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1  PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

Sejak tahun 2005 beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang 

internal control over financial reporting (ICOFR) yang muncul setelah adanya 

kasus Enron pada tahun 2002 karena disinyalir adanya penggerogotan pada 

mekanisme tata kelola perusahaan dan kurangnya kapasitas board of directors 

dalam menjaga integritas keterbukaan keuangan (Gordon 2002). Masalah utama 

kasus Enron adalah curang dalam pelaporan keuangan dengan menyembunyikan 

kesulitan keuangan perusahaan (Gad 2016). Enron telah melebih-lebihkan 

keuntungan melalui suatu rekayasa laporan keuangan perusahaan yang 

mengakibatkan kehilangan dana hingga US$ 76 miliar investor saat terkuak. 

Pelaporan keuangan manipulatif juga dilakukan oleh Worldcom yang menaikkan 

pendapatan atau laba dengan dengan memindahkan akun beban kepada akun 

modal lebih dari $ 3,8 milyar per 25 Juni 2002 yang mengakibatkan nilai pasar 

saham turun dari 150 milyar dollar (2000) menjadi 150 juta dollar (2002) saat hal 

itu terungkap. Di Indonesia belum lama terjadi kasus Laporan Keuangan Garuda 

Indonesia Tahun 2018 yang merekayasa kerugian ( Rp2,45 triliun ) menjadi 

keuntungan ( Rp 699,9 miliar ) (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2019 

0726100820-92-415667/perbaiki-laporan-keuangan-garuda-rugi-rp245-t-di-2018) 

dengan cara mengakui pendapatan pada tahun 2018 atas suatu kontrak yang 

berjangka panjang (15 tahun). Di sektor publik, mantan Menteri Iran Parviz 

Kazemi (Minister of Welfare and Social Security) terlibat financial fraud 

sehingga menyebabkan disrupsi (gangguan) dalam sistem ekonomi negara Iran. 

Implementasi suatu sistem pengendalian internal diyakini merupakan salah 

satu strategi pencegahan financial fraud (Saarni 2012). Hasil suatu penelitian 

terkait pengendalian internal atas pelaporan keuangan menyatakan perlunya 

internal control framework terintegrasi yang tepat (Berkowitz 2005), yang sesuai 

dengan lingkungan masing-masing misalnya sesuai dengan budaya (Duquette 

2005). Hasil penelitian lainnya menyarankan perlunya ICOFR yang built in 

(Hawkins and Hardwick 2005) yang menjadi bagian integral dari proses siklus 

perencanaan, penganggaran, pengelolaan, akuntansi, dan auditing namun ternyata 

belum ada research terkait control self assessment (CSA) yang implementatif 

yang bisa menjadikan ICOFR yang built in tersebut. Selain itu terkait pentingnya 

continuous monitoring (Tisone and Hoyer 2005) dalam implementasi ICOFR, 

masih terdapat research gap bagaimana merancang bangun pengendalian internal 

atas laporan keuangan (ICOFR) yang efektif sehingga dapat membantu proses 

pemantauan efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang terdapat dalam 

pengelolaan keuangan negara.  

Selain research problem tersebut, terdapat kebutuhan atas ICOFR 

khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan. Menteri/pimpinan 

lembaga diberi amanat untuk membuat statement of responsibility (SOR) pada 

penerbitan laporan keuangan untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan 

APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang 

memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan. Dengan demikian untuk membuat SOR diperlukan 
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ICOFR.  

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan negara, Pemerintah Republik 

Indonesia berdasarkan  UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menganut basis kas menuju akrual 

(Pemerintah Republik Indonesia 2005). Meskipun yang dikehendaki adalah   

basis akrual, tetapi basis kas masih diperkenankan oleh Pasal 36 ayat (1) UU 

Nomor 17 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan 

pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, 

digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Meskipun pengakuan dan 

pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) 

dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun yaitu tahun 2008 (Pemerintah Republik 

Indonesia 2003), namun hingga batas waktu tersebut Pemerintah belum 

menetapkan PSAP berbasis akrual.  

DPR RI mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis 

akrual secara bertahap mulai tahun 2009 melalui kesepakatan dengan pemerintah. 

Usaha yang dilakukan Pemerintah melalui Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan (KSAP) akhirnya menetapkan PSAP berbasis akrual pada Tahun 

2010 melalui PP Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan peraturan pemerintah 

tersebut, Pemerintah harus menerapkan PSAP berbasis akrual paling lambat pada 

Tahun 2015 (Pemerintah Republik Indonesia 2010). Menteri Keuangan 

menetapkan sistem akuntansi berbasis akrual melalui Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP). SAPP merupakan suatu sistem akuntansi 

yang akan menghasilkan LKPP. SAPP terdiri dari dua sub sistem utama, yaitu 

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) yang akan menghasilkan 

LKBUN dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang akan menghasilkan LKK/L 

(KEMENKEU 2013a). SABUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara (BUN) sedangkan SAI dilaksanakan oleh 

Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang. 

SAI terdiri dari dua subsistem, yaitu: (1) Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan, dan (2) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara, yang 

dilaksanakan secara berjenjang oleh unit akuntansi. Kedua jenis sub sistem 

tersebut juga terbagi menjadi 4 (empat) jenjang unit organisasi, yaitu satuan kerja 

(satker), wilayah, eselon 1 (satu), serta kementerian/lembaga (K/L). 

SABUN terdiri dari 10 (sepuluh) subsistem : 1. Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP) yaitu sistem akuntansi yang 

memroses transaksi pengelolaan utang pemerintah; 2. Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Utang Hibah (SIKUBAH) yaitu sistem akuntansi yang 

memroses transaksi keuangan pengelolaan hibah berupa pendapatan hibah dan 

belanja hibah; 3. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Investasi 

Pemerintah (SAIP) yaitu sistem akuntansi yang memroses transaksi keuangan 

dan/atau barang pengelolaan investasi pemerintah; 4. Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman (SAPPP) yaitu sistem akuntansi yang 

memroses keuangan pengelolaan penerusan pinjaman; 5. Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Transfer Daerah (SATD) yaitu sistem akuntansi yang 

memroses keuangan yang terkait dengan transfer ke daerah; 6. Sistem Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS) yaitu sistem akuntansi yang 
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memroses keuangan dan/atau barang yang terkait dengan subsidi pemerintah; 7. 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain (SABL) yaitu 

sistem akuntansi yang memroses keuangan dan/atau barang yang terkait dengan 

belanja lain-lain; 8. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus 

(SATK) yaitu sistem akuntansi yang memroses transaksi keuangan dan keuangan 

berikut: (a) Pengeluaran Hubungan Internasional dan Dukungan Kelayakan, (b) 

PNBP yang dikelola Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), (c) Aset yang berada 

dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 9. Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL) yaitu sistem akuntansi yang 

memroses pelaporan keuangan dari unit-unit badan lainnya; dan 10. Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) yaitu sistem akuntansi yang 

memroses transaksi keuangan yang berasal dari pengelolaan Kas Umum Negara. 

Proses bisnis dan aplikasi yang digunakan dalam pelaporan keuangan 

berubah dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan 

keuangan pemerintah. Penyempurnaan proses bisnis dan aplikasi pelaporan 

keuangan dikembangkan melalui 16 sistem aplikasi terintegrasi Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Bendahara Umum Negara 

(BUN), dan untuk mendukung aktivitas pengelolaan keuangan K/L selaku 

Pengguna Anggaran/Barang, Kementerian Keuangan menetapkan sistem aplikasi 

tersendiri yaitu Aplikasi RKA-K/L, Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS), 

Aplikasi Persediaan, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi 

Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis 

Akrual (SAIBA). Aplikasi tersebut dibangun sendiri-sendiri namun dalam konsep 

satu kesatuan sehingga saling terkait antara satu aplikasi dengan lainnya. 

Keluaran (output) dari sebuah sistem aplikasi menjadi masukan (input) dari 

sistem aplikasi lainnya. Sistem aplikasi dalam penyusunan LKPP merupakan 

kumpulan berbagai aplikasi yang disusun berdasarkan alur tahapan prosesnya 

mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan anggaran, tahap input data 

persediaan ke aplikasi persediaan, tahap input data BMN ke aplikasi SIMAK 

BMN, tahap rekonsiliasi dengan aplikasi SPAN, hingga tahap pelaporan. 

Pada tahap perencanaan, Aplikasi RKA-K/L menghasilkan rincian semua 

kegiatan yang akan dilaksanakan. Outputnya diintegrasikan ke dalam Aplikasi 

SAS untuk pelaksanaan anggarannya. Pada tahap pelaksanan anggaran, data yang 

berasal dari Aplikasi SAS akan masuk ke dalam database SPAN pada saat satuan 

kerja mengajukan data registrasi kontrak dan supplier dan data Surat Perintah 

Membayar (SPM). Selain itu, data dari Aplikasi SAS terhubung dengan Aplikasi 

SPAN (menggunakan aplikasi konversi) pada saat satuan kerja mengajukan 

permintaan konfirmasi setoran ke Kas Negara. Output file dari Aplikasi SAS 

adalah Resume Tagihan, Data Supplier, dan Resume Kontrak. Data persediaan 

diinput ke Aplikasi Persediaan, lalu aplikasi tersebut mengirimkan data ikhtisar 

mutasi persediaan, jurnal pembalik jurnal kolorari belanja barang persediaan, dan 

jurnal mutasi persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN melalui menu pengiriman 

data. Data BMN diinput ke Aplikasi SIMAK BMN, selanjutnya (1) data Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D), (2) jurnal pembalik jurnal kolorari belanja 

modal, (3) jurnal mutasi aset tetap dan ATB, dan (4) jurnal pengakuan 

pendapatan dan/atau beban terkait dengan Aset Tetap pada aplikasi SIMAK BMN 

dikirim ke Aplikasi SAIBA. Melalui Aplikasi SIMAK BMN, jurnal pembalik 

jurnal kolorari belanja barang persediaan dan jurnal mutasi persediaan yang 
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dihasilkan dari Aplikasi Persediaan juga diteruskan ke Aplikasi SAIBA. Data 

laporan keuangan dari Aplikasi SAIBA tingkat satuan kerja (satker) akan 

direkonsiliasi dengan data SAI pada Aplikasi SPAN, yang kemudian disimpan 

dalam database SPAN untuk digunakan sebagai data yang akan 

dikonfirmasi/direkonsiliasi dengan data laporan keuangan unit akuntansi di 

atasnya. Pada tahap pelaporan, aplikasi SAS, aplikasi persediaan, aplikasi 

SIMAK BMN akan terhubung dengan Aplikasi SAIBA. Data dari Aplikasi SAS, 

persediaan dan SIMAK BMN akan menjadi data masukan bagi Aplikasi SAIBA 

untuk menghasilkan laporan keuangan tingkat satuan kerja.  

Pengendalian atas pelaporan keuangan yang terdapat dalam proses 

pelaporan keuangan pada SAI adalah sebagai berikut: 

A. UAKPA dengan UAKPB mencocokkan data/rekonsiliasi internal antara 

laporan keuangan dengan laporan BMN untuk menjamin keandalan data. 

B. KPPN dengan UAKPA mencocokkan/rekonsiliasi data laporan keuangan 

setiap bulan.  

C. UAKPB melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data BMN dengan KPKNL 

setiap semester. 

D. KPKNL melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data laporan keuangan 

pada KPPN setiap semester. 

E. UAPPA-W melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPB-W setiap 

semester. 

F. UAPPA-W melakukan rekonsiliasi data laporan keuangan dengan 

KANWIL DJPBN setiap triwulan. 

G. UAPPB-W meelakukan rekonsiliasi/contropemutakhiran data BMN 

dengan Kanwil DJKN setiap semester. 

H. Kanwil DJKN melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data laporan 

keuangan pada Kanwil DJPBN setiap semester. 

I. UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi internal data laporan keuangan dengan 

data BMN pada UAPPB-E1 setiap semester. 

J. UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi data laporan keuangan dengan kantor 

pusat DJPBN cq. Dit. APK setiap semester apabila diperlukan. 

K. UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data BMN dengan 

Kantor pusat DJKN setiap semester apabila diperlukan. 

L. UAPB melakukan rekonsiliasi internal data laporan keuangan dengan data 

BMN UAPA. 

M. UAPA melakukan rekonsiliasi data laporan keuangan dengan DJPBN cq. 

Dit. APK setiap semester. 

N. UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat kementerian/lembaga kepada 

Menteri Keuangan cq. DJKN. 

O. DJKN menyampaikan laporan BMN Pemerintah Pusat ke DJPBN cq. Dit 

APK sebagai bahan penyusunan dan rekonsiliasi neraca pemerintah pusat. 

Pengendalian atas pelaporan keuangan yang terdapat dalam proses 

pelaporan keuangan pada SABUN adalah sebagai berikut: 

P. UAKBUN Daerah rekonsiliasi data dengan satker UKKKBUN-Kanwil 

rekonsiliasi data dengan UPPA-W 

Q. DJPPR rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap semesteran 

R. DJPPR rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap semesteran 

S. Unit rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap semesteran 
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T. Dit. SMI rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap semesteran 

U. DJPK rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap semesteran 

V. DJA rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap semesteran 

W. DJA rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap semesteran 

X. UAPBUN TK rekonsiliasi data dengan UAPBUN AP setiap semesteran 

Pengendalian atas pelaporan keuangan yang terdapat dalam proses 

pelaporan keuangan pada SAPP (SAI dan SABUN)  ditunjukkan pada Gambar 1.  

Keandalan laporan keuangan merupakan fungsi dari keefektifan pengendalian 

internal (Li et al. 2012). Penyusunan laporan keuangan perlu didukung 

pengendalian internal yang efektif agar keandalannya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

 
                   = Rekonsiliasi data 

                   = Pencocokan laporan BMN dengan Laporan Keuangan 

Gambar 1  Flowchart sistem pengendalian internal tanpa penilaian mandiri 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan 

mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal di lingkungan 

pemerintahan secara menyeluruh (Pemerintah Republik Indonesia 2004). 
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Undang-undang tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), 

yang mewajibkan semua Menteri, Pimpinan Negara, Kepala Daerah melakukan 

pengendalian intern. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik 

Indonesia 2008). Dengan demikian SPIP diharapkan mendukung proses 

penyusunan laporan keuangan yang andal. 

 

Masalah Faktual 

Masalah faktualnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

(PP 60 Tahun 2008) tersebut belum secara langsung dapat diterapkan dalam 

pengendalian pengelolaan keuangan negara khususnya dalam proses penyusunan 

laporan keuangan. Hal tersebut terjadi karena amanat PP 60 Tahun 2008 pasal 58 

yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengawasan 

internal terhadap akuntabilitas keuangan negara diatur dengan Peraturan 

Presiden” yang di dalamnya dapat diatur mengenai pengendalian internal atas 

penyusunan laporan keuangan Negara sampai saat ini belum diterbitkan. Belum 

dapat diterapkannya pengendalian dalam proses penyusunan laporan keuangan 

terutama pada saat diberlakukannya penerapan standar dan sistem akuntansi 

berbasis akrual mulai tahun 2015 berisiko dapat berdampak terhadap kewajaran 

laporan keuangan. Indonesia mengadopsi kerangka kerangka ICOFR, yang 

merupakan tuntutan undang-undang Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 2002 dan 

lahir karena adanya kasus Enron yang disinyalir adanya penggerogotan pada 

mekanisme tata kelola perusahaan dan kurangnya kapasitas board of directors 

dalam menjaga integritas keterbukaan keuangan (Gordon 2002), dalam 

pengelolaan keuangan negara. Dalam UU nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, menteri/pimpinan lembaga diberi amanat untuk 

membuat statement of responsibility (SOR) pada penerbitan laporan keuangan 

untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan 

berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan 

telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pada 

dasarnya SOR tersebut hanya bisa dibuat bila ICOFR dilaksanakan. 

Terdapat bukti empiris bahwa BPK RI memberikan Pendapat BPK RI 

tentang Kesiapan Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 

2015, yang di antaranya menyatakan pemerintah perlu memperkuat sistem 

pengendalian internal tersebut dengan melaksanakan Control Self Assessment 

(CSA) dalam kerangka ICOFR (BPKRI 2015).  Hasil pemeriksaan BPK RI 

menunjukkan banyak pengendalian dalam ICOFR belum efektif terkait siklus-

siklus transaksi keuangan signifikan yang menjadi area kunci, yaitu: (1) Saldo 

Awal (2) Kas di Bendahara Pengeluaran, (3) Aset Tetap, (4) Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) Migas, (5) PNBP Migas Lainnya, (6) PNBP K/L, (7) 

Pendapatan Pajak, (8) Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU), (9) 

Belanja Pegawai, (10) Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan, (11) 

Belanja Modal, (12) Belanja Bantuan Sosial, (13) Belanja Subsidi, (14) Belanja 

Transfer Daerah, (15) Penerusan Pinjaman, (16) Penerimaan Negara melalui 

Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi 1 (G1), (17) Penerimaan Negara 
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melalui MPN G2, (18) Perhitungan SAL, (19) Konsolidasi LKK/L, (20) 

Konsolidasi LKBUN, dan (21) Konsolidasi LKPP.  

Bukti empiris tersebut mendukung hasil-hasil teoretis dari beberapa 

penelitian yang menghasilkan simpulan pengendalian internal dalam pelaporan 

keuangan memiliki hubungan yang penting terhadap penyajian laporan keuangan 

baik laporan keuangan pusat maupun daerah ((Nugraha 2000; Harto 2012; 

Fransiska et al. 2012; Fatimah et al. 2013; Mulyani and Suryawati 2013; 

Armando 2013; Madjham et al. 2013; Indriasih 2014; Syarifudin 2014; 

itasalsalina 2015; Putra and Amar 2015; Santoso 2016; Wicaksono 2016; Kewo 

2017; Wulyan 2017; Akbariah and Suratno 2018). 

Dengan kelemahan pengendalian sebagaimana Tabel 1 dapat disimpulkan 

ketiadaan efektivitas pengendalian internal Tingkat Teknologi Informasi (0%), 

rendahnya efektivitas pengendalian internal Tingkat Entitas (23,8%),  dan masih 

kurang optimalnya pengendalian internal Tingkat Transaksi (85,7%) tersebut 

menunjukkan perlunya dirancang bangun sistem Pengendalian Internal atas 

Pelaporan Keuangan Negara berbasis Penilaian Mandiri yang efektif.  Hal ini 

sesuai dengan pendapat pakar sistem  yang menyatakan bahwa sudut pandang 

rancang bangun sebagai proses solusi masalah lebih bermanfaat dibandingkan 

dengan sudut pandang lainnya (Giachetti 2010). Rancang bangun menitik 

beratkan pada sebuah solusi konseptual dalam memenuhi persyaratan (Larman 

2002). Sependapat dengan yang disampaikan oleh Ghiacetti terutama dalam 

kaitannya dengan penelitian ini yang berangkat dari problem faktual yang 

memerlukan solusi, sehingga pendekatan rancang bangun dipilih dalam penelitian 

ini sebagai solusi atas ketidakefektivan/kelemahan pengendalian tersebut. 

Pengendalian internal terbagi menjadi tiga level yaitu Entity Level, 

Transaction Level, dan IT Level, yang masing-masing level terbagi dalam dua 

kategori dengan rincian sebagai berikut: 

 Entity Level Kategori A: Entitas memiliki lingkungan pengendalian yang dapat 

mendukung penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAP 

 Entity Level Kategori B: Entitas telah melakukan identifikasi risiko, 

pemantauan dan evaluasi pengendalian internal  dalam rangka penerapan 

akuntansi berbasis  akrual 

 Transaction Level Kategori A: Terdapat prosedur yang jelas dalam proses 

penyusunan laporan keuangan tingkat satker untuk menjamin terpenuhinya 

asersi laporan keuangan 

 Transaction Level Kategori B: Terdapat prosedur yang jelas dalam proses 

konsolidasi LKK/L ( di tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/ Unit Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I 

(UAPPA-E1) /Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna 

Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pengguna Anggaran / Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna 

Barang (UAPB)); LK Bagian Anggaran BUN maupun LKPP untuk menjamin 

terpenuhinya asersi laporan keuangan  

 IT Level Kategori A: Entitas telah mendesain dan menerapkan pengendalian 

umum secara efektif pada sistem informasi pelaporan keuangan dan sistem 

informasi terkait pelaporan keuangan, baik pengendalian atas sistem informasi, 
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database, operating system, dan network; 

 IT Level Kategori B: Entitas telah mendesain dan menerapkan pengendalian 

aplikasi secara efektif pada sistem aplikasi pelaporan keuangan dan sistem 

aplikasi terkait pelaporan keuangan. 

Menurut BPK RI, pengendalian-pengendalian kunci yang harus ada dalam 

21 siklus transaksi keuangan tersebut sebagai berikut: 

(1) Pengendalian kunci pada siklus Kas di Bendahara Pengeluaran di antaranya : 

a. Pengendalian pada satker, meliputi:  

i. pengujian Surat Perintah Bayar (SPBy) oleh Bendahara Pengeluaran; 

ii. pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK);  

iii. pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penguji 

SPM (PPSPM);  

iv. rekonsiliasi internal antara Bendahara Pengeluaran dengan unit 

akuntansi keuangan dan rekonsiliasi eksternal secara berjenjang 

antara unit akuntansi keuangan satker/wilayah/eselon 1/K/L dengan 

KPPN/Kanwil DJPBN/Direktorat APK sesuai dengan jenjangnya;  

v. penetapan batas maksimum uang persediaan (UP) sesuai dengan 

pagu belanja yang dapat diberikan UP; dan  

vi. pemeriksaan kas oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) atau PPK 

atas nama KPA; dan 

b. Pengendalian pada BUN, meliputi:  

vii. pengujian terhadap Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) yang 

diajukan satker;  

viii. verifikasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara 

Pengeluaran; dan  

ix. monitoring LPJ Bendahara Pengeluaran oleh Subdit RPL BI 

Direktorat PKN. 

(2) Pengendalian kunci pada siklus Aset Tetap di antaranya:  

a. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal LBMN; dan  

b. Rekonsiliasi antara Pengelola barang dengan BUN. 

(3) Pengendalian kunci pada siklus Belanja Pegawai meliputi: 

a. Pengendalian kunci pada siklus Belanja Pegawai pada K/L di antaranya:  

i. Pencairan didukung dengan rincian penerima gaji atau tunjangan; 

ii. Pengujian dokumen untuk setiap level proses pencairan; dan 

iii. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan BUN.  

b. Pengendalian kunci pada siklus Belanja Pegawai pada BUN di antaranya:  

i. Verifikasi yang dilakukan oleh PPK atas tagihan yang disampaikan 

oleh Badan Penyelenggara; dan  

ii. Perhitungan antara pencairan belanja pensiun dengan realisasi 

pembayaran pensiun. 

(4) Pengendalian kunci pada siklus Belanja Barang di antaranya:  

a. Pengujian dokumen untuk setiap jenjang proses pencairan;  

b. Rekonsiliasi realisasi belanja dengan KPPN; 

c. Rekonsiliasi antara UAKPA dan UAKPB; dan 

d. Proses pemeriksaan kesesuaian fisik barang dengan kontrak oleh PPK. 

(5) Pengendalian kunci pada siklus Belanja Modal di antaranya:  

a. Dilakukan pengujian dokumen untuk setiap jenjang proses pencairan; 
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b. Pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi realisasi belanja dengan KPPN;   

c. Rekonsiliasi antara UAKPA dan UAKPB; dan  

d. Proses pemeriksaan kesesuaian fisik dengan kontrak oleh PPK. 

(6) Pengendalian kunci pada siklus Belanja Bantuan Sosial di antaranya: 

a. Penganggaran memperhatikan tujuan, pemberi, dan penerima bantuan 

sosial (bansos); 

b. Penyaluran bansos dilampiri bukti transfer dan tanda terima (bentuk kas) 

serta berita acara serah terima (bentuk barang); dan  

c. Pengujian secara berjenjang dalam proses pencairan belanja bansos. 

(7) Pengendalian kunci pada siklus Belanja Subsidi di antaranya:  

a. Verifikasi oleh UAKPA BUN atas tagihan yang diajukan BUMN 

Operator; 

b. Rekonsiliasi transaksi keuangan tingkat UAKPA BUN dengan KPPN 

setiap bulan; dan  

c. Rekonsiliasi transaksi keuangan tingkat UAPBUN dengan UAPBUN AP 

(Direktorat APK) setiap semester dan tahunan. 

(8) Pengendalian kunci pada siklus Belanja Transfer Daerah di antaranya:  

a. Pengawasan berjenjang terhadap dokumen sumber serta formula yang 

digunakan dalam perhitungan alokasi Transfer ke Daerah;  

b. Kartu pengawasan yang dibuat secara manual, maupun secara sistem 

(Aplikasi Pelaksanaan Transfer ke Daerah) yang secara otomatis akan 

mengunci tahap penyaluran yang telah dilaksanakan sesuai dengan 

Perpres/PMK alokasi;  

c. Rekonsiliasi dan konfirmasi dengan kementerian teknis terkait perhitungan 

kurang atau lebih salur dana Transfer ke Daerah;  

d. Koordinasi/rekonsiliasi internal antara Unit Pelaporan dengan Unit 

pelaksana transfer dan Unit Teknis dalam penyusunan LK tingkat 

UAPBUN; dan 

e. Rekonsiliasi transfer ke daerah dengan Direktorat APK dan Pemerintah 

Daerah penerima transfer. 

(9) Pengendalian kunci pada siklus Penerusan Pinjaman di antaranya:  

a. KPPN Khusus Investasi (KPPN KI) melakukan pembandingan data antara 

Notice of Disbursement (NoD) dan SP3 dengan menggunakan aplikasi 

SAKPA sehingga akan terlihat NoD yang belum terbit SP3-nya; 

b. Proses rekonsiliasi antara KPPN KI dengan DJPPR dan KPPN KPH terkait 

pengiriman NoD/SP4HLN dan penerbitan SP3 serta SP2D setiap semester;  

c. Proses rekonsiliasi antara KPPN Khusus Investasi dengan Debitur terkait 

jumlah piutang penerusan pinjaman; dan  

d. Proses rekonsiliasi antara KPPN Khusus Investasi dengan Direktorat PKN 

terkait data penerimaan setoran dari Debitur. 

(10) Pengendalian kunci pada siklus Pendapatan dan Belanja BLU (pengesahan) 

di antaranya: 

a. Pengendalian pada K/L atau satker, meliputi:  

i. dilakukannya penyesuaian dengan jurnal koreksi diakibatkan 

adanya perbedaan waktu pengesahan dan cutoff; dan  

ii. Penyampaian SP3B mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor 30/PB/2011 tentang Mekanisme 

Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU; dan 



 

10 

 

b. Pengendalian pada BUN, meliputi:  

i. pengujian terhadap SP3B yang diajukan satker; dan  

ii. verifikasi LPJ Bendahara Pengeluaran. 

(11) Pengendalian kunci pada siklus Penerimaan Kas Melalui MPN G1 di 

antaranya:  

a. Validasi elemen data penerimaan;  

b. Rekonsiliasi data NTPN yang diterbitkan dengan data transaksi yang ada 

pada Bank Persepsi;  

c. Rekonsiliasi data penerimaan antara PA dengan BUN;  

d. Verifikasi data penerimaan dengan rekening koran; dan  

e. Verifikasi data kiriman uang antar rekening. 

(12) Pengendalian kunci pada siklus Penerimaan Kas Melalui MPN G2 di 

antaranya:  

a. Validasi elemen data penerimaan;  

b. Rekonsiliasi data NTPN yang diterbitkan dengan data transaksi yang ada 

pada Bank Persepsi;  

c. Rekonsiliasi data penerimaan antara PA dengan BUN;  

d. Verifikasi data penerimaan dengan rekening koran; dan  

e. Verifikasi data  kiriman uang antar rekening. 

(13) Pengendalian kunci pada siklus PNBP Migas di antaranya: 

Pemindahbukuan dari rekening Migas ke RKUN maupun pembayaran 

kewajiban pemerintah dilaksanakan sepenuhnya melalui modul pembayaran 

SPAN.  

(14) Pengendalian kunci pada siklus PNBP Migas Lainnya di antaranya: 

Subdirektorat PNBP Migas DJA melakukan input invoice, SPP, dan SPM, 

kemudian DJA mengirimkan invoice dan surat permintaan pemindahbukuan 

kepada DJPBN d.h.i. Subdirektorat RPL BI. Selanjutnya Subdirektorat RPL 

BI melakukan proses Bank Account Transfer (BAT) ke RKUN atau 

pemindahbukuan kewajiban kontraktual kepada pihak ketiga dengan 

mekanisme penerbitan SP2D yang akan dikirimkan ke Bank Indonesia. 

(15) Pengendalian kunci pada siklus PNBP K/L di antaranya: 

a. Rekonsiliasi internal antara bendahara penerimaan dengan UAKPA; dan  

b. Rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan KPPN sebagai kuasa BUN. 

(16) Pengendalian kunci pada siklus Pendapatan Pajak di antaranya: 

a. Validasi dan otorisasi atas dokumen sumber pencatatan pendapatan dan 

piutang pajak;  

b. Validasi dan otorisasi atas data perkembangan piutang yang dihasilkan 

oleh aplikasi; dan 

c. Rekonsiliasi eksternal tingkat pusat (DJP dengan DJPBN) atas data 

penerimaan pajak dari MPN, rekonsiliasi eksternal dan internal pada setiap 

jenjang unit akuntansi atas data pengembalian pajak, dan rekonsiliasi 

internal pada setiap jenjang unit akuntansi atas data piutang pajak. 

(17) Pengendalian kunci pada siklus Perhitungan SAL di antaranya:  

a. Analisa saldo atas akun-akun yang terkait dengan SAL;   

b. Reviu yang dilakukan oleh Itjen terhadap LKBUN;  

c. Reviu yang dilakukan oleh  BPKP  terhadap  LKPP;  dan   

d. Pembaharuan formulasi rowset LP-SAL pada SPAN. 

(18) Pengendalian kunci pada siklus Saldo Awal di antaranya:  
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a. Melakukan perbandingan antara saldo akhir Neraca pada hardcopy LK 

Tahun 2015 (Audited)  dengan  saldo  awal  Neraca dan  LPE  yang  

dihasilkan oleh Aplikasi SAIBA/SPAN;  

b. Analisis terhadap data historis dan transaksi yang terdapat di SPAN apabila 

hasil cetak SPAN berbeda dengan LK  Tahun 2015 (audited);   

c. Koordinasi berkesinambungan antara Direktorat SITP dan entitas 

pelaporan bagian anggaran BUN terkait dalam menghasilkan data saldo 

awal  Tahun  2016 yang akurat menggunakan SPAN; dan  

d. Access control SPAN atas user yang berwenang melakukan input saldo 

awal. 

(19) Pengendalian kunci pada siklus Konsolidasi LK K/L di antaranya:  

a. Proses rekonsiliasi internal dan eksternal pada setiap jenjang unit  

akuntansi; 

b. Analisa dan verifikasi oleh unit akuntansi keuangan dan BMN pada tingkat 

wilayah, eselon 1, dan K/L pada saat menerima laporan dan ADK dari unit 

akuntansi di bawahnya;  

c. Proses perbaikan data hanya dapat dilakukan oleh unit akuntansi pada 

satuan kerja sebagai  pemilik  transaksi;   

d. Logic aplikasi yang  akurat  dan  valid atas aplikasi SAIBA dan SIMAK 

BMN; dan  

e. Pengendalian hak akses yang memadai atas aplikasi SAIBA dan SIMAK 

BMN. 

(20) Pengendalian kunci pada siklus Konsolidasi LK BA BUN di antaranya: 

a. Verifikasi dan analisis oleh Direktorat APK terhadap hasil konsolidasi LK 

BA BUN; dan  

b. Reviu yang dilakukan oleh Itjen Kemenkeu terhadap LK BA BUN (untuk 

memberikan keyakinan terbatas terhadap kewajaran LK BA BUN). 

(21) Pengendalian kunci pada siklus konsolidasi LKPP di antaranya: 

a. Rekonsiliasi pada setiap jenjang unit akuntansi, baik rekonsiliasi data 

keuangan maupun data BMN;  

b. Rekonsiliasi data aset antara Direktorat APK dengan DJKN;  

c. Analisa terhadap LKPP sebelum dilakukan proses konsolidasi;  

d. Penelitian untuk melihat kesesuaian antara komponen LKPP;  

e. Reviu yang dilakukan oleh BPKP terhadap LKPP;  

f. Logic aplikasi yang akurat dan valid pada aplikasi SPAN, SAIBA, dan 

KonekSPAN;  

g. Tersedianya user dan menu/metode input data transaksi seluruh unit 

akuntansi LKPP; dan 

h. Pembaharuan formulasi rowset atas laporan-laporan  komponen LKPP. 

BPK RI telah melakukan audit atas pengendalian-pengendalian kunci yang 

seharusnya berfungsi dalam 21 siklus transaksi keuangan dengan hasil sebagian 

besar pengendalian dinyatakan tidak efektif. Rincian pengendalian yang tidak 

efektif ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1 tersebut menunjukkan kelemahan pengendalian internal terutama 

terjadi pada Tingkat Entitas dan pada Tingkat Teknologi Informasi.   Kelemahan 

pengendalian internal pada Tingkat Entitas meliputi 16 (enam belas) dari 21 

(duapuluh satu) siklus  (76,2%), itupun untuk 5 (lima) pengendalian internal 

Tingkat Entitas yang dikategorikan tidak lemah disertai catatan hanya berupa 
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lingkungan pengendalian tanpa identifikasi risiko dan pemantauannya. 

Kelemahan pengendalian internal pada Tingkat Teknologi Informasi meliputi 21 

(duapuluh satu) dari 21 (duapuluh satu) siklus (100%).  

 

Tabel 1  Kelemahan pengendalian internal 

No Siklus 
Tingkat 

Entitas 

Tingkat 

Transaksi 

Tingkat 

Teknologi 

Informasi 

1 Kas di Bendahara Pengeluaran Tidak ada Ada2)   

sebagian2) 

Tidak ada 

2 Aset Tetap Tidak ada Ada2)   

sebagian2) 

Tidak ada 

3 Belanja Pegawai Tidak ada Ada2)   

sebagian2) 

Tidak ada 

4 Belanja Barang yang 

Menghasilkan   Persediaan 

Tidak ada Ada2)    Tidak ada 

5 Belanja Modal Tidak ada Ada2)    

sebagian2) 

Tidak ada 

6 Belanja Bantuan Sosial Tidak ada Ada2)    

sebagian2) 

Tidak ada 

7 Belanja Subsidi Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

8 Belanja Transfer Daerah Tidak ada Ada Tidak ada 

9 Penerusan Pinjaman Ada1)  

sesebagia

n1) 

Ada Tidak ada 

1

0 

Pendapatan dan Belanja BLU Ada1)   

sebagian1) 

Ada2)    

sebagian2) 

Tidak ada 

1

1 

Penerimaan negara melalui MPN 

G1 

Tidak ada Ada2)    

sebagian2) 

Tidak ada 

1

2 

Penerimaan negara melalui MPN 

G2 

Tidak ada Ada2)    

sebagian2) 

Tidak ada 

1

3 

PNBP Migas Tidak ada Ada3)       

sebagian3) 

Tidak ada 

1

4 

PNBP Migas Lainnya Tidak ada Ada3) 

sebagian3) 

Tidak ada 

1

5 

PNBP K/L Ada1)   

sebagian1) 

Ada2) 

sebagian2) 

Tidak ada 

1

6 

Pendapatan Pajak Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

1

7 

Perhitungan SAL Ada1)   

sebagian1) 

Tidak ada Tidak ada 

1

8 

Saldo Awal Ada1)   

sebagian1) 

Ada Tidak ada 

1

9 

Konsolidasi LKK/L Tidak ada Ada2)     

sebagian2) 

Tidak ada 

2

0 

Konsolidasi LKBUN Tidak ada Ada2)     

sebagian2) 

Tidak ada 

2

1 

Konsolidasi LKPP Tidak ada Ada2)     

sebagian2) 

Tidak ada 

Sumber: diolah dari LHP BPKRI 2015 
*) Keterangan:  
1)  Pengendalian berupa lingkungan pengendalian ada tetapi tidak ada identifikasi risiko dan 

pemantauannya; 2) Pengendalian berupa prosedur penyusunan laporan keuangan ada tetapi tidak 

ada prosedur konsolidasi LKKL; 3) Pengendalian berupa prosedur konsolidasi LKKL ada tetapi 

tidak ada prosedur penyusunan laporan keuangan.  

 

Kelemahan pengendalian internal pada Tingkat Transaksi meliputi tiga 

(tiga) dari 21 (duapuluh satu) siklus (14,3%). Namun dari 18 (delapan belas) 

tersebut 13 (tiga belas) di antaranya tidak disertai dengan prosedur konsolidasi 

LKKL dan 2 (dua) di antaranya tidak disertai dengan prosedur penyusunan 

laporan keuangan. 

Dari sisi efektivitas, pengendalian internal pada pada Tingkat Entitas hanya 

efektif 23,8%,  pengendalian internal pada Tingkat Transaksi sebesar 85,7% 

(dengan catatan tiga belas di antaranya tidak disertai dengan prosedur konsolidasi 

LKKL dan dua di antaranya tidak disertai dengan prosedur penyusunan laporan 

keuangan), dan pengendalian internal pada Tingkat Teknologi Informasi sebesar 
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0%.  Hal tersebut ditunjukkan sebagaimana Gambar 2. 

Ketiadaan efektivitas pengendalian internal Tingkat Teknologi Informasi 

(0%), rendahnya efektivitas pengendalian internal Tingkat Entitas (23,8%),  dan 

masih kurang optimalnya pengendalian internal Tingkat Transaksi (85,7%) 

tersebut menunjukkan perlunya dirancang bangun sistem Pengendalian Internal 

atas Pelaporan Keuangan Negara berbasis Penilaian Mandiri yang efektif.  

 
 

 

Gambar 2  Keberadaan efektivitas tiga kategori pengendalian internal 

 

Sehubungan dengan pendapat BPK RI tentang perlunya pemerintah 

memperkuat sistem pengendalian internal dengan melaksanakan CSA, hal 

tersebut merujuk kepada Peraturan Kepala Bidang Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Nomor PER-690/K/D4/2012 tentang Pedoman 

Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah. Peraturan Kepala BPKP tersebut menyatakan CSA merupakan 

parameter pemantauan SPIP agar lebih efektif dalam mengelola risiko dan 

mencapai tujuan organisasi (BPKP 2011). 

Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 

Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian 

Internal dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Internal di Lingkungan 

Kementerian Keuangan. KMK tersebut menjadi acuan pimpinan unit eselon I di 

lingkungan Kementerian Keuangan dalam merancang, menerapkan, memantau, 

mengevaluasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan atas penerapan 

pengendalian internal pada masing-masing unit di lingkungan Kementerian 

Keuangan. Berdasarkan substansinya, KMK tersebut telah memenuhi persyaratan 

sebagai CSA (KEMENKEU 2013b) karena dilaksanakan oleh manajemen, yaitu 

pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan beserta jajarannya 

terhadap pengendalian internal pada unitnya. 

CSA, disebut juga Risk Control Self Assessment (RCSA) (Lam 2017) atau 

Control Risk Self Assessment (CRSA) (Young and Coleman 2009), pada 

dasarnya dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan 

pengendalian dalam proses penyusunan laporan keuangan. KMK Nomor 

32/KMK.09/2013 memiliki kemampuan menjadi alat untuk mengidentifikasi 

risiko dan kelemahan pengendalian dalam proses penyusunan laporan keuangan. 
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Problem faktualnya KMK Nomor 32/KMK.09/2013 belum diarahkan langsung 

untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan pengendalian dalam proses 

penyusunan LKK/L, LKBUN, dan LKPP. Hal tersebut karena metodologi KMK 

Nomor 32/KMK.09/2013 yang mengidentifikasi risiko dan kelemahan 

pengendalian berbasis kegiatan belum selaras dengan kerangka ICOFR yang 

mengidentifikasi risiko dan kelemahan pengendalian berbasis akun signifikan. 

Hal tersebut mengakibatkan proses perbaikan terhadap kelemahan pengendalian 

intern penyusunan LKK/L, LKBUN, dan LKPP belum dapat dilakukan secara 

efektif sehingga masih ditemukan kelemahan pengendalian internal oleh BPK RI 

yang dapat  memengaruhi opini BPK RI terhadap laporan keuangan, baik LKK/L, 

LKBUN, maupun LKPP. 

BPK RI menyatakan adanya kelemahan pengendalian internal dalam proses 

penyusunan LKPP sebagaimana tampak pada Grafik Efektivitas pengendalian 

internal di atas. Pada LKK/L, selama kurun waktu 2010 s.d. 2014 masih terdapat 

beberapa K/L yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini 

TMP merupakan bukti adanya kelemahan pengendalian internal dalam proses 

penyusunan LKK/L. 

 

Theoretical Background 
Untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam atas problem faktual 

tersebut diperlukan theoretical background dengan suatu grand theory. Grand 

theory (Mills 1959) merupakan bentuk abstrak tertinggi suatu peneorian yang 

tersusun atas konsep-konsep yang diprioritaskan agar dapat mengerti dunia sosial. 

Grand theory menjelaskan secara umum suatu teori tanpa terkait dengan lokasi, 

kelas, pendidikan, dan variable tertentu lainnya.  

Grand theory terkait dengan masalah faktual tersebut adalah management 

control systems (MCS). Studi awal mengenai MCS memandang sistem 

pengendalian manajemen sebagai pengendalian yang bersifat formal bernuansa 

sibernetika (otomatis) yang fokus pada penggunaan sistem informasi akuntansi 

dan keuangan (Carenys 2010). Informasi akuntansi dan keuangan dapat 

dimanfaatkan oleh manajemen dalam mengambil keputusan-keputusan penting 

yang dapat meningkatkan laba dan ekspansi organisasi. Fokus terhadap sistem 

pengendalian yang terkait dengan hal tersebut dapat menjamin kelangsungan 

organisasi di masa depan. MCS meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. 

Selain itu dalam hubungannya dengan pengendalian terdapat teory X dan 

teory Y yang dikenalkan oleh McGregor, yang diakui dalam buku Theory 

Building in Applied Disciplines (Swanson and Chermack 2013) sebagai grand 

theory karena berusaha menjelaskan secara umum perilaku manusia/sistem 

manusia terlepas dari lokasi, kelas, pendidikan, dan variabel lainnya. Teori X 

berlandaskan atas proposisi bahwa manajemen bertanggung jawab terhadap 

pengorganisasian unsur-unsur usaha yang produktif dengan membujuk, 

memberikan imbalan, menghukum, dan melakukan pengendalian aktivitas 

pegawai yang berada dalam organisasi tersebut. Teori X menempatkan hubungan 

eksklusif antara pengendalian eksternal terhadap perilaku. Teori Y berlandaskan 

atas proposisi bahwa manajemen bertanggung jawab terhadap pengorganisasian 

unsur-unsur usaha yang produktif dengan mengatur kondisi dan metode operasi 

organisasi sehingga orang-orang dapat mencapai tujuan mereka sendiri yang 

terbaik dengan mengarahkan usaha-usahanya terhadap tujuan-tujuan organisasi. 
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Teori Y lebih cenderung kepada pengendalian diri dan pengarahan diri terhadap 

perilaku. 

Teori yang terkait bagaimana mengarahkan usaha-usaha terhadap tujuan 

organisasi adalah teori tata kelola. Tata kelola, suatu sistem yang mengarahkan 

dan mengendalikan organisasi, akan memberikan transparansi, akuntabilitas, dan 

pengendalian proses entitas kepada para pemangku kepentingan yang berbeda 

(Magnusson 2007). Dengan kemampuannya memberikan pengendalian proses 

entitas sehingga dapat mencapai tujuan organisasi, maka tata kelola organisasi 

telah menjadi kebutuhan organisasi. Tujuan organisasi sulit tercapai tanpa tata 

kelola yang baik. 

Dalam organisasi modern, pekerjaan dibagi dua yaitu inti pekerjaan dan 

pengendalian untuk memperbaiki hasil dalam menghadapi ketidakpastian (Leitch 

2008). Inti pekerjaan merupakan hal yang penting namun pengendaliannya pun 

merupakan hal yang penting juga. Tindakan-tindakan para manajer dalam suatu 

pekerjaan sulit saling bersinergi bila tidak ada pengendalian terhadap inti 

pekerjaan. Suatu pekerjaan memiliki risiko tidak dapat mencapai tujuannya bila 

tidak ada sinergi di antara tindakan-tindakan para manajernya. Pengendalian 

merupakan aktivitas internal yang ada dalam suatu organisasi dan dirancang 

untuk mengoordinasikan tindakan-tindakan para manajer (Otley and Soin 2014). 

Oleh karena itu, pengendalian memiliki peran yang strategis dalam 

organisasi. Pengendalian memiliki beberapa fungsi, yaitu: perencanaan, 

pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian itu sendiri (Burkov et al. 

2015). Bila pengendalian tidak efektif maka fungsi-fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian itu sendiri tidak dapat berjalan 

dengan baik dan berdampak bagi pencapaian tujuan organisasi. 

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara, diperlukan 

pekerjaan untuk mengelola keuangan negara dan pengendaliannya. Dengan 

adanya pengendalian yang efektif, diharapkan ketidakpastian akan keuangan 

negara dapat dihadapi dan dikendalikan dengan baik dengan berjalannya fungsi 

perencanaan, pengorganisaasian, pemotivasian, dan pengendalian pengelolaan 

keuangan negara sehingga tujuan pengelolaannya dapat tercapai. Oleh karena itu, 

suatu sistem Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Negara berbasis 

Penilaian Mandiri yang efektif perlu dirancang bangun. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Perumusan masalah dilakukan dengan memerhatikan penelitian yang ada 

tentang ICOFR atas pengelolaan keuangan negara sehingga didapatkan research 

gapnya, Perumusan masalah juga dilakukan dengan membandingkan kebutuhan 

ICOFR yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara dan juga dikehendaki oleh BPK RI dengan pengendalian 

internal atas pengelolaan keuangan negara yang ada dengan konsep CSA-nya. 

 

Hasil-hasil Penelitian tentang ICOFR 
Penelitian tentang ICOFR atas pengelolaan keuangan negara di luar 

Indonesia di antaranya adalah: 

1. Agbenyo (2018) yang meneliti mengenai pengendalian internal yang 
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berdampak meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga 

merekomendasikan agar sistem pengendalian internal pelaporan keuangan 

dipantau dengan baik (Agbenyo et al. 2018). 

2. Berkowitz (2005) yang meneliti mengenai metodologi terstruktur yang dapat 

digunakan oleh federal agencies di Amerika Serikat agar dapat mematuhi 

penilaian ICOFR dan persyaratan dokumentasinya, yang menghasilkan 

simpulan bahwa federal agencies harus mendokumentasikan dokumen terkait 

ICOFR dan federal agencies memertimbangkan suatu internal control 

framework terintegrasi, demikian juga penelitian McNally (2013).  

3. Hamilton (2007), Tsay (2010), serta Melvile dan Hafen (2013)  

mengungkapkan bahwa internal control framework yang sesuai adalah 

COSO, sedangkan Rubino dan Vitolla (2014) mengungkapkan COBIT 

merupakan internal control framework yang sesuai. 

4. Duquette (2005) meneliti perbedaan antara sektor komersial (private sector) 

dan sektor public di Amerika Serikat dalam menerapkan ICOFR sebagaimana 

diamanatkan SOX Section 404. Perbedaan terutama terkait  risk management, 

budaya, dan pelaporan keuangannya. 

5. Hawkins dan Hardwick (2005) meneliti tentang revisi OMB Circular No. A-

123, Management’s Responsibility for Internal Control untuk merespon 

Sarbanes-Oxley Act of 2002 dan penerapannya pada sektor publik di Amerika 

Serikat. Hasilnya perlunya internal control framework yang terintegrasi, 

bukan yang terisolasi dari perangkat manajemen. Internal control harus built 

in di dalam manajemen dan menjadi bagian dari siklus perencanaan, 

penganggaran, pengelolaan, akuntansi, dan auditing. Pengendalian yang 

tumpang tindih dan tidak memberikan nilai tambah harus dihilangkan. 

6. Tisone dan Hoyer (2005) meneliti tentang fase berikutnya dari ICOFR yaitu 

berupa continuous monitoring. Hal ini membuat ICOFR tidak hanya fokus 

kepada integritas dari internal control tetapi juga memberi nilai tambah dalam 

memantau efisiensi dan efektivitas proses bisnis. 

7. Dickins et al. (2009), Jacobus (2015), serta du Plessis dan Grobler (1999) 

meneliti tentang CSA.  

8. Selain penelitian tentang ICOFR atas pengelolaan keuangan negara di luar 

Indonesia, terdapat juga penelitian pada sektor publik di Malaysia yang 

menyarankan perlunya pemerintah Malaysia fokus pada pengendalian internal 

sektor publiknya (Abd Aziz et al. 2015).  

9. Selain sektor publik, terdapat penelitian ICOFR perusahaan di luar Indonesia 

yang menarik yaitu: penelitian tentang pengaruh ICOFR terhadap operasi 

perusahaan dan hasilnya berpengaruh ekonomi secara signifikan (Li et al. 

2015), serta penelitian tentang pengaruh kelemahan ICOFR dan hasilnya 

perbaikan atas kelemahan ICOFR meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

dan mengembalikan kepercayaan investor kepada keandalan laporan 

keuangan (Mihaela and Iulian 2012; Shi and Wang 2012), dan dalam hal 

terdapat kelemahan material akan berdampak pada rendahnya kinerja paska 

Initial Public Offering (IPO) (Zhang 2009). Selain itu, ICOFR yang efektif  

menguatkan manajemen keuangan (Uwaoma and Ordu 2015), meningkatkan 

kinerja organisasi (Dineshkumar and Kogulacumar 2008), meningkatkan 

kinerja keuangan melalui pengurangan keterjadian kecurangan (Jacob and 

Oluwafemi Philip 2016), mengurangi dampak kecurangan pada pelaporan 
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keuangan (Spatacean 2012), dan meningkatkan akuntabilitas keuangan 

(Aramide and Bashir 2015). Selain itu ada penelitian terkait hubungan antara 

pengendalian internal pelaporan keuangan dengan kualitas akrual (Doyle et 

al. 2007), hubungan isi keterbukaan laporan keuangan dengan pengendalian 

internal atas pelaporan keuangan (Gad 2016), dan penelitian yang menyatakan 

pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang bersifat voluntary itu 

berguna (Mohammadi and Shirzad 2015). 

Penelitian tentang ICOFR atas pengelolaan keuangan negara di Indonesia 

berupa penelitian  ICOFR atas pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah 

pusat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2004, dilakukan pada tahun 2016. Penelitian tersebut menghasilkan simpulan 

pengendalian internal dalam pelaporan keuangan memiliki hubungan yang 

penting terhadap penyajian laporan keuangan (Wicaksono 2016). Hasil yang 

sama diperoleh dalam penelitian tentang ICOFR atas pengelolaan keuangan 

negara oleh pemerintah daerah (pemda) (Fransiska et al. 2012; Fatimah et al. 

2013; Mulyani and Suryawati 2013; Indriasih 2014) serta penelitian pada 

pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Utara (Kewo 2017), penelitian pada 

pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat (Nugraha 2000), penelitian pada 

pemerintah kota Bandung (itasalsalina 2015), Kabupaten Kebumen (Syarifudin 

2014), Kabupaten Semarang dan Kota Semarang (Harto 2012), Kota Padang 

(Putra and Amar 2015), Kabupaten Gorontalo Utara (Madjham et al. 2013), Kota 

Bukit Tinggi (Armando 2013), dan Kabupaten Lampung Timur (Santoso 2016). 

Penelitian-penelitian tersebut membahas pengaruh pengendalian internal atas 

penyusunan atau kualitas atau keterandalan laporan keuangan yang dihasilkan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat dipetakan penelitian penting terkait 

ICOFR. Penelitian penting tersebut ditunjukkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Topik penelitian terkait ICOFR 

Peneliti Framework Monitoring Integrasi  CSA Sektor Privat Sektor Publik 

Agbenyo (2018)  Ѵ   Ѵ  

Tisone & Hoyer (2005)  V   V  

Rubino & Vitolla (2014) COBIT Ѵ   Ѵ  

Melville & Hafen (2013) COSO    Ѵ  

McNally (2013) Ѵ    Ѵ  

Tsay (2010) COSO    Ѵ  

Hamilton (2007) COSO    Ѵ  

Berkowitz (2005) Ѵ    Ѵ  

Duquette (2005) Ѵ    V V 

Hawkins & Hardwick (2016)   Ѵ  Ѵ  

Burns & Simer (2013)   Ѵ  Ѵ  

Jacobus (2015)    Ѵ Ѵ  

Akbariah & Suratno (2018)      V 

Wulyan (2017)      V 

Wicaksono (2016)      V 

Dickins et al. (2009)    Ѵ V  

Du Plessis & Grobler (1999)    Ѵ V  
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Meskipun telah terdapat penelitian internal control framework namun 

penelitiannya masih menggunakan analisis deskriptif berdasarkan kuesioner 

dengan responden para pengguna internal control framework. Penelitian 

menggunakan persepsi responden tersebut kurang tepat mengingat suatu 

framework merupakan hasil suatu pemikiran para pakar sehingga pemilihannya 

mestinya melibatkan pendapat para pakar. Dengan demikian terdapat research 

gap pemilihan internal control framework dengan metodologi yang tepat, yaitu 

metodologi yang melibatkan para pakar internal control. Selain itu belum terdapat 

penelitian yang mengintegrasikan penelitian tentang framework, monitoring, 

built-in, maupun CSA. Pengintegrasian hal-hal tersebut memberikan kontribusi 

bagi implementasi ICOFR yang lebih tersistem. Oleh karena itu, penulis mencoba 

mengintegrasikan penelitian terkait framework, monitoring, maupun CSA.  

Pengintegrasian tersebut dapat dilakukan dengan suatu pendekatan rancang 

bangun sistem. 

 

Kebutuhan ICOFR berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 

Selain research gap tersebut, rumusan masalah dilakukan dengan 

membandingkan kebutuhan ICOFR yang dikehendaki oleh Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan juga dikehendaki oleh 

BPK RI dengan pengendalian internal atas pengelolaan keuangan negara yang 

ada. Kementerian Keuangan sebagai pihak yang terkait dengan pengelolaan 

keuangan negara berkewajiban menguatkan sistem pengendalian internal dengan 

melaksanakan CSA dalam kerangka ICOFR untuk memitigasi risiko-risiko yang 

dapat berdampak terhadap kewajaran laporan keuangan. Kementerian Keuangan 

telah berusaha meningkatkan pengendalian internnya sebagaimana yang 

dikehendaki oleh PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dengan terbitnya KMK 

Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Internal 

di lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 32/KMK.09/2013 

tentang Kerangka Kerja dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Internal 

di lingkungan Kementerian Keuangan. 

Keputusan-keputusan Menteri Keuangan tersebut telah menetapkan metode 

dan mekanisme yang baik dan terukur, yaitu berupa metode dan mekanisme 

pemantauan pengendalian utama dan pemantauan efektivitas implementasi untuk 

mengukur efektivitas implementasi pengendalian internal di tingkat aktivitas unit 

eselon I, kantor wilayah, dan kantor pelayanan, serta metode dan mekanisme 

evaluasi pengendalian internal tingkat entitas untuk mengukur efektivitas 

pengendalian internal di tingkat entitas unit eselon I, kantor wilayah, dan satuan 

kerja. Metode dan mekanisme tersebut dilaksanakan secara CSA, yaitu 

manajemen sendiri yang melakukan penilaian pengendalian internal yang mereka 

lakukan, bukan oleh pihak eksternal seperti auditor dan lain-lain. 

Metode dan mekanisme pemantauan pengendalian utama pada unit eselon I, 

kantor wilayah, dan kantor pelayanan dimulai dengan menyusun Tabel 

Rancangan Pengendalian (TRP) yang dimulai dengan menentukan aktivitas yang 

penting untuk dipantau pengendaliannya yang diantaranya didasarkan atas 

tingginya risiko bila aktivitas tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Semakin berisiko tinggi maka suatu aktivitas semakin berpeluang untuk dipilih 

sebagai aktivitas yang perlu dilakukan pemantauan pengendaliannya. Setelah 
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ditentukan aktivitas yang akan dipantau pengendaliannya, berikutnya ditentukan 

apa yang bisa salah dan pengendalian yang ada dalam aktivitas tersebut. Atas 

pengendalian yang ada, ditentukan pengendalian utama (key control) untuk 

dipilih sebagai pengendalian yang akan dipantau. Pengendalian lainnya yang 

tidak masuk katagori pengendalian utama akan diserahkan tanggung jawab 

pelaksanaannya kepada manajemen lini pertama. 

 

 

Pada metode dan mekanisme pemantauan pengendalian utama baru 

didapatkan gambaran persentase kepatuhan pelaksanaan pengendalian utama 

tersebut, tapi belum dapat diukur efektivitas implementasinya. Untuk dapat 

mengukur efektivitas implementasinya, ditetapkan metode dan mekanisme 

pemantauan efektivitas implementasinya dengan menetapkan tingkat 

penyimpangan yang dapat ditoleransi (tolerable deviation rate/TDR). Setiap 

ketidakpatuhan pelaksanaan pengendalian utama merupakan penyimpangan dan 

tingkat penyimpangannya dalam persentase diukur dari pembagian antara 

ketidakpatuhan dengan pengendalian utama pada setiap aktivitas yang terpilih 

dikalikan dengan 100%. Bila hasil pengukuran tingkat penyimpangan dalam 

persentase melebihi batas TDR maka akan dinyatakan tidak handal dan otomatis 

pengendalian utama tersebut tidak efektif. Bila hasil pengukuran tingkat 

penyimpangan dalam persentase masih dalam batas TDR maka akan dinyatakan 

handal dan selanjutnya diuji minimal dengan salah satu di antara metode yang pas 

di antara metode wawancara/FGD, observasi, dan reperformance. Bila pengujian 

tersebut tidak didapatkan hasil yang menolak kehandalan yang dihasilkan 

pengujian sebelumnya, maka pengendalian utama tersebut dinyatakan efektif. 

Sebaliknya, bila pengujian tersebut menghasilkan penolakan kehandalan yang 

dihasilkan pada tahap pengujian sebelumnya, maka pengendalian utama tersebut 

dinyatakan tidak efektif. 

Metode dan mekanisme evaluasi pengendalian internal tingkat entitas pada 

unit eselon I, kantor wilayah, dan kantor pelayanan, dimulai dengan penentuan 

butir-butir pengendalian yang ada pada setiap unsur pengendalian yaitu unsur 

lingkungan pengendalian, unsur penilaian risiko, unsur kegiatan pengendalian, 

unsur informasi dan komunikasi, serta unsur pemantauan. Setiap butir 

pengendalian tersebut diuji minimal dengan satu metode dari metode reviu 

dokumen, wawancara, survei, dan observasi. Sebagai kelanjutan dari metode dan 

mekanisme di atas, ditetapkan metode dan mekanisme penyusunan simpulan atas 

pengendalian internal pada unit eselon I, kantor wilayah, dan kantor pelayanan 

yang menjadi bahan untuk asersi manajemen pada unit eselon I, kantor wilayah, 

dan kantor pelayanan, atas pengendalian internal terhadap entitas dan aktivitas di 

unitnya. 

Meskipun pemerintah telah berusaha meningkatkan pengendalian internnya, 

namun BPK RI (2015) menyatakan bahwa sampai dengan tahun 2015 belum ada 

kejelasan mengenai desain dan implementasi CSA dalam kerangka ICOFR. 

Ketidakjelasan desain dan implementasi CSA sebagaimana dikemukakan dalam 

Pendapat BPK RI bermula dari belum adanya sistem ICOFR di sektor publik. 

Sistem ICOFR yang telah jelas desain dan implementasinya adalah di sektor 

swasta karena SOX Act pada dasarnya lahir karena tuntutan di sektor swasta. 

Selain ketidakjelasan desain dan implementasi CSA, BPK RI menyatakan bahwa 
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sejak tahun 2004 pernyataan tanggung jawab pemerintah sebagai pendukung 

laporan keuangan belum dilengkapi dengan metode dan mekanisme yang baik 

dan terukur sehingga pemerintah tidak memiliki asersi awal atas sistem 

pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang akan digunakan oleh BPK RI sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. 

Pendapat BPK RI tersebut dapat dipahami mengingat KMK Nomor 

32/KMK.09/2013 yang mengatur mengenai metode dan mekanisme yang terukur 

atas sistem pengendalian internal baru mengatur pernyataan pengendalian internal 

oleh manajemen pada tingkat unit eselon I dan unit-unit satker di bawahnya dan 

belum mengatur mengenai pernyataan pengendalian internal pada tingkat 

kementerian sebagai pernyataan tanggung jawab pemerintah. Metode dan 

mekanisme terukur atas sistem pengendalian internal tersebut juga masih bersifat 

umum karena diawali dengan penentuan aktivitas yang akan dikendalikan dan 

bukan diawali dengan penentuan akun signifikan sebagaimana yang ada dalam 

kerangka ICOFR. Dengan demikian pada tingkat unit eselon I dan unit-unit satker 

di bawahnya telah ada rancangan metode dan mekanisme yang terukur atas 

sistem pengendalian internal namun sistemnya belum sesuai dengan kerangka 

ICOFR. Hal itu mengindikasikan pada tingkat unit eselon I dan unit-unit satker di 

bawahnya telah ada CSA atas pengendalian internal tetapi belum sesuai dengan 

kerangka ICOFR. Pada tingkat kementerian belum ada metode mekanisme 

terukur atas pengendalian internal dan juga dari sisi rancangannya belum 

didapatkan sistem ICOFR yang memberikan kemampuan memberikan asersi awal 

atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang menjadi tuntutan BPK. Hal tersebut menunjukkan pada tingkat 

kementerian belum ada CSA atas pengendalian internal dan belum ada rancangan 

sistem ICOFRnya. 

Oleh karena itu, diperlukan sistem Pengendalian Internal atas Pelaporan 

Keuangan Negara berbasis Penilaian Mandiri pada tingkat kementerian. Untuk 

merancang bangun sistem ICOFR tersebut diperlukan internal control framework 

yang sesuai. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Price Waterhouse Coopers 

pada tahun 2016 yang melibatkan 26 perusahaan global besar yang jumlahnya 

hampir setengahnya tercatat di Oslo Stock Exchange yang merepresentasikan 13 

industri berbeda, hanya mendapat nilai 52% terkait internal control framework 

yang sesuai (PWC 2016). 

Terdapat beberapa internal control framework yang ada, di antaranya 

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) 

Internal control framework, Criteria of Control (CoCo), Control Objective for 

Information and related Technology (COBIT), dan lain-lain. Mengingat terdapat 

berbagai macam internal control framework, diperlukan asumsi-asumsi strategis 

dalam memilih internal control framework yang ada. Selain itu 

mempertimbangkan bahwa ICOFR merupakan penilaian yang dilakukan oleh 

manajemen sendiri (CSA) maka perlu disusun desain CSA yang implementatif 

berdasarkan sistem ICOFR tingkat kementerian yang dirancang. 

 

Pertanyaan Penelitian 

Dengan demikian diperlukan penelitian untuk menjawab beberapa 

pertanyaan, yaitu: 
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1. Bagaimana internal control framework yang sesuai untuk ICOFR atas 

pengelolaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan metodologi yang 

tepat? 

2. Bagaimana rancang bangun sistem pengendalian internal atas pelaporan 

keuangan negara yang sesuai di Indonesia? 

3. Bagaimana menyusun desain CSA yang implementatif berdasarkan sistem 

Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Negara berbasis Penilaian 

Mandiri yang dirancang? 

Dengan demikian dapat dirumuskan masalah yang dihadapi adalah perlunya 

sistem Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Negara berbasis Penilaian 

Mandiri yang dapat memberikan output berupa desain dan implementasi CSA 

sebagaimana yang dikehendaki oleh BPK RI. Perancangan sistem Pengendalian 

Internal atas Pelaporan Keuangan Negara berbasis Penilaian Mandiri tersebut 

melibatkan Kementerian Keuangan, BPK RI, BPKP, asosiasi profesi, unit-unit 

satuan kerja, dan pakar internal control. Banyaknya pihak yang berkepentingan 

dengan perancangan sistem ICOFR ini  menimbulkan situasi problematis yang 

dihadapi dalam merancang bangun sistem Pengendalian Internal atas Pelaporan 

Keuangan Negara berbasis Penilaian Mandiri. Kementerian Keuangan 

berkepentingan sistem yang akan dirancang bangun dapat membantu menjadikan 

LKPP mendapat opini WTP. BPK RI dan asosiasi profesi auditor internal 

pemerintah berkepentingan agar sistem ICOFR yang dirancang bangun bisa 

menghasilkan output pernyataan manajemen yang menjadi asersi awal tentang 

pengendalian internal atas laporan keuangan untuk menjadi dasar pemeriksaan 

yang mereka lakukan. BPKP berkepentingan agar sistem ICOFR sesuai dengan 

PP Nomor 60 tahun 2008 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-

690/K/D4/2012. Unit-unit satuan kerja berkepentingan agar sistem ICOFR tidak 

menambah beban kerja dan menyulitkan mereka. Pakar internal control 

berkepentingan sistem ICOFR dirancang bangun sesuai dengan internal control 

framework yang ada. 

Kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut dapat menimbulkan 

konflik antar kepentingan. Konflik antar kepentingan menimbulkan situasi 

problematis. Bila tidak dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai, situasi 

problematis tersebut akan mengganggu perancangan sistem ICOFR yang efektif 

karena kurangnya dukungan semua pihak. Oleh karena itu, situasi problematis 

tersebut harus dapat dianalisis dan diberikan rekomendasi tindakannya agar 

rancang bangun sistem ICOFR dapat memenuhi ekspektasi semua pihak dan 

dapat diimplementasikan. 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Merumuskan internal control framework yang sesuai untuk pengelolaan 

keuangan negara di Indonesia. 

2. Merancang bangun sistem Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan 

Negara yang sesuai untuk pengelolaan keuangan negara di Indonesia. 

3. Mendesain CSA yang implementatif berdasarkan sistem Pengendalian 

Internal atas Pelaporan Keuangan Negara berbasis Penilaian Mandiri. 
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Manfaat Penelitian 

 

Sistem ICOFR yang sesuai serta desain CSA yang implementatif 

bermanfaat bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam mengendalikan 

pengelolaan keuangan negara di Indonesia dan dapat menindaklanjuti 

rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2015) terkait 

pengendalian internal atas pengelolaan keuangan negara. Sistem ICOFR 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyajian pengelolaan keuangan negara.  

Pemerintah dapat menjadikan sistem Pengendalian Internal atas Pelaporan 

Keuangan Negara berbasis Penilaian Mandiri yang dihasilkan oleh penelitian ini 

sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan/keputusan Presiden yang 

mengatur mengenai pengendalian pengelolaan keuangan negara, desain CSA atas 

pengelolaan keuangan negara, serta implementasinya.  Hasil penelitian ini juga 

memberikan kontribusi ilmiah di dalam ilmu pengetahuan dan dunia penelitian 

terutama terkait riset dan eksplorasi kajian ilmiah di bidang manajemen di 

Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan oleh akademisi dalam 

pengembangan kurikulum pendidikan untuk menghasilkan lulusan sarjana di 

bidang manajemen yang memahami dan menguasai ICOFR atas pengelolaan 

keuangan dan implementasi CSAnya. 

 

Ruang Lingkup  Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan untuk merancang bangun sistem Pengendalian 

Internal atas Pelaporan Keuangan Negara berbasis Penilaian Mandiri di Indonesia 

dan desain CSA yang implementatif.  Sistem yang akan dibangun perlu 

mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan mulai dari unsur 

pemerintah, BPK RI, hingga para pengelola satker yang terlibat dalam 

pengelolaan keuangan negara. Penelitian akan menggali aspek-aspek yang 

menyangkut internal control framework yang sesuai serta peran dan kontribusi 

para pemangku kepentingan dalam penyusunan model pengendalian internal atas 

pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Hasil kajian selama proses penelitian 

akan diolah menjadi sistem Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan 

Negara berbasis Penilaian Mandiri di Indonesia. 

 

Kebaruan Penelitian 

 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kebaruan dalam bentuk: 

1. Internal Control Framework yang sesuai untuk sistem ICOFR atas 

pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang dihasilkan dengan 

menggunakan metode yang tepat, yang melibatkan pandangan para pakar. 

2. Pengintegrasian internal control framework, monitoring, control self 

assessment dengan pendekatan rancang bangun sistem. 

3. Desain Sistem Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan Negara 

Berbasis Penilaian Mandiri dengan menggunakan pendekatan rancang 

bangun sistem. 

Desain Sistem Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan Negara 
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Berbasis Penilaian Mandiri merupakan kebaruan karena berkontribusi positif 

secara signifikan pada pengembangan ilmu-ilmu dan praktik yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan Negara. Kontribusi dari  desain yang dihasilkan di 

antaranya: 

a. Memberikan mekanisme koreksi sehingga dapat dipastikan perbaikan atas 

defisiensi yang terjadi sehingga meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

Negara dengan penerapan teknik continuous monitoring sebagai tindak lanjut 

dari pendapat Tisone & Hoyer (2005) terkait pentingnya continuous 

monitoring dalam penerapan ICOFR. 

b. Mewujudkan ICOFR yang terintegrasi dalam pelaporan keuangan Negara 

sebagaimana yang disarankan oleh Hawkins & Hardwick (2005) agar ICOFR 

built ini di dalam suatu proses pelaporan keuangan.. 

c. Mengintegrasikan CSA dalam ICOFR sesuai pendapat Dickins et al. (2009) 

dan du Plessis & Glabber (1999). 

d. Didasarkan atas internal control framework yang dipilih dengan 

menggunakan metodologi ilmiah penyeleksian pilihan-pilihan yaitu AHP, 

yang menurut Saaty and Vargas (2001) merupakan sebuah pendekatan dasar 

untuk pengambilan keputusan, yang dirancang secara rasional dan intuitif 

untuk menyeleksi yang terbaik dari pilihan yang dievaluasi dengan 

mempertimbangkan beberapa kriteria. Sebelumnya pemilihan internal control 

framework yang ada tidak didasarkan atas metodologi multicriteria decision 

AHP tetapi hanya berupa persepsi dari responden (Melville & Hafen 2013) 

ataupun assessment dan lain-lain (Rubino & Vitolla 2014; Tsay 2010; 

Hamilton 2007). 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Konsep Rancang Bangun Sistem 

 

Rancang bangun sistem terdiri dari dua istilah rancang bangun (design) dan 

sistem (system). Untuk bisa memahami makna kesatuan dari rancang bangun 

sistem, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian rancang bangun dan definisi 

sistem. Setelah itu baru dapat ditarik simpulan pengertian dari rancang bangun 

sistem. 

Rancang bangun menurut Shumate dan Keller  adalah suatu penentuan dari 

keseluruhan arsitektur sistem untuk memenuhi persyaratan sistem yang esensial 

(Dennis et al. 2012). Berbeda dengan Shumate dan Keller yang langsung 

mendefinisikan rancang bangun sebagai suatu penentuan dari keseluruhan 

arsitektur sistem, pakar lain  berpendapat rancang bangun merupakan istilah yang 

sulit dipahami (Giachetti 2010). Meskipun sulit dipahami, konsep rancang 

bangun dapat digambarkan dalam berbagai cara, yaitu bisa sebagai proses 

pengambilan keputusan, sebagai proses pencarian, dan proses solusi masalah. 

Giachetti (2010) menyatakan bahwa sudut pandang rancang bangun sebagai 

proses solusi masalah lebih bermanfaat dibandingkan dengan sudut pandang 

lainnya. Rancang bangun menitik beratkan pada sebuah solusi konseptual dalam 

memenuhi persyaratan (Larman 2002). 




