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Pembaca yang berbahagia, perlu kami 
sampaikan bahwa dengan terbitnya 
peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 
2018, maka penyelenggaraan penga-
wasan intern yang dilakukan Inspektorat 
Jenderal seharusnya semakin diperkuat 
terutama atas pelaksanaan tugas dan 
fungsi, penerapan tata kelola, mana-
jemen risiko, dan sistem pengendalian 
intern pada unit organisasi di lingkungan 
Kementerian ESDM. Karena itulah pada 
edisi ketiga ini, kami mengangkat tema 
Tata Kelola Pengawasan untuk mengin-
gatkan kita semua arti pentingnya tang-
gungjawab dan hubungan kemitraan 
yang konstruktif antar unit organisasi 
sehingga dapat mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik di lingkungan 
Kementerian ESDM.
Hasil buah pikiran dari tangan-tangan 

kreatif yang tercetak di edisi kali ini  men-
cangkup audit dan pemantauan tata kelola 
pengawasan intern di lingkungan Kemen-
terian ESDM, tata kelola BLU dan evaluasi 
atas laporan keuangan KESDM. Selain itu, 
disajikan juga rubrik Irjen Lecture yang ber-
isikan transfer knowledge dari Bapak Irjen 
terkait pengelolaan BMN dan keuangan. 
Meskipun tahun ini sudah memasuki edisi 
ketiga, tentulah masih jauh dari sempurna. 
Oleh sebab itu, kami mengharapkan sum-
bang saran dan masukan kepada redaktur 
untuk memperbaiki edisi berikutnya. Kami 
sampaikan juga ucapan terima kasih kepa-
da para pihak yang telah membantu dan 
memberi dukungan sehingga buletin ini 
dapat terbit. Selamat membaca dan jangan 
bosan untuk terus menyampaikan tulisan, 
saran, dan masukan kepada kami. (red)

Sekapur Sirih
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Pada Bulan Februari 2018, Or-
ganisasi Standar Internasional 
menerbitkan ISO 31000:2018 Risk 

management — Guidelines. Standar 
ini menggantikan ISO 31000:2009 Risk 
management — Principles and guidelines 
yang diterbitkan pada November 2009.  
Titik revisi utamanya terletak pada 
penegasan tentang tujuan PMR, yakni 
menciptakan dan melindungi nilai.  Re-
visi muncul atas kontribusi manajemen 
risiko dalam perbaikan kinerja, men-
dorong inovasi, dan membantu penca-
paian sasaran organisasi.  Pentingnya 
peran kepemimpinan serta tanggung 
jawab direksi dan dewan komisaris ter-
kait PMR di organisasi yang dipimpinnya, 
juga menjadi titik revisi lainnya.

Revisi ini merupakan bagian dari proses 
peninjauan sistematis yang diterapkan 
pada semua standar ISO. Tulisan ini se-
cara ringkas mengulas perubahan yang 

diterapkan ISO 31000 versi 2018 terha-
dap versi 2009.
Pada kata pengantarnya dijelaskan 
bahwa perubahan utama dari edisi revisi 
dibandingkan dengan edisi yang terda-
hulu adalah:
• Mengkaji prinsip manajemen risiko 

yang merupakan kriteria kunci untuk 
keberhasilan penerapan manaje-
men risiko;

• Menyoroti pentingnya peran 
kepemimpinan manajemen puncak 
dan pentingnya pengintegrasian 
manajemen risiko, dimulai dari tata 
kelola organisasi;

• Memberikan bobot lebih pada sifat 
iteratif managemen risiko, yang 
akan memberikan pemahaman 
bahwa setiap tahapan proses akan 
dapat mengalami revisi akibat dari 
pengalaman baru, pengetahuan 
dan analisis dari kejadian yang di-
alami sebelumnya;

• Merampingkan isi standar dengan 
memfokuskan tetap menjaga model 

LatarBelakang/Pendahuluan

ISI

Pembaharuan 
Standar Managemen Risiko 
berdasarkan ISO 31000:2018
Penulis : Yudo Pramudyanto, S.T., M.T.   -   Auditor Muda, Inspektorat I
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sistem yang terbuka atau generik se-
hingga dapat digunakan untuk berb-
agai keperluan dan konteks.


ISO 31000 adalah panduan penerapan 
risiko yang terdiri atas tiga elemen: prinsip 
(principle), kerangka kerja (framework), 
dan proses (process). Prinsip manajemen 
risiko adalah dasar praktik atau filosofi 
manajemen risiko. Kerangka kerja adalah 

pengaturan sistem manajemen risiko 
secara terstruktur dan sistematis di 
seluruh organisasi.  Proses adalah akti-
vitas pengelolaan risiko yang berurutan 
dan saling terkait.  Hubungan antara 
Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses pada 
ISO 31000:2009  terlihat pada Gambar 1 
sebagai berikut:

SKEMA ISO 31000:2009

SKEMA ISO 31000:2018

Sedangkan hubungan antara 
Prinsip, Kerangka Kerja dan 
Proses pada ISO 31000:2018  
terlihat pada Gambar 2 sebagai 
berikut:

Secara umum, ISO 
31000:2018 menyeder-
hanakan versi 2009. Hal 
itu langsung terlihat an-
tara lain dari nama yang 
berubah dari “principles 
and guidelines” menjadi 
hanya “guidelines” serta 
dari jumlah halaman yang 
menyusut dari 24 hala-
man menjadi 16 halaman. 
Diagram yang menggam-
barkan hubungan prinsip, 
kerangka kerja, dan pros-

Gambar 1 : 
Hubungan antara Prinsip, 
Kerangka Kerja dan Proses 
pada ISO 31000:2009

Gambar 2 : 
Hubungan antara 
Prinsip, Kerangka Kerja 
dan Proses pada ISO 
31000:2018
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es manajemen proses pun berubah. Pada 
versi 2009, prinsip, kerangka kerja, dan 
proses digambarkan sebagai rangkaian 
unsur yang berurutan, sedangkan pada 
versi 2018 ketiga bagian ini digambar-
kan sebagai sistem terbuka yang saling 
berkaitan.

Gambar 3 : Perubahan Prinsip dari ISO 
31000:2009 menjadi ISO 31000:2018

Gambar 4 : Perubahan Kerangka Kerja dari ISO 
31000:2009 menjadi ISO 31000:2018

Pada Gambar 3 dijelaskan bahwa Prinsip 
manajemen risiko berubah dari 11 prinsip 
pada versi 2009 menjadi 1 tujuan (pur-
pose) dan 8 prinsip pada versi 2018. Satu 
prinsip, yaitu “penciptaan dan pelindun-
gan nilai”, diubah menjadi tujuan mana-
jemen risiko. Dua prinsip, yaitu “bagian 
pengambilan keputusan” dan “secara 
eksplisit menangani ketidakpastian”, diha-
pus. Delapan prinsip lain disederhanakan 
pernyataannya menjadi (1) terintegra-
si, (2) terstruktur dan komprehensif, (3) 
disesuaikan, (4) inklusif, (5) dinamis, (6) 
informasi terbaik yang tersedia, (7) faktor 
manusia dan budaya, serta (8) peningka-
tan yang berkesinambungan.

Pada Gambar 4 dijelaskan bahwa 
Kerangka manajemen risiko berubah dari 
5 komponen pada versi 2009 menjadi 6 
komponen pada versi 2018. Komponen 
“mandat dan komitmen” diubah menja-
di “kepemimpinan dan komitmen” dan 
dipindahkan letaknya menjadi di pusat 
komponen lainnya. Komponen “integrasi” 
ditambahkan sebagai komponen yang 
mengawali komponen lain. Empat kom-
ponen lain disederhanakan pernyataan-
nya menjadi (1) perancangan, (2) imple-
mentasi, (3) evaluasi, dan (4) perbaikan.
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Gambar 5 : 
Perubahan Prinsip dari ISO 
31000:2009 menjadi ISO 
31000:2018

Pada Gambar 5 dijelaskan bahwa Pros-
es manajemen risiko relatif tidak beru-
bah. Proses “penetapan konteks” diubah 
namanya menjadi “lingkup, konteks, dan 
kriteria”. Proses “pencatatan dan pelapo-
ran” dicantumkan secara eksplisit di da-
lam diagram setelah sebelumnya hanya 
ada pada bagian teks pada versi 2009. 
ISO 31000:2018 menekankan tujuan 
manajemen risiko, yaitu menciptakan 
dan melindungi nilai. Tujuan itu diwujud-
kan dengan (1) meningkatkan kinerja, (2) 
mendorong inovasi, dan (3) mendukung 
pencapaian sasaran. Manajemen risiko 
adalah bagian dari tata kelola (gover-
nance) dan harus terintegrasi di dalam 
proses organisasi. Penerapan manajemen 
risiko memerlukan kepemimpinan dan 
komitmen dari manajemen puncak, serta 
keterlibatan aktif dari semua anggota 
organisasi.

Penutup
 Dengan adanya pembaharuan dari 
Standar Managemen Risiko berdasarkan 
ISO 31000:2018 diharapkan lebih dapat 
membantu managemen untuk mencegah 

kegagalan atau dengan kata lain mem-
bantu untuk berhasil mencapai sasaran.  
Akan tetapi, jika ingin lebih dari sekedar 
mencapai sasaran, managemen risiko 
juga dapat membantu untuk mengek-
sploitasi peluang-peluang yang berman-
faat agar dapat melampaui sasaran.  Oleh 
karena itu manajemen risiko harus dikem-
bangkan sedemikian rupa dan selalu 
diperbaharui agar mampu memberikan 
manfaat bagi organisasi untuk menganti-
sipasi risiko ancaman maupun peluang.

Daftar Pustaka

1. Leo J. Susilo dan Victor Riwu Kaho. 
2018. “Manajemen Risiko: Panduan un-
tuk Risk Leaders dan Risk Practioners 
iso 31000:2018”. Jakarta:Grasindo.

2. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:st-
d:iso:31000:ed-1:v1:en.

3. ht tps :// ibfg i .com/r isk-manage-
ment-31000.
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Pendahuluan

Setiap kegiatan yang 
dilakukan oleh se-
buah organisasi pasti 

akan memiliki risiko yang 
akan menghampat pen-
capaian tujuan. Demikian 
juga organisasi pemerintah 
yang dituntut untuk melak-
sanakan kegaiatan secara 
efektif dan efisien untuk 
mensejahterakan rakyat. 
Selama ini setiap program/
kegiatan yang dilaksanakan 
tanpa mempertimbangan 
risiko-risiko yang besar, 
kalaupun dipertimbang-
kan belum diupayakan 
untuk merancang kegiatan 
mitigasinya. Sebenarnya 
konsep risiko sudah dipa-
hami dan dijalankan dalam 
kehidupan sehari-hari, 
namun belum dilakukan 
secara tertulis dan dilaku-

pengendalian. Dengan 
diterbitkannya keputusan 
menteri ini, setiap unit di-
harapkan sekain menyadari 
risiko-risiko yang dapat 
menghambat pencapaian 
tujuan, sehingga memini-
malkan masalah di kemudi-
an hari.
Setiap unit tentu memiliki 
tujuan yang selaras den-
gan rencana strategis yang 
telah ditetapkan demikian 
juga dengan Inspektorat 
Jenderal sebagai Aparat 
Pengawas Intern Pemer-
intah yang bertugas untuk 
memberikan assurance 
dan consulting dalam pen-
capaian tujuan organisasi 
Kementerian. Semuanya 
memiliki risiko, risiko terh-
adap tujuan organisasi dan 
risiko dalam melaksanakan 
audit. Semua risiko ini 

Penulis :  Gede Yudistira

ANTARA AUDITOR, 
AUDITI DAN RISIKO 
YANG AKAN DIHADAPI

kan evaluasi. 
Keputusan Menteri 
ESDM Nomor 2038K/07/
MEM/2018 tentang Petun-
juk Teknis Penyelengga-
raan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah telah 
memberikan panduan 
bagaimana unit organisasi 
untuk merancang sistem 
pengendalian, melakuan 
identifikasi dan menganail-
isi risiko serta membuat 
rencana tindak pengen-
dalian. Walaupun rentang 
waktu antara dikeluarkan-
nya Peraturan Pemerintah 
tentang SPIP dan Peraturan 
Menteri ESDM tentang 
Pelaksanaan SPIP di Ke-
menterian ESDM dengan 
Petunjuk Teknis ini cukup 
lama, namun tidak ada kata 
terlambat dalam melaku-
kan implementasi sistem 
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harus dapat dikenali dan 
dimitigasi sehingga tujuan 
organisasi dapat dicapai 
secara efektif dan efisien. 

Konsep Dasar Risiko

Ada banyak definisi tentang 
risiko. Menurut Australian 
Standard/New Zealand 
Standard, 4360: 2004 
menyebutkan bahwa, “the 
chance of something that 
will have an impact an ob-
jective.” Standard internasi-
onal ISO 31000;2009, men-
definisakan risiko sebagai 
“the effect of uncertainty 
an objectives.” Sedangkan 
menurut PP Nomor 60 
Tahun 2008 disebutkan 
bahwa penilaian risiko mer-
upakan kegiatan penilaian 
atas kemungkinan kejadian 
yang mengancam penca-
paian tujuan dan sasaran 
instansi pemerintah. Daeri 
definisi tersebut inti dari 
risiko adalah, yaitu ketida-
kpastian yang berdampak 
pada tujuan. 
Terdapat tiga unsur men-
dasar dalam memaha-
mi risiko, yaitu potensi, 
dampak dan tujuan. Keti-
dakpastian merujuk pada 
kemungkinan akan terjad-
inya peristiwa, yang bisa 
berasal dari internal mau-
pun eksternal organisasi. 
Sedangkan dampak beru-
pa deviasi dari tujuan atau 
suatu kondisi yang meny-

impang dari kondisi yang 
diinginkan. Kejadian yang 
berasal dari internal mau-
pun dari eksternal yang 
mungkin akan terjadi akan 
menimbulkan ketidakpas-
tian yang mungkin akan 
berdapak pada tujuan yang 
telah ditetapkan. Dampak 
yang dihasilkan bisa positif 
(keuntungan) atau dampak 
negatif (kerugian). 
Sering terjadi salah pen-
gertian antara masalah 
dan risiko. Mengacu pada 
pengertian diatas, risiko 
merupakan peristiwa yang 
belum terjadi, bisa terjadi 
bisa juga tidak, sedangkan 
masalah adalah peristiwa 
yang sudah terjadi yang 
menimbulkan dampak 
negatif bagi tujuan organi-
sasi. Karena ketidakpastian 
ini maka suatu unit or-
ganisasi perlu melakukan 
manajemen risiko terhadap 
seluruh program dan ke-
giatan yang akan dilakukan. 
Manajemen risiko merupa-
kan suatu bentuk kegiatan 
yang terorganisasi untuk 
mengarahkan dan men-
gendalikan risiko yang akan 
dihadapi oleh organisasi. 
Bentuk manajemen risiko 
yang dimiliki oleh organisa-
si bisa bermacam-macam 
bentuknya. Di Organisasi 
Kementerian ESDM, unit 
yang dipercaya untuk 
memanage risiko adalah 
Satuan Tugas Sistem Pen-

gendali Internal (Satgas 
SPIP).
Sering yang menjadi per-
tanyaan dan perdebatan 
adalah tentang pemilik 
risiko. Pada awalnya banyak 
yang beranggapan bah-
wa yang menjadi pemiki 
risiko adalah Inspektorat 
Jenderal. Alasannya adalah 
karena Inspektorat Jenderal 
yang memiliki tugas pen-
gawasan sehingga men-
getahui apa saja dampak 
terhadap keputusan yang 
akan diambil oleh organi-
sasi. Tetapi seiring dengan 
berkembangnya wawasan, 
masing-masing unit sema-
kin paham bahwa pemilik 
risiko adalah unit organsasi 
itu sendiri. Inspektorat Jen-
deral-pun memiliki risiko 
terkait jutuan pengawasan 
intern yang dilakukan. 
Sehingga semua elemen 
dari organisasi memiliki 
risiko. Hal ini sejalan den-
gan konsep Three Lines of 
Defence yang digagas oleh 
Institute of Internal Auditor 
(IIA). Dalam penerapan kon-
sep Three Lines of Defence, 
Manajemen membentuk 
tiga lini pertahanan, yang 
masing-masing lini memi-
liki tugas spesifik untuk 
memanage risiko sehingga 
tujuan organisasi dapat 
tercapai secara efektif dan 
efisien.
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Penerapan Manajemen 
Risiko

Untuk dapat meminimal-
kan adanya risiko yang 
dihadapi, setiap oraganisasi 
seharusnya muali mener-
apkan manajemen risiko. 
Seperti yang disampaikan 
diatas, manajemen risiko 
merupakan suatu proses 
kegiatan yang terorganisasi 
untuk mengarahkan dan 
mengendalikan risiko yang 
akan dihadapi oleh organi-
sasi. Proses kegiatan terse-
but berupa identifikasi, 
analisis, pengelolaan dan 
pengendalian risiko untuk 
memberikan keyakinan 
yang memadai terkait pen-
capain tujuan. Contohnya 
di Kementerian ESDM, se-
tiap unit telah memiliki unit 
untuk melakukan manaje-
men risiko, walaupun untu 
tersebut masuh berupa 
unit adhoc berupa Satgas 
SPIP. Satgas SPIP terdiri 
dari Pelaksana Penerapan 
Sistem Pengendalian Intern 
atas Entitas dan Program/
Kegiatan yang dikoordinir 
oleh Bagian Program. Serta 
Pelaksana Bidang Penera-
pan Sistem Pengendalian 
atas Pelaporan Keuan-
gan yang dikoordinir oleh 
Bagian Keuangan. Satgas 
tersebut bertugas untuk 
melakukan pemetaan 
dan penilaian atas risiko, 
menyusun rencana tindak 

pengendalian, mengkomu-
nikasikan system pengan-
dalian yang telah dirancang 
kepada semua bagian serta 
melakukan evaluasi.
Dalam menerapkan mana-
jemen risiko, langkah perta-
ma yang dilakukan adalah 
menetapkan tujuan/sasa-
ran entitas maupun tujuan/
sasaran atas program 
kegiatan. Tutuan dan sasa-
ran organisasi ini, biasanya 
tertuang dalam rencana 
strategis kementerian dan 
dokumen perencanaan/
kebijakan strategis lainnya. 
Agar tujuan/sasaran dapat 
dicapai sesuai dengan 
yang diharapkan, tujuan/
sasaran tersebut harus 
memiliki kriteria SMART 
yaitu spesifik, dapat diukur, 
dapat dicapai,  realistis dan 
memiliki rentang waktu 
yang jelas. Tujuan/sasa-
ran yang akan ditetapkan 
juga harus memiliki ukuran 
kritera keberhasilan yang 
digunakan sebagai dasar 
untuk mengukur penca-
paian keberhasilan organi-
sasi, juga untuk mengukur 
dampak atau konsekwensi 
yang dapat mengganggu 
pencapaian tujuan dimak-
sud. 
Dalam perjalanan men-
capai tujuan dimaksud, 
organisasi sudah tentu 
mengalami ketidakpastian, 
sehingga langkah kedua 
yang dilakukan adalah 

melakukan identifika-
si risiko. Identifikasi risiko 
berarti membuat daftar 
kejadian-kejadian yang 
berpotensi menghambat 
pencapaian organisasi. Da-
lam melakukan identifikasi 
risiko, Satgas SPIP dapat 
menggunakan permas-
alahan yang sebelumnya 
pernah terjadi atau men-
gidentifikasi sesuatu yang 
belum pernah terjadi terjadi 
tetapi ada kemungkinan 
untuk terjadi di masa yang 
akan datang. Agar lebih 
mudah dalam melakukan 
identifikasi, risiko biasanya 
dikelompokkan menjadi 
beberapa katagori, seperti 
sumber risiko (internal-ek-
sternal), risiko keuangan, 
risiko operasional dan 
lainnya.
Langkah ketiga adalah 
melakukan analisis risiko. 
Risiko yang telah diidenti-
fikasi dan dibuat daftarnya 
dilakukan penilaian untuk 
menghitung kemungk-
inan terjadi dan besarnya 
dampak yang ditimbulkan, 
sehingga bisa diketahui 
tingkatan atau level risiko 
tersebut. Leveling risiko 
tersebut berupa menen-
tukan probabilitas/kemu-
ngkinan dan dampak dari 
risiko.  Tujuannya adalah 
membuat peta risiko dan 
memisahkan risiko kecil, 
risiko sedang dan risiko 
besar. Setelah diketahui 
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tingkat/level risiko, langkah 
keempat adalah mem-
buat rencana penanganan 
risiko atau Rencana Tindak 
Pengendalian (RTP). Pros-
es ini berisi serangkaian 
tindakan/ kegiatan yang 
bertujuan untuk memin-
imalkan risiko yang telah 
petakan Tindakan dan 
kegiatan yang dirancang 
harus dapat menurunkan 
kemungkinan terjadinya 
risiko atau meminimal-
kan dampak dari risiko itu 
sendiri. Kenapa demikian, 
karena sejatinya risiko tidak 
dapat dihilangkan, yang 
dapat dilakukan adalah 
menurunkan probabili-
tas dan meminimlakan 
dampak. Langkah yang 
terkahir adalah dengan 
melakukan monitoring dan 
melakukan evaluasi secara 
berkelanjutan untuk me-
mastikan bahwa risiko telah 
dimanage dengan baik, 
dan tujuan organisasi dica-
pai dengan efektif.
Agar keseluruhan mana-
jemen risiko dapat ber-
jalan dengan baik, maka 
organisasi harus memiliki 
budaya sadar risiko. Bu-
daya ini penting karena 
setiap keputusan maupun 
kebijakan yang diambil 
oleh pimpinan manajemen 
akan mempertimbang-
kan risiko startegis. Untuk 
mengembangkan budaya 
risiko maka diperlukan risk 

leadership dan risk mana-
jemen. Risk leadership dari 
pimpinan akan menuntun 
organisasi dalam menen-
tukan visi dan misi mana-
jemen risiko, dan dengan 
manajemen risiko akan 
membantu aspek-aspek 
teknis dalam penerapann-
ya. Kombinasi dari penera-
pan risk leadership dan risk 
manajemen, akan mem-
bantu organisasi dalam 
menghadapi tantangan dan 
hambatan sehingga tujuan 
organisasi dapat tercapai 
secara efektif dan efisien. 

Risk Based Audit

Inspektorat Jenderal 
sebagai lembaga pen-
gawasan internal selain 
menerapkan manajemen 
risiko juga menerapkan 
Audit Berbasis Risiko (ABR) 
dalam pelaksanaan pen-
gawasan. Menurut IIA, ABR 
adalah sebuah metodologi 
yang menghubungkan au-
dit internal dengan seluruh 
kerangka manajemen 
risiko yang memungkink-
an proses audit internal 
mendapatkan keyakinan 
memadai bahwa manaje-
men risiko organisasi telah 
dikelola dengan mema-
dai sehubungan dengan 
risiko yang dapat diterima 
(risk appetite). ABR ini mer-
upakan perkembangan 
dari proses audit, dima-

na pada awalnya internal 
audit dilakukan dengan 
pendekatan Controls Based 
Audit, yaitu dalam melaku-
kan audit lebih menekank-
an pada ketaatan terhadap 
peraturan peraturan perun-
dang-undangan dan men-
emukan ketidapatuhan ter-
hadap aturan. Sedangkan 
pendekatan yang dilakukan 
ABR adalah efektifitas pen-
erapan sistem pengenda-
lian internal dalam melaku-
kan mitigasi terhadap risiko 
kunci serta mengevaluasi 
pengendalian terkait. Untuk 
dapat menerapkan ABR, 
unit organisasi terlebih 
dahulu harus menerapkan 
manajemen risiko.
Dalam melaksanakan ABR 
ada tiga tahapan yang ha-
rus dilalui oleh auditor. Per-
tama adalah menilai tingkat 
kematangan pengelolaan 
risiko yang dilakukan oleh 
unit organisasi. Ada 15 per-
tanyaan yang digunakan 
untuk menilai tingkat ke-
matangan organisasi dalam 
menerapakan manajemen 
risiko. Tingkat kematangan 
ini yang akan menentukan 
pendekatan pengawasan 
yang akan dilakukan. Jika 
level maturitas suatu or-
ganisasi antara level 1 
(naïve) sampai dengan level 
2 (aware) maka pendekatan 
pengawasan yang cocok 
adalah dengan kegiatan 
consulting. Sedangkan jika 



Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 1, Maret 2019 13

level 3 (defined) sampai 
dengan level 5 (enable) 
maka pendekatan yang co-
cok adalah dengan kegia-
tan assurance. 
Tahap kedua yang dilaku-
kan adalah membuat 
perencanaan audit. Per-
encanaan audit ini sama 
dengan kegiatan audit 
pada umumnya, yaitu be-
rupa Program Kerja Audit. 
Perbedaannya adalah pada 
RBA fokus pada risiko dan 
respon risiko yang  dibuat. 
Risko yang telah dianalisis 
oleh organisasi dilakukan 
pengujian untuk mengeta-
hui tingkat keyakinan atas 
peta risiko yang telah dib-
uat. Sedangkan respon atas 
risiko terkait dengan Ren-
cana Tindak Pengendalian 
untuk meminimalisir risiko, 
apakah respon yang dibuat 
telah memadai. Langkah 
ketiga adalah pelaksanaan 
audit. Teknik audit maupun 
bukti -bukti yang diperlu-
kan untuk mengukur ting-
kat keyakinan auditor sama 
dengan audit pada umum-
nya. Simpulan yang dihasil-
kan adalah untuk setiap 
risiko yang telah diidentifi-
kasi, kontrol atau Rencana 
Tindak Pengendalian yang 
direncanakan dan dilaku-
kan telah memadai atau 
bahkan tidak memadai.

Penutup

Setiap unit pasti memiliki 
risiko, dan untuk menge-
lola risiko diperlukan risk 
management. Risk man-
agement merupakan suatu 
metode untuk mengelola 
risiko dengan cara melaku-
kan identifikasi, melakukan 
analisis, membuat rencana 
tindak pengendalian untuk 
meminimalkan risiko. Risiko 
harus dikelola dengan baik, 
karena bisa menimbul-
kan masalah dikemudian 
hari. Ada pendapat bahwa 
mengelola risiko hanya 
akan menghambat dalam 
pengambilan keputusan, 
dan memberikan Batasan 
dalam melakukan kreat-
ifikats. Tetapi kita lihat peru-
sahaan-perusahaan besar 
seperti BP Exploration 
Production Inc (kasus tump-
ahan minyak di Mexico – 
Deepwater Horizon), Kasus 
di Citibank, maupun keja-
dian-kejadian akibat kega-
galan konstruksi di Jakarta, 
itu semua diakibatkan oleh 
pengabaian risiko. Seorang 
Manager Risiko memang 
akan membuat batasan, 
tetapi batasan tersebut 
beruhubungan dengan ke-
mampuan organisasi untuk 
dapat menerima risiko.
Dalam melakukan audit 
Inspektorat dapat meng-
gunakan pendekatan Audit 
Berbasis Risiko. Metode ini 

efektif digunakan jika unit 
telah mengimplementa-
sikan manajemen risiko, 
karena dalam melakukan 
audit, auditor akan fokus 
pada risiko dan rencana 
respon (rencana tindak 
pengendalian) yang telah 
dibuat. Perlu ditekankan 
bahwa pendekatan au-
dit berbasis risiko ini tidak 
menggantkan pendekatan 
audit konvensional yang 
selama ini dijalankan oleh 
APIP karena konsep ABR 
adalah mengurangi risiko 
audit, meningkatkan ef-
esiensi pelaksanaan audit 
dan memastikan pencapa-
ian sasaran organisasi.
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Auditor Internal Pemerintah seringka-
li berfokus pada manajemen risiko 
auditi, dan lebih mampu melaku-

kan evaluasi/reviu/audit atas manajemen 
risiko yang telah ditetapkan auditi. Namun, 
kadangkala Auditor Internal Pemerintah 
Lupa atau under-estimate atas risiko yang 
melekat (inherent risk) atau Resiko setelah 
Pengendalian (Residual Risk) pada saat 
pelaksanaan penugasan pengawasan in-

ternal baik untuk jenis Penugasan berupa 
assurance (audit, reviu, monitoring, evalu-
asi) atau consulting ( asistensi, konsultasi, 
sosialisasi) bahkan Anticorruption activi-
ties (LHKPN, LHKASN, Benturan Kepent-
ingan, Whistleblowing System, dll). Mari 
kita identifikasi, evaluasi dan respon resiko 
seperti gambar dibawah ini:

MARI BUDAYAKAN 
SADAR RISIKO 

(risk awareness)
Penulis: Tamjani dan Junius Simbolon
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ANALISIS
Penetapan tujuan atau Konteks 
Tujuan Penugasan Pengawasan Intern 
adalah 3E dan 2K (Terciptanya Penyeleng-
garaan Pemerintah yang Efektif, Efisien, 
Ekonomis dengan adanya Ketertiban ad-
ministrasi dan Kepatuhan atas Peraturan 
yang berlaku).

Identifikasi Risiko Melekat (Inherent risk) :
Menurut penulis, beberapa kemungkinan 
kejadian yang dapat terjadi selama penu-
gasan pengawasan internal, yang men-
ganggu pencapaian tujuan penugasan 
adalah beberapa risiko seperti dibawah ini:

Risiko pada Tahap Perencanaan Penga-
wasan Internal adalah :
1. Anggaran untuk Pengawasan masih 

kurang memadai;
2. Masa Penugasan Pengawasan yang 

terlalu kecil;
3. Populasi Auditi yang perlu dievaluasi 

oleh auditor terlalu banyak;
4. Personil Auditi masih ada gap kompe-

tensi yang dibutuhkan dalam penu-
gasan;

5. Sarana dan Prasarana Auditor masih 
kurang memadai;

6. Penugasan yang mendadak dan tidak 
ada dalam PKPT 

7. Rencana Masa Penugasan Penga-
wasan Internal bersamaan waktunya 
dengan adanya Penugasan Penga-
wasan Eksternal (BPK RI)

8. Sasaran dan Ruang Lingkup Penga-
wasan Internal masih terlalu luas

9. PKPT belum ditandantangani oleh 
Menteri dan Pimpinan Auditi

10. Lokasi yang akan dikunjungi auditor ti-
dak kondusif dan terpencil

11. Dan risiko melekat lainnya

Risiko pada Tahap Pelaksanaan Penga-
wasan Internal adalah:
1. Kecelakaan pada saat pelaksanaan 

penugasan pengawasan internal;
2. Intimidasi atau ancaman (gangguan 

independensi) dari Pimpinan atau Au-
diti atau Aparat Penegak Hukum (APH) 
atau Masyarakat;

3. Auditi memberikan data yang tidak 
valid;

4. Auditi tidak bersedia memberikan data 
dukung pengawasan;

5. Auditi terlambat dalam memberikan 
data dukung pengawasan;

6. Auditi sering dinas luar kota ketika ada 
penugasan pengawasan internal;

7. Auditi memberikan gratifikasi pada 
saat penugasan

8. Auditi mendikte pekerjaan auditor 
dan membatasi ruang lingkup penga-
wasan

9. Auditor dan/atau Auditi dijaring Oper-
asi Tangkap Tangan oleh APH

10. Dan risiko melekat lainnya

Risiko pada Tahap Pelaporan Hasil Penga-
wasan Internal adalah:
1. Laporan Hasil Pengawasan Internal 

digugat ke PTUN
2. Laporan Hasil Pengawasan dimintakan 

oleh Pihak Aparat Penegak Hukum 
karena berindikasi tindak pidana ko-
rupsi yang ditutupi

3. Rekomendasi tidak segera atau sele-
sai ditindaklanjuti oleh Auditi

4. laporan hasil pengawasan terlam-
bat diselesaikan oleh Auditor atau 
Pimpinan 

5. Personil Auditor ditugaskan penu-
gasan lain meskipun laporan ha-
sil pengawasan sebelumnya belum 
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ditandatangani
6. Intimidasi atau an-

caman (gangguan 
independensi) dari 
Pimpinan atau Auditi 
atau Aparat Penegak 
Hukum (APH) atau 
Masyarakat;

7. Laporan Hasil Penga-
wasan tidak berkon-
tribusi dalam men-
dorong pencapaian 
tujuan organisasi 

8. Dan risiko melekat 
lainnya

Selanjutnya dilakukan 
Analisis atau Evaluasi atas 
risiko yang telah diidenti-
fikasi diatas. Analisis atau 
Evalusi Risiko ini akan 
menghitung faktor Kemu-
ngkinan terjadinya (Like-
lihood atau probabilitas) 
dan Dampak yang bisa 
ditimbulkan (Impact atau 
consequences) sehingga 
hasil evaluasi risiko ini 
adalah Prioritas Risiko dari 
Peta Risiko (Risk Map atau 
Risk Register) yang harus 
segera ditetapkan respon 
risikonya. Tabel dibawah 
ini adalah opini penulis 
dan bukan pendapat 
beberapa auditor di 
dalam instansi sehingga 
masih perlu dilakukan 
evaluasi yang menda-
lam untuk penentuan 
skor kemungkinan dan 
skor dampaknya. Adapun 
Kriteria Kemungkinan dan 
Dampaknya mengacu 

 
No Inhenrent Risk Skor 

Kemungkinan 
Skor 

Dampak 
Level 
Risiko 

Respon 
Risiko 

 Risiko pada Tahap Perencanaan     
R1 Anggaran untuk Pengawasan masih kurang 

memadai 
4 4 16 Mitigasi 

R2 Masa Penugasan Pengawasan yang terlalu kecil 4 4 16 Mitigasi 
R3 Populasi Auditi yang perlu dievaluasi oleh auditor 

terlalu banyak 
4 4 16 Mitigasi 

R4 Personil Auditi masih ada gap kompetensi yang 
dibutuhkan dalam penugasan; 

3 4 12 Mitigasi 

R5 Sarana dan Prasarana Auditor masih kurang 
memadai 

2 5 10 Mitigasi 

R6 Penugasan yang mendadak dari pimpinan dan 
tidak ada dalam PKPT  

2 4 8 Mitigasi 

R7 Rencana Masa Penugasan Pengawasan Internal 
bersamaan waktunya dengan adanya 
Penugasan Pengawasan Eksternal (BPK RI) 

2 4 8 Mitigasi 

R8 Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan 
Internal masih terlalu luas 

2 4 8 Mitigasi 

R9 PKPT belum ditandantangani oleh Menteri dan 
Pimpinan Auditi 

2 5 10 Mitigasi 

R10 Lokasi yang akan dikunjungi auditor tidak 
kondusif dan terpencil 

3 4 12 Mitigasi 

      
 Risiko pada Tahap Pelaksanaan     
R11 Kecelakaan pada saat pelaksanaan penugasan 

pengawasan internal 
1 5 5 Terima 

R12 Intimidasi atau ancaman (gangguan 
independensi) dari Pimpinan atau Auditi atau 
Aparat Penegak Hukum (APH) atau Masyarakat 

2 5 10 Mitigasi 

R13 Auditi memberikan data yang tidak valid 2 5 10 Mitigasi 
R14 Auditi tidak bersedia memberikan data dukung 

pengawasan 
1 5 5 Terima 

R15 Auditi terlambat dalam memberikan data dukung 
pengawasan 

4 4 16 Mitigasi 

R16 Auditi sering dinas luar kota ketika ada 
penugasan pengawasan internal; 

2 4 8 Mitigasi 

R17 Auditi memberikan gratifikasi pada saat 
penugasan 

4 4 16 Mitigasi 

R18 Auditi mendikte pekerjaan auditor dan 
membatasi ruang lingkup pengawasan 

2 4 8 Mitigasi 

R19 Auditor dan/atau Auditi dijaring Operasi Tangkap 
Tangan oleh APH 

2 5 10 Mitigasi 

      
 Risiko pada Tahap Pelaporan     
R19 Laporan Hasil Pengawasan Internal digugat ke 

PTUN 
1 5 5 Terima 

R20 Laporan Hasil Pengawasan dimintakan oleh 
Pihak Aparat Penegak Hukum karena berindikasi 
tindak pidana korupsi yang ditutupi 

2 5 10 Mitigasi 

R21 Rekomendasi tidak segera atau selesai 
ditindaklanjuti oleh Auditi 

4 5 20 Mitigasi 

R22 Laporan Hasil Pengawasan terlambat 
diselesaikan oleh Auditor/Pimpinan Instansi 

4 4 16 Mitigasi 

R23 Personil Auditor ditugaskan penugasan lain 
meskipun laporan hasil pengawasan sebelumnya 
belum ditandatangani 

3 4 12 Mitigasi 

R24 Intimidasi atau ancaman (gangguan 
independensi) dari Pimpinan atau Auditi atau 
Aparat Penegak Hukum (APH) atau Masyarakat 

2 4 8 Mitigasi 

R25 Laporan Hasil Pengawasan tidak berkontribusi 
dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi 

4 5 20 Mitigasi 
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pada KepMen ESDM Nomor 2038K.

Berdasarkan Pengalaman Penulis sela-
ma melaksanakan pengawasan internal, 
maka Prioritas Risiko bagi Auditor Inter-
nal Pemerintah yang kemungkinan dan 
dampaknya besar adalah:
1. Rekomendasi tidak segera atau sele-

sai ditindaklanjuti oleh Auditi
2. Laporan Hasil Pengawasan tidak 

berkontribusi dalam mendorong pen-
capaian tujuan organisasi

3. Laporan Hasil Pengawasan terlambat 
diselesaikan oleh Auditor/Pimpinan 
Instansi

4. Anggaran untuk Pengawasan masih 
kurang memadai

5. Masa Penugasan Pengawasan yang 
terlalu kecil

6. Auditi memberikan gratifikasi pada 
saat penugasan

7. Populasi Auditi yang perlu dievaluasi 
oleh auditor terlalu banyak

8. Auditi terlambat dalam memberikan 
data dukung pengawasan

Mitigasi atau tanggapan atas resiko di-
atas pada umumnya adalah Mereduksi 
dampak dengan dilakukan Control (Pen-
gendalian) atau sering diistilahkan den-
gan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 
seperti:
1. Membangun Komunikasi yang efektif 

dengan Pimpinan/Auditor atau Auditi, 
dengan mengedepankan gaya baha-
sa persuasive sehingga rekomendasi 
auditor segera dan selesai ditindak-
lanjuti

2. Mengintensifkan kegiatan Consulting 
daripada Assurance seperti Sosialisasi, 
Asistensi dan Konsultansi agar laporan 
hasil pengawasan berkontribusi dalam 
mendorong pencapaian tujuan organ-

isasi
3. Mematangkan Perencanaan, terma-

suk memilih metode sampling statis-
tic, mengoptimalkan anggaran dan 
waktu tersedia, dan memilih penu-
gasan yang mendorong pencapaian 
tujuan auditi

4. Meningkatkan kompetensi Auditor 
melalui diklat sampling statistic agar 
dapat menetapkan sampling yang 
mewakili populasi

5. Mengintensifkan kegiatan Anti Korup-
si seperti Sosialisasi Gratifikasi agar 
menekan jumlah pemberian gratifikasi 
yang dianggap suap, yang berhubun-
gan dengan jabatan;

6. Mengoptimalkan aplikasi epenga-
wasan dengan adanya fitur alarm jika 
laporan hasil pengawasan terlambat 
diselesaikan oleh Auditor/pimpinan

Dan Pengendalian lainnya yang diperlu-
kan sampai residual risknya sampai pada 
tahap tolerance risk atau risk appetite.

Referensi: KepMen ESDM No 2038K/07/
MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penye-
lenggaran SPIP di lingkungan KESDM
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Perjalanan men-
dampingi Inspektur 
Jenderal ke Pe-

merintah Kota Bengkulu, 
Provinsi Bengkulu untuk 
melaksanakan kegiatan 
Dialog Semarak mengenai 
peluang energi berkeadilan 
Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral un-
tuk masyarakat Bengkulu 
tahun anggaran 2019-2020

Perjalanan dimulai pada 
hari Senin, 8 April 2019. 
Penulis bersama ajudan 
Inspektur Jenderal be-
rangkat terlebih dahulu 

menuju kota Bengkulu 
untuk berkoordinasi den-
gan Pemkot setempat 
agar pelaksanaan kegiatan 
dialog semarak dapat ber-
jalan lancar. Prof. Akhmad 
Syakhroza, Ph.D selaku 
Inspektur Jenderal KESDM 
direncanakan akan berdi-
alog dengan pemerintah 
kota Bengkulu dalam rang-
ka membahas program 
energi berkeadilan dari 
Kementerian ESDM di kota 
Bengkulu
Prof. Syakhroza tiba di 
Bengkulu pada pukul 8 
pagi keesokan harinya, 

setelah bersantap pagi, 
rombongan tim Itjen segera 
menuju ke balaikota pem-
kot Bengkulu untuk mem-
persiapkan acara Dialog 
Semarak. Acara ini diren-
canakan akan dihadiri oleh 
seluruh lurah dan camat di 
kota Bengkulu beserta jaja-
ran kepala dinas setempat. 
Wakil walikota Bengkulu, 
Dedi Wahyudi, membuka 
acara dialog semarak. Be-
liau memperkenalkan Prof. 
Syakhroza sebagai putera 
daerah asli Bengkulu kepa-
da segenap lurah, camat, 
serta kepala dinas yang 

Pengalaman Mendampingi Sang Putera Daerah 
Kembali ke Kampung Halaman

Bengkulu, 9 April 2019

Penulis : Bintang Mahardhitya Heriansyah
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hadir. Setelah itu dilanjut-
kan dengan sambutan oleh 
Prof. Syakhroza dan kemu-
dian langsung dilanjutkan 
dengan pemaparan materi 
oleh beliau.
Dalam pemaparannya, Irjen 
KESDM menyatakan bahwa 
“Banyak program kemen-
terian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) yang 
dapat langsung dinikmati 
masyarakat, seperti pen-
erapan jalan umum, ada 
pembuatan sumur bor un-
tuk masyarakat yang keku-
rangan air, rooftop tenaga 
Surya diatas atap, yang bisa 
diberikan kepada pusk-
esmas, pesantren. Juga 
untuk nelayan akan lebih 
bagus jika menggunakan 
LPG dibandingkan dengan 
solar,”  
Prof. Akhmad Syakhroza 
atau yang akrab disapa 
dengan sebutan Prof. Tom 
juga mengatakan jika ne-
layan beralih bahan bakar 
ke LPG maka akan lebih 
hemat bagi si nelayan. 
Tidak hanya itu, hal ini 

juga akan diterapkan pada 
petani. Dimana bahan bakar 
mereka akan diganti ke 
LPG. Ini dapat berpengaruh 
pada penekanan modal 
saat cocok tanam.
Pernyataan Prof. Tom dis-
ambut baik oleh bapak 
wakil walikota, Dedi Mulya-
di, beliau menyatakan bah-
wa “Konsep pembangunan 
seperti ini ada pusat dan 
daerah, daerah memiliki 
keterbatasan dan pusat 
memiliki anggaran. Dan kita 
telah melakukan lobi den-
gan pemerintah pusat, hari 
kita juga telah mendapa-
tkan bantuan lampu 200 
unit dan sumur bor antara 
5 sampai 10. Ini kita akan 
tambah usul lagi”
Setelah selesai sesi pe-
maparan, dibuka sesi tanya 
jawab kepada audiens. Ke-
banyakan lurah dan camat 
mengeluhkan tentang 
kurangnya penerangan dan 
pasokan air bersih untuk 
kehidupan sehari-hari mas-
yarakat sekitar. 
Sebagai warga sipil yang 

ikut menyaksikan hal terse-
but, secara pribadi, penulis 
merasakan kebanggaan 
yang tidak dapat terganti-
kan. Senang rasanya peker-
jaan yang dilakukan oleh 
kementerian ini dapat ber-
dampak secara langsung 
terhadap masyarakat. 
Dapat dirasakan antusi-
asme para lurah dan camat 
pada saat itu sangat tinggi. 
Hal ini tentu saja menjadi 
semangat baru bagi penu-
lis agar dapat bekerja lebih 
giat lagi di hari- hari ke 
depan.
Namun, sebagai seo-
rang calon auditor, penu-
lis merasakan bahwa di 
samping adanya penam-
bahan kegiatan-kegiatan 
yang bermanfaat bagi 
masyarakat, terselip risiko-
risiko yang juga tidak kecil. 
Pembangunan infrastruk-
tur memiliki kriteria risiko 
yang cukup tinggi, dilihat 
dari risk management yang 
telah dibuat oleh setiap unit 
satuan kerja di Kementerian 
ESDM sekitar pertengahan 
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bulan Januari lalu. Pengadaan barang/
jasa telah menjadi perhatian utama seti-
ap auditor yang menangani satker yang 
memiliki kegiatan pembangunan infras-
truktur di unit kerjanya.
Dari profil risk management yang tel-
ah dibuat, auditor saat ini memiliki titik 
terang dalam menentukan bagian mana 
saja yang menjadi prioritas perhatian au-
ditor untuk didalami. Pada level ini, kom-
petensi dan skeptisme seorang auditor 
harus ditingkatkan. Kegiatan audit nantin-
ya akan berfokus pada kegiatan-kegiatan 
yang memiliki risiko menengah hingga 
tinggi. Monitoring kegiatan-kegiatan 
tersebut harus dilakukan secara berkala 
agar ketidaksesuaian dengan peraturan 
dapat diminimalisasi.
Dalam case kegiatan pengadaan, seperti 

yang ada di pemerintah kota Bengku-
lu, auditor harus senantiasa melakukan 
monitoring dari awal tahap perencanaan, 
hingga akhir tahap serah terima barang. 
Sehingga diharapkan tidak ada perma-
salahan pada kegiatan pembangunan 
infrastruktur di kota Bengkulu dan di 
tempat-tempat lainnya. Jangan sampai 
senyum kebahagiaan masyarakat pada 
saat awal perencanaan berubah menjadi 
senyum pahit karena adanya infrastruktur 
yang tidak sesuai spek, tidak bermanfaat, 
tidak tepat guna, dan yang lebih mere-
potkan adalah ketika infrastruktur terse-
but mangkrak dan menjadi persoalan 
bagi aparat penegak hukum.
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Menurut pasal 1 Peraturan Ment-
eri Keuangan (PMK) Nomor 83 
Tahun 2016, Barang Milik Negara, 

yang selanjutnya disingkat BMN, adalah 
semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara atau berasal dari per-
olehan lainnya yang sah. Terhadap BMN 
yang tidak ditemukan (Hilang), penulis 
melihat ada dua sisi manajemen penan-
ganan, yaitu manajemen aset dan mana-
jemen keuangan. Terkait Manajemen aset 
BMN yang tidak ditemukan, telah atur 
dalam PMK Nomor 83 Tahun 2016 ten-
tang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan 
dan Penghapusan BMN. Adapun terkait 
manajemen keuangan BMN yang tidak 
ditemukan, telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Keru-
gian Negara/Daerah Terhadap Pegawai 

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 
Lain. Sebagai jembatan penghubung 
terkait BMN yang tidak ditemukan antara 
Manajemen aset (PMK Nomor 83 Tahun 
2016) dengan Manajemen keuangan (PP 
Nomor 38 Tahun 2016) adalah PP Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ba-
rang Milik Negara/Daerah.     

Peran APIP pada PMK Nomor 83 Tahun 
2016 
 Tata Cara Penghapusan BMN yang 
tidak ditemukan telah diatur pada Pasal 
47 PMK Nomor 83 Tahun 2016. Sepanjang 
dokumen adminstratif yang dipersyarat-
kan pada Pasal 47 tersebut dilengkapi, 
maka usulan permohonan Penghapusan 
BMN karena alasan hilang seyogyanya 
disetujui oleh Pengelola Barang atau 
Pengguna Barang sesuai kewenangan-
nya. PMK Nomor 83 Tahun 2016 tidak 

Penulis : Pandu Setianingprang,S.T.,M.Eng Auditor Muda pada Inspektorat II

BMN 
YANG TIDAK DITEMUKAN 
DALAM KACAMATA 
PENGAWASAN APIP
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mengatur mengenai keterlibatan atau ke-
wenangan APIP terkait proses penghapu-
san BMN yang tidak ditemukan. Terhadap 
permohonan Penghapusan BMN yang 
hilang, kronologis kejadian, penyebab 
hilang, serta siapa yang harus bertanggu-
ngjawab tidak menjadi bagian penelitian 
Pengelola Barang atau Pengguna Barang 
sebelum menyetujui proses penghapu-
san. Lalu apakah Aparat Pengawasan 
Internal Pemerintah (APIP) tidak dapat 
berperan sama sekali pada proses peng-
hapusan BMN? Menurut penulis, APIP 
dapat berperan dalam bentuk melakukan 
reviu atas kelengkapan dokumen usulan 
penghapusan BMN yang tidak ditemukan 
sebelum disetujui penghapusannya oleh 
Pengguna Barang agar tidak ada mas-
alah yang timbul dikemudian hari.

PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagai “Jem-
batan Penghubung”
 Penerbitan PMK Nomor 83 Tahun 
2016 merupakan peraturan turunan dari 
PP Nomor 27 Tahun 2014 yang menjelas-
kan lebih rinci tata cara pemusnahan dan 
penghapusan BMN.  Pada PP 27 Tahun 
2014, APIP dilibatkan dalam Pengelolaan 
BMN pada Pemanfaatan, Pengawasan 
dan Pengendalian BMN, namun tidak 
pada penghapusan BMN. Lalu terkait 
BMN yang tidak ditemukan, dimanakah 
“jembatan penghubung” itu? Yaitu pada 
Pasal 99 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
“Setiap kerugian Negara/daerah akibat 
kelalaian, penyalahgunaan atau pelang-
garan hukum atas pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui 
tuntutan ganti rugi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan”. 
Peraturan perundang-undangan yang 
dimaksud dalam ayat diatas adalah PP 
Nomor 38 Tahun 2016 tentang tentang 

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Neg-
ara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Seh-
ingga apabila ada Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga 
lalai atau terindikasi menyalahgunakan 
pengelolaan BMN sehingga mengakibat-
kan hilangnya BMN, maka Pegawai Neg-
eri tersebut dapat diproses tuntutan ganti 
rugi sesuai PP Nomor 38 Tahun 2016.
 
Peran APIP pada PP Nomor 38 Tahun 
2016
Salah satu Informasi terjadinya Kerugian 
Negara/Daerah bersumber dari APIP 
sesuai Pasal 4 huruf b PP Nomor 38 
Tahun 2016. Termasuk informasi adan-
ya BMN yang tidak ditemukan (Hilang). 
Lalu bagaimana mekanisme APIP dalam 
menggali informasi adanya BMN yang 
hilang? Salah satunya adalah dengan 
melakukan Reviu atau Evaluasi terkait 
pengelolaan BMN di Satuan Kerja (Sat-
ker) lingkup pengawasannya.  

Saran Penulis
  Terkait BMN yang tidak ditemu-
kan, Penulis menyarankan agar APIP 
lebih berperan aktif dalam melakukan 
pengawasan dalam bentuk antara lain:
1. Bersama satker menyusun peta resiko 

BMN yang berpotensi hilang dan 
melakukan Inventarisasi atas BMN 
yang memiliki potensi hilang yang be-
sar dengan tujuan untuk mengetahui 
apakah BMN tersebut masih dalam 
penguasaan Satker atau tidak;

2. Evaluasi pengelolaan BMN di Sat-
ker lingkup pengawasannya dengan 
tujuan:

• Mendeteksi adanya informasi BMN 
yang tidak ditemukan (Hilang);

• Menilai apakah pengamanan, pembi-
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naan, pengawasan dan pengendalian 
BMN yang dilakukan Satker telah me-
madai untuk mencegah adanya BMN 
yang hilang;

3. Reviu atas proses usulan penghapu-
san BMN dengan tujuan memper-
cepat proses pemenuhan dokumen 
kelengkapan syarat administrasi;

4. Monitoring atas pelaksanaan rekon-
siliasi data BMN yang dalam proses 
Penghapusan dengan tujuan mem-
percepat proses Penghapusan.

Daftar Pustaka

• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta-
hun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah;

• Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara 
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bu-
kan Bendahara atau Pejabat Lain;

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
83 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pemusnahan dan Peng-
hapusan Barang Milik Negara.

“Pasal 99 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Se-
tiap kerugian Negara/daerah akibat kelalaian, 
penyalahgunaan atau pelanggaran hukum 
atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan”. 
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Melindungi 
kepentingan 
publik seluruh 
entitas sek-

tor publik membutuhkan 
kegiatan audit yang inde-
penden dalam member-
ikan layanan assurance 
dan konsultasi, dari audit 
keuangan sampai audit 
kinerja dan efisiensi oper-
asional, yang dapat meng-
gunakan jasa audit internal 
atau audit eksternal atau 
kombinasinya. Kegiatan au-
dit sektor publik diamanat-
kan seluas mungkin agar 
dapat merespon seluruh 
ruang lingkup kegiatan 
entitas (auditi).  Meskipun 
cara untuk mencapainya 
bervariasi, seluruh kegiatan 
audit sektor publik mem-
butuhkan:
1. Organisasi yang In-

dependen.   
Independensi organisasi 
memungkinkan kegia-
tan audit dilaksanakan 
tanpa ada interferensi 
oleh entitas di  bawah 
audit. Kegiatan audit 
seyogianya memili-
ki independensi yang  
cukup, dihubungkan 
dengan objektifitas, 
independensi organisasi 
unit audit berkontribusi 
untuk akurasi pekerjaan 
auditor dan kemam-
puan untuk menyam-
paikan hasil laporannya. 
Independesi juga ber-
dampak pada bagaima-
na seorang Inspektur 
Jenderal dipilih dan 
diberhentikan. 

2. Mandat yang Sah. 
Tugas dan fungsi ke-
giatan audit seyogianya 

dibentuk oleh peraturan 
sector public, piagam, 
atau dokumen legal 
lainnya. Dokumen ini 
berisikan prosedur dan 
persyaratan pelaporan 
dan kekuasaan pada 
entitias auditi yang 
berkolaborasi dengan 
auditor.

3. Akses yang tidak di-
batasi   
Kegiatan Audit seyo-
gianya dilaksanakan 
dengan akses yang 
lengkap dan tidak 
dibatasi pada pega-
wai, properti, dan data 
yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan kegiatan 
audit.

4. Dana yang cukup 
Kegiatan Audit harus 
memiliki dana yang 
cukup sesuai dengan 

PERAN 
AUDIT INTERNAL 
DALAM TATAKELOLA 
SEKTOR PUBLIK
Penulis : Syahroni
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ukuran tanggungjawab-
nya. Elemen penting 
ini seyogianya tidak 
dititipkan pada auditi 
karena anggaran ber-
dampak pada kapasitas 
kegiatan audit untuk 
melaksanakan tanggu-
ngjawabnya.

5. Pemimpin yang kom-
peten   
Pemimpin kegiatan au-
dit harus mampu untuk 
independen dan efek-
tif dalam rekrutment, 
meningkatkan dan 
mengelola kemampuan 
stafnya tanpa dipen-
garuhi oleh manajemen 
atau pengaruh politik. 
Pemimpin harus me-
mahami standar audit, 
berkualifikasi profesion-
al dan lebih baik ber-
sertifikasi dan kompeten 
untuk mengelola pelak-
sanaan audit. 

6. Staf yang objekti 
Staf audit harus objektif. 
Staf Audit harus memi-
liki sikap yang adil dan 
menghindari benturan 
kepentingan. 

7. Staf yang kompeten 
Kegiatan audit membu-
tuhkan staf profesional 
yang secara kolektif 

membutuhkan kualifika-
si dan kompetensi untuk 
melaksanakan seluruh 
area audit sesuai man-
dat. Auditor harus mam-
pu memenuhi minimal 
pendidikan berkelanju-
tannya sesuai dengan 
standar dan kode etik 
auditor. 

8. Dukungan stakeholder 
(pemangku kepentin-
gan)  
Keabsahan dan misi 
kegiatan audit harus 
dipahami dan didukung 
sepenuhnya oleh peja-
bat sector public yang 
terpilih, media dan war-
ga yang terlibat.

9. Standar Audit yang 
Profesional  
 Standar audit yang pro-
fessional mendukung 
implementasi dan 
menyediakan kerang-
ka kerja agar terjaga 
kualitas audit yang 
sistematis, objektif dan 
sesuai bukti.

Entitas Sektor Publik wa-
jib membangun proteksi 
untuk memastikan bahwa 
kegiatan audit didorong 
untuk melaporkan isu yang 
signifikan ke badan penga-
was yang sesuai. Salah satu 
cara memenuhi proteksi ini 
adalah melalui pembentu-
kan komite audit yang in-
dependen. Untuk mening-
katkan independensi, 
auditor sektor publik dalam 
memberikan jasa konsulta-
si, tidak boleh mengasumsi 
atau mengambil alih peran 
manajemen. Auditor harus 
mempertahankan indepen-
densi dan objektifitas untuk 
setiap pelasakanaan audit 
yang mungkin sebelumnya 
telah diberikan jasa konsul-
tasi.

Gambar 1.1 :
Hubungan antara 
audzitor dan entitas 
dapat dilihat sesuai 
gambar disamping ini:
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Prinsip dasar tata kelola 
yang diterapkan dalam 
sektor publik adalah:
1. Menetapkan Arahan 

(Setting Direction) 
Tata kelola yang baik 
membentuk kebijakan 
untuk memandu kegia-
tan organisasi. Dalam 
Sektor Publik, kebijakan 
dapat diarahkan kepada 
tujuan nasional, rencana 
strategis, tujuan kiner-
ja, panduan legislatif, 
direncanakan badan 
pengawas atau komite 
pengawas legislatif. 
Kebijakan sector public 
secara umum dapat dili-
hat dari rencana strate-
gis, rencana operasional 
atau anggaran, yang 
dialokasikan terbatas 
pada kegiatan tertentu.

2. Menanamkan Kode 
Etik (Instilling Ethics) 
Tata kelola yang baik 
mencakup nilai etik 
yang jelas, objektif, dan 
strategis, sesuai dengan 
arahan pimpinan dan 
pengendalian internal. 
Ini juga harus sesuai 
dengan kebijakan dan 
prosedur yang men-
dorong perilaku pega-
wai dan pejabat public 
konsisten dengan kode 
etik dan nilai organisasi 
sector public. 

3. Mengawasi Hasil (Over-
seeing results)  
Tata kelola yang baik 

membutuhkan penga-
wasan yang berkelanju-
tan untuk memastikan 
kebijakan telah diim-
plementasikan sesuai 
rencana, strategi telah 
dicapai dan seluruh 
kinerja entitas sector 
public telah dicapai se-
suai harapan dan sesuai 
peraturan yang berlaku.

4. Melaporkan Pertang-
gungjawaban (Account-
ability Reporting) Karena 
sektor publik berperan 
sebagai agen untuk 
menggunakan sumber 
daya dan kewenangan 
untuk mencapai tujuan 
yang ditetapkan, enti-
tas sektor publik wajib 
menghitung berapa 
besar sumber daya 
yang mereka gunakan 
dan hasil apa yang mer-
eka capai. Tata kelola 
yang baik membu-
tuhkan laporan kinerja 
dan keuangan secara 
teratur yang divalidasi 
akurasinya oleh auditor 
independen. 

5. Memperbaiki Tinda-
kan (Correcting Course)
Ketika organisasi belum 
meraih tujuan keuangan 
atau operasionalnya, 
atau ketika ada ma-
salah dalam operasi 
atau penggunaan dana, 
sistem tata kelola yang 
baik akan mengidenti-
fikasi akar permasala-

hannya, menentukan 
tindakan koreksi yang 
dibutuhkan, dan menin-
daklanjutinya untuk 
menetapkan apakah 
tindakannya telah diim-
plementasikan secara 
efektif. Temuan dan 
rekomendasi auditor 
menampilkan input 
yang penting bagi tata 
kelola yang baik, yang 
akan memandu organ-
isasi untuk mengiden-
tifikasi kelemahan dan 
kekurangan.

Prinsip Tata Kelola Yang 
Utama pada Sektor Publik
1. Akuntabilitas (Account-

ability)   
Akuntabilitas adalah 
proses dimana entitas 
sektor publik dan indi-
vidu didalamnya ber-
tanggungjawab untuk 
tindakan dan keputu-
sannya termasuk peng-
gunaan dana publik dan 
seluruh aspek kinerja 
dan menyampaikannya 
kepada badan penga-
was eksternal yang ber-
wenang. Hal ini dapat 
diraih oleh seluruh unit 
yang memiliki penger-
tian yang jelas akan 
tanggungjawabnya. 
Akuntabilitas adalah 
kewajiban untuk men-
jawab tanggungjawabn-
ya.

2. Transparansi (Transpar-
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ency)   
Prinsip transparansi ber-
hubungan dengan ket-
erbukaan entitas sektor 
publik kepada konstitu-
ennya. Tata kelola yang 
baik mencakup pem-
bukaan yang tepat akan 
informasi kunci kepada 
pemangku kepentin-
gan sehingga mereka 
memperoleh fakta yang 
relevan tentang kinerja 
dan operasional entitas 
sektor publik, sehingga 
mereka dapat mema-
hami motif dan meraih  
kesimpulan yang te-
pat atas tindakan yang 
dilakukan. Banyak sek-
tor publik disyaratkan 
peraturan untuk mem-
buat dokumen publik 
yang tersedia sesuai 
permintaan. Auditor 
dapat menyediakan 
hubungan langsung 
antara tranparansi dan 
kredibilitas entitas sek-
tor publik.

3. Integritas (Integrity) 
Prinsip integritas me-
mandatkan pejabat 
publik untuk bertindak 
konsisten dengan kode 
etik, nilai, harapan, 
kebijakan dan hasil dari 
entitas sektor publik. 

4. Keadilan (Equity) Prinsip 
keadilan berhubungan 
dengan seberapa adil 
pejabat sektor publik 
dalam melaksanakan 

kewenangan yang 
dipercayakan kepadan-
ya. Keadilan sektor pub-
lik dapat diukur dan di-
evaluasi atas 4 dimensi, 
yaitu biaya pelayanan, 
pengiriman pelayanan, 
kebijakan dan kekua-
saan peraturan dan 
pertukaran informasi.

Prinsip-prinsip tentang 
good governance yang 
dikemukakan oleh United 
Nations Development Pro-
grams (UNDP) :

1. Partisipasi (Participation)  
 Terdapat jaminan kes-
amaan hak bagi setiap 
individu dalam pen-
gambilan keputusan 
(baik secara langsung 
maupun melalui lemba-
ga perwakilan). Dalam 
kaitannya dengan parti-
sipasi ini, terdapat tun-
tutan agar pemerintah 
meningkatkan fungsi 
kontrol terhadap mana-
jemen pemerintah dan 
pembangunan dengan 
melibatkan organisasi 
non-pemerintah. Peran 
organisasi nonpemer-
intah sangat penting 
dalam konteks ini kare-
na diyakini organisasi ini 
memiliki kontak yang 
lebih baik dengan mas-
yarakat miskin, memiliki 
hubungan yang baik 
dengan daerah peda-

laman dan pedesaan, 
mampu menyediakan 
metode alternatif pe-
layanan publik dengan 
harga yang murah dan 
sebagai mediator dalam 
menyampaikan berb-
agai pandangan dan 
kebutuhan masyarakat.

2. Penegakan Hu-
kum (Rule of Law) 
Kerangka hukum harus 
adil dan diberlakukan 
tanpa pandang bulu, 
termasuk di dalamn-
ya hukumhukum yang 
menyangkut hak asasi 
manusia.

3. Transparansi (Transpar-
ancy)   
Adanya kebebasan 
dan kemudahan dalam 
memperoleh informasi 
yang akurat dan mema-
dai bagi mereka yang 
memerlukan. Informatif, 
mutakhir, dapat diandal-
kan, mudah diperoleh 
dan dimengerti adalah 
beberapa parameter 
yang digunakan untuk 
mengecek keberhasilan 
tranparansi.

4. Daya Tanggap (Re-
sponsiveness)  
Dalam melaksanakan 
kepemerintahan semua 
institusi dan proses 
yang dilaksanakan 
pemerintah harus me-
layani semua stakehold-
ers secara tepat, baik 
dan dalam waktu yang 
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tepat (tanggap terhadap 
kemauan masyarakat).

5. Orientasi pada Kese-
pakatan (Concensus 
Orientation)   
Tata pemerintahan yang 
baik menjembatani 
kepentingankepentin-
gan yang berbeda demi 
terbangunnya suatu 
konsensus menyeluruh 
dalam hal apa yang 
terbaik bagi kelompok-
kelompok masyarakat, 
dan bila mungkin, 
konsensus dalam hal 
kebijakankebijakan dan 
prosedurprosedur.

6. Kesetaraan (Equity)
Terdapat jaminan 
bagi masyarakat un-
tuk mendapatkan 
pelayanan dan kes-
empatan yang sama 
dalam menjalankan 
kehidupannya. Sifat 
adil ini diperoleh dari 
aspek ekonomi, sosial 
dan politik. Adil ini juga 
berarti terdapat jami-
nan akan kesejahteraan 
masyarakat dimana 
semua masyarakat 
merasa bahwa mereka 
memiliki hak dan tidak 
merasa diasingkan dari 
kehidupan masyarakat.

7. Efektivitas dan Efisiensi 
(Effectiveness and Effi-
ciency)    
Prosesproses pemer-
intahan dan lembaga
lembaga membuahkan 

hasil sesuai kebutuhan 
warga masyarakat dan 
dengan menggunakan 
sumbersumber daya 
yang ada seoptimal 
mungkin.

8. Akuntabilitas (Account-
ability)   
Semua pihak (baik 
pemerintah, swasta 
dan masyarakat) harus 
mampu memberikan 
pertanggungjawaban 
atas mandat yang diber-
ikan kepadanya (stake-
holdersnya). Secara 
umum organisasi atau 
institusi harus akuntabel 
kepada mereka yang 
terpengaruh dengan 
keputusan atau aktivitas 
yang mereka lakukan.

9. Visi Strategis (Stra-
tegic Vision)  
Para pemimpin dan 
masyarakat memiliki 
perspektif yang luas 
dan jauh ke depan 
atas tata pemerintahan 
yang baik dan pemba-
ngunan manusia, serta 
kepekaan akan apa saja 
yang dibutuhkan untuk 
mewujudkan perkem-
bangan tersebut. Selain 
itu mereka juga harus 
memiliki pemahaman 
atas kompleksitas kese-
jarahan, budaya dan so-
sial yang menjadi dasar 
bagi perspektif tersebut.

Prinsip-prinsip tata kelo-

la merupakan kombinasi 
proses dan struktur yang 
diterapkan oleh mana-
jemen untuk menginfor-
masikan, mengarahkan, 
mengelola, dan memantau 
kegiatan organisasi dalam 
rangka pencapaian tujuan. 
Tata kelola memiliki keter-
kaitan dengan manajemen 
risiko dan pengendalian 
intern.  
Aktivitas tata kelola yang 
efektif mempertimbangkan 
risiko pada saat menyusun 
strategi. Sebaliknya, ma-
najemen risiko didasarkan 
pada tata kelola yang efek-
tif (misalnya, tone at the top, 
selera risiko dan toleransi 
risiko, budaya risiko, dan 
pengawasan manajemen 
risiko). Tata kelola yang 
efektif juga bergantung 
pada pengendalian intern 
dan komunikasi efektivitas 
pengendalianpengendalian 
tersebut kepada manaje-
men.

Dari sudut pandang Sistem 
Pengendalian Intern Pe-
merintah di Indonesia 
melalui Peraturan Pemerin-
tah Nomor 60 Tahun 2008, 
hubungan antara Tata 
Kelola, Pengendalian Intern 
dan Risiko digambarkan se-
bagai berikut :
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Gambar 1.2
Hubungan GRC menurut 
PP Nomor 60 Tahun 2008

Berdasarkan gambar 
tersebut  di atas terli-
hat  bahwa risiko (dalam 
hal ini ditekankan kepada 
penilaian risiko) merupa-
kan bagian dari sistem 
pengendalian intern, dan 
sistem pengendalian intern 
tersebut merupakan ba-
gian integral dari tata kelola 
organisasi.

Terdapat beberapa elemen 
dari keberadaan dan peran 
Audit Internal dalam Tata 
Kelola Sektor Publik adalah:

1. Fungsi Pengawasan 
(Oversight)  
Auditor mendorong 
pembuat kebijakan 
dalam memberikan 
pengawasan dengan 
melakukan evaluasi 
apakah entitas sektor 
publik melakukan tu-

gasnya sesuai yang 
diharapkan, mengelu-
arkan dana untuk tujuan 
yang diharapkan, dan 
mematuhi hukum dan 
peraturan. Fokus au-
dit pada pengawasan 
menjawab beberapa 
pertanyaan,  seperti 
apakah kebijakan telah 
dilaksanakan sesuai 
harapan? Dan apa-
kah pimpinan telah 
mengimplementasikan 
pengendalian yang 
efektif untuk memini-
malkan risiko?

2. Fungsi Deteksi (Detect)
Deteksi dirancang untuk 
mengidentifikasi tinda-
kan yang tidak tepat, 
tidak efisien, illegal, 
kecurangan yang tel-
ah terjadi dan meng-
umpulkan bukti untuk 
mendukung keputusan 

sesuai dengan tinda-
kan indisiplin. Tindakan 
deteksi dapat dilakukan 
dalam beberapa ben-
tuk, seperti audit atau 
investigasi berdasar-
kan pengaduan, audit 
keuangan atau gaji, 
audit yang diminta oleh 
apparat penegak hu-
kum dan reviu pontensi-
al benturan kepentingan 
selama pengembangan 
dan implementasi pera-
turan dan prosedur.

3. Fungsi Pencegahan 
(Deterrence)  
Deterrence dirancang 
untuk mengidentifikasi 
dan mengurangi kondisi 
yang dapat memungk-
inkan terjadinya korupsi. 
Auditor harus mence-
gah kecurangan atau 
korupsi dengan menilai 
pengendalian yang ada, 
menilai risiko organisasi, 
reviu peraturan yang 
berlaku dan reviu kon-
trak atas potensi ben-
turan kepentingan.

4. Memberi Wawasan (In-
sight)   
Auditor memberikan 
wawasan untuk men-
dampingi pembuat ke-
bijakan dengna menilai 
apakah program dan 
kebijakan telah berjalan 
atau tidak, menyam-
paikan praktik terbaik 
dan benchmarking 
informasi, dan memper-
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hatikan entitas sector 
public secara horizontal 
dan vertical untuk men-
emukan peluang untuk 
meminjam, mengadap-
tasi, atau memodifikasi 
praktek manajemen. 
Kegiatan audit meno-
long organisasi untuk 
memberikan feedback 
dalam menyesuaikan 
kebijakan.

5. Memberi Tinjauan Masa 
Depan (Foresight) 
Auditor juga meno-
long organisasi dengan 
memprediksi trend dan 
memberikan perhatian 
pada tantangan yang 
akan muncul pada 
masa depan. 

Jenis audit dan layanan lain 
yang diberikan oleh Audit 
Sektor Publik adalah:
1. Pengendalian dan 

Sistem manajemen 
Risiko (Risk Management 
System and Controls)

2. Audit Kinerja (Perfor-
mance), melipitu efektif-
itas, efisiensi, ekonomis, 
kepatuhan (compliance), 
keandalan data (data 
reliability), evaluasi ke-
bijakan (policy and other 
prospective evaluation), 
dan penilaian risiko (risk 
assesment)

3. Audit Keuangan (Finan-
cial)

4. Jasa Layanan Konsulta-
si, Pendampingan dan 

Investigasi (Advisory, 
assistance, or investiga-
tive services)

Berdasarkan beberapa 
elemen tersebut di atas 
Audit Internal harus mem-
berikan “value” bagi stake 
holders. Terdapat  3 (tiga) 
elemen penting dari “value” 
yang diberikan Audit Inter-
nal bagi organisasi yakni 
: assurance, insight dan 
objektivity ketiga elemen 
tersebut digambarkan se-
bagai berikut :
Organisasi mengandalkan 

audit internal atas jaminan 
(assurance) yang objektif 
serta informasi dan pan-
dangan mengenai efekti-
vitas serta efisiensi proses 
tata kelola, manajemen 
risiko dan pengendalian 
internal. Audit internal 
memberikan jaminan ten-
tang tata kelola organisasi, 
manajemen risiko, dan 
proses pengendalian un-

tuk membantu organisasi 
mencapai tujuan strategis, 
operasional, keuangan, dan 
kepatuhan, sebagaimana 
gambar 1.4 berikut :
ASSURANCE = Governance, 

Governance

Assurance

Risk Control

Assurance

Internal Auditing

Insight Objectivitiy

Risk and Control (GRC)
Audit internal juga merupa-
kan katalis untuk mening-
katkan efektivitas dan 
efisiensi organisasi dengan 
memberikan wawasan dan 
rekomendasi berdasar-
kan analisis dan penilaian 
data dan proses bisnis, 
sebagaimana gambar 1.5 di 
bawah ini.
Dan dengan komitmen 
untuk integritas dan akunt-

Catalyst

Insight

Analyses Assessments
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abilitas, audit internal juga 
memberikan value kepada 
organisasi sebagai sumber 
yang objektif berupa sa-
ransaran yang independen 
atas proses tata kelola, 
manajemen risiko dan pen-
genalian internal organisasi, 
sebagaimana digambarkan 
di bawah ini.
Dua peran Auditor Internal 
lainnya yang tidak kalah 

Integrity

Objectivity

Accountability Independence

penting adalah aktivitas 
Pemantauan dan Evaluasi 
serta Control Self Assess-
ment (CSA).

Terdapat beberapa alasan 
mengapa diperlukan aktivi-
tas pemantauan dan evalu-
asi, yakni :

1. Review perkembangan/
progress.

2. Identifikasi masalah 
dalam perencanan dan/
atau implementasi.

3. Membuat penyesuaian 

yang dapat membuat 
“perbedaan.”

4. Membantu mengiden-
tifikasi masalah dan 
penyebabnya.

5. Memberikan berbagai 
kemungkinan solusi 
dalam menyelesaikan 
masalah.

6. Memunculkan per-
tanyaan mengenai 
asumsi dan strategi.

7. Mencerminkan tujuan 
yang akan dicapai dan 
bagaimana mencapa-
inya.

8. Memberikan informasi 
dan pengetahuan men-
dalam.

9. Meningkatkan kemun-
gkinan dalam membuat 
perubahan pembangu-
nan yang positif.

Selain manajemen, Auditor 
Internal memiliki kewajiban 
untuk melaksanakan dan 
menjawab alasan-alasan 
tersebut di atas, sehingga 
“value” yang diharapkan 
memberikan kontribusi 
kepada manajemen da-
lam mengambil keputusan 
yang tepat dalam memba-
ngun kepercayaan stake-
holders. 

1. Pemantauan dan Evalu-
asi atas Efektivitas pros-
es Tata Kelola. Secara 
umum diketahui bahwa 
masing-masing organi-
sasi menyelenggarakan 

tata kelola (governance) 
dengan menggunakan 
pendekatan atau cara 
yang berbeda-beda, 
namun memiliki tujuan 
sama yang berorientasi 
kepada stakeholders 
melalui peningkatan 
kualitas dan perbaikan 
sistem manajemen 
organisasi. Oleh karena 
hal tersebut, proses tata 
kelola harus dipantau 
dan dievaluasi untuk 
mengetahui apakah 
telah terlaksana se-
cara efektif. Apabila 
dalam pelaksanaan 
monitoring dan evalu-
asi ditemukan masalah 
atau penyimpangan, 
maka secara langsung 
dapat dilakukan bimb-
ingan, saran-saran dan 
cara mengatasinya 
serta melaporkannya 
secara berkala kepada 
pemangku kepentingan 
(stakeholders).

2. Pemantauan dan Eval-
uasi atas efektivitas 
manajemen risiko.
Pemantauan tindakan 
manajemen risiko mel-
ibatkan pengumpulan 
informasi yang akan 
membantu menjawab 
pertanyaan tentang 
efektivitas manajemen 
risiko organisasi. Adalah 
penting bahwa infor-
masi ini dikumpulkan 



34 Buletin Pengawasan
Vol. 16 No 1, Maret 2019

dan dilaporkan secara 
terencana, terorganisasi 
dan rutin. Pemantauan 
atas efektivitas mana-
jemen risiko dilakukan 
oleh manajemen. Hal 
yang sama untuk eval-
uasi terhadap penera-
pan manajemen risiko 
organisasi dan menilai 
rancangan serta efek-
tivitas pelaksanaannya 
dalam memberikan 
keyakinan kepada para 
stakeholders apakah 
manajemen risiko tel-
ah cukup memadai 
dalam mecapai tujuan 
dan sasaran organisasi.
Dalam hal ini Auditor 
Internal membantu 
organisasi melakukan 
pengujian, evaluasi, 
pelaporan dan mer-
ekomendasikan per-
baikan atas kecukupan 
dan kefektifan proses 
menajamen risiko. 
Maksud dan tujuannya 
adalah : 

• Menilai kecukupan 
rancangan dan efektivi-
tas pelaksanaan proses 
manajemen risiko.

• Mengetahui tingkat ke-
matangan manajemen 
risiko (risk maturity level) 
organisasi.

• Menentukan per-
encanaan audit dan 
pendekatan audit yang 
akan digunakan oleh 
Auditor Internal. Evaluasi 

terhadap efektivitas ma-
najemen risiko melihat 
apakah risikrisiko yang 
ada telah menurun den-
gan pengendalian yang 
dilakukan. Penurunan 
dapat dilihat dari lev-
el risiko yang sema-
kin menurun ataupun 
kejadian risikonya yang 
semakin berkurang 
(perbandingan event 
risk dari waktu ke wak-
tu). Evaluasi juga dapat 
dilakukan melalui Risk 
Based Internal Audit 
yang dilaksanakan oleh 
auditor internal suatu 
organisasi. Ini adalah se-
buah metodologi yang 
menghubungkan audit 
intern dengan seluruh 
kerangka manajemen 
risiko yang memungk-
inkan proses audit intern 
mendapatkan keyakinan 
memadai bahwa mana-
jemen risiko organisasi 
telah dikelola dengan 
memadai sehubungan 
dengan risiko yang 
dapat diterima (risk 
appetite). Melalui Risk 
Based Internal Audit, 
sasaran penugasan 
harus berfokus pada 
risiko, pengendalian dan 
proses tata kelola (Risk, 
Controls and Gover-
nance) atas kegiatan 
yang diaudit.

3. Pemantauan dan Eval-
uasi atas efektivitas 

pengendalian intern 
Tindakan pengawasan 
yang dilakukan oleh 
manajemen dan pega-
wai lain yang ditunjuk 
atas pelaksanaan tugas 
sebagai penilaian terha-
dap kualitas dan efekti-
vitas sistem pengenda-
lian intern. Cakupannya 
meliputi semua kom-
ponen sistem pen-
gendalian intern dan 
kegiatan untuk mence-
gah terjadinya kondisi 
yang tidak lazim, tidak 
etis, tidak ekonomis, 
tidak efisien dan tidak 
efektif dalam pelaksa-
naan kegiatan. Kegiatan 
monitoring dalam suatu 
organisasi merupakan 
tanggung jawab seluruh 
jenjang organisasi na-
mun dengan fokus yang 
berbeda beda secara 
berjenjang di setiap 
tingkatan pimpinan. 
Evaluasi atas kegiatan 
pengendalian yang 
ada/terpasang pada 
dasarnya merupakan 
tahapan untuk menilai 
apakah kegiatan pen-
gendalian telah diba-
ngun secara memadai 
untuk mengatasi risiko 
atau belum. Penilaian 
terhadap kegiatan 
pengendalian yang ada 
mencakup keberadaan 
kebijakan dan prosedur 
yang dimiliki instansi 
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pemerintah terkait penyelenggaraan 
sistem pengendalian intern. Selain 
tentang keberadaan, hal penting 
lain yang harus dinilai adalah imple-
mentasi dari kebijakan dan prosedur 
tersebut. Salah satu pendekatan yang 
cukup efektif dan efisien adalah den-
gan Control Self Assessment (CSA). 
Peran auditor internal adalah menjadi 
fasilitator dalam pelaksanaan Control 
Self Assessment.

CSA adalah suatu proses penilaian diri 
sendiri tentang efektifitas pengendalian 
yang ada untuk memberi keyakinan bah-
wa tujuan/sasaran organisasi akan terca-
pai. Penilaian sendiri merujuk upaya yang 
melibatkan manajemen dan karyawan 
secara aktif terlibat dalam evaluasi dan 
pengukuran efektivitas pengendalian. 
Pendekatan ini dapat dilakukan dengan 
melibatkan auditor intern atau konsultan, 
namun tetap dalam koridor bahwa ma-
najemen atau pimpinan instansi adalah 
pihak yang bertanggung jawab untuk 
menilai sendiri efektivitias pengendalian 
yang berlangsung dalam organisasi yang 
dipimpinnya. Pihak ketiga (auditor intern 
atau konsultan) berperan sebagai fasil-
itator untuk menggali ide dan mengak-
selerasi proses CSA.

Referensi : 
IIA Global, Supplemental Guidance, The 
Role of Auditing In Public Sector Gover-
nance, Januari 2012,
 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penga-
wasan BPKP, Tata Kelola, Manajemen 
Risiko, dan Pengendalian Intern, Modul 
Diklat Pembentukan Auditor Ahli, Edisi 
Pertama, Ciawi, April 2014.

CSA adalah suatu pros-
es penilaian diri sendiri 

tentang efektifitas 
pengendalian yang ada 

untuk memberi 
keyakinan bahwa 

tujuan/sasaran 
organisasi akan 

tercapai. Penilaian 
sendiri merujuk upaya 

yang melibatkan 
manajemen dan 

karyawan secara aktif 
terlibat dalam evaluasi 

dan pengukuran 
efektivitas pengendalian. 

“

“
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Pendahuluan

Sebagai bagian dari fungsi manajemen 
organisasi, pengawasan pemerintah-
an merupakan bagian yang sangat 

penting guna mengetahui apakah instansi/ 
organisasi pemerintahan tersebut telah ber-
jalan sesuai dengan good governance dan 
clean governance dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang efektif, efisien, transpar-
an, akuntabel serta bersih dan bebas dari 
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pada kenyataannya, banyaknya berbagai 
kasus penyimpangan keuangan negara tidak 
terlepas dari lemahnya sistim pengendalian 
internal pada masing-masing instansi (Ke-
mentrian/Lembaga/ Pemda). 
Hal ini diakui bahwasanya peran Internal 
Audit, atau lebih dikenal sebagai Aparat 
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sampai 
sekarang ini masih rendah, dan belum ses-
uai dengan apa yang diharapkan.
Menurut MenPAN-RB, Azwar Abubakar, ada-
pun berbagai kendala tersebut di sebabkan 
oleh beberapa faktor, diantaranya :
1. Lemahnya independensi dan obyektifitas 

APIP itu sendiri,
2. Tidak terpenuhi formasi auditor,

KOMPETENSI 
INTERNAL AUDITOR 
PEMERINTAH
Penulis : Sri Dewi Rahayu, SE
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3. Kurangnya alokasi belanja APIP 
dibandingkan dengan total belanja 
APBN / APBD,

4. Belum matangnya organisasi APIP 
tersebut sehingga standar audit, 
kode etik, dan peer-review belum 
sepenuhnya maksimal,

5. Serta struktur organisasi dan pola-

hubungan kerja yang belum sesuai.
Penyebabnya adalah kecendrungan APIP 
selama ini hanya terfokus menjalankan 
fungsi audit saja, tetapi belum maksimal 
dalam peningkatan peran consulting 
yang dimilikinya.

Mengukur Kompetensi APIP
Internal Audit Cappability Model (IACM) 
adalah alat bantu dalam menyusun 
kerangka kerja untuk memperkuat peran 
APIP melalui beberapa langkah peruba-
han yang di organisasikan dalam 5 level 
kapabilitas yaitu initial, infrastructure, inte-
grated, managed dan optimizing.
Pada masing-masing tingkat itu meng-
gambarkan karakteristik dan kemam-
puan suatu audit pada kegiatan tersebut. 

Peningkatan proses dan praktek audit 
ini menjadi dasar untuk kenaikan tingkat 
pada level berikutnya.
Adapun level-level yang termasuk dalam 
IACM ini diantaranya:

Masing-masing tingkatan kapabilitas 
tersebut diatas dapat dipahami dengan 

makna sebagai 
berikut:
Level 1 dise-
but Initial, di 
dalam pelaksa-
naan kegiatan 
unit organisasi 
pengawasann-
ya belum atau 
tidak ada praktik 
pengawasan 
yang tetap, 
tidak
ada kapabilitas 
yang berulang 
dan masih ter-
gantung kepa-

da kinerja individu auditor yang dimiliki 
sehingga APIP belum dapat memberikan 
jaminan atas proses tata kelola sesuai 
peraturan dan mencegah korupsi.
Level 2 disebut Infrastructure, dimana 
satu unit organisasi APIP di dalam pelak-
sanaan kegiatan pengawasannya proses 
audit dilakukan secara tetap, rutin dan 
berulang, sudah membangun infras-
truktur namun baru sebagian yang telah 
selaras dengan standar audit, dengan 
outcome mampu memberikan keyakinan 
yang memadai proses sesuai dengan 
peraturan, mampu mendeteksi terjadinya 
korupsi.
Level 3 disebut Integrated, yaitu apabi-
la satu unit organisasi APIP disimpulkan 
tingkat kapabilitas yang menunjukkan 
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bahwa praktik profesional dan audit inter-
nal telah ditetapkan secara seragam dan 
selaras dengan standar,dengan outcome 
APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, 
dan ekonomissuatu program/kegiatan 
dan mampu memberikan konsultasi pada 
tatakelola, manajemen risiko dan pen-
gendalian intern.
Level 4 disebut Managed, yaitu Apa-
bila satu unit organisasi APIP disimpul-
kan  tingkat  kapabilitas  yang   dimiliki  
menunjukkan  bahwa  unit  audit internal 
telah mengintegrasikan semua informasi 
di seluruh organisasi untuk memperbaiki 
tata kelola dan manajemen risiko den-
gan outcome APIP mampu memberikan 
assurance secara keseluruhan atas tata 
kelola, manajemen risiko dan pengenda-
lian intern.
Level 5 disebut Optimizing, yaitu Apa-
bila satu unit organisasi APIP disimpul-
kan  tingkat  kapabilitas  yang   dimiliki   
menunjukkan  bahwa   unit  audit internal 
telah menjadi unit yang terus belajar baik 
dari dalam maupun dari luar   organisasi   
untuk   perbaikan   berkelanjutan,   den-
gan outcome APIP menjadi agen peruba-
han.

Indikator keberhasilan dalam pelaksa-
naan tata kelola pemerintah yang baik 
di lingkungan APIP mengacu kepada 
6 (enam) elemen yang dinilai dalam 
kerangka kapabilitas APIP. adalah sebagai 
berikut:
1. Peran dan Layanan (Services and 

Role), yang dapat diberikan APIP 
kepada stakeholder secara berulang 
dan berkelanjutan.    
Berdasarkan perannya,kegiatan APIP 
dapat dikelompokan kedalam dua 
peran, yaitu sebagai penjaminan 
(assurance) dan konsultan (consulting) 

atau pemberi saran (advisory services). 
Peran penjaminan (assurance) dilaku-
kan melalui kegiatan audit, evaluasi, 
reviu dan monitoring, dimana kegiatan 
auditantara lain dapat berupa audit 
atas transaksi, kepatuhan, kinerja, dan 
value for money audit, serta audit 
berbasis risiko. Sedangkan peran 
pemberi saran (advisory services) 
mencakup kegiatan pemberian bimb-
ingan teknis, pelatihan, dan masukan/
saran sesuai dengan keahlian APIP 
dibidangpengendalian intern tanpa 
mengambil alih tugas dan tanggung 
jawab manajemen.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 
(People Management),  pada ele-
men ini mencakup penilaian pada 
bagaimana proses untuk mencip-
takan lingkungan kerja APIP yang 
memungkinkan SDM APIP berkinerja 
sesuai dengan kemampuan terbaikn-
ya. Lingkup pengelolaan SDM yang 
dinilai mencakup uraian pekerjaan/ 
jabatan, perekrutan SDM, standar 
kinerja, pengembangan profesi, pela-
tihan, pemberian bimbingan kerja, dan 
pengembangan karir SDM.

3. Praktik Profesional (Professional Prac-
tices), pada elemen ini mencakup pe-
nilaian terhadap kapasitas APIP yaitu 
kebijakan, proses, dan praktik-praktik 
yang memungkinkan APIP bekerja 
secara efektif dengan melihat kese-
larasan antara kebijakan, proses dan 
praktik-praktik APIP dengan prioritas 
danstrategi pengelolaan risiko dari 
K/L/D dimana APIP itu berada.

4. Akuntabilitas dan Manajemen Kin-
erja (Performance Management and 
Accountability), pada elemen yaitu 
untuk kegiatan dan upaya APIP da-
lam menyediakan informasi kinerja 
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yang dibutuhkan baik informasi kiner-
ja keuangan maupun non keuangan 
dalam mengelola, melaksanakan, dan 
mengendalikan operasional APIP dan 
mempertanggungjawabkan kinerja 
dan hasil yang diperoleh APIP, men-
cakup:

• Informasi kinerja, yaitu informasi  yang 
cukup dan relevan yang memungk-
inkan APIP   melaksanakan   apa  yang  
menjadi  tanggung  jawabnya mulai  
dari pe-rencanaan kinerja sampai pe-
menuhan indikator kinerja.

• Pengelolaan sistem informasi kinerja, 
yaitu pengelolaan informasi yang rele-
van dengan pengukuran kinerja yang 
terdiri dari capain target kinerja yang 
bersifat keuangan dan non keuangan.

• Pelaporan kinerja, yaitu pelaporan 
tentang capain target kinerja dan 
efektivitas dari pelaksanaan kegiatan 
APIP baik pelaporan kepada pimpinan 
organisasi K/L/D dan para pemangku 
kepentingan utama maupun kepada 
masyarakat.

5. Budaya   dan   Hubungan  Organisa-
si  (Organizational  Relationship and  
Culture), tujuan adalah untuk meyak-
inkan  bahwa budaya  dan  hubungan 
di internal manajemen APIP, hubun-
gan APIP dengan pimpinan unit lain 
dalam K/L/D telah terjalin dengan  
baik sebagaimana terlihat dari struk-
tur organisasi. Disamping itu, APIP 
juga memiliki budaya dan hubungan 
yang baik dengan pihak luar sehingga 
memberikan dampak positif terhadap 
para pemangku kepentingan utama 
dan pihak lain di luar organisasi, sep-
erti auditor eksternal atau dengan 
organisasi pengawasan lain yang di-
tunjuk sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

6. Struktur Tata Kelola (Governance 
Structures) mengacu pada kombina-
si antara kebijakan dan proses serta 
struktur yang diterapkan pada APIP 
dalam rangka menginformasikan-
,mengatur, mengelola dan memantau 
kegiatan K/L/D guna meyakinkan 
bahwa tujuan organisasi K/L/D tel-
ah tercapai.    
Penilaian ini bertujuan untuk menilai 
apakah APIP telah memiliki kebija-
kan dan proses yang memadai untuk 
memberikan otoritas yang diperlukan, 
dukungan, dan penyediaan sumber 
daya untuk pelaksanaan pengawasan 
intern, serta hubungan pelaporan 
secara administratif dan fungsional 
sebagai sarana terjaminnya indepen-
densi dan obyektivitas APIP

Kesimpulan
Kualitas profesi audit internal dituntut 
bagi aparat pengawasan internal pemer-
intah (APIP) dalam mengembang tugas 
sebagai pemberi jasa assurance dan jasa 
consulting. Pemenuhan kualitas dicapai 
ketika APIP memenuhi secara penuh 
standar audit yang telah ditetapkan. 
Dalam penggunaan model IACM ini dian-
taranya:
1. Sebagai sarana komunikasi dan advo-

kasi. IACM digunakan sebagai dasar 
pimpinan APIP untuk mengkomu-
nikasikan apa yang dimaksud den-
gan audit internal yang efektif, serta 
bagaimana melayani para pemangku 
kepentingan. Dalam hal advokasi lebih 
ditekankan kepada pentingnya peran 
audit internal sebagai dasar pengam-
bilan keputusan.

2. Sebagai kerangka kerja untuk menilai 
kemampuan APIP terhadap standar 
profesional internal audit dan praktek 
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di lapangan, baik sebagai penilaian 
diri ataupun sebagai penilai eksternal.

3. Sebagai peta jalan untuk membangun 
kapabilitas agar APIP dapat mengikuti 
langkah-langkah dalam membangun 
dan memperkuat kegiatan penga-
wasan intern.

Adapun level-level yang termasuk dalam 
IACM:
Level 1 (Initial), dimana proses pelaksa-
naan audit tidak berkelanjutan, tidak 
memiliki pedoman SOP pengawasan 
intern, belum dapat  menjamin tata kelola 
dan mencegah korupsi, dan kemampuan 
APIP tergantung pada kemampuan mas-
ing-masing individu.
Level 2 (Infrastructure), dimana APIP su-
dah mampu untuk menjamin proses tata 
kelola sesuai dengan perturan dan telah 
mampu mendeteksi terjadinya korupsi, 
dan telah ada pengembangan profesi un-
tuk masing-masing individu APIP.
Level 3 (Integrated), dimana APIP sudah 
mampu menilai efisiensi, efektivitas, 
ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta 
mampu memberikan konsultasi pada tata 
kelola, manajemen  resiko dan pengen-
dalian  internal.
Level 4 (Managed), dimana   APIP  telah  
mampu  memberikan  jaminan/assur-
ance ecara keseluruhan atas tata kelola, 
manajemen resiko dan pengendalian 
intern.
Level 5 (Optimizing). Level ini APIP sudah 
menjadi agen perubahan. Dalam struktur 
pemerintahan  peran  APIP sudah  inde-
penden, bebas terhadap berbagai inter-
vensi serta  telah  mempunyai kewenan-
gan penuh terhadap proses kegiatan 
audit internal yang dilaksanakan.

Untuk penilaian jika dikaitkan pada ele-
men, itulah nantinya yang akan menen-

tukan bisa atau tidaknya APIP itu naik ke 
level berikutnya. 
Dengan semakin naiknya level para APIP 
tersebut, kedepannya akan berpengaruh 
positif terhadap akuntabilitas pengelo-
laan aset negara, serta dapat dijadikan 
sebagai alat deteksi dini pencegahan 
kasus korupsi yang sedang marak terjadi 
di negeri ini.
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Revolusi industri 
generasi keempat 
(generasi 4.0) saat 

ini telah dimulai dengan  
ditandai  kemunculan 
superkomputer, robot 
pintar, kendaraan tanpa 
pengemudi, revolusi pe-
masaran (e-commerce), 
perkembangan neurote-
knologi yang memungk-
inkan manusia untuk lebih 
mengoptimalkan fungsi 
otak dsb. Perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi telah mengu-

bah dunia. Pada revolusi 
industri generasi keem-
pat yang saat ini sedang 
berjalan,  ditandai dengan 
disruptif teknologi (dis-
ruptive technology) yang 
hadir begitu cepat dan 
mengancam keberadaan 
perusahaan-perusahaan 
incumbent dengan mat-
inya perusahaan-perusa-
haan raksasa. Ukuran besar 
perusahaan tidak menjadi 
jaminan, namun kelinca-
han perusahaan menjadi 
kunci keberhasilan meraih 

prestasi dengan cepat  
Dalam menghadapi rev-
olusi industri 4.0 ini, Ins-
pektorat Jenderal KESDM 
harus merespon secara 
bijak dengan memper-
siapkan sumber daya 
manusia dan infrastruktur 
teknologi yang memadai 
agar dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya  mam-
pu memberikan terobosan 
dan antisipatif dalam mer-
espon revolusi industri 
4.0 ini. Strateginya adalah 
menyiapkan auditor yang 

4.0 Era 
Revolusi 
Industri

Tantangan Inspektorat Jenderal KESDM 
Dalam Memasuki

Penulis : Barata Kusuma

Pendahuluan
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bersertifikasi di bidang te-
knologi dan informasi dis-
amping didukung dengan 
perangkat infrastruktur te-
knologi secara baik untuk 
menghadapi kemajuan dan 
perkembangan teknolo-
gi dan informasi di masa 
kini dan masa yang akan 
datang. Serta tidak menge-
sampingkan koordinasi dan 
kerja sama dengan unit 
organisasi di lingkungan 
KESDM dan pihak lain (mi-
tra kerja) yang terkait perlu 
terus dipelihara agar ter-
cipta keadaan yang saling 
menguntungkan.

Kondisi saat ini

Saat ini Inspektorat Jender-
al KESDM memiliki auditor 
sebanyak 84 auditor (per 
9 Mei 2019) dari berbagai 
disiplin ilmu. Sedangkan 
auditor yang memiliki sert-
ifikasi profesi, yaitu : Cer-
tified Legal Auditor (CLA) 
2 orang, Certified Risk 
Management Professionals 
(CRMP) 9 orang dan Certi-
fied Forensic Auditor (CFrA) 
2 orang, namun yang 
memiliki sertifikasi kompe-
tensi di bidang teknologi 
dan informasi belum ada..  
Sedangkan untuk Kapa-
bilitas (IACM) Inspektorat 
Jenderal KESDM saat ini 
telah mencapai level 3 
(mempersiapkan menuju 
level 4) yang berarti tel-

ah mampu memberikan 
assurance bahwa program 
dan kegiatan pemerintah 
telah efisien, efektif dan 
taat pada peraturan pe-
rundang-undangan yang 
berlaku. IACM ini meng-
gambarkan jalur evolusi 
organisasi sektor publik 
dalam mengembangkan 
pengawasan intern yang 
efektif untuk memenuhi 
persyaratan tata kelola 
organisasi ke arah profes-
sional. 
Sedangkan infrastruktur 
teknologi yang dimili-
ki saat ini sudah cukup 
memadai dalam rangka 
mendukung teknologi era 
4.0. Penerapan teknologi 
informasi di lingkungan 
KESDM didukung dengan 
dokumen IT master plan 
Rencana Induk Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
(Rencana Induk TIK) yang 
disahkan sebagai acuan 
dalam pengelolaan dan 
pengembangan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
(TIK) di Kementerian ESDM 
periode tahun 2017 – 2021. 
Sedangkan arah tujuan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) di Ke-
menterian ESDM periode 
2017 – 20121, terbagi dalam 
4 bagian, yaitu :

1. Penguatan basis data 
yang merupakan kun-
ci utama kemandirian 

informasi  Kementerian 
ESDM, seperti penyim-
panan data dalam drive 
ESDM.

2. Integrasi infrastruk-
tur dan aplikasi yang 
merupakan penguatan 
jaringan data dan infra-
struktur untuk kebutu-
han saat ini dan masa 
mendatang.

3. IT strategic partner-
ship yang merupakan 
kerjasama strategis 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi antar K/L 
dan perusahaan untuk 
percepatan pemenuhan 
gap Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Ke-
menterian ESDM

4. Tata kelola Teknologi 
Informasi dan Komuni-
kasi (TIK) yang merupa-
kan penerapan IT gov-
ernance, penyesuaian 
organisasi dan blue 
print teknis TIK

Berdasarkan dokumen IT 
master plan Rencana Induk 
TIK tersebut Kementerian 
ESDM menerbitkan Kepu-
tusan Menteri ESDM No-
mor 1927 K/03/MEM/2018 
tentang kebijakan tata 
kelola dan rencana induk 
teknologi informasi dan 
komunikasi di lingkungan 
Kementerian ESDM untuk 
mewujudkan pengelolaan 
dan pemanfaatan teknolo-
gi informasi dan komuni-
kasi di lingkungan Kemen-
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terian ESDM. Keputusan 
Menteri ESDM ini wajib 
dipedomani dan dipatuhi 
oleh seluruh pegawai dan 
pelaksana teknologi in-
formasi dan komunikasi di 
lingkungan Kementerian 
ESDM sebagai acuan da-
lam penggunaan, peman-
faatan dan arahan dalam 
melaksanakan tugas dan 
fungsi teknologi informa-
si dan komunikasi sesuai 
dengan ketentuan pera-
turaan perundang-undan-
gan. Sampai saat ini sistem 
penyimpanan data yang 
dimiliki berupa drive ESDM  
belum dimanfaatkan se-
cara maksimal oleh unit-
unit yang ada di lingkun-
gan ESDM. 

Kondisi yang diharapkan

Dengan demikian Inspek-
torat Jenderal KESDM mau 
tidak mau harus mem-
persiapkan diri mulai saat 
ini, terutama auditornya 
selain memiliki sertifikasi 
yang sudah dimiliki saat 
ini juga didorong memiliki  
kompetensi sertifikasi di 
bidang Teknologi Informasi 
(TI) seperti misalnya serti-
fikasi Certified Information 
Systems Auditor (CISA) 
adalah sertifikasi  bagi para 
profesional di bidang audit, 
kontrol dan keamanan 
sistem informasi, sertifikasi 
COBIT 5 adalah sertifikasi 

bagi para profesional untuk 
kompetensi di bidang Tata 
Kelola Teknologi Informasi, 
dll. Serta juga meman-
faatkan instrument/infras-
truktur teknologi informasi 
digital yang dimiliki saat 
ini secara maksimal se-
hingga Inspektorat Jen-
deral KESDM diharapkan 
mampu melaksanakan 
tugas dan fungsinya ses-
uai dengan tuntutan baik 
dalam melaksanakan 
pengawasan intern melalui 
assurance maupun penga-
wasan lainnya seperti con-
sulting (pendampingan) 
sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 03 Tahun 
2018 dan mendorong 
unit organisasi lainnya di 
lingkungan KESDM un-
tuk juga mempersiapkan 
diri dalam menghadapi 
era revolusi industri 4.0 
ini, seperti salah satunya  
untuk menyimpan data 
atau dokumen dalam 
bentuk digital kedalam 
drive ESDM. Disamping 
mempersiapkan dan men-
dukung kebijakan pe-
merintah mengenai audit 
teknologi yang terintegrasi 
secara nasional. Sistem 
yang rencananya akan 
diatur melalui Peraturan 
Presiden ini akan berfungsi 
sebagai instrumen dalam 
menata kemandirian te-
knologi, inovasi, pengua-

tan struktur industri, dan 
keamanan nasional serta 
perlindungan bagi mas-
yarakat. Audit teknologi ini 
berfungsi untuk mengeta-
hui kekuatan dan kelema-
han teknologi yang dimiliki; 
mengukur kinerja teknolo-
gi, peningkatan produkti-
vitas, peningkatan efekti-
vitas dan efesiensi; menilai 
kesesuaian dengan stan-
dar dan rencana; melaku-
kan identifikasi risiko-risiko 
penguatan teknologi dan 
mencegah kerugian akibat 
penggunaan teknologi; 
merencanakan pengem-
bangan sistem/teknologi 
dan perbaikan kelemahan; 
mengungkap fakta terkait 
suatu kejadian yang bi-
asanya berimplikasi pada 
kondisi yang membahaya-
kan keselamatan atau kea-
manan. (Muh Iqbal Marsyaf 
, Desember 2018).

Kesimpulan

Menghadapi kemajuan 
teknologi industri 4.0 se-
bagaimana diuraikan di 
atas, Inspektorat Jenderal 
KESDM perlu menyika-
pi secara baik dan bijak 
guna memastikan  dapat 
melaksanakan tugas dan 
fungsinya sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 03 
Tahun 2018 yaitu melak-
sanakan pengawasan 
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intern melalui kegiatan 
assurance maupun pen-
gawasan lainnya seperti 
konsultansi (pendampin-
gan/asistensi) sesuai den-
gan tuntutan kondisi saat 
ini dan dimasa yang akan 
datang. Strateginya adalah 
menyiapkan auditornya 
(termasuk juga staf penun-
jangnya/supporting staf) 
untuk memiliki kompetensi 
di bidang Teknologi Infor-
masi (TI) melalui sertifikasi 
di bidang Teknologi Infor-
masi (TI) seperti misalnya 
sertifikasi Certified Infor-
mation Systems Auditor 
(CISA), sertifikasi COBIT 5,   

Certified Information Se-
curity Manager (CISM) dan 
juga sertifikasi profesional 
akuntansi Certified Inter-
nal Auditor (CIA), Certified 
Fraud Examiner (CFE) dll. 
selain mengikuti diklat-
diklat yang diselengga-
rakan oleh BPKP maupun 
oleh Lembaga lainnya 
yang terkait. Disamping 
itu penambahan jumlah 
personil yang kompeten 
di bidang Teknologi In-
formasi (TI) dengan tetap 
memperhatikan keber-
agaman kompetensi dari 
berbagai disiplin ilmu yang 
dapat menyesuaikan diri 

terhadap kemajuan dan 
perkembangan fitur dan je-
nis layanan IT di masa yang 
akan datang. Optimalisasi 
infrastruktur IT yang dimili-
ki oleh ESDM juga menjadi 
hal yang perlu diperhatikan 
dan diperhitungkan serta 
juga perlunya dukungan 
dari seluruh unit organisasi 
yang ada di lingkungan 
Kementerian ESDM dan 
pihak lain (mitra kerja) yang 
terkait.
 
Daftar Pustaka
Dokumen IT Master Plan 
KESDM 2017 - 2021

“Optimalisasi infrastruktur IT 
yang dimiliki oleh ESDM juga 
menjadi hal yang perlu diperha-
tikan dan diperhitungkan serta 
juga perlunya dukungan dari 
seluruh unit organisasi yang 
ada di lingkungan Kementeri-
an ESDM dan pihak lain (mitra 
kerja) yang terkait”
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Auditor Internal Pe-
merintah Indonesia 
dibutuhkan Mas-

yarakat untuk memastikan 
akuntabilitas pemerintah 
Indonesia dalam meng-
gunakan anggaran dari 
Masyarakat. Bagaimana 
cara Auditor Memuas-
kan Pelanggannya yaitu 
Masyakarat?. Satu-satunya 
cara Auditor adalah melak-
sanakan pengawasan 
intern sesuai Standar Audit 
Intern Pemerintah Indone-
sia (SAIPI) dan Kode Etik 
Auditor Intern Pemerintah 
Indonesia (KE-AIPI) yang 
telah ditetapkan oleh Aso-
siasi Auditor Intern Pemer-
intah Indonesia (AAIPI). 

Salah satu prinsip KE-AIPI 
yang telah ditetapkan oleh 
AAIPI adalah Integritas, 
dengan wajib menerapkan 
aturan perilaku sebagai 
berikut:
1. Melakukan pekerjaan 

dengan kejujuran, 
ketekunan, dan tanggu-
ng jawab;

2. Mentaati hukum dan 
membuat pengungka-
pan yang diharuskan 
oleh ketentuan perun-
dang-undangan dan 
profesi;

3. Menghormati dan 
berkontribusi pada tu-
juan organisasi yang sah 
dan etis; dan

4. Tidak menerima grat-

ifikasi terkait dengan 
jabatan dalam bentuk 
apapun. Bila gratifikasi 
tidak bisa dihindari, au-
ditor intern pemerintah 
wajib melaporkan kepa-
da Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (disingkat 
KPK) paling lama dalam 
waktu 7 (tujuh) hari 
setelah gratifikasi diteri-
ma atau sesuai ketentu-
an pelaporan gratifikasi.

Mengacu pada Aturan Per-
ilaku diatas, Auditor Intern 
diwajibkan dapat menjadi 
Pribadi yang jujur, tekun 
dan bertanggungjawab. 
Auditor bukanlah Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang 

PENTINGNYA AUDITOR 
MENGIMPLEMENTASIKAN 
INTEGRITAS
Penulis: Junius Simbolon
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suka berbohong, menulis 
temuan yang berdasarkan 
gosip, dan memalsukan 
bill hotel. Auditor bukan-
lah PNS yang suka datang 
terlambat dan pulang 
cepat, dan suka menunda 
penyelesaian pekerjaan 
terutama penyusunan 
laporan dan kertas kerja. 
Auditor bukanlah PNS yang 
mengalihkan tanggung-
jawabnya kepada orang 
lain sesuai perannya. 

Auditor Intern diwajibkan 
dapat menjadi Pribadi 
yang taat hukum baik itu 

yang telah diatur dalam 
Undang-Undang, Peratur-
an Pemerintah, Peraturan 
Presiden, Peraturan Ment-
eri, Keputusan Eselon I/II/
III/IV, Standard Operating 
Procedure (SOP), SAIPI 
dan KE-AIPI. Auditor Intern 
bukanlah PNS yang suka 
melakukan kekerasan, 
anarki, pencurian, teror-
isme, atau korupsi. Auditor 
Intern juga didorong menu-
liskan hasil pengawasan 
dengan bukti yang relevan, 
kompeten, cukup dan ber-
guna sesuai SAIPI.

Auditor Intern diwajibkan 
melaksanakan penga-
wasan yang memberikan 
kontribusi untuk pencapa-
ian kinerja organisasi. Hal 
ini berarti jenis penugasan 
pengawasan intern yang 
dilakukan seyogianya 
didorong untuk konsultasi 
dan asistensi dan bukan 
dominan bersifat assur-
ance. Auditor Intern bukan-
lah PNS yang mencari-cari 
kesalahan auditi, dan mem-
berikan rekomendasi beru-
pa punishment pada auditi 
yang melakukan kesalahan.
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Pertanyaan :
Terdapat tender pekerjaan jasa konsul-
tasi berupa jasa pengawasan pelak-
sanaan pekerjaan konstruksi/Project 
Management Consultant (PMC) yang 
dilakukan bersamaan dengan tender 
pekerjaan konstruksinya/Engineering, 
Procurement, and Construction (EPC). 
Ternyata tender pekerjaan konstruk-
si pada pelaksanaannya mengalami 
keterlambatan sehingga belum diper-
oleh pemenang tender sedangkan 
untuk tender jasa pengawasan telah 
diperoleh pemenang tender. Pelaksa-
naan jasa pengawasan direncanakan 
berlangsung selama 7 (tujuh) bulan dan 
jika tidak segera ditandatangani akan 
melewati tahun anggaran.
1. Terkait pekerjaan jasa pengawasan, 

apakah kontrak harus tetap ditan-
datangani walaupun tender jasa 
konstruksinya mengalami keterlam-
batan?

2. Jika terdapat addendum penguran-

gan waktu pelaksanaan jasa penga-
wasan apakah nilai rupiahnya perlu 
dilakukan addendum juga? Apakah 
perubahan waktu dan harga cukup 
dengan Berita Acara Negosiasi an-
tara kedua belah pihak saja?

3. Dalam melaksanakan addendum, 
apakah diperkenankan menggu-
nakan biaya personel menjadi biaya 
non personel?

Jawaban :
1. Tidak ada ketentuan yang mengikat 

bahwa Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) harus menandatangani kon-
trak paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja setelah Surat Penunjukan 
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). PPK 
memiliki kewenangan untuk berkon-
trak jasa pengawasan lebih dari 14 
(empat belas) hari setelah terbit 
SPPBJ dengan alasan bahwa kon-
trak jasa konstruksinya belum ditan-
datangani atau objek yang diawasi 

LAYANAN KONSULTASI 
BULETIN PENGAWASAN

Oleh
Tim Konsultasi Inspektorat Jenderal KESDM
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belum ada.
2. Berkurangnya waktu pelaksa-

naan jasa pengawasan memiliki 
konsekuensi adanya perubahan 
atau berkurangnya nilai peker-
jaan yaitu pengurangan volume 
orang bulan biaya personel dan 
pengurangan volume biaya non 
personel. Pengurangan biaya tidak 
secara matematis langsung diku-
rangi namun harus dibahas secara 
substantif perubahan ruang lingk-
up pekerjaan.Sesuai dokumen 
pemilihan secara elektronik pen-
gadaan jasa konsultasi konstruksi 
badan usaha pada huruf I.42.4 
menyatakan PPK dan penyedia 
tidak diperkenankan mengubah 
substansi dokumen seleksi sam-
pai dengan penandatanganan 
kontrak, kecuali mempersingkat 
waktu pelaksanaan pekerjaan 
dikarenakan jadwal pelaksanaan 
pekerjaan yang ditetapkan sebel-
umnya akan melewati batas tahun 
anggaran. Sebelum penandatan-
ganan kontrak, PPK mengadakan 
rapat negosiasi dengan calon 
penyedia untuk membahas pe-
rubahan ruang lingkup dan item 
pekerjaan yang berubah (peker-
jaan tambah atau kurang) akibat 

pengurangan waktu pekerjaan 
tersebut dan dituangkan dalam 
berita acara/notulen rapat.

3. Perubahan nilai (tambah/kurang) 
biaya personel dan biaya non 
personel dalam negosiasi tersebut 
dimungkinkan sepanjang :

• Sesuai kebutuhan riil di lapangan 
(didukung analisa kebutuhan)

• Biaya non personel dapat dikuran-
gi untuk menambah kebutuhan 
biaya personel (didukung analisis 
kebutuhan)

• Total biaya non personel tidak 
melebihi 40% dari total nilai peker-
jaan
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Kebiasaan Sederhana yang Dapat 
Membuat Keuangan Anda 

Aman Terkendali

Kondisi keuangan yang aman dan terkendali ada-
lah dambaan semua orang, Tidak ada satupun 
dari kita yang ingin terjerat dalam utang. Agar 

bisa memiliki kondisi keuangan yang stabil, ada ke-
biasaan sederhana yang bisa Anda lakukan. Dilansir dari 
Kompas.com,  berikut kebiasaan sederhana yang dapat 
memberikan manfaat luar biasa untuk keuangan Anda:
1. Buat Anggaran Belanja

Terlihat sepele, anggaran belanja sebetulnya dapat 
membantu Anda dalam mewujudkan rencana 
keuangan yang stabil. Dengan membuat anggaran 
belanja. Anda dapat memprediksi ke mana dan un-
tuk apa uang Anda dipergunakan.
Pertimbangkan Manfaat Barang Sebelum Anda 
Membelinya

2. Pertimbangkan Manfaat Barang Sebelum Anda 
Membelinya
Salah satu penyebab mengapa kondisi keuangan 
seseorang tidak stabil adalah karena Anda mungkin 
berbelanja tanpa mempertimbangkan manfaat dari 
barang yang akan dibeli. Maka dari itu, belilah produk 
yang Anda butuhkan agar uang yang dikeluarkan 
nantinya tidak sia-sia.

3. Pantau Pemakaian Kartu Kredit
Pantau Pemakaian Kartu Kredit
Kemudahan kartu kredit dalam bertransaksi sering 
kali membuat kita kurang memikirkan manfaat dari 
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barang yang dibeli. Apalagi, kartu kredit sangat meman-
jakan penggunanya karena potongan harga di berbagai 
macam tenant. Maka dari itu, pantaulah pemakaian kar-
tu kredit secara berkala. Pergilah ke bank penerbit kartu 
kredit dan lakukan scanning untuk mengetahui transaksi 
apa yang telah Anda lakukan sebelumnya.

4. Menabung
Anda bisa mewujudkan kondisi finansial yang sehat 
dengan cara menabung. Meski jumlah penghasilan 
Anda per bulannya tidak seberapa, Anda bisa menyia-
satinya dengan mengurangi kebiasaan ngopi bersama 
teman atau stop tergiur dengan diskon yang ada di 
pusat perbelanjaan. Kita tidak pernah tahu kejadian apa 
yang akan terjadi di masa mendatang. Maka, menabung 
bisa jadi cara yang tepat untuk merencanakan hal-hal 
yang tak terduga di masa depan.

5. Invertasi
Berbeda dengan menabung yang hanya akan membuat 
uang Anda tidak bertambah nilainya, investasi justru 
membuat Anda dapat menambah nilai atas uang yang 
Anda miliki. Berinvestasi dapat mendatangkan keuntun-
gan yang terus bertambah dari masa ke masa. Bahkan, 
keuntungan yang Anda dapatkan bisa berkali-kali lipat 
dari nilai uang yang Anda investasikan sebelumnya. 
Pada waktu yang tepat, Anda bisa menikmati keuntun-
ganan yang sudah Anda tanam melalui investasi.

Itulah kebiasaan sederhana yang dapat membuat kondisi 
keuangan Anda tetap stabil. Jika Anda sudah terbiasa untuk 
hidup hemat dan sederhana, maka stabilitas keuangan juga 
akan tercapai.
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