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Auditor Engagement 
untuk Mendukung 

Pengawasan Intern yang 
Agile

Rubiyanto Pratomo Aji,
Auditor pada Deputi Akuntan Negara

Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengeta-

huan dan teknologi mendorong 
organisasi melakukan perubahan 
yang mengikuti perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
terkini. Misalnya, pengembangan 
dan penggunaan teknologi infor-
masi berbasis web maupun mobile 
dengan konten yang terus ber-
tambah dan diperbarui mengikuti 
produk atau layanan terbaru yang 
diberikan organisasi. Penggunaan 
dan pengembangan teknologi in-
formasi tersebut mendorong per-
baikan proses bisnis dan pengam-
bilan keputusan dilakukan secara 
lebih cepat daripada sebelumnya. 
Pengambilan keputusan yang te-
pat dan cepat oleh manajemen 
memerlukan informasi yang aku-
rat dan relevan. Untuk itu, mana-
jemen sebagai stakeholder meminta 
aparat pengawasan intern untuk 
memberikan konsultasi maupun 
assurance sehingga dapat memberi-
kan wawasan dan keyakinan yang 

memadai dalam pengambilan 
keputusan yang tepat dan cepat 
tersebut. Namun, waktu pelak-
sanaan pengawasan intern yang 
lama berpotensi menghambat pen-
gambilan keputusan manajemen 
sehingga keputusan dan proses 
bisnis menjadi tidak optimal. Se-
lain itu, pelaksanaan pengawasan 
intern tersebut kadang tidak un-
tuk memenuhi atau merespon 
kebutuhan stakeholder-nya yang di-
namis dalam menjalankan proses 
bisnis organisasi untuk mencapai 
tujuannya, namun lebih pada 
pemenuhan target kinerja dari 
aparat pengawasan intern. Dengan 
demikian, metode dan prosedur 
kerja yang dilakukan aparat pe- 
ngawasan intern sebagai lini ke-
tiga pertahanan dalam organisasi 
juga perlu diselaraskan untuk 
mendukung pengambilan kepu-
tusan yang cepat dengan assurance 
yang memadai. Siap tidak siap, 
paradigma pengawasan intern be-
rubah. Perannya dalam organisasi 
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semakin dibutuhkan, tidak hanya 
memberikan assurance, konsultasi 
juga antisipasi yang diharapkan 
membantu manajemen organisa-
si dalam mengambil keputusan. 
Oleh karena itu, aparat penga-
wasan intern perlu menerapan 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
terkini menjadi bahan perubahan 
dan perbaikan dalam pelaksanaan 
pengawasan intern yang lebih 
efisien dan efektif dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi.

S a l ah  s a tu  me tode  dan 
prosedur kerja terkini yang dapat 
digunakan oleh aparat penga-
wasan intern adalah pengawasan 
intern yang agile (agile internal audit). 
Deloitte (2017) menyatakan bahwa 
stakehoder membutuhkan assurance 
yang lebih efisien, saran yang 
lebih baik dalam menjalankan 
proses bisnis dan pengendalian-
nya, serta mengedepankan antisi-
pasi risiko, sehingga memerlukan 
perubahan metodologi melalui 
pendekatan pengawasan intern 
yang agile. Metode dan prosedur 
pengawasan intern yang agile me-
merlukan proses yang cepat, tepat, 
dan berkualitas, serta dilakukan 
secara berulang untuk memenuhi 
kebutuhan stakeholder yang berbe-
da-beda dan kompleks maupun 
kebutuhan baru yang muncul 
setelah pengawasan intern yang 
agile dilaksanakan. Komponen 
pengawasan intern yang agile, se- 
perti komposisi puzzle yang terdiri 
dari potongan-potongan kecil ha-
rus dirangkai secara tepat sehingga 
menjadi bentuk atau gambar yang 
utuh dan bermakna dan dapat 
dimengerti oleh pelaksana penga-
wasan intern maupun stakeholder 
terkait. Dalam menyusun pemaha-
man akan sulit apabila pihak-pi-
hak yang diberikan pemahaman 
memberikan tanggapan yang ku-
rang baik bahkan berbeda dengan 

yang diharapkan oleh pihak yang 
memberikan pemahaman. Puzzle 
yang disusun malah menghasilkan 
gambar lain di luar ekspektasi 
yang diharapkan. Oleh karena itu, 
keterlibatan dan kolaborasi an-
tara auditor dan stakeholder dalam 
mewujudkan pengawasan intern 
yang agile mutlak diperlukan agar 
menghasilkan output yang diharap-
kan dan mampu memenuhi hara-
pan stakeholder.

Pembahasan
Pengawasan intern yang agile 

lebih seperti ombak kecil yang 
bergerak dan menggulung secara 
terus menerus sehingga mampu 
merubah kontur daratan dengan 
cara lebih halus. Hal ini berarti 
rentang proses bisnis yang dilaku-
kan pengawasan intern yang agile 
lebih pendek, namun berulang 
kembali mengikuti alur proses 
bisnis dan hasilnya dapat mem-
pengaruhi pengambilan kepu-
tusan stakeholder pada saat ini 
maupun rencana ke depan. Pe- 
ngawasan intern yang agile dapat 
dilakukan pada setiap tahapan 
proses bisnis bukan ketika proses 
bisnis selesai menghasilkan output 
sehingga pengawasan intern dapat 
dilakukan beberapa kali sesuai ke-
butuhan dalam proses bisnis yang 
dinamis (menyesuaikan keadaan 
atau mengakomodasi perubah-
an). Namun, pengawasan intern 
yang agile tetap akan melewati 
proses umum pengawasan intern 
meliputi perencanaan, pelaksa-
naan, dan pelaporan. Pendeka-
tan pengawasan intern yang a- 
gile memungkinkan perencanaan 
pengawasan intern diperbarui 
atau disesuaikan dengan tujuan 
dan kebutuhan stakeholder selama 
sumber daya yang dibutuhkan 
tersedia. Pengawasan intern yang 
agile merupakan seperangkat me- 
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todologi untuk tanggap terhadap 
perubahan dalam rangka mem-
berikan rekomendasi perbaikan 
yang berkelanjutan. Pengawasan 
intern yang agile menurut Deloitte 
(2017) berfokus pada kebutuhan 
stakeholder, mempercepat siklus 
pengawasan intern, mendorong 
wawasan yang tepat, mengurangi 
upaya/kegiatan yang sia-sia, dan 
dokumentasi yang lebih sedikit. 
Secara ringkas, pengawasan intern 
yang agile meminta auditor intern 
dan stakeholder untuk menentukan 
output (seperti tingkat assurance dan 
risiko dalam pencapaian tujuan) 
yang disepakati pada awal penu-
gasan. Pengawasan intern yang 
agile juga memprioritaskan penu-
gasan pengawasan intern berdasar-
kan kepentingan dan urgensi, 
serta kesiapan untuk melakukan 
penugasan pengawasan intern. 
Hal ini berarti pemberian layanan 
pengawasan intern dilakukan 
secara cepat setelah benar-benar 
siap untuk melakukan penugasan 
pengawasan intern, di mana au-
ditor intern fokus menilai risiko 
dan pengendalian sejalan dengan 
proses bisnis dan keputusan yang 
diambil manajemen, dan mere-
komendasikan tindakan korektif, 
serta perubahan lain yang diper-
lukan sesuai dengan output yang 
disepakati. 

Selanjutnya, Deloitte (2017) 
menyatakan bahwa pengawasan 
intern yang agile memerlukan 
peningkatan keterlibatan audi-
tor untuk bekerja sama dengan 
stakeholder dalam mengidentifikasi 
sumber daya yang dibutuhkan 
dan memfokuskan pekerjaan pada 
faktor-faktor yang mendukung 
kinerja dan bisnis namun tetap 
mempertahankan objektivitas. 
Pelaporan tidak berfokus pada 
dokumentasi penugasan, tetapi 
pada penyediaan wawasan bagi 

stakeholder, disajikan dengan lebih 
singkat dan lebih banyak visual. 
Hal ini berarti laporan diterbit-
kan segera setelah wawasan yang 
disepakati  pada awal penugasan 
diperoleh dalam rangka mem-
berikan wawasan bagi stakeholder, 
seperti informasi mengenai risiko, 
tantangan, dan peluang yang 
dapat diambil oleh manajemen. 
Wawasan yang diterima stakeholder 
tersebut akan mendorong keputu-
san bisnis dapat diambil dengan 
lebih baik. Sebagai tindak lanjut-
nya, stakeholder dapat melakukan 
inovasi dan mengembangkan ren-
cana kerja yang lebih fleksibel, di-
mutakhirkan terus menerus untuk 
mendorong capaian kinerja orga- 
nisasi berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari pengawasan intern 
yang agile. Selain itu, setelah 
mendapatkan wawasan berdasar-
kan pengawasan intern yang agile, 
auditor dan stakeholder menyepakati 
apakah pengawasan intern dilan-
jutkan kembali atau tidak karena 
assurance dan/atau informasi yang 
dibutuhkan telah memadai. De-
ngan demikian, auditor dapat ber-
alih dan berfokus pada tujuan dan 
kebutuhan stakeholder yang lain.

Menariknya penerapan pe- 
ngawasan intern yang agile tidak 
semata-mata mengenai peruba-
han metode pelaksanaan penga-
wasan intern, tetapi juga peruba-
han pola pikir dan kompetensi 
SDM pelaksananya, yaitu auditor 
internal. Tanpa adanya peruba-
han pola pikir yang mendorong 
perubahan perilaku dari auditor 
internal sulit rasanya pengawasan 
intern yang agile dapat dilak-
sanakan dengan optimal. Perilaku 
tersebut akan terlihat dalam tin-
dakan auditor internal yang 
salah satunya tercermin secara 
fisik melalui auditor engagement. 
Secara konsep, pengawasan in-
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tern yang agile mempunyai siklus 
pengawasan intern yang pendek 
dan cepat sehingga memerlukan 
auditor yang proaktif, dan mau 
terlibat dalam pemenuhan ke-
butuhan stakeholder yang dinamis 
serta mampu berkolaborasi den-
gan pihak-pihak yang dilakukan 
pengawasan intern melalui ko-
munikasi yang intens. Engagement 
auditor tidak dapat diabaikan 
karena proses pengawasan intern 
yang agile dilakukan oleh audi-
tor selaku sumber daya manusia 
(SDM) pelaksana pengawasan 
intern. Selain itu, auditor yang 
kompeten juga diperlukan untuk 
menjalankan pengawasan intern 
yang agile. Untuk Mendapatkan 
auditor yang kompeten tentu saja 
bukanlah hal yang mudah. Aparat 
pengawasan intern harus menge-
lola dan mengembangkan audi-
tornya sehingga dapat berkinerja 
dengan optimal. Namun, dalam 
penerapan pengawasan intern 
yang agile ini, aparat pengawasan 
intern kadang terkendala de-
ngan adanya keterbatasan jumlah 
maupun kualitas auditor untuk 
mendukung proses bisnis yang 
baru (agile) tersebut. Keterbatasan 
tersebut dapat menghambat ren-
cana atau kapasitas pengawasan 
intern yang akan dilakukan tidak 
terpenuhi. Apabila hal tersebut 
terjadi, engagement auditor yang 
kuat akan meminimalisasi keku-
rangan atau keterbatasan jumlah 
dan kualitas auditor, karena au-
ditor terdorong untuk berkontri-
busi lebih dalam berbagai penu-
gasan yang dinamis maupun aktif 
mengikuti pengembangan diri 
yang disiapkan organisasi dengan 
penuh semangat dan keikhlasan 
(sukarela). Semangat dan keikh-
lasan (sukarela) ini yang diperlu-
kan agar pengawasan intern yang 
agile dapat terwujud. 

Tak salah apabila keberhasilan 
menghadirkan engagement dalam 
hati, pikiran, dan tindakan pada 
saat auditor melaksanakan penga-
wasan intern akan menghasilkan 
kinerja yang baik secara lebih 
cepat untuk mendukung tujuan 
organisasi. Ulrich, et al. (2009) me- 
nyatakan bahwa engagement sebagai 
suatu komitmen dari pegawai un-
tuk bersedia mencurahkan daya 
upaya bagi keberhasilan organi-
sasi. Hal ini berarti auditor yang 
memiliki engagement akan memili-
ki komitmen dan aktif berkinerja 
bagi organisasinya yang terkadang 
melebihi tanggung jawabnya. 
Namun, hal tersebut perlu diim-
bangi dengan pengembangan 
kompetensi auditor yang cukup 
sehingga dapat menjalankan pe- 
ngawasan intern secara maksimal. 
Hal ini sejalan dengan Noe, et al. 
(2012) yang menyatakan bahwa 
engagement mengacu pada tingkat 
komitmen dan keterlibatan pega-
wai dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawab yang diberikan. 
Hal ini berarti engagement tidak 
sekadar komitmen, tetapi juga tin-
dakan yang didasari perasaan ikut 
memiliki dalam meningkatkan 
efektivitas kerja dan organisasi. 
Engagement semua pihak dalam 
organisasi, terutama engagement 
auditor internal tentunya akan 
mendorong proses pengawasan 
intern yang agile dapat terus ber-
langsung dan berkembang secara 
berkelanjutan. Oleh karena itu, 
aparat pengawasan intern perlu 
mengelola dan meningkatkan au-
ditor engagement sehingga auditor 
mau dan mampu menerapkan 
pengawasan intern yang agile.

Albrecht, et al. (2015) menya-
takan bahwa terdapat tiga elemen 
yang diperlukan dalam pengelo-
laan engagement, yaitu perjanjian 
kinerja, fasilitas engagement (pela-
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tihan dan pengembangan), dan 
umpan balik penilaian kinerja 
dan engagement. Perjanjian kinerja 
menjadi pedoman dan arah kerja 
dalam mencapai target kinerja 
pengawasan intern yang ditetap-
kan bagi auditor. Dengan demiki-
an, pencapaian kinerja berdasar-
kan target rencana pengawasan in-
tern yang agile merupakan bentuk 
komitmen auditor dalam berkon-
tribusi bagi pencapaian tujuan 
organisasi. Untuk mendukung 
komitmen pencapaian kinerja, au-
ditor harus memiliki kompetensi 
yang diperlukan sehingga dapat 
memberikan wawasan bagi ma-
najemen dalam pencapaian target 
organisasi. Hal ini berarti aparat 
pengawasan intern perlu menye-
diakan fasilitas engagement (pelati-
han dan pengembangan) yang te-
pat bagi para auditornya. Fasilitas 
engagement ini untuk menyiapkan 
auditor secara fisik dan mental da-
lam berpikir dan bertindak pada 
saat melaksanakan pengawasan in-
tern yang agile. Hasil pengawasan 
intern tersebut diharapkan tidak 
malah menimbulkan dan/atau 
merusak proses bisnis organisasi 
akibat dari kesalahan dan/atau 
terlambatnya pengambilan kepu-
tusan yang disebabkan ketidakte-
patan rekomendasi dari auditor 
yang tidak kompeten maupun 
dikarenakan ketidaksiapan aparat 
pengawasan intern dalam me- 
nerapkan pengawasan intern yang 
agile. Fasilitas enggagement berupa 
pelatihan dan pengembangan au-
ditor untuk mendukung kinerja 
sebagai lini ketiga pertahanan 
organisasi dilakukan berdasarkan 
analisis kebutuhan kompetensi 
dan anggaran yang tersedia. Pelak-
sanaan pelatihan dan pengemba- 
ngan diharapkan tidak menggang-
gu penugasan auditor sehingga 
aparat pengawasan intern tempat 

auditor bekerja tetap dapat mem-
berikan peran assurance, konsultasi 
maupun antisipasi bagi organisasi. 
Pelatihan dan pengembangan terse-
but diprioritaskan pada pemenu-
han kebutuhan pengetahuan, 
keterampilan, dan perilaku yang 
diperlukan untuk dapat menerap-
kan pengawasan intern yang agile. 
Selanjutnya, engagement dan ki- 
nerja auditor dalam melaksanakan 
pengawasan intern yang agile perlu 
diberikan penilaian. Hal ini un-
tuk memberikan umpan balik da-
lam rangka meningkatkan pelak-
sanaan pengawasan intern yang 
agile. Pengelolaan engagement juga 
harus mempertimbangkan ting-
katan kompetensi auditor dan in-
sentif yang menyertainya sehingga 
diharapkan dapat mempertahan- 
kan bahkan meningkatkan auditor 
engagement untuk mendukung pe- 
ngawasan intern yang agile.

 
Penutup

Pengawasan intern yang agile 
dibutuhkan untuk memenuhi ke-
butuhan stakeholder yang dinamis 
dengan waktu yang lebih cepat. 
Dengan demikian, pengawasan 
intern yang dilakukan diharapkan 
menjadi lebih efisien dan efektif 
dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi serta berpotensi lebih 
ekonomis dengan mengurangi 
upaya/kegiatan sia-sia yang tidak 
sesuai kebutuhan stakeholder-nya. 
Untuk dapat menerapkan penga-
wasan intern yang agile mengikuti 
proses bisnis yang ada, diperlukan 
metode pengawasan intern yang 
lebih fleksibel juga perubahan 
pola pikir dan kompetensi dari 
auditor melalui dukungan engage-
ment-nya.
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APIP sebagai Katalisator 
Gerakan Nasional Revolusi 

Mental

Ardeno Kurniawan S.E., M.Acc., Ak,
Auditor pada Inspektorat Kabupaten Sleman

Gerakan Nasional Revolusi 
Mental (GNRM) adalah sebuah 
konsep yang dicetuskan oleh 
Bung Karno dan menjadi salah 
satu program unggulan peme- 
rintahan Presiden Joko Widodo. 
Namun hingga saat ini, revolusi 
mental dinilai belum berhasil 
diimplementasikan secara efektif 
di nusantara.

Sebagai contoh, saat ini di 
Indonesia masih banyak kasus 
korupsi dan penyalahgunaan we-
wenang yang melibatkan aparat 
negara. Masyarakat dan korporasi 
juga masih sering melakukan 
berbagai penyimpangan, seperti 
memberi ‘pelicin’ ketika beruru-
san dengan aparat negara. Untuk 
itu, diperlukan sebuah terobosan 
dalam melaksanakan GNRM 
ini. Menjalankan GNRM, dalam 
memberantas korupsi misalnya, 
tidak cukup dengan cara-cara kon-
vensional. 

Pertama, kita perlu mema-
hami definisi revolusi mental. 
Dalam rangka memperingati ke-
merdekaan Indonesia di masa 

lalu, Bung Karno mendefinisikan 
revolusi mental sebagai satu gera-
kan untuk menggembleng manu-
sia Indonesia agar menjadi ma-
nusia baru, yang ‘berhati putih’, 
‘berkemauan baja’, ‘bersemangat 
rajawali’, dan ‘berjiwa api’ yang 
menyala-nyala. 

Definisi menurut Cambridge Dic-
tionary, revolusi adalah perubahan 
penting di dalam cara seseorang 
melakukan hal-hal tertentu. Di 
sisi lain, mental menurut Merriem 
Webster Dictionary adalah berkaitan 
dengan pikiran, yakni tentang 
pikiran seseorang atau aspek-as-
pek yang berhubungan dengan 
pikiran seseorang.

Dari kedua definisi di atas, 
revolusi mental artinya bagaima-
na melakukan perubahan cara 
berpikir dan perubahan aspek-as-
pek yang memiliki korelasi de-
ngan pikiran seseorang secara 
menyeluruh dengan cepat. Peruba-
han ini meliputi perubahan keya-
kinan (belief), nilai-nilai (values), 
perilaku (behavior), dan cara hidup 
(way of life) ke arah yang lebih 
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baik. Dengan demikian, revolusi 
mental berkaitan dengan pemba-
ngunan karakter (character building) 
manusia Indonesia. 

Nilai-nilai yang terdapat di 
dalam GNRM beraneka ragam, 
antara lain nilai integritas, nilai 
kerja keras, dan nilai gotong ro-
yong. Salah satu nilai utama yang 
harus diwujudkan dalam gerakan 
ini adalah nilai integritas sebagai 
perwujudan kemurnian hati (the 
purity of heart). GNRM bertujuan 
agar terjadi perubahan pola pikir 
dan perilaku keseharian bangsa 
Indonesia menuju perilaku berin-
tegritas yang merupakan antitesis 
bagi perilaku korup.

Beralih ke pengertian integri-
tas, dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia integritas diartikan 
sebagai mutu, sifat, atau keadaan 

yang menunjukkan kesatuan yang 
utuh sehingga seseorang akan 
dapat memiliki potensi dan ke-
mampuan yang memancarkan 
kewibawaan dan kejujuran. Se- 
seorang yang memiliki integritas 
akan memiliki kewibawaan dan 
dihormati orang lain. Sosok-so-
sok seperti Mohammad Hatta, 
Hamengkubuwono IX, dan Hoe-
geng terkenal dengan integritas 
dan kejujuran mereka selama 
hidupnya.

Perilaku berintegritas yang 
ditunjukkan ketiga tokoh terse-
but harus dapat diteladani oleh 
seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) 
dan seluruh lapisan masyarakat. 
Kedua kelompok ini harus dapat 
melakukan perilaku-perilaku yang 
berintegritas dalam segala aktivi-
tasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi  

nilai integritas 

Masyarakat 

Aparat dan 

Pejabat 

Negara 

Masyarakat yang berintegritas 
akan menerapkan kejujuran dan 
kebenaran dalam seluruh akti-
vitasnya. Mereka tidak akan lagi 
menjadi bagian dari aktivitas-ak-
tivitas korupsi pada birokrasi 
pemerintah, seperti meminta 
kemudahan dan memberikan suap 
kepada aparat dan pejabat negara. 
Masyarakat seperti ini justru akan 

selalu mendorong aparat negara 
untuk selalu menerapkan perilaku 
yang berintegritas. 

Di sisi lain, sosok pejabat ne- 
gara dan Aparat Sipil Negara yang 
berintegritas di lembaga peme- 
rintahan akan berani menegak- 
kan kebenaran tanpa memihak 
golongan manapun, memegang 
teguh prinsip kejujuran dalam 
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kondisi apapun, tidak menyalah-
gunakan jabatan untuk memper-
oleh fasilitas negara, dan tidak 
akan menggunakan jabatan untuk 
membenarkan penyimpangan 
yang dilakukan.

Dalam menerapkan integri-
tas, masyarakat dan terutama 
aparat Pemerintah harus mampu 
melaksanakan nilai-nilai dan pe- 
rilaku-perilaku berikut:
1. memiliki konsistensi dalam 

berkata dan bertindak;
2. bersikap jujur terhadap diri 

sendiri dan terhadap lingku-
ngan;

3. berani dan tegas dalam bertin-
dak dan mengambil keputusan;

4. disiplin dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan tugasnya.
Salah satu unsur yang dapat 

menjadi katalisator terciptanya 
nilai-nilai integritas dengan efek-
tif adalah unsur pengawasan. Hal 
ini bisa dilihat dalam Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pe-
doman Pembangunan Zona Inte- 
gritas Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di Lingku-
ngan Instansi Pemerintah.

Dalam peraturan ini, perwuju-
dan Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK) dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM), 
meliputi enam komponen pe- 
ngungkit, yaitu manajemen peru-
bahan, penataan tata laksana, pe-
nataan sistem manajemen SDM, 
penguatan pengawasan, penguatan 
akuntabilitas kinerja, dan pengua-
tan kualitas pelayanan publik. 

Sebagai lembaga pengawasan, 
maka seyogyanya Aparat Penga-
wasan Intern Pemerintah (APIP) 
harus dapat menjadi agen peruba-
han, termasuk menjadi katalisator 
terhadap terjadinya perubahan 

dalam aspek integritas. Terlebih, 
lembaga pengawasan dan seluruh 
aparat di dalamnya harus dapat 
menjadi tunas integritas yang 
menyebarkan nilai-nilai integritas 
ke organisasi-organisasi lain atau 
menjadi pusat integritas (integrity 
center) yang dapat membangun bu-
daya integritas di lingkungannya.  

Katalisator adalah seseorang 
atau sesuatu yang menyebabkan 
terjadinya perubahan dan menim-
bulkan kejadian baru atau mem-
percepat suatu peristiwa. Lalu, 
bagaimana APIP menjadi katali- 
sator terhadap terinternalisasinya 
nilai-nilai GNRM, terutama nilai 
integritas, dalam organisasi pe-
merintah? 

Sebagai lembaga pengawasan 
internal, APIP memiliki tiga 
aktivitas utama, yaitu aktivitas 
pengawasan (assurance activities), 
aktivitas antikorupsi (anti-corruption 
activities), dan aktivitas konsultasi 
(consulting activities). Ketiga aktivitas 
tersebut diwujudkan dalam ben-
tuk kegiatan audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan berbagai macam 
kegiatan-kegiatan pengawasan 
yang lain.

Dalam mendorong peruba-
han mental agar sesuai dengan 
nilai-nilai integritas, maka perlu 
adanya terobosan dalam bidang 
pengawasan yang bersifat out of the 
box dan tidak sekadar formalitas. 
Menindaklanjuti hal tersebut, 
maka sasaran terobosan kegiatan 
pengawasan yang dapat mening-
katkan efektivitas internalisasi 
nilai integritas adalah pada di-
mensi edukasi dan dimensi organ-
isasional.

Salah satu bentuk edukasi 
tentang integritas yang dapat 
dilakukan APIP sebagai sebuah 
terobosan adalah berupa Gerakan 
APIP Teaching Integrity at Schools, 
sebagai bagian dari aktivitas an-
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tikorupsi lembaga APIP. Gerakan 
ini dilakukan melalui kerja sama 
dengan instansi pemerintah di 
bidang pendidikan yang terkait 
dalam sebuah forum khusus. Ala-
san siswa sebagai sasaran gerakan 
ini tak lain karena para siswa 
akan menjadi pemimpin bangsa di 
masa depan. Mereka adalah calon 
aparat negara atau bagian dari 
masyarakat di masa depan yang 
akan sering berinteraksi dengan 
aparat negara. Alasan lainnya, 
menanamkan nilai-nilai integri-
tas kepada generasi muda lebih 
efektif dan efisien daripada mas-
yarakat umum yang sangat hete- 
rogen. Dalam hal ini, masyarakat 
umum terdiri atas berbagai ma-
cam individu dan kelompok de-
ngan berbagai latar belakang yang 
berbeda serta umumnya mereka 
telah memiliki karakter yang baku 
sehingga sulit untuk dirubah. 

Melalui Gerakan APIP Teach-
ing Integrity at Schools, APIP dapat 
berdiskusi dengan para siswa di 
sekolah tentang definisi integritas, 
makna integritas, manfaat inte- 
gritas, dan ilustrasi tentang ber- 
bagai teladan yang berintegritas 
dalam lintasan sejarah Indonesia. 
Di dalam forum ini, para siswa 
dapat mempelajari bagaimanakah 
kepahlawanan, perjuangan, dan 
pengorbanan sosok-sosok terse-
but di dalam mempertahankan 
integritasnya di tengah berbagai 
tekanan dari pihak-pihak lain. 

Untuk menarik minat siswa, 
maka pemaparan tentang integ-
ritas harus dikemas sedemiki-
an rupa dengan menggunakan 
media visual yang atraktif dan 
melalui pelaksanaan diskusi 
online dengan sosok-sosok dan 
tokoh publik yang berintegritas. 
Tujuannya, agar dapat menggu-
gah semangat para siswa sehing-
ga termotivasi menerapkan nilai-

nilai integritas dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Melalui Gerakan APIP Teach-
ing Integrity at Schools diharapkan 
nilai-nilai integritas dapat terin- 
ternalisasi secara efektif ke dalam 
jiwa para siswa. Dengan demikian, 
para siswa dapat menjadi generasi 
anak muda Indonesia abad 21 
yang berintegritas dan menyebar-
kan nilai-nilai integritas kepada 
pihak-pihak lain ketika mereka 
dewasa. Dengan begitu, kebiasaan 
dan perilaku korup yang telah 
mendarah daging dapat hilang. Di 
samping itu, nilai-nilai integritas 
yang telah terinternalisasi akan 
membantu mereka melawan setiap 
godaan untuk berbuat curang. Ha-
sil yang diharapkan dari kegiatan 
ini adalah munculnya siswa-siswa 
dengan pola pikir dan mentalitas 
bahwa integritas adalah sebuah 
kemuliaan sehingga selalu meng-
utamakan keadilan dan kebenaran 
dalam setiap langkahnya. 

Cara lain yang dapat dilakukan 
oleh APIP dalam rangka menum-
buhkan budaya integritas adalah 
pada tingkatan instansi peme- 
rintah dan ASN. Pada tingkatan 
ini, APIP harus mendorong ter-
ciptanya budaya integritas (integrity 
culture) di dalam organisasi peme- 
rintah dan menyebarkan nilai-
nilai integritas (integrity influencer) 
di lingkungan organisasi pemerin-
tah. Sebagai lembaga pengawasan 
yang berada di tengah-tengah 
organisasi pemerintah lain, APIP 
dinilai dapat menyebarkan nilai-
nilai integritas dengan lebih mak-
simal. Mengapa demikian? Hal itu 
disebabkan karena APIP mampu 
melakukan komunikasi sosial 
dan informal dengan aparat dari 
organisasi pemerintah lain secara 
lebih dekat. Misalnya, melalui 
acara-acara sosial yang diseleng-
garakan oleh pejabat dan aparat 
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organisasi pemerintah lain. De-
ngan begitu, pejabat APIP mampu 
membangun kedekatan personal 
dengan pejabat dan aparat or-
ganisasi pemerintah lain. Faktor 
kedekatan personal inilah yang 
menjadi modal utama APIP di 
dalam mempengaruhi aparat or-
ganisasi pemerintah yang menjadi 
rekan kerjanya. Dengan kedekatan 
personal, APIP diharapkan lebih 
mudah mempengaruhi pejabat 
dan aparat di berbagai instansi 
Pemerintah untuk melakukan 
perubahan cara kerja yang sesuai 
dengan nilai integritas. Dengan 
catatan, aspek independensi peja-
bat dan aparat APIP harus tetap 
terjaga.

Lalu, bagaimana APIP dapat 
berkontribusi di dalam memba-
ngun budaya integritas? Kayes 
et.al. (2007) menjelaskan bahwa 
terdapat tiga fase dalam pemba- 
ngunan budaya integritas, yaitu:
1. Understanding the ‘why’ of integrity. 

Pimpinan hingga pegawai or-
ganisasi pemerintah harus 
memperoleh alasan formal 
mengapa mereka harus berin-
tegritas. Pemahaman tentang 
hal ini dapat diperoleh melalui 
penetapan dan sosialisasi kode 
etik, pedoman perilaku, dan 
kebijakan, serta prosedur kerja 
yang berorientasi pada integri-
tas. Melalui pemahaman terha- 
dap aturan-aturan ini, seluruh 
pihak di dalam organisasi pe-
merintah akan menyadari lan-
dasan tertulis mengapa mereka 
harus berintegritas. Dengan 
menerapkan perilaku berinteg-
ritas, maka kredibilitas mereka 
dan instansi Pemerintah akan 
meningkat.
Sebagai integrity influencer, APIP 
seyogyanya mendampingi pe- 
nyusunan kode etik dan pe-
doman perilaku di dalam or-

ganisasi pemerintah agar se-
suai dengan berbagai aturan 
yang berlaku. Di samping itu, 
APIP juga harus memantau 
bagaimana efektivitas pelaksa-
naan kode etik dan pedoman 
perilaku secara periodik. APIP 
dapat menyebarkan kuesioner, 
melakukan wawancara, dan 
observasi kepada pimpinan 
dan pegawai pemerintah untuk 
mengetahui apakah kode etik 
dan aturan perilaku telah diso-
sialisasikan dan dilaksanakan 
dengan efektif atau tidak.

2. Understanding the ‘why not’ of in-
tegrity. 
Fase ini berhubungan dengan 
manfaat apa yang didapatkan 
dari perilaku berintegritas dan 
konsekuensi apa yang akan 
diterima apabila seseorang 
tidak memiliki integritas. Mi- 
salnya saja, manfaat perilaku 
yang berintegritas adalah dapat 
memperoleh kepercayaan stake-
holders dan masyarakat. Tanpa 
ada kepercayaan masyarakat 
terhadap organisasi pemerin-
tah, maka legitimasi sebuah 
organisasi pemerintah akan 
menjadi berkurang.
Konsekuensi dari perilaku yang 
tidak berintegritas dapat beru-
pa terjadinya penyimpangan 
yang mengakibatkan pihak-pi-
hak dalam organisasi pemerin-
tah berhadapan dengan Aparat 
Penegak Hukum (APH). Pe-
rilaku yang tidak berintegritas 
juga dapat menimbulkan kon-
flik dan permusuhan dalam 
organisasi pemerintah yang 
tentu dapat berdampak negatif 
bagi organisasi tersebut.
Dalam fase ini akan dilakukan 
penguatan ikatan emosional 
pimpinan dan pegawai ter-
hadap nilai-nilai integritas 
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(emotional attachment). Berbagai 
permasalahan, perasaan pega-
wai terhadap budaya integri-
tas, dan hal-hal yang menjadi 
kekhawatiran mereka harus 
ditangani pada tahap ini. De-
ngan demikian, mereka akan 
bersedia menerapkan perilaku 
berintegritas secara konsisten. 
Lembaga APIP harus memas-
tikan bahwa seluruh pihak di 
dalam organisasi pemerintah 
memahami apa manfaat dari 
perilaku berintegritas dan kon-
sekuensi negatif apa yang akan 
diterima dari perilaku yang 
tidak berintegritas. Hal ini 
dapat dicapai melalui kegiatan 
pelatihan, sosialisasi hingga 
focus group discussion yang mem-
bahas tentang aspek-aspek dan 
berbagai dimensi integritas.

3. Understanding the practices of in-
tegrity. 
Dalam fase ini, pimpinan dan 
seluruh pegawai harus me-
nerapkan nilai dan budaya 
integritas. Untuk itu, harus 
dibangun berbagai sistem dan 
perangkat yang diperlukan 
bagi para pegawai agar mereka 
dapat berperilaku yang sesuai 
dengan nilai-nilai integritas 
dan untuk mencegah terjadinya 
ethical lapses. 
Di sini, lembaga APIP dapat 
mendorong pimpinan organi-
sasi pemerintah agar memberi-
kan penghargaan bagi pegawai 
yang secara konsisten berpe- 
rilaku sesuai dengan nilai-nilai 
integritas. Di samping itu, 
pemberian pelatihan tentang 
berbagai kasus-kasus etika dan 
integritas bagi pimpinan dan 

pegawai instansi pemerintah 
oleh lembaga APIP akan me-
mungkinkan mereka untuk 
mengetahui keputusan-keputu-
san apa yang harus dibuat ke-
tika aparat negara menghadapi 
situasi-situasi tertentu yang 
memaksanya untuk berperilaku 
menyimpang. 
Selain itu, lembaga APIP 
dapat membangun help center 
dan whistleblowing system untuk 
menjadi sarana konseling bagi 
para pegawai yang menghada-
pi ethical grey areas dan ketika 
mereka mengetahui adanya 
perilaku-perilaku tertentu yang 
menyimpang dari nilai-nilai 
integritas. 
Agar para pegawai pemerintah 
bersedia melaporkan penyim- 
pangan yang diketahuinya, 
maka penting untuk meya- 
kinkan seluruh pihak bahwa 
whistleblowing system yang diba- 
ngun oleh lembaga APIP telah 
menerapkan prinsip keraha-
siaan tinggi untuk mencegah 
terjadinya retaliasi. 
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Tanda Tangan Digital 
Pangkas Birokrasi

Rina Ramayani,
Kepala Subbagian Tata Laksana - Biro MKOT BPKP

Istilah digital sudah sangat 
awam belakangan ini. Terlebih 
di masa pandemi yang menga-
kibatkan keterbatasan jarak dan 
mobilitas, sistem digital sangat 
membantu kita untuk tetap pro-
duktif. Salah satu inovasi yang 
menjadi solusi dalam birokrasi 
adalah tanda tangan digital. Na-
mun, sebelum membahas tentang 
tanda tangan digital, mari kita 
sedikit mengulas soal arti kata 
digital. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia 
mendefinisikan digital sebagai 
sesuatu yang berhubungan de-
ngan angka-angka untuk sistem 
perhitungan tertentu; berhubu- 
ngan dengan penomoran. Berasal 
dari kata Digitus, dalam bahasa 
Yunani digital berarti jari jemari. 
Digital merupakan penggambaran 
dari suatu keadaan bilangan yang 
terdiri dari angka 0 dan 1 atau off 
dan on (bilangan biner). Sistem 
komputer menggunakan sistem 
digital sebagai basis datanya atau 
disebut juga dengan istilah Bit (Bi-
nary Digit).

Disrupsi teknologi informasi 
membawa kita memasuki era 
digital, administrasi perkantoran 
tidak luput mengimplementa-
sikan tanda tangan digital pada 
dokumen-dokumennya .  Ke-
beradaan tanda tangan digital 
mulai diperkenalkan di era 1990-
an. Pada tahun 1996, PBB mem-
bentuk komisi hukum perdagangn 
internasional, yakni The United 
Nations Commission on International 
Trade Law (UNCITRAL). Komisi 
ini didirikan untuk menyusun 
perangkat hukum yang mengatur 
perdagangan internasional, ter-
masuk penggunaan tanda tangan 
digital untuk transaksi elektronik. 
Peraturan internasional menge-
nai tanda tangan digital tertuang 
dalam UNCITRAL Model Law on 
Electronic Commerce. 

Mengutip definisi tanda tangan 
digital dalam UNCITRAL Model 
Law on Electronic Commerce: 

“An electronic signature ( e-signature) 
is a string of data that is attached to an 
electronic message in order to guarantee 
its authenticity, identify the signatory and 
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link the content to that signatory (thereby 
protecting the recipient againts repudi-
ation by  the sender). The e-signature 
provides an effective means of guarantee-
ing the authenticity and integrity of any 
document during its life.”

Definisi  tanda tangan di- 
gital menurut Schneier (1995) 
adalah sebuah kombinasi unik 
dari fungsi hash dan enkripsi 
dengan metode asimetris. Untuk 
dapat menandatangani sebuah 
dokumen elektronik, dokumen 
tersebut akan dijadikan sebagai 
masukan pada fungsi hash. Fungsi 
hash adalah sebuah fungsi satu 
arah dan menghasilkan fungsi 
unik untuk setiap data yang di-
masukan pada fungsi hash terse-
but (Menezes, Van Oorschot, & 
Vanstone, 1996).

Tanda Tangan Digital  di 
Indonesia

Sejak tahun 2016 lalu, peme- 
rintah telah mengampanyekan 
program tanda tangan digital, baik 
untuk institusi pemerintah mau-
pun swasta. Pemerintah melalui 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika bekerja sama dengan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
untuk memaksimalkan pelayanan. 
Salah satu instansi pemerintah 
yang telah menerapkan tanda ta-
ngan digital adalah Kementerian 
Keuangan. Implementasi tanda 
tangan digital tersebut dalam 
rangka optimalisasi penggunaan 
aplikasi e-office NADINE (Naskas 
Dinas Elektronik) yang men-
dukung paperless secara penuh. Se-
jauh ini di Indonesia, penggunaan 
tanda tangan digital semakin melu-
as terutama pada sektor perbank-
an dan e-commerce, serta beberapa 
BUMN yang telah menggunakan 
e-signature pada proses internal. 
Yang perlu dipahami di sini ada-
lah penggunaan tanda tangan 

digital menjadi satu kesatuan 
dengan output berupa dokumen 
digital legal, bukan dokumen ker-
tas. Jika kondisi mengharuskan 
penggunaan dokumen cetak, maka 
perlu menambahkan informasi 
(disclaimer) bahwa hasil cetak ha-
nyalah sebagai dokumen salinan, 
dan mencantumkan URL tempat 
dokumen elektronik yang asli ter-
simpan. Demikian agar pihak lain 
dapat memverifikasi keabsahan 
dokumen cetak tersebut.

Penggunaan tanda tangan di- 
gital di Indonesia diatur dalam 
Undang-undang Nomor 11 tahun 
2008 tentang Informasi dan Tran-
saksi Elektronik. Berdasarkan 
pasal 1 ayat (12), Tanda Tangan 
Elektronik (TTE) adalah tanda 
tangan yang terdiri atas informasi 
elektronik yang dilekatkan, teraso-
siasi atau terkait dengan informasi 
elektronik lainnya yang digu-
nakan sebagai alat verifikasi 
dan autentikasi. Di sisi lain, 
Peraturan Pemerintah Nomor 
82 Tahun 2012 tentang Penye-
lenggaraan Sistem dan Transak-
si Elektronik pasal 52 ayat (2) 
menyatakan bahwa TTE dalam 
transaksi elektronik merupakan 
persetujuan penandatangan 
atas informasi elektronik dan/
atau dokumen elektronik yang 
ditandatangani dengan TTE terse-
but.

Berdasarkan pasal 54 ayat (1) 
PP 82/2012, TTE dibagi menjadi 
2, yaitu : 
1. Tanda Tangan Elektronik ter-

sertifikasi, yaitu yang dibuat 
dengan menggunakan jasa 
penyelenggara sertifikasi elek-
tronik dan dibuktikan dengan 
Sertifikat Elektronik; dan

2. Tanda Tangan Elektronik tidak 
tersertifikasi, yang dibuat tanpa 
menggunakan jasa penyeleng-
gara sertifikasi elektronik.
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Merujuk pada pasal 55 ayat (3) 
PP 82/2012, pembuatan TTE ha-
rus memenuhi ketentuan sebagai 
berikut :
1. Seluruh proses pembuatan 

dijamin keamanan dan kera-
hasiaannya;

2. Data  Pembuatan Tanda Ta-
ngan Elektronik yang meng-
gunakan kode kriptografi 
harus  tidak dapat dengan 
mudah diketahui dari data 
verifikasi tanda tangan elek-
tronik melalui penghitungan 
tertentu, dalam kurun waktu 
tertentu, dan dengan alat yang 
wajar;

3. Data Pembuatan Tanda Ta-
ngan Elektronik tersimpan 
dalam suatu media elektronik 
yang berada  dalam pengua-
saan Penanda Tangan;

4. Data  yang  terkait dengan 
Penanda  Tangan wajib ter-
simpan di tempat atau sara-
na penyimpanan data, yang 
menggunakan sistem terper-

caya yang dapat mendeteksi 
adanya perubahan dan  me-
menuhi persyaratan:
 - Hanya orang yang diberi we-

wenang yang dapat me-
masukkan data baru, me- 
ngubah, menukar, atau 
mengganti data;

 - Informasi Identitas Penan-
da Tangan dapat diperiksa 
keautentikannya; dan

 - Perubahan teknis lainnya 
yang melanggar persyaratan 
keamanan dapat dideteksi 
atau diketahui.

Undang-Undang tersebut me- 
ngatur penggunaan TTE dalam 
arti luas. Lalu, apakah Tanda 
Tangan Digital (TTD) termasuk 
kategori TTE? Ya, tanda tangan 
digital termasuk kategori tanda 
tangan elektronik. Namun, TTE 
belum tentu merupakan TTD. 
Untuk lebih jelasnya berikut 
beberapa referensi terkait perbe-
daan tanda tangan elektronik dan 
tanda tangan digital. 

1. TTE dapat berupa simbol atau 
gambar yang dibubuhkan se-
cara elektronik pada dokumen 
sebagai  tanda bahwa penan-
datangan adalah orang yang 
bertindak menyetujui doku-
men tersebut;

2. Autentikasi dengan menggu-
nakan PIN, email, dll;

3. Tidak ada proses verifikasi se-
cara khusus;

4. Keamanan tidak terjamin.
5. Contoh TTE

1. TTD adalah tanda tangan elek-
tronik yang dienkripsi se- 
hingga dapat mengidentifikasi 
orang yang menandatangani 
dokumen;

2. Auntentikasi dengan menggu-
nakan sertifikasi digital;

3. Auntentikasi dengan menggu-
nakan sertifikasi digital;

4. Tingkat keamanan tinggi.
5. Contoh TTD

Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tanda Tangan Digital (TTD)
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Di Indonesia pengamanan 
terhadap TTD dapat dilakukan 
dengan menggunakan sertifikat 
keandalan yang dikeluarkan oleh 
otoritas yang ditunjuk oleh pe-
merintah sebagaimana disebut-
kan dalam Pasal 41 PP 82/2012: 
“Penyelenggaraan transaksi elek-
tronik dalam lingkup publik atau 
privat yang menggunakan sistem 
elektronik untuk kepentingan 
pelayanan publik wajib meng-
gunakan Sertifikat Keandalan 
dan/atau Sertifikat Elektronik”. 
Sertifikat digital yang terkandung 
dalam tanda tangan digital dapat 
digunakan untuk memverifikasi 
validitas identitas seseorang di 
dunia maya. Mekanisme dan tata 
cara penggunaan tanda tangan 
digital secara lengkap telah diatur 
dalam PP 82/2012.

 
Cara Kerja Tanda Tangan 
Digital (TTD)

Sebagaimana telah disebut-
kan sebelumnya, pengamanan 
tanda tangan digital berada 
pada sertifikat digital. Dalam 
sertifikat digital terdapat info 
publik key dan info pemilik 
publik key. Info-info tersebut 
dimasukkan ke dalam  infor-
masi signature pada dokumen 
elektronik yang ditandatangani. 
Melalui info signature tersebut, 
penerima dapat memastikan 
identitas dari pemberi tanda 
tangan elektronik. Setiap sert-
ifikat elektronik dikeluarkan 
oleh Certification Authority (CA). 
CA adalah badan yang memili-
ki kewenangan dalam melaku-
kan manajemen sertifikat elek-
tronik, seperti penerbitan, pen-
cabutan, dan pembaruan. Di 
Indonesia, izin untuk menjadi 
badan yang menerbitkan serti-
fikasi digital dikeluarkan oleh 

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, sedangkan untuk 
institusi publik, sertifikasi ini 
diterbitkan oleh Badan Siber 
dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam sistem adminstrasi 
perkantoran digital, tahap per-
setujuan dokumen elektronik 
dilakukan dengan memberikan 
tanda tangan elektronik pada 
dokumen oleh pejabat terting-
gi yang berwenang. Sebelum 
pejabat melakukan persetujuan 
terhadap dokumen elektronik, 
staf akan membuat konsep do-
kumen terlebih dahulu melalui 
sistem elektronik instansi pe-
merintah dan mengirimkan 
konsep tersebut sesuai alur 
birokrasi yang terdapat pada 
instansi. Setelah semua peja-
bat, seperti kepala bidang atau 
kepala subbagian yang berkai-
tan membubuhkan paraf pada 
konsep dokumen, sistem elek-
tronik akan mengirimkan kon-
sep dokumen kepada pejabat 
tertinggi untuk ditandatangani 
secara elektronik. Tanda tangan 
elektronik dilakukan pada ap-
likasi mobile pejabat dengan 
menggunakan private key dan 
sertifikat elektronik yang telah 
didapatkan pada tahap sebel-
umnya. 

Setiap dokumen elektronik 
yang memerlukan persetujuan 
dari pejabat akan dikirimkan ke-
pada sistem tanda tangan digital 
oleh sistem elektronik instansi 
pemerintah. Parameter yang 
dikirimkan adalah dokumen 
elektronik dan daftar pejabat 
yang berhak melakukan persetu-
juan pada dokumen elektronik. 
Sistem tanda tangan digital se-
lanjutnya akan mengirimkan 
notifikasi kepada pejabat bahwa 
terdapat dokumen yang perlu 
dilakukan persetujuan. Selan-
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jutnya, pengguna melakukan 
mengunduh dan persetujuan do-
kumen dengan menandatangani 
dokumen secara elektronik. Jika 
semua pihak telah menandata- 
ngani dokumen elektronik, maka 

dokumen dikirimkan kembali 
kepada sistem elektronik instansi 
pemerintah melalui sistem.

Gambar di bawah ini menun-
jukkan cara kerja persetujuan 
dokumen elektronik.

Urgensi Penggunaan Tanda 
Tangan Digital di BPKP

Keberhasilan reformasi bi-
rokrasi secara nyata dapat diukur 
dengan seberapa banyak alur 
birokrasi yang dapat dipangkas 
dengan penggunaan teknologi 
informasi. Salah satunya adalah 
proses penandatanganan do-
kumen yang masih dilakukan 
secara konvensional membutuh-
kan waktu yang cukup lama dan 
seringkali menghambat produk-
tivitas kegiatan lain. Dengan 
jumlah dokumen yang banyak, 
sebut saja di tahun 2019 untuk 
penerbitan dokumen SK dan 
Kepegawaian dibutuhkan 29.163 
dokumen untuk seluruh pegawai 
di BPKP. Angka tersebut be-
lum menghitung jumlah kertas 
yang diperlukan setiap dokumen, 

maka dapat kita bayangkan be-
rapa waktu yang tersita untuk 
menandatangani dokumen terse-
but. Dengan adanya tanda tangan 
digital, diharapkan tidak ada lagi 
ungkapan “dokumen masih di 
meja bapak”.

Selain itu, maraknya kasus-ka-
sus cyber crime seperti beredarnya 
berita-berita hoax dengan pemal-
suan dokumen resmi pemerintah 
atau penipuan dengan mengatas-
namakan suatu institusi publik 
secara tidak langsung diakibat-
kan oleh dokumen-dokumen 
yang masih ditandatangani secara 
konvensional. Dalam hal ini, 
dokumen elektronik yang tidak 
tersertifikasi pun rentan terha-
dap pemalsuan tersebut. Tanda 
tangan digital tidak dapat di-
palsukan karena hal-hal berikut 

Sumber: Makalah Agung Nugraha, Agus Mahardika dari Lembaga Sandi Negara pada 

Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, 2016
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yang mengikat pada pembuatan 
tanda tangan digital, yaitu:
 - Data pembuatan tanda tangan 

elektronik terkait hanya kepada 
penandatangan;

 - Data pembuatan tanda tangan 
elektronik pada saat penan-
datanganan hanya berada da-
lam kuasa penandatangan;

 - Segala perubahan terhadap 
tanda tangan elektronik yang 
terjadi setelah waktu penan-
datanganan dapat diketahui;

 - Segala perubahan terhadap in-
formasi elektronik yang terkait 
dengan tanda tangan elektronik 
tersebut setelah waktu penan-
datanganan dapat diketahui;

 - Terdapat cara tertentu yang 
dipakai untuk mengidentifikasi 
siapa penandatangannya;

 - Terdapat cara tertentu untuk 
menunjukkan bahwa penan-
datanganan telah memberikan 
persetujuan kepada informasi 
terhadap informasi elektronik 
yang terkait;

 - Setiap orang yang terlibat da-
lam tanda tangan elektronik 
berkewajiban memberikan pe- 
ngamanan ada tanda tangan 
elektronik yang dikeluarkan-
nya;

 - Keaslian dokumen yang bertan-
da tangan digital memiliki 
kekuatan hukum yang sama 
dengan dokumen bertanda ta- 
ngan konvensional.

Salah satu keunggulan tanda 
tangan digital lainnya adalah da-
lam kasus penyangkalan transaksi 
elekronik, tanda tangan digital 
dapat digunakan sebagai bukti 
autentikasi karena dapat merekam 
sejarah pembuatan data secara 
digital.

Banyak sekali manfaat yang 
akan didapatkan oleh BPKP 
dengan penggunaan tanda tangan 
digital ini. Selain efisiensi waktu 
dan anggaran, penggunaan tanda 
tangan digital meminimalisasi 
risiko cyber crime dalam jangka 
panjang. Perubahan digitalisasi ini 
akan merubah budaya kerja men-
jadi lebih produktif dan ramah 
lingkungan  dengan penerapan 
budaya paperless office. 

Kondisi pandemi saat ini bisa 
menjadi awal disrupsi besar-be- 
saran atas perilaku masyarakat 
dunia, termasuk perubahan pola 
kerja. Aparatur sipil negara (ASN) 
dituntut untuk tetap memper- 
tahankan kinerja walau harus 
bekerja dari rumah (work from home) 
dan menggunakan media kerja 
berbasis daring. Tanda tangan 
digital sudah saatnya digunakan di 
BPKP, karena ke depan akan ter-
jadi perubahan pola dan perilaku 
di mana bekerja tidak dibatasi 
ruang dan waktu. Bekerja dapat 
dilakukan di mana dan kapan 
saja, sepanjang kinerja dan output 
yang diharapkan tercapai.




