
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Good governance dalam terminologi umum diartikan sebagai tata kelola 

pemerintahan yang baik. Dalam pendekatan sistem, konsep good governance 

terdapat pada suatu gagasan adanya saling interdependence dan interaksi dari 

bermacam-macam aktor kelembagaan disemua level di dalam Negara (Legislatif, 

Eksekutif, Yudikatif) dan sektor swasta. Dalam kerangka ini, maka pada dasarnya 

antar kelembagaan tersebut memerlukan koherensi dan saling chek and balance 

didalam mewujudkan good governance. 

Makna good governance mensyaratkan terjadinya hubungan antar 

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang dilandasi prinsip-prinsip utama 

antara lain: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, yaitu suatu prasyarat 

kondisional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan dan keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan publik yang dalam hal ini termasuk pelayanan publik dan 

aksepabilitas masyarakat. Hal ini juga mengandung makna bahwa pengambilan 

keputusan kebijakan oleh pemerintah bukan ditentukan oleh kekuasaan yang 

dimiliki, tetapi sangat tergantung dari keterlibatan aktor-aktor didalamnya.  

Internal Audit adalah salah satu elemen yang memiliki kontribusi penting 

(valuable) atas implementasi governance (D’Silva dan Ridley 2007) yang tidak 

hanya pada level operasional namun juga level stratejik melalui peran assurance, 

kepatuhan hingga mencegah dan mendeteksi adanya fraud serta berperan sebagai 

penasihat adalah Internal Audit. Efektivitas fungsi Internal Audit (IA) sangat 

berperan dalam rangka membangun Good Governance (GG) “....An effective of 

audit function is a basic requirement of sound governance and strong 

accountability” (Lapointe 2007). Hal ini sesuai pula dengan lingkup Audit Internal 

(IIARF2009) yakni memberikan kontribusi pada efektivitas dan meningkatkan 

manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi. Persoalan tata kelola 

yang terjadi seperti penyimpangan, baik yang berujung pada korupsi maupun 

penyimpangan manajemen lainnya sebagai misal kinerja yang buruk, masalah 

akuntabilitas keuangan, menimbulkan pertanyaan efektivitas peran AIP. 

Beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran kondisi tata kelola 

saat ini belum menunjukkan suatu keadaan yang baik, terlihat dari persoalan-

persoalan sebagai berikut:   

1) Akuntabilitas keuangan 

Kualitas akuntabilitas laporan keuangan masih belum seluruhnya mendapat 

pernyataan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) baik Pusat maupun Daerah, 

meskipun proses pembelajaran sudah dilakukan sejak tahun 2004 pada saat 

diberlakukannya UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan  PP tahun 24 

tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.  

Baru 61 atau 70.93% Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga 

(LKKL) yang mendapatkan opini WTP pada tahun 2014 (Gambar 1.a). Untuk  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), baru 46% dari 524 LKPD yang 

mendapat pernyataan pendapat akuntan WTP (Gambar 1.b). 
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Gambar 1  Opini BPK atas LKKL (a) dan opini BPK atas LKPD (b) tahun 2014 

 

2) Tindak Lanjut (TL) hasil pemeriksaan BPK  

Belum seluruh Temuan Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan BPK ditindak 

lanjuti. Hasil pemeriksaan untuk periode 2010-2014 dengan jumlah 221.207 

temuan pemeriksaan (TP) dengan nilai Rp100.56 triliun, baru ditindaklanjuti 

dengan status selesai sejumlah 142.658 (64%) TP dengan nilai Rp46.33 triliun 

(46%). 
3) Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan 

Indonesia menduduki Corruption Perception Index (CPI) tahun 2015 pada 

rangking 88 dengan nilai 36, di bawah Malaysia dan Thailand. Tata Kelola 

Pemerintahan Daerah, sesuai survei Indonesia Governance Index (IGI) tahun 2014, 

untuk provinsi seluruhnya di bawah angka 7 dengan 10 provinsi mendapat nilai 

diatas 6 di bawah 7 dari angka maksimal 10, sedangkan dari 34 kabupaten/kota, 

seluruhnya di bawah angka 7 dengan 4 Kabupaten/kota mendapat nilai diatas 6 di 

bawah 7.  

4) Akuntabilitas Kinerja 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud 

pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah 

serta dalam rangka mewujudkan good governance, secara keseluruhan belum 

menunjukkan kinerja yang baik (Tabel 1). Untuk kementerian/lembaga Laporan 

AKIP Pada tahun 2015 (memperoleh nilai rata-rata 65.82. Sejumlah 26 KL (30.2%) 

memperoleh nilai di atas 70, sedangkan untuk provinsi, nilai AKIP rata-ratanya 

adalah 60.47, baru sejumlah 9 Pemerintah Provinsi (26.5%) memperoleh nilai di 

atas 70. 
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Tabel 1  Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

Kategori Nilai 
Kem./Lembaga Pem. Provinsi Pem. Kab/Kota 

Jumlah % Jumlah % Jml % 

 AA >90-100 4 4.7%     

 A >80-90 22 25.6% 2 5.9% 1 0.3% 

 BB >70-80 38 44.2% 7 20.6% 7 1.8% 

 B >60-70 22 25.6% 8 23.5% 29 7.6% 

 CC >50-60   13 38.2% 149 39.0 % 

 C >30-50   3 8.8% 161 42.1% 

 D >0-30   1 2.9% 35 9.2% 

Jumlah 86 100% 34 100% 382 100% 

Sumber: www.menpan.go.id (diolah) 

 

5) Pelayanan Publik dan kemudahan berusaha  

Survei Integritas Nasional yang dilakukan KPK pada tahun 2014, masih 

dalam angka index 7.22 untuk Kementerian dan Lembaga, di bawah target 8. Indeks 

kemudahan berusaha (ease of doing business) untuk tahun 2016 (World Bank, 

2016), Indonesia berada pada ranking 103 di bawah  Taiwan (11), Malaysia (18), 

Japan (34), Thailand (49)dan Vietnam (90) (Gambar 2). 

 

Gambar 2  Kemudahan berusaha ASEAN 2016 

6) Kapabilitas Audit Internal Pemerintah 

Permasalahan efektivitas audit internal pemerintah di Indonesia ditenggarai 

oleh karena persoalan: kapabilitas Aparat Pengawasan Internal pemerintah atau 

APIP (BPKP 2011) yakni lebih dari 85% berada pada level 1 dari skala 5 dan 

kualitas hasil pengawasan internal (BPK 2014), serta dukungan pemangku 

kepentingan (Santosa et al. 2016).  Kapabilitas APIP level 1 menunjukkan tidak 

ada praktik yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan tergantung pada 

kinerja individu dan hal ini memberikan arti bahwa APIP belum mampu (AAIPI 

2015): 

a) Memberikan jaminan atas proses tata kelola 

b) Memberikan assurance atas efisiensi dan efektivitas program/kegiatan 

pemerintah 

c) Mencegah tindak pelanggaran terhadap ketentuan 
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d) memberikan reasonable assurance bahwa program atau kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku 

 

Pada Rapat Koordinasi Pengawasan Internal Nasional tahun 2015, persoalan 

kapabilitas APIP ini (Tabel 2) telah menjadi perhatian dan keprihatinan Presiden 

Jokowi, sehingga meminta kondisi kapabilitas level tiga menjadi 85 %, pada tahun 

2019. Hal inipun telah ditindaklanjuti dengan dicantumkannya target kapabilitas 

pada RPJMN 2014-2019. 

Tabel 2  Kondisi kapabilitas APIP tahun 2014 

Kapabilitas K/L 
Pemth 

Prov 

Pemth 

Kab/Kota 

Jml Unit 

AIP 
Prosentase 

Level 1 66 28 464 558 88.9% 

Level 2 19 6 44 69 11.0% 

Level 3 1   1 0.1% 

Level 4 - - - - - 

Level 5 - - - - - 

Jumlah 86 34 508 628 100.0% 
Sumber: AAIPI 2015 

 

Sistem Audit Internal merupakan Sistem yang kompleks. Hal ini 

dikemukakan oleh Mihret et al. (2010) bahwa Audit internal dipengaruhi oleh 

dinamika lingkungannya, yang dinyatakan oleh Lenz dan Hahn (2015) sebagai 

konsep multifaset (multifaceted concept). Sehingga untuk menilai efektivitas AI 

harus dilihat dari sisi mikro maupun makro. Dari hasil kajian literatur, penelitian 

mengenai Audit Internal Pemerintah khususnya di Indonesia masih sangat terbatas. 

Penelitian yang ada belum mengaitkan secara holistik atas sistem audit interal 

pemerintah.  

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut serta kompleksnya parameter yang 

membentuk suatu audit internal agar dapat berjalan efektif, sehingga dipandang 

perlu untuk dilakukan penelitian secara ilmiah dalam konteks kesisteman dengan 

perspektif  “Strategi pengembangan Sistem Audit Internal Pemerintah dalam 

rangka Tata Kelola yang lebih baik”. 

Pertanyaan Penelitian 

Pernyataan masalah (problem statement) dari penelitian ini adalah bahwa: 

“Strategi sistem audit internal pemerintah belum efektif dalam memberikan 

kontribusi nilai sehingga belum mampu meningkatkan tata kelola pemerintah yang 

baik”. Dengan memperhatikan latar belakang dan value gap tersebut, maka 

pertanyaan penelitiannya (research question) yang mengemuka adalah:  

1) Bagaimana mengembangkan strategi sistem audit internal pemerintah dan apa 

prioritas strateginya agar dapat meningkatkan efektivitas dalam memberikan 

kontribusi nilai; 

2) Bagaimana membangun sinergitas strategi Audit Internal Pemerintah agar 

tidak bersifat parsial dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. 
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Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Audit Internal Pemerintah 

2) Bagaimana mekanisme penguatan APIP dan merumuskan strategi audit 

internal pemerintah yang holistik dalam aspek manajemen dan kelembagaan. 

3) Bagaimana model kelembagaan Strategi pengembangan Sistem Audit Internal 

Pemerintah. 

4) Bagaimana Strategi pengembangan Sistem Audit Internal Pemerintah untuk 

meningkatkan effektivitas dalam memberikan nilai yang mampu mewujudkan 

tata kelola yang lebih baik 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi  efektivitas Audit Internal 

Pemerintah;  

2) Menghasilkan mekanisme penguatan APIP dan merumuskan strategi audit 

internal pemerintah yang holistik dalam aspek manajemen dan kelembagaan. 

3) Merumuskan model kelembagaan Strategi pengembangan Sistem Audit 

Internal Pemerintah. 

4) Membangun Strategi pengembangan Sistem Audit Internal Pemerintah untuk 

meningkatkan effektivitas dalam memberikan nilai yang mampu mewujudkan 

tata kelola yang lebih baik 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasikan permasalahan yang 

bersifat sistemik dan memberikan strategi kebijakan yang bersifat holistik dan 

terintegrasi dalam pengembangan sistemaudit internal pemerintah, sebagai berikut: 

1) Bagi ilmu pengetahuan 

a. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pengetahuan pemahaman 

secara komprehensif dan holistik terhadap berbagai aspek pengawasan 

internal pemerintah. 

b. Penelitian ini dalam perspektif ilmiah bermanfaat untuk mengkaji teori 

pengendalian (control) dan teori kelembagaan dalam konteks sistem audit 

internal pemerintah. 

2) Dari segi implementasi 

a. Bagi penentu kebijakan dapat digunakan dalam rangka perumusan 

kebijakan Reformasi Birokrasi, baik untuk organisasi maupun secara 

nasional dalam bidang pengawasan internal dan manajemen. 

b. Bagi pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, APIP yang 

efektif akan memperkuat manajemen organisasi dalam mencapai tujuannya 

dengan akuntabel.  

c. Bagi praktisi bisnis akan tercipta suatu kepastian dalam 

bertransaksi/interaksi dengan pemerintah, oleh karena adanya governance 

dan clean government di pemerintahan. 
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Ruang lingkup 

Dalam konteks Indonesia, audit internal pemerintah secara kolektif disebut 

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sedangkan secara individual 

organisasi disebut Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) atau sebutan lainnya. Audit Internal Pemerintah sebagai dalam suatu 

organisasi yang mempunyai fungsi memastikan tujuan organisasi tercapai dengan 

good governance dan clean government maka aggregasi dari sistem audit internal 

pemerintah yang efektif ini secara makro akan mendukung penguatan sistem 

pembangunan nasional dalam mencapai tujuannya dengan akuntabel.  

Ruang lingkup secara terstruktur meliputi aktivitas audit internal, kepemerintahan, 

dan tata kelola dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Audit Internal adalah aktivitas assurance dan konsultansi yang independen dan 

obyektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi 

organisasi. Aktivitas Audit Internal tersebut membantu organisasi mencapai 

tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan berdisiplin, mengevaluasi 

dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan 

pengendalian dan tata kelola. 

2) Ruang lingkup Audit Internal pada sektor publik dalam konteks  

kepemerintahan disebut dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 

(APIP) yang untuk Kementerian dan Lembaga disebut Inspektorat Jenderal, 

Inspektorat Utama, Inspektur, Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan. Sedangkan untuk Pemerintahan Daerah adalah Inspektorat 

Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Kota. 

3) Dalam konteks kebijakan pada perspektif stratejik dan taktis dengan fokus pada 

aspek manajemen dan kelembagaan. 

4) Tata kelola pemerintahan dalam hal ini adalah suatu penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan 

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi 

dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and 

political framework bagi tumbuhnya aktivitas institusi berlandaskan prinsip-

prinsip Good Governance (World Bank). 

 

Kehadiran Audit Internal dalam suatu organisasi yang sering disebut sebagai 

mata dan telinga pimpinan tertinggi, diperlukan melalui pelayanan yang 

independen, untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional organisasi serta 

mendorong tercapainya tujuan melalui evaluasi efektivitas manajemen risiko, 

pengendalian dan proses tata kelola. Hal ini sebagaimana didefinisikan oleh The 

Institute of Internal Auditor (IIARF 2012), sebagai berikut:  

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity 

designed to add value and improve an organization’s operations. It helps and 

organization accomplished its objectives by bringing a systematic, disciplined 

approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control 

and governance process”. Mengacu kepada pengertian internal audit tersebut, 

maka aktivitas audit internal adalah mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada 

perbaikan MR, P dan Proses TK dengan pendekatan yang sistematis.  
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Kebaruan Penelitian 

Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dalam bentuk: 

1) Maturitas manajemen sebagai prasyarat terbangunnya Sistem Audit Internal 

Pemerintah yang efektif, sehingga diperlukan penguatan pada manajemen 

dalam Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian. 

2) Teridentifikasinya faktor utama efektivitas Audit Internal Pemerintah di 

Indonesia sehingga  dapat memberikan kontribusi nilai sesuai perannya  

3) Strategi dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan secara aktif baik 

internal maupun eksternal,  akan mendorong terwujudnya Sistem Audit 

Internal Pemerintah yang efektif 

4) Pengembangan model kebijakan kelembagaan pengawasan internal 

pemerintah dengan pendekatan System of System Methodology (SOSM) 

menghasilkan rumusan atau disain model kelembagaan pengawasan internal 

pemerintah yang mengintegrasikan secara sibernetik, holistik dan efektif. 

5) Efektivitas sistem AIP dipengaruhi oleh mekanisme yang mendorong (forces) 

adaptasi kelembagaan yakni coercive forces sebagai bagian dari pemerintahan 

dan dalam rangka merespon pengaruh politik, normative forces sebagai 

anggota profesi audit internal dan mimetic forces dalam rangka merespon 

ketidakpastian dengan menjadikan benchmark praktik terbaik manajemen. 

6) Keberhasilan penerapan maturitas manajemen secara terstruktur dan 

sistematik memerlukan unit pengendalian tersendiri yang bertugas memonitor 

dan mengevaluasi implementasinya secara periodik mengingat kegiatan risk 

and control adalah merupakan kegiatan sehari-hari dan dinamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




