengimplementasiannya. Masing-masing 
bertanggung jawab untuk membangun 
SDM yang unggul di lingkungan masing-
masing.

Salah satu media untuk mewujudkannya 
adalah melalui pendidikan dan pelatihan 
(diklat). Secara umum diklat bertujuan 
memberikan kesempatan kepada pegawai 
untuk meningkatkan keterampilan dan 
kemampuan yang akan diperlukannya 
dalam pencapaian tujuan organisasi. 
Puslitbangwas BPKP sebagai unit kerja 
mandiri dari institusi BPKP tentu tidak 
bisa lepas dari peran dalam membangun 
SDM di lingkungannya. Dalam bidang 
penelitian, tujuan unit kerja adalah 
menghasilkan laporan penelitian yang 
berkualitas. SDM yang mempunyai 
kemampuan dan kompeten menjadi sangat 
penting.

Oleh karena itu, belum lama ini pegawai 
Puslitbangwas berkesempatan mengikuti 
diklat Data Analytic yang diselenggarakan oleh 
Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 27 - 28 Juli dan 
3 - 4 Agustus 2020. 
Berbeda dibandingkan biasanya, diklat kali 
ini diselenggarakan secara daring atau online 
melalui aplikasi Gmeet dan Zoom Meeting 
karena masih dalam masa pandemi Covid 19. 
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Pusdiklat 
Pengawasan BPKP yang diwakili oleh Kepala 
Subbidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 
Diklat, Hanik Inayatur Rohmah, dan Kepala 
Puslitbangwas BPKP Bonardo Hutauruk yang 
sekaligus membuka diklat ini.
Selain diikuti oleh pejabat struktural dan pejabat 
fungsional auditor pada Puslitbangwas, diklat 
ini juga melibatkan beberapa pegawai pada unit 
kerja Kedeputian Bidang Perekonomian dan 
Kemaritiman, Kedeputian Bidang Polhukam 
PMK, Kedeputian Bidang PKD, Kedeputian 

Bidang Akuntan Negara, Kedeputian Bidang 
Investigasi, Biro SDM, Biro Keuangan, 
Biro MKOT, Pusbin JFA, Pusdiklatwas, 
Pusinfowas, dan Inspektorat.   
Dalam sambutannya yang sekaligus secara 
resmi membuka diklat, Kapuslitbangwas 
BPKP, Bonardo Hutauruk antara lain 
menyampaikan bahwa penyelenggaraan 
diklat ini sangat relevan dengan core business 
dari bidang penelitian. Dalam tahapan 
penelitian, porsi yang sangat penting adalah 
menganalisis data. Data yang bagus (banyak 
dan variatif), tetapi analisisnya tidak luas 
dan tajam, maka kualitas hasilnya kurang 
maksimal. 
Dengan berbagai aplikasi penganalisisan 
suatu data dalam pelatihan ini, diharapkan 
seluruh peserta akan mampu dan kompeten 
menerapkannya bukan saja di bidang 
penelitian, melainkan di segala bidang 
penugasan yang ada. Kapuslitbangwas 
berpesan agar seluruh peserta mengikuti 
sampai paripurna, berperan aktif, dan 
menyerap ilmu dari narasumber sebanyak-
banyaknya agar bisa diimplementasikan dan 
bermanfaat bagi stakeholders/organisasi, 
serta dapat meningkatkan kemampuan dan 
kompetensi individu para peserta.

Materi diklat disusun menyesuaikan dengan 
kondisi yang berkembang saat ini, termasuk 
penggunaan software yang biasa digunakan 
dalam menganalisis suatu data.
Selama empat hari peserta diajarkan desain 
penelitian, sains data, Generic Statistical 
Business Process Model (GSBPM), instrumen 
penelitian, pengumpulan dan pengolahan 
data, analisis data penelitian, teknis validasi 

data, identifikasi masalah, langkah kunci 
data analytics, serta praktek menggunakan 
excel (query), software Tableau, dan 
Power BI. Diklat yang diselenggarakan 
Pusdiklatwas atas inisiatif Puslitbangwas 
ini menghadirkan tenaga pengajar atau 
narasumber yang kompeten dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) dan Pricewaterhouse 
Coopers (PwC).
Walaupun diklat ini dilaksanakan secara 
daring/online dengan materi yang berbobot, 
para peserta tetap antusias dan semangat 
mengikuti hingga diklat berakhir. 
Mekanisme belajar yang membuka 
kesempatan untuk langsung bertanya saat 
narasumber menyampaikan materinya 
dan penugasan per kelompok terkait 
praktik menganalisis data dengan software 
kelihatannya berhasil menciptakan diskusi 
dan partisipasi aktif seluruh peserta.
Data transaksi yang diberikan sebagai 
studi kasus berhasil dianalisis sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai. Satu 
kelompok menghasilkan analisis terkait 
trend penjualan yang tidak lazim dan perlu 
segera ditindaklanjuti. Kelompok lain 
menghasilkan analisis terkait kewenangan 
atau otorisasi validasi baik siapa yang 
melakukan approval maupun besarnya nilai 
sebuah transaksi, serta mana yang sesuai 
dengan ketentuan (true) dan mana yang 
tidak (false). Hasil analisis tersebut langsung 
dapat divisualisasikan sehingga sangat 
menarik bagi pengguna informasi.
Sebagai penutup, Kapusdiklatwas BPKP 
Sally Salamah mengingatkan bahwa ilmu 
yang didapat selama diklat hendaknya 
dibagi sehingga bermanfaat bagi orang lain 
dan dapat diimplementasikan ke dalam 
penugasan sehari-hari. Beliau cukup bangga 
karena diklat menghadirkan narasumber 
yang luar biasa, pesertanya kelas berat, dan 
pertanyaan yang sangat menggelitik.
Menurut beliau, data analytic sangat relevan 
bagi unit kerja yang memiliki data sangat 
banyak, lengkap, dan variatif seperti Biro 
SDM, Pusinfowas, dan Pusbin JFA, untuk 
diolah, dianalisis, dan disimpulkan hingga 
menjadi bahan kebijakan pimpinan.  

 
Suasana Diklat secara Daring

 
Kapuslitbangwas, Bonardo Hutauruk

 
Pengajar dari Badan Pusat Statistik
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Rapat Kerja (Raker) Puslitbangwas 
BPKP Tahun 2020 diselenggarakan 
pada tanggal 23-25 Juli 2020 

bertempat di Bogor. Raker dilaksanakan 
dalam rangka Penyusunan Rencana 
Strategis (Renstra) Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Pengawasan 
(Puslitbangwas) BPKP.

Raker bertujuan untuk melakukan 
pembahasan bahan Renstra dan 
penyusunan Rencana Kerja Bidang/
Bagian. Hasil yang diharapkan adalah 
tersusunnya draf Renstra dan Renja 
Bidang/Bagian yang selanjutnya 
diturunkan menjadi Perjanjian 
Kinerja. Selain agenda tersebut, juga 
dilakukan penyampaian Laporan 
Pertanggungjawaban Kapuslitbangwas 
dan arahan Kepala BPKP.

Raker dihadiri oleh Kepala BPKP M. 
Yusuf Ateh, Kepala Puslitbangwas BPKP 
Bonardo Hutauruk, dan seluruh pegawai 
Puslitbangwas BPKP. 

Acara diawali dengan pemaparan oleh 
Kapuslitbangwas tentang Membangun 

RAPAT KERJA PUSLITBANGWAS
 TAHUN 2020 

Teks Annisa Diah Wardani

Puslitbangwas sebagai Prime Mover 
Center of Excellent Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan. 

Beberapa hal yang disampaikan Kepala 
Puslitbangwas dalam paparannya, 
yaitu Puslitbangwas sebagai center of 
excellence, artinya pengembangan ilmu 
pengetahuan pengawasan, pusat inovasi, 
dan pusat knowledge management 
pengawasan. Di masa mendatang 
Puslitbangwas dan APIP akan 
berkolaborasi dengan masyarakat, salah 
satunya dengan Pengawasan Partisipasi 
Masyarakat (PPM). 

Hal ini akan membawa dampak 
kepada masyarakat ikut andil dalam 
pengawasan di titik ujung. Selain itu, 
Bonardo juga menyampaikan capaian 
Puslitbangwas, yaitu sebanyak 354 
kajian. Berdasarkan hasil survei, 
sebanyak 87,47% hasil Puslitbangwas 
telah dimanfaatkan oleh pihak lain. 

Library Café yang bermula dari 
diselenggarakannya di Kantor BPKP 
Pusat saat ini telah dilaksanakan di 33 

provinsi/perwakilan dan 1 merupakan 
replikasi oleh APIP di Provinsi Bengkulu. 

Di akhir paparan, Bonardo 
menyampaikan beberapa strategi yang 
akan dilaksanakan Puslitbangwas ke 
depan, yaitu kolaborasi kajian dengan 
kedeputian dan pusat-pusat di internal 
dan pihak luar selama itu mendukung 
pengawasan bahkan dengan pihak 
eksternal seperti BPK. Kemudian 
perbaikan proses bisnis penelitian dan 
pengembangan sampai ke pemanfaatan 
akan dilakukan secara terus-menerus 
karena tanpa adanya perbaikan proses 
bisnis sampai kepada pemanfaatannya 
akan terhenti. 

Selanjutnya adalah pembentukan 
pengkaji isu strategis untuk penelitian 
current issue sebagai masukan bagi 
pimpinan BPKP, kerja sama dengan 
pihak terkait (universitas dan lembaga 
penelitian), kerja sama dengan 
biro hukum dan informasi terkait 
penyebarluasan hasil penelitian 
dan pengembangan pengawasan 
(litbangwas), serta optimalisasi peran 
Duta KMS.

Setelah pemaparan, acara dilanjutkan 
dengan arahan dari Kepala BPKP M. 
Yusuf Ateh. Dalam arahannya, Kepala 
BPKP menyampaikan bahwa terdapat 
dua hal penting untuk dipraktikkan di 

BPKP, yaitu menguasai knowledge dan 
menguasai lapangan. 

Beliau menyampaikan peran 
Puslitbangwas sangat penting 
dan diharapkan berperan terus di 
pengembangan pengawasan BPKP, serta 
kajian/penelitiannya bermanfaat bagi 
kita semua. Kepala BPKP mengharapkan 
Puslitbangwas dapat menyelesaikan 
laporan secara cepat karena laporan yang 
terlambat tidak ada gunanya walaupun 
sempurna. 

Puslitbangwas perlu mengetahui isu-
isu strategis dan yang dibutuhkan 
oleh masing-masing kedeputian, 
sehingga diperlukan adanya kolaborasi/
diskusi. Di akhir sambutan, Kepala 
BPKP mengucapkan terima kasih atas 
kontribusi Kapuslitbangwas, Bonardo 
Hutauruk yang akan memasuki masa 
purnabakti.

Acara Raker dilanjutkan dengan kegiatan 
budaya kerja sekaligus perpisahan dari 
Kepala Kapuslitbangwas, Bonardo 
Hutauruk, dan Pengendali Teknis, Gun 
Gun Gunanjar, yang akan memasuki 
masa purnabakti, serta Kepala 
Subbagian Kepegawaian dan Umum 
Fadil Fabian Massarapa yang menjalani 
mutasi ke Pusdiklatwas. Dalam 
kesempatan tersebut, Bonardo Hutauruk 
menyampaikan pesan dan kesan selama 
menjabat sebagai Kapuslitbangwas. 

S E P U T A R  L I T B A N G
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Bonardo memberikan motivasi 
bagaimana cara bekerja dengan cepat 
dan tepat karena adanya target-target 
yang harus dicapai.

Dalam hal pembuatan pedoman, sesuai 
arahan Kepala BPKP adalah agar 
pembuatan pedoman di kedeputian 
melibatkan Puslitbangwas. Selain itu 
Kapuslitbangwas menyampaikan adanya 
pembentukan young researchers dan 
bergerak membentuk inovasi-inovasi 
baru seperti pembuatan video hasil 
kajian Puslitbangwas.

Di akhir sambutan pesan dan kesan 
Kapuslitbangwas menyampaikan sebuah 
pepatah “tidak ada yang sempurna, pasti 
ada kelemahan” dan mengungkapkan 
permohonan maaf dan terima kasih 
kepada rekan-rekan di Puslitbangwas. 

Keesokan hainya, rapat kerja dilanjutkan 
dengan Pembahasan Bahan Renstra 
dan Penyusunan Renja Bidang/Bagian 
dengan pembagian tiga kelompok, yaitu 
Bagian Tata Usaha, Bidang 1, dan 
Bidang 2.

Pembahasan Renstra diawali dengan 
pemaparan Penyusunan Renstra 
Puslitbangwas oleh Tim Penyusunan 
Renstra berdasarkan Surat Edaran 
Nomor SE-1524/SU/01/2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Renstra Unit Kerja 
Tahun 2020-2024 di lingkungan BPKP 
Unit kerja di lingkungan BPKP perlu 
merinci strategi BPKP ke dalam strategi 
unit kerja sesuai dengan karakteristik 
tugas fungsi dan permasalahan lokal. 

Penyusunan Renstra Unit Kerja 
difokuskan pada pendalaman target 
kinerja unit kerja berupa sasaran 
program dan/atau sasaran kegiatan, 
tantangan, dan permasalahan yang 
dihadapi dalam pencapaian target, serta 
strategi yang diterapkan.

Kebijakan dan Strategi Puslitbangwas 
BPKP pada hakikatnya merupakan 
cara untuk mencapai tujuan dan 
sasaran organisasi, serta merupakan 
penjabaran dari tugas dan fungsi yang 
diamanatkan kepada Puslitbangwas 
BPKP.

Strategi Puslitbangwas pada periode 
2020-2024 sejalan dengan tujuan 
dan sasaran strategis dibagi menjadi 
kebijakan umum dan strategi khusus. 

Kebijakan umum tersebut ada dua, 
yaitu menempatkan Puslitbangwas 
BPKP sebagai pusat penelitian dan 
pengembangan bidang pengawasan 
bagi seluruh Aparat Pengawas 
Internal K/L/P/BU dan mendorong 
Puslitbangwas sebagai pilar 
pengembangan kompetensi.

Strategi khusus merupakan strategi 
pencapaian tujuan dan sasaran 
Puslitbangwas BPKP pada periode 
2020-2024. Strategi khusus difokuskan 
pada tiga prioritas, yaitu Meningkatnya 
Kualitas Hasil Penelitian, Meningkatnya 
Kualitas Layanan Puslitbangwas 
BPKP, dan Meningkatnya Kualitas 
Kelembagaan Puslitbangwas BPKP. 

Keberhasilan pelaksanaan renstra 
tergantung pada komitmen pimpinan, 
peran serta seluruh pegawai, kerangka 
regulasi yang ada, dan kepercayaan 
pemangku kepentingan (pengguna). 
Keberhasilan pelaksanaan Renstra 
Puslitbangwas BPKP mendorong 
keberhasilan visi dan misi BPKP.
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Muda Versus Berpengalaman
Teks Chekat F.R.

Pegawai merupakan aset berharga 
yang harus dikelola dengan 
baik oleh entitas atau organisasi 

manapun, tak terkecuali di sektor 
pemerintahan. Komposisi pegawai 
di instansi pemerintah cenderung 
beragam, dari yang tergolong senior 
hingga pendatang baru. Mengelola 
pegawai dari berbagai golongan 
umur tidak mudah. Diperlukan 
perlakuan berbeda dalam menangani 
keberagaman tersebut.
Kerja sama dan komunikasi merupakan 
kunci dalam mengurangi gesekan 
antar karyawan yang berbeda generasi. 
Beberapa faktor yang dapat menjadi 
pemicu gesekan tersebut, antara lain 
perspektif, pandangan, pemikiran, dan 
kebiasaan.
Kesadaran karyawan untuk saling 
menghargai dapat menjadi cara dalam 
meminimalkan gesekan, termasuk 
meningkatkan kolaborasi antar 
karyawan yang berbeda generasi 
atau yang disebut dengan employee 
engagement. Peningkatan employee 
engagement diyakini mampu membuat 
karyawan terlibat secara penuh, merasa 

memiliki, dan memotivasi karyawan 
bekerja lebih giat bagi organisasi.
Sharing session Library Café pada tanggal 
30 Juli 2020 mengangkat tema Agility 
Aparatur Muda Menjawab Tantangan, 
dengan influencer dari Aparatur Muda, 
Friezca Rara Junta dari Kementerian 
Dalam Negeri dan Dessy M. Bonita dari 
Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu. 
Selain kedua influencer tersebut, 
Library Café juga mengundang para 
penggerak BPKP-Muda dari beberapa 
angkatan. BPKP-Muda sebenarnya 
sudah lama terbentuk, tetapi sempat 
vakum. Dengan tema sharing session 
terkait pegawai muda di instansi 
pemerintah ini, Tim Library Café 
mencoba membangkitkan kembali para 
penggerak BPKP-Muda pada zaman 
dulu dan menggalang anggota dari 
pegawai yang benar-benar baru masuk 
di BPKP.
Aparatur Muda dijelaskan oleh Dessy 
sebagai komunitas independen dan 
nonformal yang diinisiasi, didirikan, 
serta dipimpin oleh aparatur/birokrat 
dari berbagai kementerian/lembaga. 
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Komunitas ini merupakan wadah untuk 
meningkatkan jejaring dan kapasitas 
pegawai dengan tetap memegang prinsip 
integritas, sinergi, dan inovasi.
Pendiriannya dilatarbelakangi oleh 
mayoritas pegawai di kementerian/
lembaga merupakan generasi milenial 
dan generasi Z yang identik dengan 
kehidupan sederhana, fleksibel, 
serta dekat dengan dunia digital dan 
teknologi. Para pegawai muda harus 
berhadapan dengan perubahan birokrasi 
yang cenderung bergerak lamban yang 
dapat membuat para pegawai muda 
menjadi demotivasi karena tidak sesuai 
dengan harapan mereka.

Dari BPKP-Muda sendiri tidak kalah 
semangatnya dalam memberikan 
pandangan terkait tema yang diangkat 
saat itu. Peran pegawai muda BPKP 
dalam memberikan kontribusi bagi 
organisasi BPKP dan menjawab 
tantangan adalah melalui diskusi, baik 
melalui media sosial maupun diskusi 
tatap muka di perpustakaan. 
Peran pegawai muda BPKP, terutama 
yang menduduki jabatan struktural, 
dapat menjadi jembatan untuk 
mengatasi kesenjangan antara pegawai 
senior dan pegawai yunior di BPKP. 
Kesenjangan terkadang muncul karena 
pegawai senior memiliki pemahaman 
yang lebih luas dalam banyak hal. 
Di sisi lain, pegawai yunior/muda 
memiliki banyak masukan, tetapi 
kurang dapat menyampaikan masukan 
dengan baik sehingga diperlukan 
adanya pihak yang menjembatani.

Salah satu cara mengelolanya adalah 
melalui manajemen talenta. Mengenai 
isu-isu yang sering muncul terkait 
ASN-muda terutama terkait dengan 
semangat pegawai muda yang memiliki 
banyak karya, ingin tampil terus, tetapi 
terkadang kurang bijak.
Lantas, bagaimana tanggapan dari sisi 
pegawai senior?
Beberapa tanggapan dalam diskusi 
tersebut dari pegawai senior adalah 
dalam mengatasi kesenjangan generasi 
di instansi pemerintah, aparatur muda 
sebaiknya mengikuti arahan dari para 
senior, sehingga komunikasi dan kerja 
sama dapat terjalin dengan baik. 
Tanggapan lainnya adalah kesenjangan 
itu sendiri terutama dipengaruhi 
perkembangan teknologi. Teknologi 
mendorong manusia bergerak lebih 
cepat sehingga dibutuhkan agility. 
Agility ini membutuhkan fleksibilitas 
dan erat kaitannya dengan kecepatan 
waktu.
Pegawai muda memiliki keunggulan 
dalam menggunakan teknologi. Ini 
menjadi kelemahan generasi senior 
di instansi pemerintah. Hal ini juga 
perlu dijembatani agar kolaborasi antar 
pegawai yang berbeda generasi dapat 
menjadikan keputusan terbaik bagi 
organisasi.
Salah satu tanggapan dari Eselon 
1 di BPKP adalah menyampaikan 
rasa optimisnya terkait masa depan 
Indonesia yang lebih baik dengan 
potensi yang dimiliki oleh aparatur 
muda di Indonesia, terutama di BPKP 
sendiri.
Sebagai pembanding, sharing 
session Library Café 28 Agustus 2020 
mengangkat tema Leadership Tacit 
Knowledge dengan influencer Gillbert 
A.H. Hutapea selaku Direktur 
Pengawasan Instansi Pemerintah 
Bidang Polhukam-PMK. 
Influencer merupakan pegawai yang 
sudah puluhan tahun mengabdi di 
BPKP, sehingga pengalaman yang 
dimiliki dalam dunia pengawasan dan 

kepemimpinan dapat bermanfaat bagi 
organisasi dan generasi penerus.
Sesi tersebut khusus menggali 
pengalaman influencer selama menjadi 
auditor dan sebagai pimpinan. Cerita 
awal influencer dimulai dari definisi 
pemimpin, yang memiliki tujuan sama, 
tetapi gaya yang berbeda-beda. Modal 
kepemimpinan tidak dapat dipisahkan 
dari ajaran sopan santun di lingkungan 
keluarga dan proses menjadi pemimpin 
yang baik akan dipengaruhi oleh 
lingkungan kerja dan pengalaman.
Beberapa hal yang menjadi catatan 
dalam sesi tersebut sebagai berikut:
1. Pemimpin adalah panutan.

Menjadi pemimpin akan menjadi 
contoh dan ditiru oleh anggotanya. 
Dengan kalimat lain, manajemen 
tergantung tone at the top. Menjadi 
panutan tidak hanya sekadar 
lip service, melainkan perlu 
mencontohkan secara langsung;

Adapun visi dari Aparatur Muda 
ini adalah membuat wadah dalam 
menampung semangat pegawai 
muda di instansi pemerintah dalam 
berintegritas, bersinergi, dan berinovasi. 
Hal tersebut didukung dengan 
misinya melalui upaya membangun 
budaya jujur, profesional, dan bersih 
di kalangan birokrat atau aparatur; 
meningkatkan komunikasi kolaborasi 
dan hubungan kolegial antar aparatur 
dalam rangka pelaksanaan tugas; serta 
meningkatkan kapabilitas aparatur 
muda sendiri. 
Visi dan misi tersebut dirasa sangat 
tepat untuk mengoptimalkan peran 
Aparatur Muda agar lincah/agile dalam 
menjawab tantangan di dunia birokrasi 
dan tuntutan stakeholders. Agility atau 
kelincahan Aparatur Muda dapat 
diwujudkan melalui keterbukaan antar 
instansi pemerintah, saling komunikasi, 
dan berbagi informasi dengan cepat.

Salah satu persoalan dalam diskusi 
tersebut terkait bagaimana mengelola 
bonus demografi ASN-muda di instansi 
pemerintah, isu-isu yang sering muncul 
terkait ASN-muda di lingkungan 
instansi pemerintah, serta terkait 
persepsi pegawai senior terhadap 
pegawai muda dan bagaimana 
mengatasi kesenjangan tersebut. 
Adapun hasil diskusi tersebut, antara 
lain disampaikan bahwa pengelolaan 
bonus demografi di masing-masing 
instansi pemerintah sebaiknya tidak 
dijadikan beban, melainkan justru 
harus dapat dimaksimalkan untuk 
pertumbuhan dan kesejahteraan 
masyarakat. 

 Dessy M. Bonita, Aparatur Muda

 Friezca Rara Junta, Aparatur Muda

 Bonardo Hutauruk, Kapuslitbangwas
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2. Perlunya manajemen waktu.
Semangat kerja BPKP yang dikenal 
dengan 5-as, yaitu kerja keras, kerja 
cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, 
dan kerja penuh integritas perlu 
untuk diimplementasikan, dengan 
penekanan di kerja keras dan kerja 
cerdas. Kerja keras yang lambat dapat 
menjadikan pekerjaan sia-sia. 
Oleh karena itu, dibutuhkan kerja 
cerdas melalui terobosan dan inovasi 
sehingga lebih efektif dan efisien. 
Dalam hal ini, manajemen waktu 
sangat dibutuhkan sebagai kunci 
keberhasilan untuk kerja tuntas;

3. Sikap humanisme.
Kepemimpinan membutuhkan sisi 
humanisme yang menganggap semua 
manusia memiliki kedudukan sama 
tanpa adanya sekat. Humanisme 
juga erat kaitannya dengan empati 
terhadap pegawai yang mengalami 
kedukaan atau musibah, termasuk 
dalam menghibur pegawai dan/
atau keluarganya yang mengalami 
musibah tersebut;

4. Memberikan apresiasi.
Pujian sederhana ke bawahan dapat 
memberi pengaruh besar ke pegawai 
tersebut. Dengan memberikan pujian, 
pimpinan dapat memberikan rasa 
nyaman terhadap pegawai sehingga 
hubungannya menjadi lebih erat;

5. Mau berbagi.
Kemampuan untuk mau berbagi 
juga menjadi modal berharga untuk 
menjadi pemimpin. Hal ini dapat 
digambarkan dengan memberikan 
kembali sesuatu yang bukan menjadi 
hak kita, bahkan kita tambahkan 
nilainya;

6. Kemampuan berkomunikasi.
Kemampuan berkomunikasi menjadi 
hal penting yang harus dimiliki oleh 
pemimpin. Seorang pemimpin harus 
direktif dengan mengetahui secara 
jelas yang menjadi keinginannya dan 
tegas.
Selain itu, diperlukan empati dalam 
berkomunikasi dengan orang lain dan 
fokus pada hal yang disampaikan. 
Komunikasi yang efektif juga erat 
kaitannya dengan sikap rendah hati;

7. Membangun relasi.
Pemimpin harus memiliki wawasan 
dalam berkomunikasi sehingga 
menunjukkan sikap elegan. Dalam 
membangun relasi yang baik 
kuncinya adalah bergaul karena 
pergaulan yang luas dapat membuka 
wawasan di luar lingkungannya;

8. Kemampuan menginspirasi.
Pemimpin yang baik memiliki 
kemampuan untuk menginspirasi 
dan berpikir positif. Kemampuan 
menginspirasi dapat memengaruhi 
banyak orang;

9. Berorientasi pada hasil.
Pemimpin juga harus berorientasi 
pada hasil yang dapat digali melalui 
pendekatan orang dewasa yang 
mengenal tanggung jawab.
Penting bagi pemimpin untuk 
memetakan kompetensi yang dimiliki 
oleh orang lain atau bawahannya, 
sehingga pemimpin dapat mengambil 
keputusan tindakan yang tepat 
diberikan kepada bawahan tersebut;

10. Sikap inovatif.
Inovasi dapat dimulai dengan 
mengawal proses bisnis pengawasan 
dengan benar. Mengawal 
akuntabilitas keuangan dan 
pembangunan negara dengan cara 
yang mudah juga dapat diartikan 
sebagai inovasi;

11. Memiliki jiwa petarung.
Berani tampil di depan, otentik, 
tidak ragu-ragu, dan berani 
mengambil risiko merupakan 
jiwa petarung yang perlu dimiliki 
seorang pemimpin. Kepemimpinan 
kemungkinan tidak mudah ditiru, 
tetapi dapat dicontoh.

Di akhir sesi tersebut, influencer 
memberikan pernyataan penutup 
sebagai berikut:
a. Tantangan sebagai pengawas atau 

auditor cukup banyak, misalnya 
ingin kaya. Tantangan tersebut dapat 
diatasi jika kita punya prinsip, yaitu 
cukupkanlah dengan penghasilanmu. 
Definsi “cukup” sesuai dengan 
kebutuhan. Tidak menuruti semua 
keinginan dapat menjadi kunci 
keberhasilan untuk menjadi auditor 
yang sehat dan tidak mudah tergoda;

b. Memiliki etos kerja yang bagus, 
meskipun tidak ada pengawasan 
dari atasan. Bekerja seolah-olah kita 
melakukannya untuk Tuhan, maka 
kita akan mendapatkan sesuatu 
yang luar biasa karena Tuhan Maha 
Mengetahui;

c. Pemimpin harus tahu siapa yang 
dipimpin dan sebaliknya. Yang 
dipimpin juga harus mengenal baik 
pemimpinnya. Prinsip ini sangat 
penting sehingga pemimpin perlu 
terbuka terhadap anggotanya agar 
dapat dikenal dengan baik.

Referensi:
Sharing Session Library Café tanggal 30 
Juli 2020 dengan tema “Agility Aparatur 
Muda Menjawab Tantangan”.
Sharing Session Library Café tanggal 28 
Agustus 2020 dengan tema “Leadership 
Tacit Knowledge”.

 Gilbert A.H Hutapea, Influencer LC
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Dalam Seputar Litbang terdahulu 
rubrik IDE telah mengulas 
tentang observasi yang dikenal 

sebagai salah satu teknik pengumpulan 
data dalam penelitian yang bersifat 
kualitatif. Kali ini akan rubrik IDE 
akan menguraikan beberapa hal terkait 
dengan observasi lebih lanjut, yaitu 
manfaat observasi, istilah dalam objek 
observasi, dan tahapan observasi.
Manfaat Observasi
Observasi memiliki manfaat yang 
sangat berguna bagi penelitian. 
Beberapa manfaat observasi yang 
diungkapkan oleh Patton dalam 
Nasution (1988) sebagai berikut:
1) Observasi di lapangan akan 

membantu peneliti lebih mampu 
memahami konteks data dalam 
keseluruhan situasi sosial sehingga 
dapat diperoleh pandangan yang 
holistik atau menyeluruh;

2) Peneliti akan memperoleh 
pengalaman langsung melalui 
observasi yang memungkinkan 

dirinya menggunakan pendekatan 
induktif sehingga ia tidak 
dipengaruhi oleh konsep atau 
pandangan sebelumnya yang 
memungkinkannya membuat 
penemuan (discovery);

3) Observasi memungkinkan 
peneliti dapat melihat hal di suatu 
lingkungan yang kurang atau 
tidak diamati oleh orang lain yang 
menganggap hal itu merupakan 
hal yang biasa karena orang lain 
tersebut berada di lingkungan itu;

4) Peneliti dapat membuka hal yang 
tidak akan terungkapkan melalui 
wawancara karena merupakan 
hal yang sensitif dan/atau adanya 
itikad responden untuk menutupi 
kenyataan yang ada karena 
dikhawatirkan akan merugikan 
nama suatu organisasi/lembaga;

5) Peneliti dapat menemukan 
hal yang berada di luar 
persepsi responden, sehingga 
diperoleh gambaran yang lebih 
komprehensif;

6) Peneliti dapat mengumpulkan data 
yang kaya, dengan memperoleh 
kesan pribadi dan merasakan situasi 
sosial yang diteliti.

Objek Observasi
Spradley mengatakan bahwa objek 
penelitian dalam penelitian kualitatif 
yang diobservasi disebut situasi sosial. 
Situasi ini terdiri atas tiga istilah 
komponen sebagai berikut:
1) Place, yang merupakan tempat di 

mana interaksi dalam situasi sosial 
sedang berlangsung;

2) Actor, yaitu pelaku atau orang yang 
sedang memainkan peran tertentu;

3) Activity, berupa kegiatan yang 
dilakukan oleh aktor dalam situasi 
sosial yang sedang berlangsung.

Ketiga istilah komponen tersebut dapat 
diperluas, sehingga yang dapat diamati 
oleh peneliti adalah hal-hal berikut ini.
1) Space: the physical place, yaitu ruang 

dalam aspek fisiknya; 
2) Actor: the people involve, yaitu semua 

orang yang terlibat dalam situasi 
sosial;

3) Activity: a set of related acts people do, 
yaitu seperangkat kegiatan yang 
dilakukan orang;

4) Object: the physical thing that are 
present, yaitu benda yang berada di 
tempat dilakukan observasi;

5) Act: single actions that people do, yaitu 
perbuatan atau tindakan tertentu;

6) Event: a set of related activities that 
people carry out, yaitu rangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh orang-
orang;

7) Time: the sequencing that takes place 
over time, yaitu urutan kegiatan;

8) Goal: the things people are trying to 
accomplish, yaitu tujuan yang dicapai 
oleh orang-orang;

9) Feeling: the emotion felt and expressed, 
yaitu emosi yang dirasakan dan 
diekspresikan oleh orang-orang.

Tahapan Observasi
Spradley (1980) menyebutkan bahwa 
observasi terbagi dalam tiga tahap 
berikut ini:
1) Observasi Deskriptif, sering disebut 

sebagai grand tour observation. 
Observasi ini dilakukan pada saat 
peneliti memasuki situasi sosial 
tertentu sebagai objek penelitian.
Ia melakukan penjelajahan umum 
dan menyeluruh, serta melakukan 
deskripsi terhadap semua yang 
dilihat, didengar, dan dirasakan;

2) Observasi Terfokus, di mana peneliti 
melakukan mini tour observation, yaitu 
observasinya dipersempit untuk 
difokuskan pada aspek tertentu;

3) Observasi Terseleksi, merupakan 
tahap saat peneliti telah 
menguraikan fokus yang ditemukan 
sehingga datanya lebih rinci. Ia telah 
menemukan karakteristik, perbedaan 
dan kesamaan antar kategori, serta 
menemukan hubungan antara suatu 
kategori dengan kategori yang 
lainnya.

Sumber:
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian 
Kualitatif. Bandung: CV, ALFABETA.

Manfaat, Objek 
& Tahapan Observasi 
       Coenraad Rezky D
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"Semua Hal Bisa Menjadi Inspirasi"
Dr. Sasono Adi, Ak., M.Comm., CA., CGCAE.

Putut & Rury
Nugroho

PENYUKA KEINDAHAN

Sesuai dengan namanya, "Sasono" 
yang dalam bahasa Jawa berarti 
tempat, dan "Adi" yaitu keindahan, 
memang tepat mendeskripsikan pribadi 
ini. Sosok yang saat ini menjabat 
sebagai Kepala Puslitbangwas BPKP 
mempunyai kiat sederhana untuk 
memelihara rasa takjub pada ciptaan-
Nya. Tanaman Anggrek dan ikan 
Betta adalah jawabannya. Mengaku 
tidak banyak memiliki koleksi, 
tetapi semuanya adalah spesies yang 
endemik flora dan fauna Indonesia. 
Betta Hendra dan Betta Imbellis adalah 
beberapa di antaranya. Dari lebih 
kurang 70 spesies yang ada di dunia, 
sekitar 40 di antaranya merupakan 
spesies asli Indonesia, meski terancam 
punah karena habitatnya hilang. 
Adapun Anggrek Hantu merupakan 
spesies kesayangannya, karena dapat 
berbunga tanpa memunculkan daun. 
Memelihara ketakjuban adalah obat 
manjur melawan stres dikejar target 
dan tenggat waktu menyelesaikan 
pekerjaan. Gerakan flamboyan Betta 
jantan yang mengibaskan layar siripnya 
menjadi obat penenang penyegar mata 
dan pikiran. 

Sejak kecil Sasono sudah tertarik 
membaca bacaan bergambar, mulai 
dari majalah Bobo, Empat Sekawan dari 
Enid Blyton, sampai yang terbilang 
lanjut seperti Grolier Encyclopedia. 
Penyebabnya adalah bacaan tersebut 
kaya dengan karya seni berwujud 
gambar yang menarik dan informatif. 
Tidak begitu menyukai pelajaran 
Matematika, tetapi senang membaca 
kehidupan tokoh-tokohnya. Selain 
mewarisi kesukaan pada buku, 

pria penyabar ini juga tertarik pada 
teknologi informasi. 

Sasono bertemu dengan pasangan 
hidup saat mengikuti kursus bahasa 
Inggris selama enam bulan di Denpasar, 
Bali, untuk persiapan pendidikan S-2 
jurusan Akuntansi di kota Hobart, 
Tasmania dan pendidikan S-3 jurusan 
Kedokteran Hewan di kota Sydney. 
Cinta mereka bersemi walau berbeda 
universitas dan berbeda kota. Jalur ilmu 
akuntansi ditekuni Sasono sejak masuk 
STAN pada tahun 1985 dan meraih 
gelar Diploma III pada tahun 1988, gelar 
Diploma IV tahun 1991, gelar M.Comm. 
tahun 2000, dan gelar Doktor tahun 
2017.

Perjalanan kariernya dilalui sebagai 
Ajun Akuntan di Perwakilan BPKP 
Provinsi DKI Jakarta (1985-1988), 
Akuntan di Perwakilan BPKP 
Provinsi Maluku (1994-1997), pejabat 
fungsional di Deputi Keuangan 
Daerah (2000-2002), pejabat fungsional 
di Puslitbangwas (2002-2004), staf 
TU Pimpinan (2004-2006), Kasubag 
Prolap di Perwakilan BPKP Provinsi 
D.I. Yogyakarta (2006-2010), pejabat 
fungsional di Biro Kepegawaian 
(2010-2015), Kasubdit di Direktorat 
Hankam Kedeputian Polhukam PMK 
(2015-2017), dan Kabag Renbang 
Pensi Biro SDM (2017-2019). Disclosure 
atas informasi akuntansi dan kinerja 
pemerintah daerah merupakan salah 
satu bidang keilmuan yang dipelajari.

AKUNTANSI DAN MAKNA DI 
BALIKNYA

Ketertarikan Sasono pada Akuntansi 
karena menyadari ternyata ilmu 
Akuntansi tidak sekadar pencatatan 
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METODE KERJA

Penempatan di Perwakilan BPKP 
Provinsi Maluku bersama enam orang 
lulusan STAN membuka kesempatan 
untuk melatih kuriositas flora dan 
fauna endemik Indonesia Timur. 
Keingintahuan yang tinggi adalah 
modal utama untuk bisa menikmati 
pekerjaan. Apa yang telah dicapai unit 
organisasi saat ini menjadi fondasi 
bagi pencapaian kinerja tim berikutnya 
dalam organisasi. Ada leverage (daya 
ungkit) yang diteruskan sebagai kinerja 
pegawai berikutnya. 

Figur ayah yang bekerja sebagai hakim 
di lingkungan militer merupakan sosok 
yang mencontohkan bekerja dengan 
integritas untuk mampu melihat hal-
hal sesuai norma dan aturan yang ada. 
Prinsipnya, dalam setiap perjalanan 
menuju tujuan selalu ada halangan dan 
ilmu ini melatih untuk mengenali alat 
bantu yang sebenarnya sudah tersedia 
di setiap tikungan dan lembah masalah.

Pengalamannya menyelesaikan disertasi 
S-3 membuatnya memahami betul 
makna dari expertise. Keahlian atau 
expertise dimaknai sebagai penguasaan 
satu bidang ilmu atau pekerjaan 
tertentu karena tidak ada orang 
lain yang mau menekuninya secara 
mendalam, yang kadang membutuhkan 
upaya yang keras. Keahlian ini akan 
diakui oleh pihak lain ketika apa 
yang dikerjakan dapat dimanfaatkan 
dan dirasakan oleh pihak lain. Dalam 
konteks melimpahnya data dan 
informasi, menjadi tidak bernilai sampai 
datang orang yang mau mengolah 
informasi tersebut menjadi sesuatu yang 

dapat digunakan. Di sinilah munculnya 
dikotomi, seseorang disebut ahli di 
satu bidang tertentu, tetapi tidak ahli di 
bidang lainnya, sehingga memunculkan 
model kerja kolaboratif dalam upaya 
menyelesaikan suatu pekerjaan yang 
melibatkan banyak keahlian dan 
pengetahuan yang beragam.

Merujuk pada harapan pimpinan, 
expertise, dan passion merupakan spirit 
kerja yang harus selalu dikembangkan, 
khususnya di Puslitbangwas, sebagai 
unit penyedia informasi rujukan yang 
cepat berdasarkan hasil penelitian/
kajian yang sudah dilakukan serta 
data dan informasi yang berkembang. 
Untuk itu kinerja dan metode kerja 
para pegawai perlu terus ditingkatkan 
agar mampu melaksanakan kajian 
dan dimanfaatkan hasilnya untuk 
memenuhi kebutuhan pimpinan dan 
stakeholder BPKP.

Menurutnya, passion dapat 
ditumbuhkan dengan analogi menanam 
tanaman Anggrek. Tidak semua orang 
punya passion dalam memelihara 
tanaman Anggrek sampai berbunga, 
karena dibutuhkan kesabaran dan 
ketelatenan. Passion ditumbuhkan 
melalui kesadaran dari kebutuhan 
yang melahirkan kemanfaatan. Peran 
pimpinan adalah seperti mesin 
penyedia udara segar yang melanjutkan 
estafet passion dari pimpinan 
sebelumnya yang terus diperbarui 
kualitas kesegarannya.

Dikaitkan dengan kebutuhan metode 
kerja, awalnya Sasono tidak begitu 
menyukai statistik. Namun, perjalanan 
selama bekerja menuntut perilaku 

sebagai alat pertanggungjawaban, 
melainkan juga dapat digunakan untuk 
mengungkap perilaku manajemen yang 
melaksanakan pencatatan. Perilaku 
tidak lepas dari sifat rasional manusia. 
Ilmu Akuntansi adalah ilmu yang dapat 
digunakan untuk mempelajari sifat dan 
perilaku manajemen dalam mengambil 
keputusan, demikianlah alasannya. 

Contoh perilaku yang menjadi subjek 
penelitian doktoralnya adalah perilaku 
disclosure yang dilakukan kepala 
daerah dalam rangka memenangkan 
pilkada. Kewajiban memuat EKPPD 
(Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah) dalam website 
pemda disikapi sangat beragam meski 
sudah ada peraturan daerahnya. Ada 
yang memublikasikan disclosure itu 
dan memanfaatkan untuk kemenangan 
pilkada, tetapi ada juga yang sengaja 
menyembunyikannya. 

Saat ini ilmu akuntansi semakin 
berkembang dengan melibatkan 
berbagai disiplin ilmu lainnya, 
khususnya di bidang riset, bahwa 
Akuntansi adalah ilmu tentang perilaku 
manusia dan bukan sekadar ikhtisar 
pencatatan. Behavioural accounting atau 
Akuntansi Perilaku merupakan salah 
satu cabang dalam ilmu Akuntansi 
yang mempelajari tentang perilaku 
orang ketika berhadapan dengan 
fenomena Akuntansi yang menentukan 
jenis perilaku yang akan mereka 
lakukan (wikipedia).

Latar belakang akuntansi membentuk 
pribadinya dalam melaksanakan 
penugasan. Pengalaman kerja sebagai 
Ajun Akuntan di Perwakilan BPKP 

Provinsi DKI sebagai pejabat fungsional 
di bidang PAE (Pelaporan, Analisis, dan 
Evaluasi) yang melakukan pengolahan 
data hasil pengawasan menorehkan 
kesan kuat mengenai pentingnya 
data dan informasi. Pada dasarnya 
pengetahuan didokumentasikan dari 
data dan informasi yang dikumpulkan 
secara sistematis.

Hal ini menjadi tantangan, khususnya 
di Puslitbangwas, bagaimana hasil 
penelitian/kajian yang telah dilakukan 
selama ini dapat menjadi pengetahuan 
yang dapat disampaikan kepada para 
stakeholders BPKP, khususnya di bidang 
pengawasan intern pemerintah. Bunga 
rampai, ringkasan/poster, dan infogafik, 
merupakan beberapa media yang 
dapat bercerita tentang pengetahuan 
sehingga menarik untuk dibaca. 
Untuk itu diperlukan passion peneliti 
dalam menyusun konten, layout, dan 
komposisi yang berkualitas dengan 
teamwork yang mumpuni. 

Akuntansi sebenarnya tidak menjadi 
minat/ketertarikan dari dulu, tetapi 
jalan hidup yang mengarahkan. 
Kekuatan menjaga keingintahuan 
sudah terlihat sejak lulus SMA. Pria 
berambut putih putra dari perwira 
tinggi hukum di TNI-AL ini berharap 
dapat bekerja sebagai apoteker, bukan 
sebagai tentara, apalagi sarjana hukum. 
Takdir menggariskan gagal di ujian 
seleksi perguruan tinggi (Sipenmaru) 
dan karena ajakan teman untuk 
ikut ujian masuk STAN (Sekolah 
Tinggi Akuntansi Negara) lah yang 
membuatnya pindah haluan menjadi 
Akuntan.



64 S E P U T A R  L I T B A N G 65V O L .  I I I  /  N O .  3  /  T A H U N  2 0 2 0

KOIN
Tokoh Inovator

KOIN
Tokoh Inovator

Sasono sempat menjadi Kepala 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Tenggara di awal tahun 2020 sebelum 
menjadi Kepala Puslitbangwas BPKP 
di tahun yang sama. Pengalaman dari 
penugasan di perwakilan memberikan 
pengetahuan tentang kewilayahan 
dan teknis/praktis pengawasan BPKP 
di daerah, sekaligus pengalaman 
yang berharga dan menjadi modal 
ketika berpikir pada tataran konsep. 
Suatu kelegaan passion-nya yang lain 
adalah terlibat dalam penelitian dan 
pengembangan di bidang pengawasan 
intern. 

Harapannya, BPKP dapat menjadi 
rujukan bagi para APIP dan SPI 
BUMN/D dalam mendapatkan 
pengetahuan dan inovasi pengawasan 
intern pemerintah. Inovasi tidak 
hanya terbatas pada sesuatu yang 
baru, melainkan juga pengembangan, 
replikasi, dan ide yang dihasilkan oleh 
individu, tim, dan organisasi.

TUGAS BELAJAR

Selesai menyelesaikan pendidikan 
di School of Accounting, Business, 
and Finance University of Tasmania 
Australia pada tahun 2000, dengan 
beasiswa Ausaid, tidak lepas dari 
berkah ditempatkan di Perwakilan 
BPKP Provinsi Maluku pada tahun 
1994. Ternyata penugasan di wilayah 
timur Indonesia menyediakan peluang 
besar untuk mendapatkan pendidikan 
berkualitas di Australia melalui jalur 
riset. Pengalaman ini menjadi modal 
dalam penugasan penelitian dan 
menyelesaikan pendidikan doktoral 
pada Program Manajemen dan 
Akuntansi Universitas Indonesia.

Prinsip bertumbuh dilakoni saat 
menempuh kuliah oleh pria yang 
berprinsip bahwa mahasiswa yang 
berhasil adalah yang selesai menyusun 
skripsi, tesis, atau disertasinya. Nilai 
akademis penting, tetapi menikmati 
apa yang kita kerjakan itu jauh lebih 
penting. Menikmati pekerjaan yang 
menjadi passion kita merupakan 
pengejawantahan dari kuriositas untuk 
menghasilkan sesuatu yang lebih baik 
dan berorientasi pengguna.

HARAPAN

Masih tersisa satu keinginan yang 
hingga saat ini belum terwujud, yaitu 
berbagi pengetahuan. Sebetulnya 
sudah ada tawaran untuk memberikan 
kuliah di luar jam kerja, namun 
menjaga kualitas waktu keluarga lebih 
penting. Harapannya ke depan, passion 
untuk berbagi pengetahuan dengan 
orang lain dapat diwujudkan.

Bagi pria penyuka dan pelanggan 
Kereta Api Indonesia (KAI), rumah 
yang terletak di Seturan belakang 
kampus UPN Yogyakarta memberikan 
aura keilmuan. Menikah di tahun 
1998 dan memiliki rumah sejak tahun 
2006 saat berdinas sebagai Kasubag 
Prolap Perwakilan BPKP Provinsi DI 
Yogyakarta, meyakini betul bahwa 
Tuhan sebenarnya menyediakan 
alat bantu di sekitar kita atau yang 
ada pada kita. Kemampuan untuk 
mengenali perkakas yang cocok untuk 
mengatasi permasalahan ini tidak 
semua orang dapat memilikinya. Selalu 
bersyukur dan kemampuan menikmati 
hal sederhana adalah kiatnya. 

sebagai pembelajar  yang banyak 
berhubungan dengan data dan 
informasi pengawasan. Pengalaman 
ini menjadi kendaraan pikiran dalam 
menyelesaikan pendidikan lanjutan 
yang bersifat empiris dan mulai 
menumbuhkan kebutuhan pada 
statistik sebagai essential tools dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan.

AKUNTANSI, AUDITING, DAN 
PENELITIAN

Ketertarikan pada konsep disclosure 
dapat ditelusuri saat masih bertugas di 
Puslitbangwas BPKP dan membantu 
IAI Kompartemen Akuntan Sektor 
Publik, yang mendapatkan penugasan 
untuk membantu Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) terkait laporan dana 
kampanye. Pengalaman ini memberikan 
pemahaman betapa pentingnya para 
politisi untuk memenuhi prinsip-
prinsip akuntabilitas dan transparansi. 
Pemenuhan akan kewajiban ini 
memberikan indikasi bahwa ketika 
para politisi terpilih menjadi pengelola 
negara/daerah dituntut juga untuk 
menjaga akuntabilitas dan transparansi 
dalam pengelolaan keuangan dan 
program pembangunan.

Pengalaman menjadi auditor selama ini, 
memberikan pemahaman pentingnya 
pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi dalam melakukan 
pengawasan atas akuntabilitas 
keuangan dan pembangunan, terlebih 
dengan adanya pandemi COVID-19. 
Tuntutan pengawasan yang cepat 
menjadi hal yang tidak dapat 
ditawar lagi, mengingat informasi 
dan rekomendasi diperlukan dalam 

pengambilan kebijakan penanganan 
pandemi. Untuk itu konsep 
pengawasan intern juga mengalami 
perubahan dengan diterapkannya 
teknologi informasi dan komunikasi.

Dulu dikenal istilah combined 
assurance, bahwa pengawas intern 
memperoleh data dan informasi dari 
pihak manajemen melalui berbagai 
pelaporan untuk dilakukan audit. 
Saat ini berubah menjadi continuous 
assurance, bahwa dengan pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi 
yang dilakukan oleh manajemen untuk 
dipantau (continuous monitoring), 
dapat langsung diakses secara 
simultan, online, dan elektronik oleh 
auditor intern untuk dilakukan audit 
(continuous audit). Meskipun dalam 
tataran praktis, penerapannya tidak 
semudah yang dibayangkan. Kesiapan 
sumber daya manusia yang memahami 
teknologi informasi dan komunikasi 
masih terbatas dan sistem yang ada 
belum dikembangkan sesuai dengan 
prinsip-prinsip pengendalian yang 
baik. Kondisi ini menjadi pekerjaan 
rumah bagi aparat pengawasan intern 
pemerintah dan BPKP.

Setelah lulus pendidikan S-3 dari 
Universitas Indonesia di Tahun 2017 
dan bertugas di Bagian Perencanaan 
dan Pengembangan Kepegawaian 
(Renbang), pria penyuka musik brass 
ini kemudian mengikuti bidding eselon 
dua dan ditugaskan untuk menduduki 
jabatan sebagai Kepala Pusinfowas di 
Tahun 2019. Suatu capaian strategi yang 
melegakan passion-nya tentang data, 
informasi, dan data analytic.
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Di sisi lain, pandemi ini memberikan 
tantangan bagi auditor untuk memberikan 
sebuah keyakinan memadai terhadap 
penugasannya karena keterbatasan 
untuk melakukan pengujian dan kendala 
data yang belum terdigitalisasi. Dalam 
kondisi demikian, kejujuran, kompetensi, 
objektivitas, dan profesionalisme 
merupakan hal yang tetap harus dijunjung 
oleh auditor sebagai tuntutan dari 
implementasi kode etik.

Jadi, prinsip utama dalam menjalankan 
tugas yang harus dipegang oleh auditor 
intern adalah dapat berintegritas, 
objektivitas, sikap profesional, independen, 
mempunyai skill komunikasi, dan 
memberikan advise kepada organisasi. 

Era baru ini membawa perubahan 
dalam pelaksanaan tugas audit internal, 
karena dipengaruhi oleh informasi yang 
dibutuhkan. Keterbatasan akses secara 
langsung memengaruhi informasi yang 
diperoleh, sehingga penggunaan teknologi 
atau e-audit menjadi sebuah kebutuhan. 

Pandemi adalah musibah, tetapi ada 
keberkahan yang diperoleh. Perubahan 
lingkungan yang memaksa akselerasi 
dalam informasi dan teknologi termasuk 
dalam lingkungan internal audit. 

Bisa dikatakan, kondisi ini memberikan 
dorongan dan pemicu untuk menerapkan 
perubahan mekanisme audit, seperti

1. penerapan metode audit jarak jauh;
2. pengelolaan sumber daya organisasi 

yang lebih optimal untuk mendapatkan 
data eksternal dan internal dalam 
memberi masukan kepada stakeholder;

3. penggunaan teknologi informasi untuk 
memperoleh data dan menggunakan 
data analytic;

4. inovasi melalui metode agile dalam 
melakukan audit intern, sehingga 
mampu merespon perubahan cepat, 
adaptif, dan fleksibel dengan pendekatan 
yang iteratif.

Beberapa perubahan dengan mekanisme 
di atas, tentu menimbulkan permasalahan 
dalam kaitannya dengan pemenuhan 
kebutuhan stakeholder, termasuk 
pelaksanaan audit oleh auditor internal. 

Beberapa risiko yang muncul adalah 
tidak relevannya rencana auditor dengan 
kebutuhan stakeholder yang dinamis, 
adaptasi dari auditor yang lambat, tidak 
tepatnya produk auditor intern dalam 
mengatasi risiko baru, mekanisme 
pengawasan baru yang dapat mengganggu 
stakeholder, sarana teknologi informasi 

Etika Auditor  
Intern di Era 
Pandemi 

       Rury Hanasri

 

Semua diharapkan beradaptasi terhadap 
perubahan itu, work from home, yang 
dulu hanya dikenal di kalangan orang-
orang IT, sekarang menjadi istilah yang 
terdengar setiap hari. 
Pandemi telah meningkatkan tantangan 
yang tidak diprediksi sebelumnya 
terhadap organisasi yang menyebabkan 
disrupsi utama dalam proses bisnis dan 
stakeholder-nya termasuk pembatasan 
aktivitas yang signifikan. Covid-19 membawa paradigma 

perubahan baru dalam masyarakat. 
Kehidupan dunia seolah berubah 

dalam kilas balik yang drastis, dunia 
berhenti beraktivitas di saat awal 
pandemi.

Aktivitas dunia yang super sibuk di setiap 
detiknya, mendadak berhenti dan sepi. 
Semua kehidupan baik perekonomian 
maupun bisnis tak luput harus 
menyesuaikan perubahan itu. 

Hiruk pikuk kesibukan pekerjaan 
di luar, harus melakukan adaptasi 
dengan dilaksanakan dari rumah. Dan 
ketidaksiapan ini, memunculkan inovasi 
baru, walalupun terkadang harus 
mengorbankan kualitas. 

Perlahan, kehidupan dalam era baru 
mulai kembali berjalan. Disrupsi 
dalam produksi, kerugian bisnis yang 
berakibat pemutusan hubungan kerja, 
dan tekanan keuangan mengakibatkan 
pertumbuhan ekonomi yang anjlok. 

Sebagai sebuah profesi pemberi 
assurance dan consulting, peran internal 
auditor dalam pandemi ini juga 
mengalami perubahan. Sebuah survei 
yang dirilis oleh The Institue of Internal 
Auditors (IIA) menyatakan adanya 
perubahan sebagaimana tampak pada 
gambar berikut.
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pandemi. Ketidakleluasaan auditor 
untuk menjalankan serangkaian 
pengujian menjadi risiko audit baru 
munculnya peluang fraud. 

Jasa konsultansi seharusnya tidak 
menciptakan ancaman terhadap 
independensi yang tidak dapat 
dihilangkan atau dikurangi pada 
tingkat yang dapat diterima. Intensitas 
komunikasi dengan stakeholder 
seharusnya tidak mengorbankan 
prinsip independensi, termasuk 
perlu mendiskusikan bagaimana 
mengomunikasikan isu independensi 
karena pandemi dengan komite audit. 

Integritas

Saat krisis ini, informasi yang jelas, 
akurat, dan transparan merupakan 
kepentingan besar dalam pengambilan 
keputusan stakeholder. Oleh karena itu, 
hal ini menjadi kewajiban bagi auditor 
untuk bersikap menerapkan integritas 
dalam menyediakan informasi. 

Objektivitas

Etika ini mempunyai makna terkait 
dengan penerapan professional judgement, 
meskipun ada konflik kepentingan, 

pengaruh pihak lain, ketakutan, 
ancaman terhadap kesehatan, keuangan, 
dan ekonomi di tengah pandemi. 

Dampak dari pandemi memungkinkan 
dilonggarkannya beberapa aturan 
seperti alokasi anggaran atau peraturan 
pengadaan barang jasa khusus di 
situasi darurat. Auditor intern perlu 
mempelajari aturan terkait, ruang 
lingkupnya, dan tidak menggunakan 
dalam kondisi normal. 

Namun, di era pandemi ini, ada yang 
harus kita waspadai terkait faktor 
risiko budaya organisasi yang akan 
mengancam penerapan etika organisasi 
seperti yang dijelaskan oleh IIA 
(Murdiyatno, 2020), yaitu

1. tidak adanya budaya komunikasi 
dalam mengatasi masalah;

2. melakukan tindakan dengan 
mempertimbangkan target jangka 
pendek karena alasan deadlines, profit, 
atau level efisiensi;

3. struktur pelaporan dan hukum yang 
kompleks dan tidak jelas;

4. kurang disiplin dalam masalah 
keuangan;

5. eksekusi program tanpa arahan yang 

(TI) yang belum mendukung, serta 
mekanisme pengawasan yang belum 
mengadaptasi perkembangan penugasan 
di era baru. Di sisi lain, auditor internal 
tetap harus mengimplementasikan kode 
etik dalam penugasannya untuk menjaga 
kepercayaan publik.

Profesionalisme

Dalam era ini, auditor intern harus 
mengubah cara kerjanya secara 
digital dan bekerja secara remote 
terhadap penugasannya termasuk 
meminta bantuan ahli bila belum 
tersedia sumber dayanya. Hal ini 
terkait dengan perolehan informasi 
melalui TI dan pengolahannya dengan 
menggunakan data analytic. Auditor 
intern harus mempunyai mind shifting 
untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan dalam rangka memberikan 
layanan kepada stakeholder. 

Di era pandemi, banyak organisasi 
mengurangi pengembangan profesional 
melalui pelatihan, tetapi beberapa 
kursus online dapat dilakukan. Covid-19 
seharusnya tidak membuat auditor 
intern membatasi dan mengurangi 
kewajibannya untuk bersikap profesional 
dan menerapkan kompetensinya, 
termasuk dalam memberikan advise dan 
assurance dalam lingkungan kerja virtual. 

Hambatan yang mungkin dialami 
dalam melakukan profesionalisme 
adalah pembatasan operasi stakeholder 
yang tidak berjalan sepenuhnya karena 
pandemi menjadi pertimbangan 
dalam menerapkan pendekatan baru. 
Perlu ada professional judgement dalam 
menganalisis informasi agar tidak 
memberikan keputusan yang tidak tepat.

Auditor intern perlu mengubah 
perencanaan audit dengan memberikan 
prioritas penugasan yang memberikan 
risiko besar dalam era pandemi 
ini. Termasuk dalam hal ini adalah 
berperilaku profesional yang 
mengharuskan auditor intern menaati 

hukum dan aturan yang relevan dan 
menghindari tindakan yang akan 
memberikan gambaran negatif terhadap 
profesi.

Di sisi lain, stakeholder, terutama 
pemerintah Indonesia sangat 
mengharapkan peran auditor intern 
dalam mengawasi pemulihan 
ekonomi nasional, sehingga auditor 
intern pemerintah harus mempunyai 
tanggung jawab profesi dan menjaga 
reputasi yang baik. Ketika auditor 
intern tidak mengimbangi diri dengan 
tuntutan ini, maka akan menjadi 
masalah etika yang merusak reputasi 
profesi. 

Independensi

Auditor intern di publik sektor juga 
perlu secara intensif berfokus pada 
masalah etika. Pandemi menimbulkan 
krisis yang membutuhkan ekspansi 
yang cepat dari intervensi yang 
dilakukan pemerintah.

Beberapa kebijakan dan aturan dibuat 
untuk menghadapi era baru di bidang 
kesehatan, termasuk dalam mencapai 
tujuan ekonomi dan sosial. Auditor 
intern pemerintah yang bertugas 
mengawal refocusing anggaran untuk 
penanganan Covid-19 dan pemulihan 
ekonomi nasional (PEN) harus fleksibel, 
waspada, dan skeptisme untuk menjaga 
keteguhan prinsip.

Dalam hal ini termasuk mengevaluasi 
ancaman dan meninjau kembali 
tindakan untuk mempertahankan 
independensi. Ancaman terhadap 
independensi dapat muncul ketika 
informasi yang diperoleh auditor 
intern tidak sejalan dengan kebijakan 
pemerintah. 

Tekanan dari stakeholder untuk 
mengurangi ruang lingkup audit 
mungkin akan terjadi ketika auditor 
akan menerapkan metode tambahan 
untuk mengatasi isu audit karena 
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Seorang petani di Wonogiri memiliki banyak hewan peliharaan, di antaranya puluhan kerbau 
gemuk-gemuk sebagai mesin pembajak sawahnya. Petani ini sukses di bidangnya walaupun hanya 
lulusan SD. Pada suatu hari datanglah petugas penyuluh lapangan yang ingin menguji kecerdasan 
si petani. 

“Kerbaunya gemuk-gemuk, pak. Dikasih makan apa?”

“Ya namanya kerbau makannya rumput, pak!” jawab petani.

“Kalau begitu bapak saya denda 500 ribu rupiah karena memberi makan hewan ternak secara tidak 
layak,” lanjut si petugas.

Pada bulan berikutnya, petugas datang lagi.

“Sekarang dikasih makan apa kerbaunya, pak?” tanya si petugas.

“Supaya tidak melanggar lagi, kerbau-kerbau saya kasih makan roti berlapis selai dan keju, pak,” 
jawab petani dengan penuh antusias.

“Bapak saya denda 1 juta rupiah karena memberi makan ternak di luar batas kewajaran,” sahut si 
petugas.

Pada bulan ketiga, petugas datang dengan pertanyaan yang sama.

Karena takut dikenai denda lagi oleh si petugas, si petani menjawab, “Saya perhatikan kerbau-
kerbau menjadi semakin cerdas sejak diberi makan roti. Jadi, saya putuskan memberi 10 ribu 
rupiah kepada masing-masing, terserah mereka mau makan di mana.” 

“Baiklah, saya beri bapak hadiah 10 juta rupiah karena berhasil memberikan variasi makanan 
kepada hewan peliharaan.” 

Diadaptasi dari situs https://www.mypurohith.com/cerita-lucu/

Humor

Petani dan Kerbaunya 
    Putut Hardiyanto

kolaborasi dengan pihak terkait dalam 
pengawasan program nasional;

4. Hasil pengawasan harus disampaikan 
tepat waktu, sehingga bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan.

Pandemi ini belum pernah terjadi 
sebelumnya, sehingga kita tidak tahu 
harus melakukan apa. Artinya, upaya 
yang kita lakukan diharapkan memberi 
pemecahan atas masalah yang terjadi 
saat itu. 

Kondisi ini mungkin akan berubah 
beberapa waktu kemudian, sehingga 
penerapan kode etik ini harus memberi 
solusi dan sejalan dengan masalah saat 
itu. 
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jelas dari pimpinan atau kurangnya 
akuntabilitas dari atasan; 

6. budaya mudah menyalahkan 
orang lain, sehingga menghalangi 
untuk melakukan inovasi dalam 
menyelesaikan problem yang selama 
ini belum pernah dialami dalam 
kondisi normal;

7. kurangnya pemahaman auditor 
atas tindakan manajemen risiko dan 
dampak risiko potensial.

Jika tanda-tanda tersebut ada di dalam 
organisasi, maka kita harus berusaha 
untuk mengurangi dan mencegah 
timbulnya melalui audit budaya dan 
menyampaikan kepada pimpinan 
untuk menggunakan kewenangannya. 
Budaya organisasi tidak akan terjadi 
jika tidak ada tone of the top, tetapi 
dampak dan penerapannya akan dapat 
dirasakan dari sikap pegawai (grass 
root).

Dalam rangka menegakkan etika 
profesi di era ini, tantangan yang harus 
dihadapi oleh auditor intern (Salamah, 
2020), antara lain sebagai berikut:

 1. Pengawasan intern tidak boleh 
memperpanjang atau memperlambat 
proses bisnis stakeholder.

Penerapan etika seharusnya tidak 
lantas membuat auditor intern 
mengorbankan pemberian informasi 
yang cepat dan akurat, tetapi 
mengawal proses bisnis agar tidak 
menyalahi aturan di kemuadian hari;

2. Pengawasan intern harus mampu 
memastikan ketepatan sasaran, 
jumlah, waktu, kualitas, dan 
administrasi;

3. Pengawasan intern harus mendorong 
harmonisasi kegiatan antar pihak 
terkait.

Penerapan profesionalisme dan 
integritas seharusnya mendorong 
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Sudoku adalah permainan mengisi kisi-kisi 
berukuran 9 × 9 dengan bilangan antara 1

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

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

Tugas Anda adalah melengkapi sisanya. 
Selamat mencoba!

Sudoku Edisi Triwulan III

Jawaban Sudoku Edisi Triwulan II

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

Asah Otak

Sudoku 
    Putut Hardiyanto




