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Abstrak 

Penelitian ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas audit internal  

inspektorat di Karesidenan B. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang terdiri dari 

independensi, kompetensi, kualitas audit, dan dukungan manajemen, serta variabel dependen yaitu 

efektivitas audit internal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer berupa 

kuesioner yang diberikan kepada auditor internal inspektorat. Populasi penelitian ini adalah 49 orang 

dan sampel dari penelitian ini adalah 49 orang auditor internal yang berada di inspektorat. Kuesioner 

yang diterbitkan sebanyak 49 lembar yang dibagikan kepada auditor internal pada inspektorat di 

Karesidenan B yang terdiri dari Kabupaten B, Kabupaten J, Kabupaten Bo, dan Kabupaten S. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi yang didukung oleh perangkat lunak SPSS. Analisis 

regresi berganda mempertimbangkan pengaruh audit internal dengan independensi, kompetensi, 

kualitas audit, dan dukungan manajemen. Variabel independen dari penelitian ini memiliki hasil: 

independensi tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal, kompetensi berpengaruh 

terhadap efektivitas audit internal, kualitas audit tidak mempengaruhi efektivitas audit internal, serta 

dukungan manajemen berpengaruh terhadap audit internal. 

 

Kata kunci: Efektivitas audit internal, independensi, kompetensi, kualitas audit, dukungan 

manajemen. 

 

Abstract 

This research is about Factors that Influence the Effectiveness of Internal Audit of Inspectorate in B 

Residency. This study uses independent variable is independence, competence, audit quality, and 

management support and the dependent variable is effectivenessof internal audit. This research uses 

quantitative using primary data in form of questionnaires. Data is collected using a questionnaire 

given to internal auditors in the inspectorate. The population of this study was 49 people and the 

sample from this study was 49 internal auditors who were in the inspectorate. The questionnaire 

issued 49 sheets distributed to internal auditors of the B Residency Inspectorate which contained B 

Regency, J Regency, Bo Regency and S Regency. Data analysis techniques use regression analysis 

supported by SPSS software. Multiple regression analysis considers the influence of internal audit 

with independence, competence, audit quality, and management support. The independent variable 

of this study has results: Independence does not affect internal audit, Competence related to internal 

audit, audit quality does not affect the effectiveness of internal audits, management support related 

to internal audits. 

 
Keywords: Effectiveness of internal audit, independence, competence, audit quality, management 

support. 
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1. PENDAHULUAN 

Audit internal sangat penting bagi 

kelangsungan suatu organisasi atau perusahaan 

maupun pada pemerintahan. Audit internal 

adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang 

independen dan obyektif, yang dirancang untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan 

kegiatan operasi organisasi. Audit internal 

membantu organisasi untuk mencapai 

tujuannya, melalui suatu pendekatan yang 

sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, 

pengendalian, dan proses governance (Setianto, 

dkk, 2004; hal 09). 

Audit internal yang efektif mampu 

mencapai tujuan organisasi dalam pemerintah 

daerah (Badara dan Sadin, 2014). Efektivitas 

audit internal adalah pencapaian tujuan dan 

sasaran fungsi audit internal (Dittenhofer, 2001). 

Fungsi audit internal yang efektif bertujuan 

untuk mencapai tujuan utamanya, yang terdiri 

dari menciptakan nilai tambah dan 

meningkatkan kinerja organisasi (Huong, 2018). 

Efektivitas audit internal yang diharapkan 

memiliki faktor yang berkontribusi seperti 

kompetensi dari tim internal audit, independensi 

dari internal audit, dukungan manajemen, dan 

kualitas audit internal (Rudhani, et al, 2017). 

Selama ini masih sering terjadi praktik-

praktik korupsi yang terjadi di daerah, baik di 

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini 

mengindikasikan fungsi pengawasan dan kontrol 

di tingkat daerah masih lemah yang berakibat 

pada maraknya praktik tindak pidana korupsi 

(Rahadhitya dan Darsono, 2015). 

Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk 

memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan 

kegiatan/pekerjaan telah dilakukan sesuai 

dengan rencana awal. Pengawasan ini dilakukan 

oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) dalam hal ini adalah inspektorat provinsi/ 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab langsung 

kepada kepala daerah dan secara teknis 

administratif mendapat pembinaan dari 

sekretaris daerah serta diharapkan independen 

dari pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) lain (Rahadhitya dan Darsono, 2015). 

 Inspektorat memiliki peran dan fungsi yang 

disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, tetapi pada kenyataannya inspektorat 

pemerintah daerah yang ada di Indonesia belum 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Dilansir 

dari situs Media Indonesia tanggal 21 Agustus 

2017, Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan 

bahwa pola pengawasan yang saat ini dilakukan 

oleh inspektorat jauh dari  efektif. Salah satu 

penyebabnya adalah kedudukan inspektorat 

berada di bawah kepala daerah yang seharusnya 

masuk ke dalam lingkup pengawasan. 

 Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi efektivitas auditor internal 

inspektorat. Faktor-faktor tersebut di antaranya 

adalah independensi, kompetensi, kualitas audit 

dan dukungan manajemen. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

Inspektorat Daerah terutama inspektorat di 

Kerasidenan B yang meliputi kabupaten B, 

Kabupaten Bo, Kabupaten j, dan kabupaten S, 

untuk meningkatkan atas faktor-faktor yang 

diteliti agar dapat memaksimalkan fungsi audit 

internalnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan tersebut di atas, Peneliti memutus- 

kan untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas 

Audit Internal Inspektorat se-Karesidenan B”. 

Perumusan masalah yang dikemukakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap 

efektivitas audit internal? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap 

efektivitas audit internal? 

3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap 

efektivitas audit internal? 

4. Apakah dukungan manajemen berpengaruh 

terhadap efektivitas audit internal? 

Landasan Teori 

Teori stewardship adalah satu keadaan di 

mana manajer sebagai steward lebih berfokus 

pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi 

bukan pada keinginan pribadi (Donaldson dan 

Davis, 1991). Teori tersebut mengasumsikan 
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adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan 

kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi 

menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok 

yang pada akhirnya akan memaksimumkan 

kepentingan individu dalam kelompok 

organisasi.  

Teori stewardship menjelaskan mengenai 

suatu manajemen yang peduli terhadap tujuan 

organisasi tersebut dengan membentuk unit 

audit internal yang dapat memberi nilai tambah 

dan membantu organisasi mencapai tujuannya. 

Aktivitas audit internal itu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu independensi, kompe- 

tensi, kualitas audit, dan dukungan manajemen. 

Audit internal merupakan fungsi penilaian 

independen yang didirikan dalam suatu 

organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi 

kegiatannya, sebagai layanan bagi organisasi 

(Moeller, 2009; hlm. 03). Audit internal terdiri 

dari kegiatan assurance dan konsultasi yang 

independen dan obyektif yang dirancang untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan 

kegiatan operasi organisasi. Audit internal 

membantu organisasi untuk mencapai tujuan, 

melalui suatu pendekatan yang sistematis dan 

teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan 

proses governance (Setianto, 2004; hlm. 09). 

Efektivitas audit internal adalah pencapaian 

tujuan dan sasaran fungsi audit internal 

(Dittenhofer, 2001). Tujuan akhir dari fungsi 

audit internal adalah penciptaan nilai tambah 

bagi organisasi (Mihret dan Yismaw, 2007). 

Fungsi audit internal yang efektif bertujuan 

untuk mencapai tujuan utamanya, yang terdiri 

dari menciptakan nilai tambah dan 

meningkatkan kinerja organisasi (Huong, 2018). 

Independensi adalah bebas dari situasi yang 

mengancam obyektivitasnya. Obyektivitas 

merupakan sikap mental yang tidak memihak 

yang memungkinkan auditor internal melaksana 

kan tugas sedemikian rupa sehingga mereka 

memiliki keyakinan yang jujur atas hasil kerja 

mereka tanpa kompromi dalam kualitas. 

Independensi akan meningkat jika fungsi audit 

internal memiliki akses komunikasi yang 

memadai terhadap pimpinan dan dewan 

pengawas organisasi (Setianto, 2004). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat 

dirumuskan hipotesis pertama, H1 : 

Independensi berpengaruh terhadap efektivitas 

audit internal. 

Di lingkungan Saudi, Al-Twaijry, dkk., 

(2003) menyimpulkan bahwa tingkat 

kompetensi staf audit internal yang memadai 

dalam hal pelatihan, pengalaman, pengetahuan, 

dan kualifikasi profesional memiliki pengaruh 

positif pada efektivitas audit internal. 

Berdasarkan uraian ini dapat dirumuskan 

hipotesis kedua, H2 : Kompetensi berpengaruh 

terhadap efektivitas audit internal 

Penelitian yang dilakukan oleh Mihret dan 

Yismaw (2007) menunjukkan bahwa kualitas 

audit internal berpengaruh terhadap efektivitas 

audit internal dengan adanya temuan yang wajar. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan 

hipotesis ketiga, H3 : Kualitas audit internal 

berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. 

Dukungan manajemen menyebabkan 

fungsi pengawasan akan berkembang dan 

melakukan tugasnya dengan baik bila sedang 

berhadapan dengan realitas yang sederhana, 

tidak menyulitkan, dan manajemen memberikan 

dukungannya seperti halnya dukungan dari 

pimpinan sehingga auditor internal dapat bekerja 

tanpa adanya hambatan (Courtemanche, 1997). 

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan 

hipotesis keempat, H4 : Dukungan manajemen 

berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Mihret dan Yismaw (2007) 

menunjukkan bahwa efektivitas audit internal 

dipengaruhi oleh kualitas audit internal dan 

dukungan manajemen, sedangkan atribut 

pengaturan organisasi dan pihak yang diaudit 

tidak memiliki dampak kuat pada efektivitas 

audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Baharud-

din, et. al., (2014) menunjukkan bahwa faktor 

yang dapat berkontribusi pada efektivitas 

kegiatan audit pemerintah adalah kompetensi 

auditor internal, independensi dan dukungan 

manajemen yang dapat memungkinkan kegiatan 

audit berjalan secara optimal tanpa campur 

tangan dari pihak manapun juga. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut 

bekerja secara signifikan dan apabila salah satu 

faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, akan 

berpengaruh pada efektivitas audit internal. 
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Penelitian Rahadhitya dan Darsono (2015) 

diperoleh hasil bahwa pengalaman auditor, 

pendidikan, pelatihan, dan efektivitas 

pengendalian internal berpengaruh signifikan 

positif terhadap efektivitas audit internal. 

Sedangkan manajemen risiko dan management 

support tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap efektivitas audit internal. 

Penelitian oleh Rudahani, et. al., (2017) 

membuktikan bahwa efektivitas audit internal 

memiliki hubungan positif dengan kualitas audit 

internal, kompetensi audit internal tim, 

independensi audit internal, serta dukungan dari 

manajemen. Selain itu, telah dipastikan bahwa 

kualitas audit merupakan elemen fundamental 

dari efektivitas audit internal karena itu adalah 

salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam 

sampel penelitian. 

Penelitian oleh Arles, et. al. (2017) 

menyatakan bahwa faktor independensi audit 

internal dan dukungan manajemen berpengaruh 

positif terhadap efektivitas audit internal. 

Sedangkan kompetensi tidak memiliki hubungan 

terhadap efektivitas audit internal. Selain itu, 

penelitian ini juga menyatakan bahwa dukungan 

manajemen berpengaruh namun melemahkan 

hubungan independensi audit internal dengan 

efektivitas audit internal. Hal ini menunjukkan 

dukungan manajemen yang terlalu berlebihan 

dapat menjadi suatu ancaman bagi independensi 

audit internal dalam pencapian efektivitas audit 

internal. 

Adanya perbedaan atau gap dalam hasil 

penelitian terdahulu terhadap variable-variabel 

independen yang diteliti, dapat mengindikasikan 

bahwa karakeristik setiap daerah mungkin saja 

berbeda. Hal tersebut melatarbelakangi penulis 

untuk meneliti pada daerah yang berbeda, yaitu 

pada inspektoran di Karesidenan B dengan 

menyertakan variabel independen yaitu 

independensi, kompetensi, kualitas audit, dan 

dukungan manajemen, serta variabel dependen 

yaitu efektivitas audit internal.  

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Pengambilan data primer berupa 

kuesioner dan observasi dengan literatur yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu auditor internal pada 

inspektorat kabupaten yang berada di wilayah 

Karesidenan B yaitu sebanyak 49 orang. 

Pemilihan sampel penelitian ini dengan 

menggunakan teknik nonprobability sampling 

dengan metode sampling jenuh. Sampling jenuh 

merupakan sampel yang mewakili jumlah 

populasi. Sampel penelitian ini sama seperti 

populasinya yaitu sebesar 49 responden. 

Variabel bebasnya adalah independensi; 

kompetensi auditor internal, kualitas audit, 

dukungan manajemen dan variabel terikatnya 

adalah efektivitas audit internal. 

Independensi adalah bebas dari situasi yang 

mengancam sikap mental yang tidak memihak 

pada pihak manapun sehingga auditor internal 

melaksanakan tugas dengan jujur sehingga 

mereka memiliki hasil kerja tanpa kompromi 

dalam kualitas. Independensi akan meningkat 

jika fungsi audit internal memiliki akses 

komunikasi yang memadai terhadap pimpinan 

dan dewan pengawas organisasi (Setianto, 

2004). 

Kompetensi merupakan kualifikasi yang 

dibutuhkan oleh auditor yang diperoleh melalui 

pendidikan dan pengalaman, setiap anggota 

harus melakukan upaya untuk mencapai 

tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan 

bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi 

tingkatan profesionalisme tinggi (Mulyadi, 

2009; hlm. 58). 

Kualitas audit adalah probabilitas seorang 

auditor dalam menentukan dan melaporkan 

penyelewengan yang terjadi pada sistem 

akuntansi yang ada pada suatu organisasi 

(Tandiontong, 2016; hlm.80). Penelitian yang 

dilakukan oleh Huong (2018), kualitas audit 

internal dapat diukur dengan aspek tercapainya 

tujuan audit internal yang telah dilakukan oleh 

audit internal telah efisien dan tercapai, hasil 

temuan dari auditor internal dapat dibuktikan 

kebenarannya, rekomendasi yang diberikan 

kepada organisasi dapat diimplementasikan, dan 

adanya keakuratan laporan yang diberikan 

kepada pihak manajemen. 

Dukungan manajemen merupakan hal yang 

menyebabkan pengawas internal berfikiran 

bahwa sedang berhadapan dengan realitas yang 

sederhana dan tidak menyulitkan. Manajemen 

memberikan dukungannya, fungsi pengawasan 

akan berkembang dan dapat menjalankan 
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tugasnya dengan baik begitu pula sebaliknya 

(Courtemanche, 1997). 

Efektivitas audit internal adalah pencapaian 

tujuan dan sasaran fungsi audit internal 

(Dittenhofer, 2001). Tujuan akhir dari fungsi 

audit internal adalah penciptaan nilai tambah 

bagi organisasi. Fungsi audit internal yang 

efektif yaitu ketika berkontribusi untuk 

menciptakan nilai tambah untuk organisasi 

(Mihret, et. al., 2007). Fungsi audit internal yang 

efektif bertujuan untuk mencapai tujuan 

utamanya, yang terdiri dari mencipatakan nilai 

tambah dan meningkatkan kinerja organisasi 

(Huong, 2018). 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk 

menguji seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Persamaaan regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + µ 

Y = efektivitas audit internal 

X1 = independensi audit  

X2 = kompetensi auditor internal 

X3 = kualitas audit 

X4 = dukungan manajemen 

β = koefisien regresi 

µ = koefisien eror 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian in menggunakan 

uji Normal Probability Plot. Jika hasil dari kurva 

titik-titik yang dihasilkan tidak jauh dari garis, 

maka data tersebut berdistribusi normal. 

Berdasarkan gambar menunjukkan bahwa titik-

titik yang dihasilkan menyebar tidak jauh dari 

garis sumbu kurva tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini 

berdistribusi normal dan uji asumsi klasik untuk 

normalitas terpenuhi. 

Uji Multikolinearitas 

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

    

Independensi 

(X1) 0,991 1,009 

Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

    

Kompetensi 

(X2) 0,669 1,495 

Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

    

Kualitas 

Audit (X3) 0,649 1,540 

Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

    

Dukungan 0,914 1,094 

Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

Manajemen 

(X4)    
Sumber : Lampiran 5, Data Olahan SPSS (2019) 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk 

mendeteksi apabila dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel 

independen. Multikolinearitas tidak dianjurkan 

dalam suatu penelitian. Pembuktian dari tidak 

terjadinya multikolinearitas dengan cara apabila 

Tolerance Value > 0,10 atau VIF < 10. Tabel 1 

membuktikan bahwa dalam penelitian ini sama 

sekali tidak terjadi multikolinearitas. Hal 

tersebut dapat dilihat dari Tolerance Value 

dalam penelitian ini > 0,10 dan VIF < 10. 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Lampiran 5, Data Olahan SPSS (2019) 



6 
 

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk 

menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain dalam model regrasi. Penelitian yang baik 

adalah apabila tidak terjadi heteroskedastisitas 

dalam penelitiannya. Heteroskedastisitas 

penelitian ini diuji menggunakan metode 

Scatterplot. Dengan menggunakan metode ini 

jika ada titik-titik yang membentuk pola teratur 

maka dapat diindikasikan terjadi heteroskeda- 

stisitas, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Hasil Analisis Linier Berganda 

  Penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda, karena menguji 

hubungan dan pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Penelitian ini 

menggunakan empat variabel independen yaitu 

independensi (X1), kompetensi (X2), kualitas 

audit (X3), dukungan manajemen (X4). Tabel di 

bawah ini merupakan hasil uji analisis berganda. 

Tabel 2. Hasil Analisis Linier Berganda 

 
Sumber : Lampiran 6, Data Olahan SPSS (2019) 

Di bawah ini merupakan model persamaan atau 

regresi dalam penelitian ini, yang terdapat dalam 

tabel 2: 

 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + µ 

Y = 18,482 - 0,129X1 + 1,179X2 - 0,313X3 + 

0,619X4 + 3,01619 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
Sumber:Lampiran 6,Data Olahan SPSS (2019) 

Tabel 3 juga menjelaskan analisis dari 

koefisien determinasi sebesar 0,481 yang berarti 

variabel independen dalam penelitian ini mampu 

menjelaskan atau memberikan informasi terkait 

variabel dependennya sebesar 48,1% sedangkan 

sisanya sebesar 51,9% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 

Misalnya, yaitu variabel efektivitas 

pengendalian internal, audit profesionalism, dan 

manajemen risiko. 

 Uji hipotesis secara parsial (uji t) memiliki 

tujuan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5%. Hasil uji t penelitian ini 

telah disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

 
Sumber : Lampiran 6, Data Olahan SPSS (2019) 
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Independensi berpengaruh terhadap 

efektivitas audit internal, dinyatakan tidak 

diterima dan tidak terbukti kebenarannya. 

Berdasarkan teori stewardship, satu keadaan di 

mana manajer sebagai steward lebih fokus pada 

kepentingan bersama atau tujuan organisasi dan 

bukan pada keinginan pribadi. Teori tersebut 

mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang 

kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.  

 Kesuksesan organisasi yang menggambar- 

kan kemaksimalan utilitas kelompok pada 

akhirnya akan memaksimalkan kepentingan 

individu dengan kelompok organisasi. 

Independensi tidak berpengaruh terhadap 

efektivitas audit internal dikarenakan masih 

adanya kegiatan dari para auditor internal yang 

melemahkan keindependensian para auditor, 

seperti melakukan tugas lain selain audit dan 

masih belum bisa memberi nilai tambah bagi 

organisasi dalam mencapai tujuannya. 

 Kompetensi berpengaruh terhadap 

efektivitas audit internal, dinyatakan diterima 

dan terbukti kebenarannya. Berdasarkan teori 

stewardship yang digunakan dalam penelitian 

ini, dengan adanya kompetensi auditor internal 

yang ada pada inspektorat sebagai audit internal 

yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan 

pada pemerintahan daerah dapat menambah 

keefektifan yang pada organisasi-organisasi 

yang ada pada pemerintahan daerah. Seorang 

auditor internal harus terus menambah 

pengetahuan mereka agar pengetahuan mereka 

menjadi lebih tinggi lagi agar menjadi seorang 

auditor internal yang lebih profesional, auditor 

internal juga harus menjadi lebih proaktif karena 

pada saat melakukan audit diharapkan auditor 

dapat melakukannya dengan lebih giat agar 

dapat melaksanakan tugasnya dengan benar 

pada saat menemukan temuan atau memberikan 

saran yang lebih nyata. Seorang auditor internal 

juga harus memiliki pendidikan dan sertifikasi 

keahlian yang memadai demi membantu 

organisasi mencapai tujuan seiring 

perkembangan zaman. 

 Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap 

efektivitas audit internal. Berdasarkan teori 

stewardship, satu keadaan di mana manajer 

sebagai steward lebih berfokus pada 

kepentingan bersama atau tujuan organisasi 

bukan pada keinginan pribadi dan 

mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang 

kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. 

Suatu hal menggunakan kualitas audit untuk 

membuat suatu organisasi menjadi efektif 

nyatanya tidak memengaruhi efektivitas audit 

internal. Hal tersebut dikarenakan karakteristik-

karakteristik kualitas audit masih kurang untuk 

membuat suatu organisasi menjadi efektif dan 

untuk mencapai tujuannya. 

 Dukungan manajemen berpengaruh 

terhadap efektivitas audit internal. Penjelasan di 

atas sesuai dengan teori stewardship yang 

diterapkan pada penelitian ini. Auditor internal 

melakukan pengawasan dan konsultasi 

mengingikan informasi yang cukup sebagai 

bahan untuk melakukan audit. Konsultasi dan 

pengawasan yang dilakukan oleh auditor 

internal tidak lepas dari peran manajemen yang 

ada pada suatu organisasi. Manajemen harus 

memberikan dukungan mereka dengan bekerja 

sama membantu proses pemeriksaan yang 

dilakukan oleh auditor internal. Dukungan 

tersebut dilakukan untuk efektivitas audit 

internal atau pekerjaan audit internal agar 

berjalan dengan baik, efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan dari organisasi. 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Independensi tidak berpengaruh terhadap 

efektivitas audit internal; 

2. Kompetensi berpengaruh terhadap 

efektivitas audit internal; 

3. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap 

efektivitas audit internal; 

4. Dukungan manajemen berpengaruh 

terhadap efektivitas audit internal. 

Keterbatasan penelitian ini adalah masih 

digunakan pradigma lama tentang fungsi 

inspektorat kabupaten dalam pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dengan dimasukkannya 

variabel independensi dan juga kualitas audit 

yang tidak sesuai dengan tupoksi yang telah 

dijelaskan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah. Koefisien determinan (R2) dari 

pengujian yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah sebesar 48,1%. Kelemahan penelitian ini 

adalah dilakukannya penyebaran kuesioner 

kepada auditor internal yang masih tidak 
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memiliki sertifikasi atau masih belum sah dalam 

menjadi auditor internal yang ada pada 

inspektorat. 

 Berdasarkan kendala, keterbatasan dan 

kelemahan penelitian di atas, maka saran dari 

penelitian ini adalah, perlu dilakukannya 

penelitian lain dengan memperbanyak sampel 

yang akan diteliti dan juga dengan variabel 

berbeda yang meungkin memiliki pengaruh kuat 

terhadap efektivitas audit internal, selain 

variabel yang ada pada penelitian ini. Misalnya, 

efktivitas pengendalian internal, audit 

professionalism, manajemen risiko, dll. Begitu 

pula dengan populasi dan sampel yang lebih 

besar. Sebaiknya menyebarkan kuesioner 

kepada auditor yang telah memiliki sertifikasi 

atau auditor yang telah layak untuk melakukan 

tugasnya dan mengerti dengan tugas yang 

dilakukan, dan juga melakukan penelitian 

dengan menggunakan paradigma baru dari 

Permen Nomor 109 tahun 2017 sebagai acuan 

dari penelitian ini. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model Matriks Risiko dan Pengendalian pada 

contoh kegiatan patroli laut. Model Matriks Risiko dan Pengendalian dapat digunakan sebagai 

pedoman perencanaan audit dan pengendalian internal di unit Patroli Laut. Metode yang digunakan 

dalam mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan analisis data. Panduan yang digunakan 

untuk penilaian risiko menggunakan model BPKP (2010) dan AS / NZS 4360: 2004. Hasil dari 

penelitian ini adalah model Matriks Risiko dan Pengendalian di unit patroli laut. Penelitian ini 

diperoleh dari tiga tahapan. Pertama, identifikasi kegiatan dan risiko pada unit patroli laut. Kedua, 

identifikasi dan penilaian risiko kegiatan. Ketiga, melakukan analisis dampak dan kemungkinannya 

di setiap kegiatan untuk menghasilkan Matriks Risiko dan Pengendalian dari peta prioritas risiko 

pada unit patroli laut. 

Kata Kunci: matriks risiko dan pengendalian, patroli laut, identifikasi risiko  

 
Abstract 

The objective of this research was to produced the risk control matrix model of risk at Customs Sea 

Patrol. The risk control matrix model can be used as a guideline of audit plan and internal control 

at Customs Sea Patrol. The method used in collecting the data were interview, observation, and data 

analytic. Guidence to assess risk used model of BPKP (2010) and AS/NZS 4360:2004. The results 

of this research are the risk control matrix model at Customs Sea Patrol Unit. This research was 

gained from three phases. The first, activities and risks identification at Customs Sea Patrol Unit. 

The second, risk identification and risk assesment of the activities. The third, doing impact analysis 

and its likelihood in each activity to produce the risk control matriks of risk priority map at Customs 

Sea Patrol.  

Keywords: risk control matrix, sea patrol, risks identification 

 

1. PENDAHULUAN 

Peran Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) semakin lama semakin 

strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan 

zaman. APIP diharapkan menjadi agen 

perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah 

pada produk atau layanan instansi pemerintah. 

APIP sebagai pengawas intern pemerintah 

merupakan salah satu unsur manajemen 

pemerintah yang penting dalam rangka 

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good 

governance) yang mengarah pada 

pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean 

government). 

Kementerian Keuangan merupakan suatu 

unit organisasi yang memegang peranan 

strategis dalam tata kelola pemerintahan 

Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Menteri Keuangan harperan tidak hanya sebagai 

chief operational officer (COO) tetapi juga 

sebagai chief financial officer (CFO) 

(Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Peran 

tersebut membuat Menteri Keuangan 

bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan 

mailto:mujiastono@kemenkeu.go.id
mailto:dody.mardiansyah@kemenkeu.go.id
mailto:gustian.wiwaha@kemenkeu.go.id
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fiskal dan keuangan negara dalam upaya 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif untuk kesejahteraan masyarakat Hal ini 

mengakibatkan tugas dan fungsi Kementerian 

Keuangan menjadi semakin kompleks, yang 

menuntut tingkat kapabilitas yang lebih tinggi 

dari fungsi audit intern sebagai komponen 

integral dari tata kelola yang efektif di sektor 

publik (IIARF, 2009). 

Dalam membantu pencapaian tujuan 

Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal 

Kementerian Keuangan (Itjen) selaku unit audit 

internal dituntut untuk berperan tidak hanya 

pada level operasional. tetapi juga pada level 

yang lebih strategis (Inspektorat Jenderal, 2016). 

Peran strategis tersebut dapat dicapai melalui 

peningkatan dan perbaikan efektivitas penerapan 

tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian 

internal secara menyeluruh di lingkungan 

Kementerian Keuangan. Hal ini sejalan dengan 

upaya peningkatan kapabilitas pengawasan 

internal Itjen menuju Level 4 Intemal Audit 

Capability Model (IA-CM) yang dapat 

memberikan overall assurance atas efektivitas 

tata kelola. manajemen risiko, dan pengendalian 

internal dalam membantu Menteri Keuangan

untuk mencapai tujuan Kementerian. 

Berdasarkan hasil self-assessment IA-CM 

tahun 2016, tingkat kapabilitas Itjen masih 

berada pada Level 3. Salah satu hal yang masih 

perlu dilakukan oleh Itjen untuk dapat mencapai 

Level 4 adalah pemberian overall assurance 

dalam kegiatan audit internal Itjen Hasil self-

assessment merekomendasikan Itjen untuk 

mengembangkan strategi pengawasannya untuk 

dapat memberikan jaminan yang memadai 

dalam bentuk pemberian pendapat/simpulan 

(opinion) atas kecukupan dan efektivitas proses 

tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian 

secara keseluruhan (Inspektorat Jenderal, 2017).  

Pemberian pendapat/simpulan (opini) audit 

internal diatur dalam standar audit internal. 

Standar 2410.A1 dalam Practice Advisory 

(IPPF, 2017) serta Standar Audit Intern 

Pemerintah Indonesia (SAIPI) menyatakan 

bahwa komunikasi akhir hasil penugasan, jika 

memungkinkan, harus berisi opini auditor 

internal secara keseluruhan (overall opinion) 

dan/atau kesimpulan (conclusions). Opini audit 

internal pada dasarnya merupakan karakteristik 

yang khas dari sebuah penugasan assurance. 

Atas hal tersebut, IIA juga telah menerbitkan 

petunjuk perumusan opini audit intern pada 

suatu organisasi dalam publikasinya yang 

berjudul Formulating and Expressing Internal 

Audit Opinion pada tahun 2009. 

Dalam rangka peningkatan kapabilitas 

pengawasan Itjen untuk memberikan assurance 

secara menyeluruh atas proses tata kelola, 

manajemen risiko, dan pengendalian internal di 

tingkat Kementerian Keuangan, Itjen telah 

melakukan kajian terkait penerapan opini audit 

internal. Penerapan opini audit internal 

merupakan hal yang sangat penting bagi Itjen 

sebagai bukti substantif bahwa Itjen dari sisi 

peran dan layanan telah mencapai IACM level 4. 

Penerapan opini juga dapat mendorong 

peningkatan kualitas hasil audit internal Itjen 

karena dengan adanya tuntutan pemberian opini, 

kegiatan audit internal didorong untuk 

mendokumentasikan informasi yang cukup, 

andal, relevan demi menghindari kesalahan 

pemberian opini audit internal. Itjen telah 

mempraktikan opini audit internal pada sejumlah 

kegiatan pengawasan yang bersifat spesifik dan 

umumnya merupakan kegiatan mandatory, 

antara lain pada kegiatan reviu pengendalian 

intern atas Laporan Keuangan Kemenkeu dan 

Laporan BUN, Reviu Tata Kelola TIK, Penilaian 

atas Tingkat Kematangan Penerapan 

Manajemen Risiko (TKPMR), serta evaluasi 

atas SAKIP, namun untuk kegiatan assurance 

lainnya pemberian opini masih belum dilakuan 

secara konsisten dan belum terstandardisasi. 

Untuk dapat memberikan opini atas 

kegiatan audit internal, auditor harus memahami 

risiko yang dihadapi oleh klien pengawasan. 

Klien Pengawasan harus menyusun manajemen 

risiko terlebih dahulu. Setelah Klien 

Pengawasan menyusun Manajemen Risiko maka 

auditor dapat memanfaatkannya untuk membuat 

perencanaan audit dengan mempertimbangkan 

risiko-risiko yang telah teridentifikasi. 

Pendekatan audit ini berfokus dalam 

mengevaluasi risiko-risiko baik strategis, 

finansial, operasional, regulasi dan lainnya yang 

dihadapi oleh Klien Pengawasan. Dalam Audit 

berbasis risiko, risiko-risiko yang tinggi diaudit, 

sehingga kemudian Klien Pengawasan dapat 

mengetahui proses bisnis yang berisiko dan area 
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mana yang pengendaliannya harus diperbaiki. 

Peran Risk-Based Audit dalam peningkatan 

Internal Control dan Proses Manajemen Risiko 

sangat menyeluruh dan strategis. 

Menurut Yayon (2006) tahapan-tahapan 

dalam risk based audit yang dilakukan oleh 

auditor adalah: (a) mengidentifikasi tujuan 

organisasi; (b) menilai risiko dengan cara 

mengidentifikasi risiko dan mengukur risiko; 

dan (c) Menetapkan prioritas dalam usaha untuk 

meminimalisasi risiko. 

Patroli laut dilaksanakan di seluruh wilayah 

perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu 

di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. 

Patroli laut dilaksanakan secara rutin atau 

sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan atau 

dugaan pelanggaran. Dalam rangka kegiatan 

patroli laut tersebut risiko yang dihadapi 

beragam. Atas dasar tersebut penulis tertarik 

untuk mengangkat kegiatan Patroli Laut menjadi 

menjadi tema utama paper ini. Selain itu terdapat 

beberapa hal yang melatarbelakangi pengawasan 

terkait Patroli Laut, yaitu: 

a. kegiatan patroli laut sebagai langkah 

mendukung pengawasan penyelundupan 

barang ilegal; 

b. Potensi terjadinya pelanggaran pada saat 

pelaksanaan patroli laut; 

c. Semakin tingginya kegiatan penyelundupan 

yang diikuti dengan makin canggihnya 

modus dan makin nekatnya penyelundup;  

d. Upaya menekan usaha penyelundupan dan 

perdagangan barang penyelundupan dan 

perdagangan barang secara ilegal. 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah 

dikemukan pada bab 1, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mendesain model Risk Control 

Matrix yang tepat untuk melaksanakan audit 

patroli laut agar mampu memberikan nilai 

tambah pada proses bisnis patroli laut dan 

penyempurnaan sistem patroli laut. 

Landasan Teori  

Menurut Kloman (2000), kata "risk" dalam 

bahasa Inggris berasal dari bahasa Italia kuno  

yaitu "riscare". Risiko mempunyai definisi yang 

begitu beragam dengan begitu banyak 

pengertian dan interpretasi, tergantung dari cara 

orang memandangnya. Risiko dapat dipandang 

sebagai: 

a. Sesuatu yang merugikan terjadi (risk of loss) 

b. Suatu ketidakpastian (risk of volatility) 

c. Sesuatu yang menguntungkan tidak terjadi 

(risk of lost opportunity). 

Risiko merupakan konsep yang digunakan oleh 

auditor dan manajemen untuk menyatakan 

perhatian mereka tentang dampak yang mungkin 

terjadi atas lingkungan yang penuh dengan 

ketidakpastian. Setiap peristiwa yang terjadi 

dapat mempunyai dampak yang material atau 

konsekuensi yang signifikan bagi organisasi dan 

tujuan organisasi. Akibat yang bersifat negatif 

disebut dengan risiko (risk) dan akibat yang 

bersifat positif disebut dengan kesempatan 

(opportunities). 

Identifikasi risiko adalah proses 

menetapkan kejadian, penyebab, maupun 

dampak risiko yang berpengaruh terhadap 

pencapaian sasaran organisasi (Lampiran KMK-

577/KMK.01/2019). 

Tujuan merupakan tahapan yang sangat 

kritikal dalam proses manajemen risiko yaitu 

merekam semua risiko baik yang sudah maupun 

belum dikendalikan melalui pengendalian inten. 

Proses yang dilakukan dalam tahap identifikasi 

risiko adalah: 

a. Menginventarisasi data kejadian/peristiwa 

komprehensif yang mempengaruhi 

organisasi; 

b. Menentukan sumber-sumber risiko, antara 

lain hubungan bisnis dan hukum, lingkungan 

ekonomi, perilaku manusia, kejadian alam, 

lingkungan politik, isu teknologi, aktivitas 

manajemen dan aktivitas individu; 

c. Menentukan area yang terkena pengaruh 

risiko, antara lain aset dan sumber daya, 

pendapatan, biaya, pegawai, masyarakat, 

kinerja, waktu dan jadual aktivitas, 

lingkungan; 

d. Menentukan penyebab dan skenario risiko. 

Potensi bahaya yang ditemukan pada tahap 

identifikasi bahaya akan dilakukan penilaian 

risiko guna menentukan tingkat risiko (risk 

rating) dari bahaya tersebut. Penilaian risiko 

dilakukan dengan berpedoman pada skala 

Australian Standard/ New Zealand Standard for 

Risk Management (AS/NZS 4360:2004, [4]). 
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Ada 2 parameter yang digunakan dalam 

penilaian risiko, yaitu probability dan severity.  

Skala penilaian risiko dan keterangannya 

yang digunakan dapat dilihat tabel sebagai 

berikut: 

 

 

 
Tabel 4. Matriks Analisis Risiko Kementerian Keuangan 

 
 

Hasil dari risk assessment akan dijadikan 

dasar untuk melakukan risk control. Risk control 

bertujuan untuk meminimalkan tingkat risiko 

dari suatu potensi bahaya yang ada. Bahaya yang 

masuk dalam kategori moderate risk, high risk 

dan extreme risk akan ditindaklanjuti dengan 

risk control. Pengendalian risiko dilakukan 

untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. 

Matriks Risiko dan Pengendalian, berupa 

pemetaan risiko dan pengendalian yang ada pada 

proses signifikan atas suatu proses bisnis. 

Tujuan penyusunan RCM untuk 

memastikan bahwa risiko pada setiap proses 

signifikan telah diidentifikasi, dikelola, dan 

dimitigasi dengan pengendalian yang memadai. 

Manfaat penyusunan RCM: 

a. Meningkatkan pemahaman akan proses 

signifikan yang ada, beserta aplikasi dan 

infrastruktur yang mendukung; 

b. Meningkatkan pemahaman akan risiko dan 

pengendalian yang ada di dalam tiap proses 

signifikan 

c. Pelaksanaan audit yang lebih efektif dan 

efisien 

2. METODE PENELITIAN 

Tahapan penelitian yang akan dilakukan 

ditunjukkan dengan skema berikut ini: 

 
Gambar 1. Skema Tahap Penelitian 

Berdasarkan skema tersebut, penelitian 

dilakukan melalui 3 tahapan yaitu: 

a. Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dan 

risiko-risiko yang dihadapi dengan 

menelaah peraturan-peraturan terkait patroli 

laut; 

b. Hasil identifikasi di tahap pertama menjadi 

data untuk menghasilkan model matris 

prioritas aktivitas di tahap kedua; 

c. Melakukan wawancara dan konfirmasi 

kepada pihak-pihak yang menjalankan 

aktivitas  kegiatan patroli laut dan dampak 

dari setiap risiko; 

d. Melakukan observasi dan analisis data 

Batasan dalam penelitian ini adalah  tidak 

menganalisis narasi penyebab dan skenario 

risiko namun hanya menghitung dan 

menganalisis skala penyebab dan dampak agar 

dapat diketahui urutan risiko tertinggi dan 
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terendah yang dapat menjadi pertimbangan 

ruang lingkup penyusunan program kerja audit. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengujian melalui 

penelaahan peraturan, wawancara, observasi dan 

analisis data ditentukan 13 risiko tertinggi 

kegiatan patroli laut dengan urutan sebagai 

berikut: 

Tabel 5. Matriks Risiko 

ID 

Risk 
Risk 

Risk Level 

After Control 
Skor 

R08 Kegiatan Patroli Laut 

tidak dapat mendeteksi 
kapal yang memuat 

barang selundupan  

Sangat Tinggi 

(kuadran 22) 

22 

R09 Kapal patroli tidak 

mampu mengejar 
kecepatan kapal 

penyelundup 

Sangat Tinggi 

(kuadran 22) 

22 

R10 Kegiatan Patroli Laut 

tidak dapat mencakup 
seluruh wilayah perairan 

indonesia 

Sangat Tinggi 

(kuadran 22) 

22 

R07 Volume Pengisian BBM 

ke kapal tidak sesuai 

Permintaan 

Tinggi 

(kuadran 17) 

17 

R11 Penindakan patroli laut 

tidak dilaporkan 

Tinggi 

(kuadran 17) 
17 

R01 Kapal tidak siap 

digunakan untuk 
kegiatan Patroli Laut saat 

dibutuhkan  

Sedang 

(kuadran 13) 

13 

R02 Ketidaktersediaan ABK 
untuk kegiatan patroli 

laut 

Sedang 

(kuadran 13) 

13 

R03 Ketidaktersediaan BBM 

untuk kegiatan patroli 

laut 

Sedang 

(kuadran 13) 

13 

R05 Ketidaktersediaan Suku 

cadang dan supllies kapal 

Sedang 

(kuadran 13) 
13 

R12 Insiden kecelakaan saat 

patroli laut 

Sedang 

(kuadran 13) 
13 

R13 Barang Hasil penindakan 

patroli laut hilang dan 

rusak 

Sedang 

(kuadran 13) 

13 

R06 Bahan Bakar Minyak 
yang tersedia tidak sesuai 

standar pabrikan  

Rendah 

(kuadran 11) 

11 

R04 Pemeliharaan Kapal 

dilakukan tidak sesuai 

dengan laporan putaran 

mesin 

Rendah 

(kuadran 8) 
8 

 

 

 

Tabel 6. Matriks Pengendalian 
ID 

Risk 

ID 

Control 

Control  

(Pengendalian yang telah ada) 

R08 C08 Pembagian tugas jaga laut; 

Penguatan human intelligence, 
updating peta kerawanan. 

Atribut: peta kerawanan  

R09 C09 Penggunaan Radar Pantai dan 

Monitoring AIS  
integrasi pengawasan laut dan 

darat 

Atribut: monitoring radar 

R10 C10 Penggunaan aplikasi marrine 

traffic dalam pengawasan dan 

targetting. 

Atribut: monitoring aplikasi 

R07 C07 Penerapan Pengisian BBM sesuai 

SOP 

Atribut: Kartu Pengisian BBM 

R11 C11 Penerapan mekanisme pelaporan 
melalui berbagai sarana 

komunikasi 

Atribut: pemantauan alat 

komunikasi 

R01 C01 Melakukan perawatan rutin dan 

berkala  

Atribut: Monitoring atas Laporan 

Perawatan Rutin 

R02 C02 Pelaksanaaan Pengembangan 

Karir Petugas 

Atribut: Pola Mutasi 

R03 C03 Mengajukan revisi anggaran 

pengadaan 

Atribut: Dokumen perencanaan 

R05 C05 Pengadaan suku cadang dan 

supplies kapal  

Atribut: monitoring catatan 

inventory  

R12 C12 Risk Safety Management  

Atribut: Kajian Keselamatan 

Berlayar 

R13 C13 Pengelolaan Barang Tangkapan. 
Atribut: Berita Acara Serah 

Terima 

R06 C06 Pemeliharaan rutin kapal. 

Atribut: Laporan Hasil 

Pemeliharaan 

R04 C04 Penerapan Pemeliharaan Rutin, 

Survey Teknik dan Pemeliharaan 

Kapal 
Atribut: Laporan Pemanfaatan 

kapal 

 

Menurut tabel tersebut dapat dijelaskan 

masing-masing risiko sebagai berikut: 

a. Kegiatan Patroli Laut tidak dapat 

mendeteksi kapal yang memuat barang 

selundupan masuk (R08). Risiko ini 

memiliki skoring 22 dengan penjelasan 
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bahwa Pembagian tugas jaga laut; 

Penguatan human intelligence, updating 

peta kerawanan. Atribut: peta kerawanan. 

kami nilai dengan level dampak sangat 

signifikan (Skala 5) dan level kemungkinan 

kadang terjadi (skala 3); 

b. Kapal patroli tidak mampu mengejar 

kecepatan kapal penyelundup (R09). Risiko 

ini memiliki skoring 22 dengan 

pengendalian yang ada berupa Penggunaan 

Radar Pantai dan Monitoring AIS  

integrasi pengawasan laut dan darat 

Atribut: monitoring radar, kami nilai dengan 

level dampak sangat signifikan (skala 5) dan 

level kemungkinan kadang terjadi (skala 3). 

c. Kegiatan Patroli Laut tidak dapat mencakup 

seluruh wilayah perairan indonesia (R10). 

Risiko ini memiliki skoring 22 dengan 

pengendalian yang ada berupa Penggunaan 

aplikasi marrine traffic  dalam pengawasan 

dan targetting. Atribut: monitoring aplikasi, 

kami nilai dengan level dampak sangat 

signifikan (skala 5) dan level kemungkinan 

kadang terjadi (skala 3). 

d. Volume Pengisian BBM ke kapal tidak 

sesuai Permintaan (R07). Risiko ini 

memiliki skoring 17 dengan pengendalian 

yang ada berupa Penerapan Pengisian BBM 

sesuai SOP. Atribut: Kartu Pengisian BBM, 

kami nilai dengan level dampak signifikan 

(skala 4) dan level kemungkinan kadang 

terjadi (skala 3). 

e. Penindakan patroli laut tidak dilaporkan 

(R11). Risiko ini memiliki skoring 17 

dengan pengendalian yang ada berupa 

Penerapan mekanisme pelaporan melalui 

berbagai sarana komunikasi. Atribut: 

pemantauan alat komunikasi. kami nilai 

dengan level dampak signifikan (skala 4) 

dan level kemungkinan kadang terjadi (skala 

3). 

f. Kapal tidak siap digunakan untuk kegiatan 

Patroli Laut saat dibutuhkan (R01). Risiko 

ini memiliki skoring 13 dengan 

pengendalian berupa Melakukan perawatan 

rutin dan berkala Atribut: Monitoring atas 

Laporan Perawatan Rutin. Kami nilai 

dengan level dampak signifikan (skala 4) 

dan level kemungkinan jarang terjadi (skala 

2). 

g. Ketidaktersediaan Petugas untuk kegiatan 

patroli laut (R02). Risiko ini memiliki 

skoring 13 dengan pengendalian berupa 

Pelaksanaaan Pengembangan Karir Petugas. 

Atribut: Pola Mutasi. kami nilai dengan 

level dampak signifikan (skala 4) dan level 

kemungkinan jarang terjadi (skala 2). 

h. Ketidaktersediaan BBM untuk kegiatan 

patroli laut (R03). Risiko ini memiliki 

skoring 13 dengan pengendalian berupa 

Mengajukan  revisi anggaran pengadaan. 

Atribut: Dokumen perencanaan. Kami nilai 

dengan level dampak signifikan (skala 4) 

dan level kemungkinan jarang terjadi (skala 

2) 

i. Ketidaktersediaan Suku cadang dan supllies 

kapal (R05). Risiko ini memiliki skoring 13 

dengan pengendalian berupa Pengadaan 

suku cadang dan supplies kapal. Atribut: 

monitoring catata inventory. Kami nilai 

dengan level dampak signifikan (skala 4) 

dan level kemungkinan jarang terjadi (skala 

2); 

j. Insiden kecelakaan saat patroli laut (R12). 

Risiko ini memiliki skoring 13 dengan 

pengendalian berupa Risk Safety 

Management. Atribut: Kajian Keselamatan 

Berlayar. kami nilai dengan level dampak 

signifikan (skala 4) dan level kemungkinan 

jarang terjadi (skala 2) 

k. Barang Hasil penindakan patroli laut hilang, 

rusak, tidak sesuai BAST (R13). Risiko ini 

memiliki skoring 13 dengan pengendalian 

berupa Pengelolaan Barang Tangkapan. 

Atribut: Berita Acara Serah Terima. Kami 

nilai dengan level dampak signifikan (skala 

4) dan level kemungkinan jarang terjadi 

(skala 2) 

l. Bahan Bakar Minyak yang tersedia/ 

digunakan tidak sesuai standar pabrikan 

(R06). Risiko ini memiliki skoring 11 

dengan pengendalian berupa Pemeliharaan 

rutin kapal. Atribut: Laporan Hasil 

Pemeliharaan. Kami nilai dengan level 

dampak moderat (skala 3) dan level 

kemungkinan jarang terjadi (skala 2). 

m. Pemeliharaan Kapal dilakukan tidak sesuai 

dengan Laporan Putaran Mesin (R04). 

Risiko ini memiliki skoring 8 dengan 

pengendalian berupa Penerapan 
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Pemeliharaan Rutin, Survey Teknik dan 

Pemeliharaan Kapal. Atribut: Laporan 

Pemanfaatan kapal. Kami nilai dengan level 

dampak signifikan (skala 4) dan level 

kemungkinan hampir tidak terjadi (skala 1). 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini murni untuk pengetahuan dan 

tidak tujukan sebagai nasihat  profesional 

maupun mendiskreditkan lembaga pemerintah 

manapun. Dari hasil pembahasan di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut : Model/design 

penilaian risiko dalam penelitian ini 

dilaksanakan dengan mengukur tingkat risiko 

berdasarkan Dampak (Impact) dan 

Kecenderungan (likelihood) yang dijabarkan 

dalam suatu matriks risiko, untuk 

menggambarkan tingkat risiko pada Unit Patroli 

Laut. 

Penilaian risiko dibuat berdasarkan risiko 

per jenis aktivitas pada Kegiatan Kesiapan Kapal 

Patroli, Pemeliharaan Kapal Patroli, Pengisian 

BBM Kapal Patroli, Pelaksanaan Kegiatan 

Patroli Laut, dan Pengamanan Barang Hasil 

Penindakan. 

Hasil penilaian risiko berdasarkan risiko 

aktivitas dapat diketahui peta risiko seluruh 

kegiatan termasuk risiko tertinggi yaitu 

“Kegiatan Patroli Laut tidak dapat mendeteksi 

kapal yang memuat barang selundupan masuk ke 

(R07)”. Risiko ini sangat sulit untuk dilakukan 

pengendalian, karena selama berada ditengah 

laut potensi akan adanya penyelewengan sangat 

tinggi. Penilaian atas 13 risiko in diharapkan 

dapat digunakan Risk Control Matrix sebagai 

dasar untuk membuat perencanaan audit agar 

lebih optimal dalam meningkatkan perbaikan 

proses bisnis. 

Dari hasil kesimpulan dapat disarankan 

beberapa hal sebagai berikut 

a. Unit terkait dapat mendukung 

penyempurnaan penerapan Risk Assessment 

dalam pelaksanaan perbaikan proses bisnis;  

b. Pelaksanaan pemetaan risiko tidak harus 

dilakukan secara menyeluruh tetapi 

dilakukan secara skala prioritas berdasarkan 

tingkat risiko dari masing-masing kegiatan;  

c. Untuk Peneliti selanjutnya, melakukan 

pengujian kembali atas model dan 

instrumen-instrumen yang digunakan, 

karena model yang diajukan masih relatif 

baru; 

d. Penelitian terhadap existing control untuk 

menemukan mitigasi terbaik atas risiko yang 

ada. 
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Abstrak 

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman (to understand) mengenai konsep dan praktik 

Pengawasan dengan Partisipasi Masyarakat (PPM) serta potensinya untuk diterapkan di Indonesia, 

beserta langkah-langkah ideal untuk melaksanakannya. Pemahaman tersebut diperoleh melalui dua 

pendekatan, yaitu: 1) Desk study pada sejumlah negara yang sudah melaksanakan citizen engagement 

practices; dan 2) Mini case study pada Program Padat Karya Tunai di Desa, di Indonesia.  Dari hasil 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PPM sudah berjalan di Indonesia sejak era Orde Baru (akhir 

1980-an). Terhadap PPM pada masa tersebut, penelitian ini mengistilahkannya sebagai model PPM 

1.0, dan kemudian mengalami perkembangan menjadi PPM 2.0 pada periode setelah reformasi. Hasil 

penelitian juga mengusulkan suatu Model PPM 4.0 guna meningkatkan efektivitas pengawasan ke 

depan sekaligus untuk ‘Mewujudkan Masyarakat Sadar Pengawasan Melalui Budaya Literasi’ 

melalui suatu PPM Strategic Framework. 

Kata Kunci: PPM, partisipasi masyarakat, pengawasan 

 

Abstract 

This paper aims to provide an understanding of the concept and practice of Community Participation 

in Supervision (PPM) and its potential to be applied in Indonesia, along with the steps for 

implementing it. This understanding was obtained through two approaches, namely: 1) Desk study 

in some countries that have implemented citizen engagement practices; and 2) Mini case study in 

Cash for Work Program in the Village (PKTD) in Indonesia. It can be concluded that PPM has been 

operating in Indonesia since the New Order era (the late 1980s) as known as the PPM 1.0 model, 

and then has progressed to PPM 2.0 after the reform. Moreover, the results of the study also propose 

a PPM 4.0 Model in order to increase the effectiveness of future supervision while simultaneously 

Build Control Awareness through Literacy Culture ’through a PPM Strategic Framework. 

Keywords: PPM, community participation, supervision 
 
 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan berkelanjutan tergantung 

pada efektivitas kebijakan dan layanan publik, 

yang didukung dengan efisiensi dan keadilan 

dalam penggalian, pengalokasian, dan 

pengelolaan sumber daya. Untuk itu pengelolaan 

sektor publik harus dilaksanakan secara 

akuntabel, transparan, dan partisipatif sesuai 

dengan paradigma new public governance dan 

tuntutan open governance. Hal tersebut juga 

tergantung pada efektivitas lembaga-lembaga 

pengawasan dalam mendorong transparansi, 

mailto:gun.gunanjar@bpkp.go.id
mailto:mujiyanto5937@bpkp.go.id
mailto:gustian.wiwaha@kemenkeu.go.id
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akuntabilitas, dan partsipasi masyarakat untuk 

mencegah salah kelola, korupsi, serta untuk 

mengoptimalkan kinerja pemerintah (DESA, 

dalam Citizen Engagement Practices, 2013). 

Namun, dengan semakin bervariasinya 

tugas-tugas lembaga audit publik dan semakin 

banyaknya jumlah objek audit dibandingkan 

dengan auditor yang tersedia menimbulkan 

kesenjangan yang besar di antara keduanya, 

sehingga efektivitas lembaga audit menjadi 

terkendala. Hal ini menjadi tantangan tersendiri 

bagi lembaga audit pemerintah di sejumlah 

negara. Tantangan di atas juga dihadapi oleh 

lembaga pengawasan di Indonesia, terlebih 

setelah era otonomi desa.  

Salah satu solusi untuk menghadapi 

tantangan tersebut adalah melalui kolaborasi 

lembaga audit dengan masyarakat untuk 

melakukan audit partisipatif . Audit partisipatif 

ini memiliki keunggulan, antara lain dapat 

meningkatkan level partisipasi masyarakat, 

transparansi, dan akuntabilitas di sektor publik, 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kematangan berdemokrasi. Selain itu, melalui 

audit partisipatif warga masyarakat dapat 

memberikan masukan yang lebih bernilai dalam 

proses audit dan memberikan persepsi yang 

multidimensional bagi auditor. PPM juga dapat 

mengurangi kesenjangan jumlah auditor 

pemerintah yang tersedia dibandingkan dengan 

objek pemeriksaan. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, 

rumusan masalah atau pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Apakah yang dimaksud dengan PPM? 

b. Apakah PPM memiliki potensi untuk 

diterapkan di Indonesia? 

c. Bagaimana langkah-langkah ideal 

penerapan PPM di Indonesia? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui (to understanding) konsep dan 

praktik PPM dan mengetahui potensi konsep ini 

untuk diterapkan di Indonesia serta menginfor- 

masikan langkah-langkah ideal yang harus 

dilakukan untuk melaksanakan PPM di 

Indonesia. 

Hasil studi ini diharapkan memberikan 

manfaat sebagai bahan perumusan kebijakan 

PPM terkait dengan optimalisasi peran 

pengawasan dalam mendukung Open 

Government dan juga sebagai acuan dalam 

pelaksanaan tugas pengawasan dengan 

melibatkan masyarakat, serta untuk menambah 

literatur pengawasan terkait dengan alternatif 

metode pengawasan yang efektif dan berkualitas 

bagi pelaksanaan pengawasan internal di 

Indonesia. Lingkup penelitian ini adalah 

pengawasan dengan partisipasi masyarakat di 

desa dengan pengawasan atas Program Padat 

Karya Tunai di Desa (PKTD) sebagai sebuah 

case study. 

‘Pengawasan’ yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah ‘pengawasan internal’ yang 

konsepnya banyak mengacu pada internal 

auditing dari the Institute of Internal Audit (IIA).  

Internal auditing menurut IIA adalah,”an 

independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an 

organization’s operations. It helps an 

organization accomplish its objectives by 

bringing a systematic, disciplined approach to 

evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control, and governance processes.” 

Sementara itu, di Indonesia, menurut pasal 1 

butir 3 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 

pengawasan intern adalah, “seluruh proses 

kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan 

dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 

dalam rangka memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan 

secara efektif dan efisien untuk kepentingan 

pimpinan dalam mewujudkan tata 

kepemerintahan yang baik. 

Partisipasi menurut Sumardi (2010: 46) 

berarti peran serta seseorang atau kelompok 

masyarakat dalam proses pembangunan baik 

dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk 

kegiatan dengan memberi masukan pikiran, 

tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, 

serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-

hasil pembangunan. Sedangkan Booth, Ebrahim, 

dan Morin (2001, p.26) mendefinisikan 

partisipasi sebagai sebuah proses dialog untuk 

menjaring aspirasi/ide dari para pemangku 

kepentingan (pihak-pihak yang peduli dengan 

sesuatu) yang akan membantu para pihak 

memiliki persepsi multidimensional tentang 
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kebutuhan mereka. Definisi ini juga 

menggambarkan bahwa manfaat partisipasi 

memberikan pemahaman yang kaya, yaitu yang 

multidimensional bagi para pihak. 

Masyarakat dalam konteks partisipasi 

adalah sekelompok orang atau pemangku 

kepentingan yang luas dan heterogen, 

terorganisasikan atau tidak, yang prihatin 

dengan masalah atau masalah khusus dan 

memiliki kepentingan dalam pengambilan 

keputusan (Appelstrand, 2002). Namun, definisi 

masyarakat sangatlah luas. Karena itu, sangatlah 

penting untuk melakukan analisis terkait 

pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi 

masyarakat yang terlibat ini (Bryson, 2002). 

Belum terdapat studi yang mendalami 

bagaimana lembaga pengawasan negara (baca: 

pemerintah) melibatkan secara langsung 

masyarakat dalam pelaksanaan pengawasannya 

di Indonesia. Sementara itu, beberapa studi telah 

menginformasikan praktik pengawasan yang 

melibatkan partisipasi masyarakat di beberapa 

negara. Sebagai contoh, di Filipina, Commision 

on Audit (COA)1 telah bermitra dengan 

organisasi masyarakat (civil society 

organization) dalam citizen participation audit 

(CPA). COA telah melaksanakan CPA bekerja 

sama dengan organisasi masyarakat terhadap ± 

23 obyek pengawasan. Di Korea, Board of Audit 

Inspection of the Republic of Korea (BAI), 

sebuah lembaga pengawasan negara, telah 

melibatkan masyarakat dalam auditnya melalui 

pengembangan pusat layanan keluhan dan petisi 

masyarakat sipil serta permintaan audit untuk 

kepentingan umum (audit request for public 

interests). 

Terkait dengan participatory audit tersebut, 

Cruz (2015) menguraikan bahwa audit 

partisipasi masyarakat menyangkut tiga hal, 

yaitu (1) suatu mekanisme untuk mewujudkan 

kemitraan strategis melalui upaya saling berbagi 

aspirasi, tujuan dan sasaran antara lembaga 

pengawasan negara dengan organisasi 

masyarakat sipil; (2) suatu teknik audit dengan 

melibatkan secara bersama-sama antara lembaga 

pengawasan negara, organisasi masyarakat sipil, 

dan masyarakat dalam satu tim audit; dan (3) 

                                                           
1 Semacam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di 
Indonesia. 

suatu teknik pelibatan masyarakat sebagai mitra 

(partner) dalam berbagai macam tugas lembaga 

pengawasan negara. 

 

2. METODE PENELITIAN  

Ada dua konsep utama yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu konsep internal 

auditing dan participatory auditing. Di dalam 

lingkungan pemerintahan di Indonesia dikenal 

beberapa jenis pengawasan. Setidaknya ada 

empat jenis, yaitu pengawasan melekat, 

pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, 

dan pengawasan masyarakat. Menurut Hasyim 

(1996) masih ada lagi yaitu pengawasan 

kekuasaan kehakiman. Penelitian ini hanya 

focus pada pengawasan fungsional dan 

pengawasan masyarakat. Pengawasan 

fungsional sekarang lebih dikenal sebagai 

pengawasan intern, yang konsepnya banyak 

merujuk pada konsep internal   auditing dari the 

Institute of Internal Audit (IIA). Aktivitas 

assurance dan consulting dalam definisi internal 

auditing dijabarkan di dalam pengawasan intern 

sebagai kegiatan audit, reviu, evaluasi dan 

pemantauan dan kegiatan pengawasan lain.  

Dengan semakin bervariasinya dan 

semakin luasnya obyek pengawasan intern, 

terutama pasca terbitnya UU Desa, ada 

keterbatasan (gap) antara jumlah auditor intern 

dengan jumlah obyek yang diawasinya. Oleh 

karena itu, fungsi pengawasan intern perlu kerja 

sama dengan masyarakat. Sebenarnya interaksi 

antara pengawasan intern dengan pengawasan 

masyarakat (Wasmas) sudah lama ada. Namun, 

kerja sama ini kurang efektif, karena tidak 

dibangun atas tiga hal (konsep citizen 

participatory audit), yaitu: kemitraan strategis, 

teknik pengawasan, dan mekanisme pelibatan 

masyarakat yang jelas dan sistematis. PPM 

dibangun atas tiga hal ini. 

Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah pendekatan studi 

kasus (case study), yaitu suatu pendekatan 

penelitian yang mengeksplorasi fenomena dalam 

konteks penggunaan berbagai sumber data. 

Eksplorasi ini tidak hanya menggunakan satu 
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sudut pandang, tapi beberapa perspektif yang 

mengungkap beberapa sisi dari suatu fenomena 

yang dihasilkan dan dipahami (Baxter, 2008). 

Stake (1995) dan Yin (2003) menyatakan studi 

kasus kualitatif mendasarkan pada paradigma 

konstruktif, dimana kebenaran adalah relatif dan 

tergantung pada perspektif serta dibangun 

berdasarkan premis sosial-konstruktif. 

Keunggulan pendekatan ini adalah kedekatan 

kolaborasi antara peneliti dengan partisipan 

karena partisipan bisa menceritakan kisahnya, 

menggambarkan pandangan mereka terhadap 

realitas, dan memungkinkan peneliti memahami 

partisipan. 

Pemilihan partisipan untuk  diwawancarai 

tergantung pada karakteristik Program PKTD, 

yaitu tersebar di seluruh desa di Indonesia, 

melibatkan beberapa sektor. Karakteristik ini 

berpengaruh terhadap pemilihan lokasi 

penelitian serta kelompok masyarakat dan 

pejabat instansi pemerintah yang diwawancarai. 

Partisipan 

Partisipan untuk survei dipilih dengan 

teknik purposif (purposive sampling), sedangkan 

partisipan untuk wawancara dipilih dengan 

teknik bola salju (snowball sampling). Teknik 

bola salju adalah teknik pengambilan sampel 

melalui hubungan keterkaitan dari satu orang 

dengan orang yang lain atau satu permasalahan 

dengan permasalahan lain, kemudian mencari 

hubungan selanjutnya melalui proses yang sama, 

demikian seterusnya (Neuman, 2003). 

Partisipan yang diwawancara adalah 

individu yang mewakili kelompok atau 

organisasi yang potensial menjadi pelaku utama 

Program PKTD, yaitu: Lembaga yang 

menangani pengawasan Program PKTD; 

masyarakat, yaitu perseorangan atau Ormas 

yang berpotensi sebagai partner dalam 

melakukan PPM; pimpinan atau pihak yang 

mewakili kementerian/lembaga/pemerintah 

daerah sebagai pengatur kebijakan Program 

PKTD, pemerintahan desa, dan organisasi 

perangkat daerah (OPD) yang terkait dalam 

pelaksana Program PKTD; dan individu dari 

praktisi dan lembaga profesi yang memahami 

tentang pengawasan serta hukum terkait. 

 

 

Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan terbagi 

menjadi dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh dari responden melalui survei dan 

wawancara. Data sekunder diperoleh dari 

publikasi berbagai lembaga, seperti BPKP, 

Kemenko Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, PT. Pos Indonesia, Kementerian 

Desa PDTT, Badan Pusat Statistik, dsb. Sumber 

data dengan wawancara diperoleh dari kelompok 

masyarakat terpilih, yaitu perseorangan dan 

pimpinan organisasi kemasyarakatan yang 

terdaftar di Kementerian Dalam Negeri 

(memiliki Surat Keterangan Terdaftar) dan 

organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dari 

Kementerian Hukum dan HAM; narasumber 

profesional dan praktisi yang memahami 

pengawasan dan partisipasi masyarakat, yaitu 

dari kalangan akademisi dan organisasi profesi; 

dan lembaga yang menangani pengawasan 

program PKTD di wilayah yang dipilih. 

Data dikumpulkan dengan multimetode 

(multimethod), yaitu dengan survei dan 

wawancara. Ketika survei, kuesioner disebarkan 

kepada responden lembaga pengawasan, 

akademisi, dan organisasi masyarakat (Ormas). 

Data penelitian ini diperoleh dari hasil 

survei melalui kuesioner dan data hasil 

wawancara. Untuk data dari survei, prosedur 

analisis data adalah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu untuk melakukan pengecekan 

isian kuesioner apakah jawaban yang ada 

dalam kuesioner lengkap, jelas, relevan, 

dan konsisten; 

b. Coding, yaitu mengubah data berbentuk 

huruf menjadi data berbentuk angka atau 

bilangan; 

c. Processing  menggunakan Aplikasi SPSS 

dan dikelompokan serta dikategorisasikan 

berdasarkan variabel-variabel yang telah 

ditetapkan. Langkah berikutnya dilakukan 

analisis terhadap variabel-variabel yang 

telah dikelompokkan atau dikategorisasi 

untuk dilakukan analisis deskriptif untuk 

mendapatkan gambaran apa adanya setiap 

variabel yang diteliti. 

d. Cleaning, yaitu membersihkan data yang 

merupakan kegiatan pengecekan kembali 
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data yang sudah di-entry apakah ada 

kesalahan atau tidak. 

Untuk data hasil wawancara, data yang 

dikumpulkan ditriangulasikan berdasarkan 

jawaban partisipan pada kelompok yang 

berbeda. Data hasil wawancara tersebut juga 

ditriangulasikan dengan data telaahan dokumen, 

seperti peraturan perundang-undangan, SOP, 

dan berbagai laporan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil studi literatur dan 

peraturan perundang-undangan terkait, peneliti 

mendefinisikan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengawasan (PPM 4.0) sebagai proses atau 

kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh 

lembaga pengawasan berupa audit, review, 

evaluasi dan pemantauan terhadap pengelolaan 

pemerintahan, keuangan dan pembangunan, 

dengan memberdayakan masyarakat untuk 

memberikan informasi, dialog, konsultasi, dan 

atau kemitraan sesuai dengan persyaratan dan 

kesepakatan bersama, dalam rangka 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

program atau kegiatan dilaksanakan sesuai 

dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien untuk mewujudkan 

akuntabilitas secara transparan dan partisipatif.   

Definisi PPM 4.0 tersebut sedikitnya 

mengandung tiga unsur penting, yaitu: a) 

kemitraan strategis, merupakan mekanisme 

saling berbagi aspirasi, tujuan dan sasaran antara 

lembaga pengawasan pemerintah dengan 

masyarakat, untuk mencapai misi/tujuan 

strategis, yaitu akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi masyarakat; b) teknik pengawasan, 

yaitu audit, review, evaluasi dan pemantauan; 

dan c) mekanisme pelibatan masyarakat sesuai 

dengan kesepakatan, yaitu memberikan 

informasi (informing), konsultasi, dialog, dan 

atau kemitraan (joint audit) dengan 

memaksimalkan media informasi. 

Dengan melihat tiga unsur PPM 4.0 

tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah apakah 

PPM dapat diterapkan di Indonesia? Model yang 

bagaimana yang sesuai dengan kondisi 

Indonesia? Dalam penelitian ini, jawaban untuk 

kedua pertanyaan tersebut akan dilihat dari 

empat aspek: aspek hukum (legalitas); aspek 

kode etik dan standar audit; aspek masyarakat; 

dan aspek kelembagaan. 

Esensi PPM 4.0 sebenarnya sudah mulai 

dikenal sejak era Orde Baru, yakni melalui 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan atau 

yang lebih dikenal sebagai Pengawasan 

Masyarakat (Wasmas). Legalitas Wasmas di era 

Orde Baru ini, tertuang dalam Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman 

Pengawasan Melekat. Dalam lampiran Inpres itu 

disebutkan mengenai empat jenis pengawasan, 

yaitu:  pengawasan melekat, pengawasan 

fungsional, pengawasan legislatif, dan 

pengawasan masyarakat. Namun sayangnya, 

peran Wasmas waktu itu tidak berjalan 

sebagaimana yang diharapkan, karena kondisi 

pemerintahan yang tertutup. Wasmas sekadar 

menjadi pelengkap terutama atas pengawasan 

fungsional dan pengawasan melekat (Hasyim, 

1996). Bila dikaitkan dengan tiga unsur PPM 

yang disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan 

bahwa Wasmas belum terimplementasi sebagai 

PPM, karena PPM yang efektif sedikitnya harus 

memenuhi tiga unsur, yaitu adanya kemitraan 

strategis, ada teknik, dan mekanisme kerja. Di 

masa itu Wasmas hanya sebagai pelengkap 

pengawasan lainnya. 

Pasca reformasi, legalitas Wasmas menjadi 

sangat kuat, yaitu melalui berbagai regulasi yang 

mendorong implementasi Kedaulatan Rakyat 

dan Hak Asasi Warga Negara (Pasal 1 ayat 2 dan 

28c ayat 2 UUD 1945). Berbagai regulasi 

tersebut antara lain:  

a. Tap MPR RI No. XV/1998 tentang 

Otonomi Daerah Pasal 6” Penyelenggaraan 

otonomi daerah…. diperkuat dengan 

pengawasan oleh DPRD dan masyarakat”; 

b. UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas KKN Pasal 

8 dan 9, peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan negara adalah 

memberikan informasi dan menyampaikan 

saran dan pendapat tentang 

penyelenggaraan negara; 

c. UU No. 6/2014 tentang Desa Pasal 82 (2), 

“Masyarakat Desa berhak melakukan 

pemantauan terhadap pelaksanaan 

Pembangunan Desa”; 

d. PP No. 68/1999 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam 
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Penyelenggaraan Negara → peran serta 

masyarakat adalah peran aktif masyarakat 

… melaksanakan kontrol sosial terhadap 

penyelenggara negara; 

e. PP No. 96/2012 tentang Pelaksanaan UU 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik Pasal 40 → “Pengikutsertaan 

Masyarakat dalam pelayanan publik 

meliputi ...c. Pengawasan dan Evaluasi 

penyelenggaraan pelayanan publik...” 

f. PP No. 45/2017 tentang Partisipasi 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah → pasal 14 ayat (1) 

“Dalam melaksanakan pemonitoran dan 

pengevaluasian pembangunan daerah, 

masyarakat dapat ikut serta dalam 

pengawasan…” 

Dalam PP No. 68/1999 bahkan diatur 

mengenai tata cara mencari, memperoleh, dan 

memberikan informasi; persyaratan 

data/informasi; serta cara menyampaikan saran 

dan pendapat secara bertanggung jawab, sesuai 

dengan norma-norma umum, menaati hukum, 

dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Namun, di tataran praktiknya banyak 

Ormas/LSM yang tidak mengikuti ketentuan 

dalam aturan tersebut. Akibatnya, banyak ekses 

negatif yang terjadi. Wasmas menjadi tidak 

efektif dan menimbulkan saling tidak percaya 

antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh 

karena itu, diperlukan jembatan antara 

pemerintah dan masyarakat melalui suatu 

kerjasama strategis (kemitraan strategis). 

Kerjasama strategis antara lembaga pengawasan 

pemerintah dengan masyarakat dapat menjadi 

solusi untuk meningkatkan efektivitas 

pengawasan kedua belah pihak. 

Meskipun berbagai regulasi telah 

diterbitkan, masih ada kendala lain yang harus 

diselesaikan. Regulasi terbaru mengenai PPM 

yaitu PP No.45 Tahun 2017 belum memiliki 

aturan pelaksanaan, khususnya yang mengatur 

tentang tata cara pelibatan masyarakat dalam 

pengawasan oleh lembaga pengawasan 

pemerintah. Padahal salah satu kunci 

keberhasilan pelaksanaan PPM adalah adanya 

legalitas yang kuat. Oleh karena itu, perlu 

diusulkan agar diterbitkan ketentuan teknis 

tentang kerja sama antara Lembaga Pengawasan 

dengan masyarakat yang merupakan turunan 

dari PP tersebut. 

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah 

Indonesia (SAIPI) dan Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara (SPKN), terdapat beberapa 

hal terkait dengan PPM, yaitu: penugasan audit 

harus dilakukan dengan kompetensi dan 

kecermatan profesional; setiap auditor wajib 

menjaga kerahasiaan informasi hasil 

pengawasan;  dan digunakan berbagai teknik 

audit yang beragam untuk mendapatkan 

data/informasi audit yang valid, relevan, akurat 

dan cukup. Sehubungan dengan hal tersebut, 

audit harus dilaksanakan oleh auditor/pemeriksa 

bersertifikat. Terkait dengan PPM, jenis 

pengawasan belum memungkinkan untuk 

dilakukan dalam bentuk kemitraan (joint audit), 

seperti CPA di Phillipina. Namun, jika bentuk 

pelibatannya di bawah level kemitraan, seperti 

pemantauan, reviu dan evaluasi, maka partner 

dari masyarakat tidak perlu auditor, dan mereka 

dapat berperan sebagai informing, mitra dialog, 

atau konsultan, sesuai dengan kompetensinya. 

Masyarakat yang dapat dilibatkan dalam 

PPM ada beberapa jenis, yaitu: orang 

perseorangan, kelompok masyarakat, dan 

organisasi masyarakat (ormas). Masing-masing 

jenis memiliki keunggulan seperti tersaji dalam 

Gambar 1.  

Gambar 1: Jenis masyarakat yang dapat 

dilibatkan dalam PPM dan keunggulannya 
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Penentuan masyarakat yang dapat 

berpartisipasi/kerja sama dengan lembaga 

pengawasan tersebut, tergantung pada:  1) 

karakteristik objek pengawasan (sebaran lokasi, 

kompleksitas, karakteristik program); 2) tujuan 

pengawasan; 3) jenis pengawasan yang 

dilakukan; dan 4) bentuk partisipasi. Contoh, 

untuk Program PKTD, yang tersebar luas di 

desa-desa, tidak terlalu kompleks, dan bersifat 

pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat 

yang sesuai adalah warga/kader desa atau ormas 

keagamaan dengan kepengurusan sampai ke 

desa-desa. Sedangkan untuk program yang 

terbatas di beberapa perkotaan, lebih tepat 

dengan LSM perkotaan yang berintegritas. 

Saat ini, terdapat beberapa jenis dan 

pelaksana pengawasan terhadap pemerintahan 

dan pembangunan di desa yaitu: pengawasan 

masyarakat (Wasmas) oleh masyarakat dan 

ormas; pengawasan fungsional oleh APIP; 

pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK; dan 

pengawasan pelanggaran hukum oleh APH. 

Selain itu, ada juga Pembinaan dan Pengawasan 

(Binwas) oleh Kemendagri, Kemendesa PDTT, 

Badan PMD provinsi/kabupaten/kecamatan, dan 

Tenaga Pendamping. Di tataran praktik, 

pelaksanaan pengawasan dan pembinaan 

tersebut cenderung kurang terkoordinasi, 

sehingga seringkali aparat desa merasa tertekan 

dan terintimidasi oleh bertubi-tubinya 

pengawasan. Oleh karena itu, perlu ada suatu 

wadah kerja sama dan koordinasi. PPM, 

diharapkan menjadi wadah kerja sama dan 

koordinasi antara lembaga pengawasan, serta 

pembina desa dan masyarakat. PPM merupakan 

peluang untuk dapat mengintegrasikan pihak-

pihak tersebut dan menjadi Tools Pengawasan 

Berbasis Masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

model PPM yang sesuai untuk program PKTD 

ada dua macam sebagaimana diuraikan di bawah 

ini. 

Model 1: PPM–Kader Pemberdayaan 

Pengawasan adalah PPM yang dikembangkan 

dan dilaksanakan atas inisiatif lembaga 

pengawasan pemerintah, untuk mendapatkan 

hasil pengawasan yang efektif, dengan tujuan 

jangka panjang untuk “Mewujudkan Masyarakat 

Berbudaya Pengawasan Melalui Literasi”.  

Dengan pelibatan masyarakat diharapkan timbul 

awareness masyarakat sebagai penerima 

manfaat program pemerintah untuk ikut secara 

aktif melakukan pengawasan, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas 

berbasis transparansi dan partisipasi.  

Unsur utama dalam PPM Model 1 ini antara lain: 

a. Komponen masyarakat yang berpartisipasi/ 

dilibatkan dalam pengawasan oleh lembaga 

pengawasan pemerintah adalah Kader 

Pemberdayaan Pengawasan (KPP). Mereka 

merupakan individu-individu yang dipilih 

oleh lembaga pengawasan pemerintah dari 

anggota masyarakat perorangan, kelompok 

masyarakat, dan ormas melalui perantara, 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.  

b. Terhadap individu-individu terpilih ini 

dilakukan peningkatan kapasitas 

Knowledge, Skill, dan Attitude (KSA) agar 

nantinya dapat menjadi KPP yang 

kompeten. KPP adalah individu-individu/ 

anggota masyarakat yang telah mendapatkan 

literasi (capacity building KSA), sehingga 

menjadi individu yang sadar dan berbudaya 

pengawasan, yang meningkat KSA-nya 

tentang pengawasan mulai dari informer, 

dialoger, konsultan, dan partner (mitra). 

c. Intermediary atau perantara adalah individu-

individu yang bekerja sama dengan lembaga 

pengawasan pemerintah, berasal dari 

organisasi/instansi yang memiliki 

fungsi/kegiatan yang berkaitan 

dengan/mengenal dekat individu-individu 

volunteer yang akan dipilih menjadi KPP. 

Sebagai contoh, untuk program dana 

desa/pembangunan desa, intermediary yang 

sesuai adalah Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dan Pendamping Desa; untuk 

program keolahragaan, intermediary yang 

sesuai misalnya Pramuka, KNPI, dan 

sebagainya. 

d. Karena PPM adalah kemitraan, maka 

pelaksanaan model ini harus dilakukan 

melalui Nota Kesepahaman (MoU) atau  

Perjanjian Kerja Sama. Kerjasama ini adalah 

antara lembaga pengawasan pemerintah 

dengan kementerian/lembaga/pemda/ 

organisasi (K/L/P/O) yang memiliki 

kewenangan/fungsi pembinaan, berkaitan 

dengan anggota masyarakat calon 
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KPP/intermediary dan pemangku program/ 

kegiatan, serta lembaga pengawasan terkait.  

Dalam kerjasama ini perlu diperhatikan 

beberapa hal seperti: a) bila anggota 

masyarakat adalah anggota ormas, maka 

perlu ada pengaturan dalam MoU tentang 

pembinaan dari K/L/P/O terkait; b) perlu 

dibentuk sekretariat bersama (semacam 

komite) di tingkat wilayah/provinsi dan 

kabupaten, yang  melibatkan berbagai pihak 

tersebut sebagai wadah koordinasi, 

pengaturan teknis/pelaksanaan, dan basis 

data/informasi pengawasan; c) perlu ada 

kejelasan peran dan tanggung jawab masing-

masing komponen PPM; d) perlu ditetapkan 

isu-isu dan persyaratan ormas serta anggota 

yang dinominasikan menjadi KPP. 

e. Jenis pengawasan yang dapat dilakukan, 

yaitu pemantauan, reviu, evaluasi, dan audit. 

Sedangkan bentuk partisipasi anggota 

masyarakat adalah sebagai pemberi 

informasi, konsultan, mitra dialog, atau 

kemitraan.  Pemberian Informasi 

(information) merupakan level partisipasi 

relatif rendah, yaitu anggota masyarakat 

hanya memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh lembaga pengawasan 

melalui media informasi yang disediakan 

dan disepakati bersama, seperti kotak 

pengaduan, website, media sosial, dan 

sebagainya. Dialog (dialogue), yaitu 

anggota masyarakat memberikan informasi 

melalui diskusi dua arah dengan auditor/tim 

auditor pemerintah untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan oleh   lembaga 

pengawasan pemerintah. Konsultasi 

(consultation), yaitu anggota masyarakat 

ikut serta dalam bentuk diskusi panel, FGD, 

forum diskusi lainnya untuk memberikan 

informasi, masukan dan saran-saran yang 

dibutuhkan oleh lembaga pengawasan 

pemerintah. Kemitraan (partnership) yaitu 

seorang/lebih anggota masyarakat ikut serta 

terlibat dalam satu atau lebih tahap kegiatan 

pengawasan yang dilaksanakan oleh 

lembaga pengawasan pemerintah. 

Model 1 PPM - Kader Pemberdayaan 

Pengawasan digambarkan pada Gambar 2. 

 

 

 

Gambar 2 

 

MODEL 2: PPM atas Permintaan 

Stakeholders (by Request) adalah PPM yang 

dilaksanakan atas permintaan stakeholders. 

Tahapan PPM tersebut adalah sebagai berikut: a) 

Berdasarkan permintaan stakeholders tersebut, 

kemudian diidentifikasi karakteristik objek 

pengawasannya apakah pada program/proyek/ 

kegiatan; karakteristik tersebut antara lain 

mengenai tingkat kompleksitas, sebaran lokasi, 

jenis pembiayaan program/proyek/kegiatan, 

dampak program terhadap populasi, dan tujuan 

pengawasannya; b) Setelah itu, ditentukan jenis 

pengawasannya (apakah berupa pemantauan, 

review, evaluasi, atau audit atau gabungan 

beberapa jenis pengawasan) dan bentuk 

partisipasi dari masyarakat (apakah berupa 

pemberi informasi, konsultasi, dialog, atau 

kemitraan); dalam tahap ini ditentukan juga 

siapa komponen masyarakat yang dapat 

dilibatkan/berpartisipasi; c) Tahap selanjutnya 

adalah menentukan SDM lembaga pengawasan, 

pendanaan, sarana dan prasarana, dan 

sebagainya. 

Model 2 PPM atas permintaan stakeholders 

ini pelaksanaannya dilakukan melalui MoU 
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antara lembaga pengawasan dengan penanggung 

jawab komponen masyarakat. Misalnya, jika 

komponen masyarakatnya anggota Ormas 

Muhammadiyah, maka MoU dilaksanakan 

dengan PP Muhammadiyah, melibatkan unsur-

unsur PP wilayah, PP daerah, dan seterusnya ke 

tingkat pelaksana.  Penggunaan metode PPM 

diinformasikan kepada pihak penanggung jawab 

objek pengawasan pada saat pembicaraan 

pendahuluan. Model 2 - PPM atas permintaan 

stakeholders digambarkan dalam Gambar 3. 

 

 

Gambar 3 

PPM bukanlah ’one size fits all’ yang dapat 

diterapkan secara kaku untuk setiap situasi. Oleh 

karena itu, lembaga pengawasan di Indonesia 

mesti menerapkan PPM dengan mengacu kepada 

rerangka strategis (strategic framework) PPM 

4.0 yang dibangun sesuai dengan konteks lokal 

Indonesia sebagaimana tampak pada Gambar 4.  

Gambar 4 

Dari Gambar 4 tersebut terlihat bahwa 

penerapan PPM perlu mempertimbangkan 

empat aspek, yaitu aspek hukum, aspek kode etik 

dan standar profesi, aspek masyarakat yang 

dilibatkan, dan aspek kelembagaan. Penerapan 

PPM perlu dijembatani dengan penyusunan Nota 

Kesepahaman antara lembaga pengawasan 

dengan lembaga terkait dan masyarakat yang 

dilibatkan. Terkait sumber daya, perlu 

ditetapkan bagian yang akan dipergunakan 

dalam pelaksanaan pengawasan. Di tingkat 

operasional atau praktik, proses pengawasan 

mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 

dan pemantauan tindak lanjut. Dengan demikian, 

diharapkan timbul awareness masyarakat 

sebagai penerima manfaat program pemerintah 

ikut secara aktif melakukan pengawasan, yang 

akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas 

berbasis transparansi dan partisipasi. 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa PPM 

mencakup suatu kemitraan strategis antara 

lembaga pengawasan negara dan masyarakat 

dengan teknik pengawasan dan mekanisme 

pelibatan masyarakat yang sistematis. Pada 

prinsipnya, praktik PPM telah berjalan di 

Indonesia sejak Era Orde Baru (akhir 1980-an) 

yang dibuktikan dengan keberadaan Tromol Pos 

5000 untuk menampung pengaduan, keluhan, 

dan saran masyarakat kepada pemerintah. 

Namun, PPM pada waktu itu masih sekadar 

pelengkap pengawasan fungsional dan 

mekanisme pelibatan masyarakat belum diatur 

secara jelas dan transparan. Praktik ini dapat 

didefinisikan sebagai PPM 1.0 yang berada pada 

tingkatan tokenisme (Arnstein, 1969). 

Pasca Reformasi, praktik PPM telah mulai 

menggambarkan kemitraan strategis antara 

lembaga pengawasan negara dengan 

masyarakat, adanya mekanisme pelibatan 

masyarakat oleh lembaga pengawasan negara, 

dan teknik penyampaian informasi pengawasan. 

PPM pada era ini merupakan PPM 2.0 yang 

memiliki legalitas yang kuat yang berada pada 

tingkatan plakasi (Arnstein, 1969; Danish, 

2013). Praktik ini telah menunjukkan 

pengawasan masyarakat yang semakin jelas dan 

lembaga pengawasan negara menerima saran 

dan masukan dari masyarakat, tetapi lembaga 

Gambar 2 PPM by 
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pengawasan ini belum memprioritaskan 

masyarakat sebagai mitra kerja pengawasan. Hal 

ini adalah konsekuensi negatif kurang 

profesionalnya organisasi masyarakat sipil di 

Indonesia, dimana pengawasan masyarakat 

belum berperan kuat dan rendahnya kepercayaan 

terhadap lembaga pengawasan negara.  

Menjawab masalah atau pertanyaan 

penelitian pertama, penelitian ini merumuskan 

bahwa PPM adalah keseluruhan proses atau 

kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh 

lembaga pengawasan berupa audit, reviu, 

evaluasi, dan pemantauan terhadap 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 

keuangan, dan pembangunan dengan 

memberdayakan masyarakat untuk memberikan 

informasi, konsultasi, dialog, dan atau kemitraan 

secara sistematis sesuai dengan persyaratan dan 

kesepakatan bersama dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa suatu program 

atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan 

tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif 

dan efisien untuk mewujudkan akuntabilitas 

melalui transparansi dan partisipasi. Jelasnya, 

PPM mencakup beberapa komponen penting, 

yaitu kemitraan strategis, tujuan, teknik 

pengawasan, mekanisme, dan persyaratan. 

Kemitraan strategis adalah kemitraan yang 

saling berbagi aspirasi, tujuan, dan sasaran di 

antara para aktor yang terlibat, yaitu lembaga 

pengawasan negara dan masyarakat 

(perseorangan, kelompok masyarakat, dan atau 

Ormas). Tujuan kemitraan ini adalah mencapai 

tujuan strategis menciptakan akuntabilitas 

berbasis transparansi dan partisipasi di 

Indonesia. Teknik pengawasan adalah audit, 

reviu, evaluasi, dan pemantauan sesuai dengan 

tema dan karakteristik objek pengawasan serta 

kapasitas masyarakat yang bermitra. Mekanisme 

pelibatan masyarakat adalah memberikan 

informasi, konsultasi, dialog, dan atau kemitraan 

secara sistematik. Persyaratan adalah mencakup 

hal-hal yang disepakati bersama dan disusun 

secara tertulis dalam nota kesepahaman. 

Menjawab pertanyaan penelitian kedua, 

PPM memiliki peluang untuk diterapkan lebih 

kuat di Indonesia sepanjang memperhatikan 

empat aspek utama, yaitu hukum atau peraturan 

perundang-undangan, kode etik dan standar 

audit, masyarakat yang dilibatkan, dan 

kelembagaan. Dari aspek hukum, PPM mesti 

memiliki dasar hukum yang pada dasarnya 

sudah tersedia, yaitu UUD 1945, Tap MPR, UU, 

PP, dan berbagai regulasi lainnya. Namun, kerja 

sama antara lembaga pengawasan negara dan 

masyarakat perlu diatur secara khusus. 

Dari aspek kode etik dan standar audit, 

penugasan audit intern menekankan kompetensi 

dan kecermatan profesional. Karena itu, audit 

idealnya dilakukan oleh para auditor atau 

pemeriksa yang kompeten dan cermat. Dengan 

kata lain, jika PPM berupa kemitraan audit, 

maka unsur dari masyarakat yang dilibatkan 

idealnya adalah mereka yang memiliki 

kualifikasi sebagai auditor. Jika kegiatan PPM 

berupa kemitraan evaluasi, reviu, atau 

pemantauan, maka unsur masyarakat yang 

dilibatkan adalah mereka yang berkualifikasi 

sebagai evaluator, penelaah, atau pemantau. Jika 

kegiatan PPM adalah berupa penyampaian 

informasi, dialog, atau konsultasi, maka 

kualifikasi masyarakat yang dilibatkan maupun 

persyaratan lainnya mesti disesuaikan dengan 

jenis pengawasan dan jenis pelibatan 

masyarakat.  

Dari aspek masyarakat yang dilibatkan, 

mereka yang dapat berpartisipasi dalam PPM 

adalah masyarakat perseorangan, kelompok 

masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan 

(Ormas). Masyarakat perorangan adalah kader 

masyarakat desa yang tidak masuk dalam 

kelompok atau organisasi tertentu. Kelompok 

masyarakat adalah masyarakat dari asosiasi 

profesional. Ormas adalah Ormas nasional 

maupun Ormas daerah yang berafiliasi dengan 

Ormas nasional serta Ormas keagamaan yang 

memiliki jaringan luas sampai ke daerah. 

Pemilihan mereka harus memenuhi kriteria yang 

ditetapkan dan memperhatikan beberapa hal, 

seperti karakteristik objek pengawasan, jenis 

pengawasan, bentuk pelibatan, pola kerjasama, 

dan pendanaannya.  

Dilihat dari aspek kelembagaan, PPM tidak 

dapat dilaksanakan semata-mata hanya 

melibatkan lembaga pengawasan negara dan 

masyarakat, melainkan harus melibatkan 

lembaga formal negara di pusat dan daerah. 

Selain itu, agar kelembagaan PPM berjalan 

dengan baik diperlukan peran BPD dan 

pendamping desa yang dapat menjadi mediator. 
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Mereka akan menyeleksi dan merekrut anggota 

masyarakat atau kader desa secara sukarela yang 

memenuhi kriteria atau persyaratan yang 

ditetapkan.  

Menjawab pertanyaan penelitian ketiga, 

PPM dapat diterapkan di Indonesia dengan dua 

model generik, yaitu Model 1 dan Model 2. 

Model 1 adalah PPM yang dikembangkan dan 

dilaksanakan atas inisiatif lembaga pengawasan 

untuk mendapatkan hasil pengawasan yang 

efektif dan mewujudkan masyarakat berbudaya 

pengawasan. Model 2 adalah PPM yang 

dilaksanakan berdasarkan atas permintaan 

pemangku kepentingan dari lembaga 

pengawasan dengan tujuan agar hasil 

pengawasan efektif. 
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Abstrak 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan manajemen aset 

yang diduga menjadi penyebab rendahnya akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten KR. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen aset yang terdiri dari inventarisasi 

aset, legal audit aset, penilaian aset, dan pengawasan dan pengendalian aset terhadap akuntabilitas 

kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Model (SEM) 

menggunakan Aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen manajemen aset 

masing-masing berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti bahwa untuk 

meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance), yang ditunjukkan dengan predikat sangat memuaskan pada hasil evaluasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Kabupaten KR dituntut untuk 

melaksanakan manajemen aset dengan optimal dan sebaik-baiknya. 

 

Kata Kunci : manajemen aset, akuntabilitas kinerja, kuantitatif, tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

 

Abstract 

This research is conducted based on the asset management problem which is suspected to be the 

cause of the low quality of performance accountability at the Local Government of KR. The objectives 

of the research are to know the effect of asset management which consists of asset inventory, asset 

legal audit, asset valuation, and asset monitoring and control on the quality of performance 

accountability. The research method used is descriptive verification method with quantitative 

approach. Data processing is done by Structural Equation Model (SEM) approach using SmartPLS. 

The results showed that asset management have a positive effect on the quality of performance 

accountability. This means that to improve performance accountability as a form of good 

governance, which is shown with a very satisfactory predicate on the evaluation result of SAKIP, the 

Local Government of KR is required to implement optimal and best asset management. 

 

Keywords: asset management, performance accountability, quantitative, good governance.  

 

1. PENDAHULUAN 

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance) dalam manajemen 

organisasi publik dilaksanakan melalui sistem 

akuntabilitas kinerja. Menurut Mahsun (2006), 

akuntabilitas publik berarti pemberian informasi 

mailto:_1@bpkp.go.id
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dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial 

pemerintah kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan tersebut. 

Kinerja organisasi diperoleh dengan efisiensi 

dan efektivitas proses organisasi, yang terdiri 

dari perencanaan, penganggaran, realisasi 

anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan 

keuangan, audit, serta pertanggungjawaban 

publik (Bastian, 2010). Sementara ruang lingkup 

akuntabilitas menurut Halim (2007) meliputi 

pemberian informasi keuangan kepada 

masyarakat dan pemakai lainnya, terhadap 

aktivitas finansial dan informasi dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan 

politik. 

Penilaian akuntabilitas kinerja dilakukan 

untuk menentukan keberhasilan sebuah 

organisasi publik dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Hasil evaluasi terhadap Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten KR Tahun 

Anggaran 2017, sebagaimana tertuang dalam 

laporan hasil evaluasi Nomor LEV-

408/PW14/3/2018 tanggal 18 Desember 2018, 

memperoleh nilai sebesar 54,54 dengan kategori 

CC (Cukup). Hasil penilaian tersebut 

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten KR 

masih banyak memerlukan perbaikan dalam 

penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi 

hasil. 

Tabel 1 Komponen Penilaian SAKIP 

Kabupaten KR Tahun Anggaran 2017 

Komponen Bobot Nilai 

Perencanaan Kinerja 30 18,06 

Pengukuran Kinerja 25 10,98 

Pelaporan Kinerja 15 9,18 

Evaluasi Internal 10 5,72 

Capaian Kinerja 20 10,60 

Total 100 54,54 

Sumber : LEV-408/PW14/3/2018 Tanggal 18 Desember 2018 

Evaluasi menyeluruh terhadap 

implementasi SAKIP di Kabupaten KR 

dilakukan dengan uji petik pada 5 (lima) OPD 

yaitu Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, 

Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, belum 

sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan. 

Pemenuhan terhadap dokumen perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan pelaporan hanya 

untuk memenuhi asas formalitas dokumennya 

telah terpenuhi. Dokumen perencanaan yang 

dibuat tidak dijadikan acuan dalam 

melaksanakan kegiatan, tidak direvisi dan 

dilaporkan secara berkala. Dokumen 

pelaksaannya dibuat sebatas melaporkan 

pelaksanaan program dan kegiatan, belum 

sepenuhnya diselaraskan dengan tujuan dan 

sasaran yang akan dicapai. Capaian kinerja yang 

dilaporkan belum dapat diyakini validitasnya. 

Hasil evaluasi juga menunjukkan adanya 

ketidakselarasan dalam pelaporan kinerja. Dari 5 

(lima) OPD yang dilakukan uji petik, hanya 

Inspektorat yang melaporkan kinerjanya selaras. 

Dalam pelaksanaan manajemen aset pada 

tahun 2017, Pemerintah Kabupaten KR juga 

memiliki permasalahan sebagaimana dijabarkan 

dalam Laporan Hasil Audit BPK-RI tanggal 28 

Mei 2018 yaitu : terdapat sejumlah bidang tanah 

yang belum bersertifikat; belum dilakukannya 

pengamanan aset tanah secara optimal; belum 

dilakukannya penilaian dan pencatatan atas aset 

tanah jalan; belum memadainya penatausahaan 

aset (termasuk aset ekstrakomptabel dan masih 

banyaknya kendaraan yang belum dilengkapi 

buku pemilik kendaraan); belum tercatatnya 

gedung sekolah sumbangan komite atau orang 

tua murid; dan masih dicatatnya aset lainnya 

secara global (tidak terinci). Selain itu, terdapat 

juga permasalahan pada tahun 2016 yang belum 

sepenuhnya selesai ditindaklanjuti, yaitu terkait 
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pencatatan aset yang akan dihibahkan kepada 

pemerintah desa. 

Menurut Siregar (2004), kegiatan 

manajemen aset berupa barang milik daerah 

terdiri dari lima tahapan yaitu inventarisasi aset, 

legal audit aset, penilaian aset, optimalisasi aset, 

dan pengawasan dan pengendalian aset. 

Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada 

Pemerintah Kabupaten KR, maka penulis akan 

meneliti empat tahapan dalam kegiatan 

pengelolaan barang milik daerah yaitu 

inventarisasi, legal audit, penilaian, dan 

pengawasan dan pengendalian aset. 

Hasil penelitian Harrison et al (2012) dan 

Ofoegbu (2014) tentang akuntabilitas kinerja 

pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa 

pengukuran kinerja sebagai bagian dari 

persyaratan akuntabilitas umum membutuhkan 

pertimbangan strategi dan pemangku kepentingan. 

Adopsi dan implementasi IPSAS akrual 

akuntansi di Nigeria secara signifikan 

meningkatkan transparansi dalam pelaporan 

keuangan sektor publik Nigeria. Kualitas 

informasi keuangan meningkat secara signifikan 

dengan pengenalan dan implementasi IPSAS 

dalam pelaporan keuangan sektor publik 

Nigeria. Penelitian yang akan dilakukan 

memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu 

yaitu manajemen aset tidak hanya dikaitkan 

dengan kualitas laporan keuangan namun juga 

dikaitkan dengan akuntabilitas kinerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keterkaitan manajemen aset yang terdiri dari 

inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset 

dan pengawasan dan pengendalian aset terhadap 

akuntabilitas kinerja sebagai wujud tata kelola 

pemerintahan yang baik pada Pemerintah 

Kabupaten KR. 

 

 

Manajemen Aset 

Menurut Lemer (2000) dalam Siregar 

(2004), manajemen aset merupakan proses 

menjaga atau memelihara dan memanfaatkan 

modal publik. Hal ini dilakukan dalam rangka 

melaksanakan tertib administrasi pengelolaan 

barang milik daerah sehingga tercipta 

manajemen pemerintahan yang dapat bekerja 

secara efisien, efektif dan ekonomis. Tujuan dari 

manajemen aset menurut AAMCoG (2012) 

adalah untuk mengoptimalkan potensi pelayanan 

aset dan untuk meminimalkan risiko terkait dan 

biaya serta memastikan peningkatan secara 

positif dari modal alam dan sosial selama siklus 

hidup aset. 

Adapun menurut Siregar (2004) 

manajemen aset merupakan kumpulan disiplin, 

metode, prosedur dan perangkat untuk 

mengoptimalisasikan dampak bisnis 

keseluruhan atas biaya-biaya, kinerja dan resiko 

yang timbul terkait dengan ketersediaan, 

efisiensi, umur pakai dan regulasi keselamatan 

atau kepatuhan pada aturan lingkungan hidup 

dari aset fisik perusahaan. 

Manajemen aset itu sendiri menurut Siregar 

(2004) dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, 

yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian 

aset, optimalisasi aset dan perkembangan Sistem 

Informasi Manajemen Aset. Hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

a. Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, 

yaitu inventarisasi fisik, dan yuridis/legal. 

Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, 

volume/jumlah, jenis alamat dan lain-lain. 

Sedangkan aspek yuridis adalah status 

penguasaan, masalah legal yang dimiliki, 

batas akhir penguasaan dan lain-lain. 

b. Legal audit aset merupakan satu lingkup 

kerja manajemen aset yang berupa 

inventarisasi status penguasaan aset, sistem 
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dan prosedur penguasaan atau pengalihan 

aset, identifikasi dan mencari solusi atas 

permasalahan legal, strategi untuk 

memecahkan berbagai permasalahan legal, 

strategi untuk memecahkan berbagai 

permasalahan legal yang terkait dengan 

penguasaan ataupun pengalihan aset. 

c. Penilaian aset merupakan satu proses kerja 

untuk melakukan penilaian aset yang 

dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh 

konsultan penilaian yang independen. 

d. Optimalisasi aset merupakan satu proses 

kerja dalam manajemen aset yang bertujuan 

untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, 

nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi 

yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan 

ini, aset-aset yang dikuasai pemda 

diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset 

yang memiliki potensi dan tidak memiliki 

potensi. 

e. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan 

dan pengalihan aset merupakan satu 

permasalahan yang sering menjadi hujatan 

kepada Pemerintah Daerah saat ini. Satu 

sarana yang efektif untuk meningkatkan 

kinerja aspek ini adalah pengembangan 

Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). 

(Siregar, 2004) 

Akuntabilitas Kinerja 

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu 

unsur pokok perwujudan good governance. 

Setiap Instansi Pemerintah diminta untuk 

melaporkan hasil dari program yang telah 

dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai 

apakah pemerintah telah bekerja dengan 

ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas 

kinerja juga merupakan perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertang-

gungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 

sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

Dari perspektif akuntansi, American 

Accounting Association (1970) dalam 

Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa 

akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat 

dibagi dalam empat kelompok, yaitu 

akuntabilitas terhadap sumber daya finansial, 

kepatuhan terhadap aturan hukum dan 

kebijaksanaan administratif, efisiensi dan 

ekonomisnya suatu kegiatan, dan hasil program 

dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam 

pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas. 

Sedangkan dari perspektif fungsional 

menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas dilihat 

sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang 

berbeda yang diawali dari tahap yang lebih 

banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif 

(legal compliance) ke tahap yang membutuhkan 

lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-

tahap tersebut adalah Akuntabilitas Kejujuran 

dan Akuntabilitas Hukum (Probity and legality 

accountability), Akuntabilitas Proses (Process 

accountability), Akuntabilitas Pelaksanaan 

(Performance accountability), Akuntabilitas 

Program (Program accountability), dan 

Akuntabilitas Kebijakan (Policy accountability). 

2. METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Arikunto (2010) 

menyatakan bahwa penelitian dekriptif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri variabel 

penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri 

dari variabel bebas (independent variable) dan 

variabel terikat (dependent variable). Penelitian 

verifikatif pada dasarnya ingin menguji 

kebenaran dari suatu hipotesis yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data di 
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lapangan. Menurut Kasiram (2008), metode 

kuantitatif merupakan suatu proses dalam upaya 

menemukan pengetahuan dengan menggunakan 

data berupa angka sebagai alat untuk 

menganalisis keterangan mengenai apa yang 

ingin diketahui. 

a.  Variabel Independent 

1) Inventarisasi aset (X1) 

2) Legal audit aset (X2) 

3) Penilaian aset (X3) 

4) Pengawasan dan pengendalian aset (X4) 

b. Variabel Dependent : 

Akuntabilitas kinerja (Y) 

Sumber data yang digunakan adalah data 

primer yaitu data yang diperoleh dari jawaban 

responden yang diteliti, yaitu berupa data 

mengenai pendapat atau fenomena dari obyek. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

pegawai pada OPD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten KR yang bertindak sebagai pengurus 

barang, Kasubbag Umum, serta pegawai Bidang 

Aset BPKAD sehingga total sebanyak 84 orang. 

Metode yang digunakan dalam penarikan 

sampel ini adalah sampling jenuh (sensus), yaitu 

semua anggota populasi dijadikan sampel 

(Sugiyono, 2010). Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah 84 pegawai pada 

Pemerintah Kabupaten KR. 

Pemberian skor ini menggunakan sistem 

skala lima, yaitu jawaban a (Sangat setuju) diberi 

skor 5 sampai dengan Jawaban e (Sangat Tidak 

Setuju) diberi skor 1. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan secara acak dengan menggunakan 

metode: 

a. Wawancara tidak terstruktur 

b. Kuesioner 

c. Dokumentasi 

d. Observasi 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas menurut Sugiyono 

(2010) merupakan cara untuk menunjukkan 

derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek dengan data yang dapat 

dikumpulkan oleh peneliti. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut : 

𝑟 =
𝑛(∑𝑥𝑦)−(∑𝑥 ∑𝑦)

√(𝑛 ∑𝑥2−(∑𝑥)2(𝑛 ∑𝑦2−(∑𝑦)2
 (1) 

Semua data yang valid memiliki angka r 

hitung yang lebih besar dari nilai r tabel dan 

dapat dimasukan ke dalam pengolahan data, 

sedangkan data yang tidak valid akan 

dikeluarkan. Selain itu, nilai korelasi 

dibandingkan dengan 0,3. dimana jika nilai 

korelasi (r) lebih besar dari 0,3 maka, intrumen 

tersebut dinyatakan valid. 

Pengertian reliabilitas menurut Sugiyono 

(2010) yaitu derajat konsistensi/keajegan data 

dalam interval waktu tertentu. Pengujian 

reliabilitas dilakukan dengan internal 

consistency dengan teknik split-half dan 

dianalisis dengan menggunakan rumus 

Spearman Brown yaitu: 

𝑟𝑖 =
𝑑.𝑟𝑏

1+𝑟𝑏
 (2) 

Nasution dan Usman (2006) menyatakan 

jika koefisien reabilitas mendekati 1 sangat baik, 

jika berada diatas 0,7 baik, bila nilai Alpha 

berada di bawah 0,6, maka dapat dikatakan 

bahwa pengukuran yang dilakukan tidak 

reliable. 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan 

pendekatan Structural Equation Model (SEM) 

menggunakan aplikasi software Partial Least 

Square (SmartPLS). PLS merupakan persamaan 

struktural yang berbasis komponen atau varian 

dan pendekatan alternatif yang bergeser dari 

pendekatan SEM berbasis covariance menjadi 

berbasis varian. 
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Model Pengukuran (Outer Model) 

terdapat 3 (tiga) kriteria yang digunakan 

untuk menilai outer model yaitu Convengent 

Validity, Diseriminant Validity, dan Composite 

Reliability.Convergent validity dari model 

pengukuran dengan refleksif indikator dinilai 

berdasarkan korelasi antara item score/ 

component score yang dihitung dengan PLS. 

Menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2006), 

untuk penelitian tahap awal dari pengembangan 

skala pengukuran, memperoleh nilai loading 0,5 

sampai 0,6 telah dapat dianggap cukup 

memadai. 

Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian inner model atau model 

struktural dilakukan untuk melihat hubungan 

antara konstruk, nilai signifikasi dan R-square 

dari model penelitian. Model struktural 

dievaluasi dengan mengggunakan R-square 

terhadap variabel bebasnya, uji Stone-Geisser Q-

square untuk predictive relevance dan uji t serta 

signifikansi dari koefesien parameter jalur 

struktural (Ghozali, 2006). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil pengujian validitas disajikan dalam 

tabel berikut : 

Tabel 2 Average Variance Extracted (AVE) 

 AVE √𝑨𝑽𝑬 Ket 

Inventarisasi Aset 0.597 0.773 Valid 

Legal Audit Aset 0.509 0.713 Valid 

Penilaian Aset 0.611 0.782 Valid 

Pengawasan dan 

Pengendalian Aset 

0.662 0.814 Valid 

Akuntabilitas Kinerja 0.523 0.723 Valid 

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019 

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa 

setiap variabel memiliki nilai AVE diatas 0,5. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel 

memiliki nilai validitas yang baik atau valid dari 

setiap indikatornya atau kuesioner yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian 

aset, pengawasan dan pengendalian aset 

terhadap kualitas laporan keuangan dan 

akuntabilitas kinerja. 

Pengujian reliabilitas data dalam penelitian 

ini menggunakan software SmartPLS dengan 

kriteria uji Composite reliability yang akan 

dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 3 Composite Reliability (CR) 

 CR Ket 

Inventarisasi Aset 0.880 Reliabel 

Legal Audit Aset 0.838 Reliabel 

Penilaian Aset 0.886 Reliabel 

Pengawasan dan 

Pengendalian Aset 

0.886 Reliabel 

Akuntabilitas Kinerja 0.916 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019 

Dari Tabel 3, dapat dilihat setiap variabel 

tersebut memiliki nilai composite reliability 

diatas 0.7 yang menandakan bahwa internal 

consistency dari variabel independen 

inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, 

pengawasan dan pengendalian aset, dan variabel 

dependen kualitas laporan keuangan dan 

akuntabilitas kinerja memiliki reliabilitas yang 

baik. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

jawaban seseorang terhadap pernyataan dari 

kuesioner atas variabel inventarisasi aset, legal 

audit aset dan penilaian aset, pengawasan dan 

pengendalian aset, kualitas laporan keuangan 

dan akuntabilitas kinerja menghasilkan jawaban 

yang konsisten dari waktu ke waktu. 

Analisis Data Pengaruh Manajemen Aset 

terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Uji Outer Model (Measurement Model) 

Hubungan antara manajemen aset yang 

terdiri dari inventarisasi aset, legal audit aset, 

penilaian aset, pengawasan dan pengendalian 
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aset terhadap akuntabilitas kinerja disajikan 

dalam gambar berikut: 

 

Gambar 1 

Full Model Structural Partial Least Square 

Uji Outer Model Variabel Inventarisasi Aset 

Tabel 4 Nilai Outer Loadings 

Variabel Inventarisasi Aset (IA) 

 OSE Mean SD T-Stat 

Indikator IA 

IA1 0.708 0.702 0.075 9.454 

IA2 0.722 0.715 0.076 9.505 

IA3 0.801 0.799 0.049 16.335 

IA4 0.813 0.816 0.033 24.932 

IA5 0.811 0.808 0.043 18.641 

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019 

Berdasarkan Tabel 4, nilai outer loadings 

dari indikator variabel inventarisasi aset tidak 

terdapat nilai yang kurang dari 0,5 dan 

menunjukkan korelasi dengan variabel secara 

keseluruhan telah memenuhi Convergent 

validity. Nilai T-Statistik dari tiap indikator lebih 

besar daripada T-Tabel (1.9893). Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa variabel inventarisasi 

aset telah memenuhi syarat dari kecukupan 

model atau Discriminant validity. 

 

 

Uji Outer Model Variabel Legal Audit Aset 

Tabel 5 Nilai Outer Loadings 

Variabel Legal Audit Aset (LA) 

 OSE Mean SD T-Stat 

Indikator LA 

LA1 0.741 0.739 0.068 10.855 

LA2 0.710 0.704 0.070 10.112 

LA3 0.694 0.698 0.067 10.338 

LA4 0.710 0.702 0.087 8.194 

LA5 0.713 0.709 0.082 8.717 

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019 

Berdasarkan Tabel 5, nilai outer loadings 

dari indikator variabel legal audit aset tidak 

terdapat nilai yang kurang dari 0,5 dan 

menunjukkan korelasi dengan variabel secara 

keseluruhan telah memenuhi Convergent 

validity. Nilai T-Statistik dari tiap indikator lebih 

besar daripada T-Tabel (1.9893). Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa variabel legal audit 

aset telah memenuhi syarat dari kecukupan 

model atau Discriminant validity. 

Uji Outer Model Variabel Penilaian Aset 

Tabel 6 Nilai Outer Loadings 

Variabel Variabel Penilaian Aset (PA) 

 OSE Mean SD T-Stat 

Indikator PA 

PA1 0.615 0.606 0.112 5.495 

PA2 0.824 0.819 0.052 15.721 

PA3 0.891 0.892 0.022 40.325 

PA4 0.802 0.799 0.052 15.351 

PA5 0.750 0.748 0.069 10.809 

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019 

Berdasarkan Tabel 6, nilai outer loadings 

dari indikator variabel penilaian aset tidak 

terdapat nilai yang kurang dari 0,5 dan 

menunjukkan korelasi dengan variabel secara 

keseluruhan telah memenuhi Convergent 

validity. Nilai T-Statistik dari tiap indikator lebih 

besar daripada T-Tabel (1.9893). Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa variabel penilaian aset 
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telah memenuhi syarat dari kecukupan model 

atau Discriminant validity. 

Uji Outer Model Variabel Pengawasan dan 

Pengendalian Aset 

Tabel 7 Nilai Outer Loadings 

Variabel Pengawasan dan Pengendalian Aset  

  OSE Mean SD T-Stat 

Indikator PPA 

PPA1 0.795 0.791 0.062 12.747 

PPA2 0.842 0.837 0.052 16.187 

PPA3 0.860 0.862 0.032 26.652 

PPA4 0.752 0.740 0.063 11.899 

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019 

Berdasarkan Tabel 7, nilai outer loadings 

dari indikator variabel pengawasan dan 

pengendalian aset tidak terdapat nilai yang 

kurang dari 0,5 dan menunjukkan korelasi 

dengan variabel secara keseluruhan telah 

memenuhi Convergent validity. Nilai                     

T-Statistik dari tiap indikator lebih besar 

daripada T-Tabel (1.9893). Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa variabel pengawasan 

dan pengendalian aset telah memenuhi syarat 

dari kecukupan model atau Discriminant 

validity. 

Uji Outer Model Variabel Akuntabilitas 

Kinerja 

Tabel 8 Nilai Outer Loadings 

Variabel Akuntabilitas Kinerja (AK) 

 OSE Mean SD T-Stat 

Indikator AK 

AK01 0.770 0.769 0.053 14.549 

AK02 0.718 0.716 0.061 11.843 

AK03 0.686 0.683 0.081 8.525 

AK04 0.674 0.670 0.077 8.798 

AK05 0.711 0.706 0.074 9.589 

AK06 0.694 0.688 0.075 9.225 

AK07 0.725 0.723 0.061 11.807 

AK08 0.776 0.778 0.042 18.461 

 OSE Mean SD T-Stat 

AK09 0.739 0.736 0.056 13.190 

AK10 0.732 0.729 0.065 11.186 

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019 

Berdasarkan Tabel 8, nilai outer loadings 

dari indikator variabel akuntabilitas kinerja tidak 

terdapat nilai yang kurang dari 0,5 dan 

menunjukkan korelasi dengan variabel secara 

keseluruhan telah memenuhi Convergent 

validity. Nilai T-Statistik dari tiap indikator lebih 

besar daripada T-Tabel (1.9893). Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa variabel akuntabilitas 

kinerja telah memenuhi syarat dari kecukupan 

model atau Discriminant validity. 

Pengujian Inner Model 

Pengujian inner model atau model 

struktural dilakukan untuk melihat hubungan 

antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square 

dari model penelitian. Model struktural 

dievaluasi dengan mengggunakan R-square 

untuk konstruk dependen (Ghozali, 2006). 

Adapun inner model (Result For Inner 

Weight) dalam penelitian ini terdapat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 9 Result For Inner Weight 

 OSE Mean SD T-Stat 

IA->AK 0.751 0.741 0.047 16.038 

LA->AK 0.108 0.107 0.034 3.194 

PA->AK 0.114 0.115 0.046 2.495 

PPA->AK 0.131 0.136 0.036 3.633 

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019 

Berdasarkan Tabel 9, original sample 

estimate dan T-Statistik pada inventarisasi aset, 

legal audit, penilaian aset serta pengawasan dan 

pengendalian aset semuanya lebih besar dari      

T-Tabel yaitu 1.9893.  

Dalam menilai model dengan PLS dimulai 

dengan melihat R-Square untuk variabel laten 

dependen yang ditujukkan pada table berikut: 
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Tabel 10 R-Square 

 R-square 

Akuntabilitas Kinerja (AK) 0.934 

Sumber : Data primer diolah dengan SmartPLS, 2019 

Berdasarkan Tabel 10, nilai R-square 

variabel konstruk akuntabilitas kinerja 0.934 

(93.4%). Semakin tinggi R-square, maka 

semakin besar variabel independen tersebut 

dapat menjelaskan variabel dependen sehingga 

semakin baik persaman strukturalnya. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada 

Tabel 9, variabel inventarisasi aset berpengaruh 

positif terhadap akuntabilitas kinerja yang 

ditunjukkan dengan nilai loading faktor terbesar 

yaitu 0.751 dan nilai t-stasitik sebesar 16.038. 

Hal ini berarti bahwa semakin baik inventarisasi 

aset dilakukan, baik dari sisi fisik dan 

yuridisnya, maka akan meningkatkan 

akuntabilitas kinerja. Aspek fisik terdiri atas 

bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis alamat 

dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis meliputi 

status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, 

batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses 

kerja yang dilakukan adalah pendataan, 

kodifikasi/labeling, pengelompokkan dan 

pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan 

manajemen aset. 

Variabel legal audit aset berpengaruh 

positif terhadap akuntabilitas kinerja yang 

ditunjukkan dengan nilai loading faktor terbesar 

yaitu 0.108 nilai T-Statistik 3.194. Hal ini berarti 

semakin baik legal audit aset, maka akan 

meningkatkan akuntabilitas kinerja. Legal audit 

aset meliputi satu lingkup kerja manajemen aset 

yang berupa inventarisasi status penguasaan 

aset, sistem dan prosedur penguasaan atau 

pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi 

atas permasalahan legal, strategi untuk 

memecahkan berbagai permasalahan legal, 

strategi untuk memecahkan berbagai 

permasalahan legal yang terkait dengan 

penguasaan ataupun pengalihan aset. 

Permasalahan legal yang seperti status hak 

penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, 

pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, 

dan lain-lain harus segera ditangani. 

Variabel penilaian aset berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas kinerja yang ditunjukkan 

dengan nilai loading faktor terbesar yaitu 0.114 

dan nilai T-Statistik 2.495. Hal ini berarti 

semakin baik penilaian aset, maka akan 

meningkatkan akuntabilitas kinerja. Penilaian 

aset merupakan satu proses kerja untuk 

melakukan penilaian aset yang dikuasai. 

Penilaian dapat dilakukan dengan bekerja sama 

dengan konsultan penilaian yang independen, 

misalnya KPKNL. Hasil dari nilai tersebut 

dimanfaatkan untuk mengetahui nilai aset 

maupun informasi untuk penetapan harga bagi 

aset yang akan dijual. 

Variabel pengawasan dan pengendalian 

aset berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

kinerja yang ditunjukkan dengan nilai loading 

faktor terbesar yaitu 0.131 dan nilai T-Statistik 

3.633. Hal ini berarti semakin baik pengawasan 

dan pengendalian aset, maka akan meningkatkan 

akuntabilitas kinerja. Pengawasan dan 

pengendalian aset dapat dilakukan dengan 

mengoptimalkan penggunaan sistem informasi 

SIMDA BMD dari BPKP. Pengawasan dan 

pengendalian merupakan tindakan pengamanan 

terhadap aset daerah agar terhindar dari 

ketidakjelasan pengelolaan aset yang 

mengakibatkan tidak berjalannya manajemen 

aset dengan baik. Pengamanan aset meliputi 

kegiatan pengendalian dalam pengurusan barang 

daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan 

tindakan upaya hukum. Pengamanan 

administrasi, yaitu dengan melengkapi sertifikat 
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dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan. 

Pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan 

pemasangan tanda kepemilikan barang. 

Tindakan hukum, yaitu dengan cara melakukan 

upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak 

atau tindak pidana. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan pengujian data dan 

pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa manajemen aset yang terdiri dari 

inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, 

dan pengawasan dan pengendalian aset 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

kinerja pada Pemerintah Kabupaten KR. Hal ini 

menunjukkan bahwa manajemen aset yang pada 

Pemerintah Kabupaten KR yang meliputi 

inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, 

dan pengawasan dan pengendalian aset jika 

dilaksanakan dengan semakin baik dan optimal, 

maka akan semakin baik pula akuntabilitas 

kinerja, yang ditunjukkan dengan meningkatnya 

hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai 

perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di 

atas, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut:  

a. Kepada Pemerintah Kabupaten KR, agar 

melaksanakan manajemen aset dengan lebih 

baik dan optimal. Dengan melaksanakan 

manajemen aset yang baik, akan 

meningkatkan kualitas tata kelola 

pemerintahan yang baik, yang ditunjukkan 

dengan kenaikan hasil penilaian 

akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan 

manajemen aset dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Melakukan inventarisasi atau sensus 

aset dalam 5  (lima) tahun sekali dengan 

melibatkan seluruh OPD, sehingga data 

aset baik dalam penggunaan maupun 

pemanfaatannya dapat lebih andal dan 

dapat dipertanggungjawabkan.  

2) Lebih serius dalam menyikapi bukti dan 

status kepemilikan aset khususnya 

tanah guna menghindari pengambil-

alihan dari pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 

3) Membentuk tim penilaian aset dan 

segera melaksanakan tugasnya agar 

tidak ada lagi aset-aset yang belum ada 

nilainya.  

4) Rutin memantau kondisi aset-aset yang 

ada dengan melibatkan Inspektorat 

sehingga penggunaan aset dapat 

optimal dan tidak terdapat aset yang 

tidak digunakan atau tidak 

dimanfaatkan (idle).  

b. Dalam rangka melaksanakan manajemen 

aset untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, Pemerintah 

Kabupaten KR dapat berkoordinasi dengan 

instansi-instansi terkait seperti DJKN, 

BPN, BPKP serta MAPPI agar 

mempermudah proses pelaksanaannya. 

c. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya 

diharapkan untuk dapat menemukan dan 

menguji variabel-variabel lain yang dapat 

mempengaruhi akuntabilitas kinerja, 

memperluas responden terhadap pejabat 

pengambil keputusan strategis sehingga 

memperoleh hasil yang lebih komprehensif. 

Selain itu, diharapkan untuk menggunakan 

objek penelitian pada pemerintah daerah lain 

sehingga dapat dibandingkan dan diperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang mungkin 

muncul dalam penelitian ini. 
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Abstrak 

Artikel ini membahas konsep materialitas atas ketimpangan alokasi anggaran antar distrik sekolah di 

Texas, Amerika Serikat. Masyarakat menganggap sistem keuangan sekolah yang tidak adil menjadi 

penyebab ketimpangan tersebut. Tuntutan keadilan dan respons pemerintah terhadap tuntutan itu 

berlangsung sangat lama. Tuntutan ini adalah konsekuensi dari transparansi keuangan di negara 

bagian ini untuk melayani pendidikan dengan kebutuhan masing-masing distrik yang sangat 

beragam. Kami berpendapat, ini sebagai sebuah pil pahit untuk ditelan untuk menjadikan anggaran 

pendidikan yang berkeadilan. Keputusan Justice (sebutan untuk hakim di pengadilan tertinggi) 

Mahkamah Agung dan respons pemerintah menanggapi keputusan tersebut sangat menarik untuk 

menjadi bahan pembelajaran tentang materialitas. Kami menggunakan prinsip materialitas dalam 

akuntansi untuk menjelaskan ‘penyelesaian’ kasus keuangan pendidikan di Texas. 

Kata Kunci:  Materialitas, Penganggaran Pendidikan, Transparansi 

 

Abstract 

This article discusses the materiality concept of inequality in budget allocations between school 

districts in Texas, United States. The community considers the school's unfair financial sistem to be 

the cause of the imbalance. Demands for justice and the government's response to these demands 

lasted very long. This demand is a consequence of financial transparency in this State to serve 

education with the diverse needs of each district. We think this is a bitter pill to swallow to make the 

education budget fairly. The Supreme Court's Justice decision and the government's response to the 

decision were very interesting to become material for learning about materiality. We use the 

materiality principle in Accounting to explain the 'settlement' of the financial education case in 

Texas. 

 

Keywords:  Materiality, Education Budgeting, Transparency 

 

1. PENDAHULUAN 

Texas memiliki tantangan besar dalam 

memberikan layanan pendidikan publik. 

Menurut Dewan Anggaran Legislatif (LBB), 

negara bagian ini melayani sekitar 5,2 juta siswa 

yang terdaftar di 8.043 kampus yang terletak di 

1.024 distrik, dan tambahan 613 sekolah charter 

(LBB, 2016). Dengan jumlah tersebut 

menjadikan Texas sebagai negara bagian yang 

memiliki distrik sekolah terbanyak dari jumlah 

yang dimiliki negara bagian lain di Amerika 

Serikat (AS).  

Texas memiliki sejarah panjang dalam 

perdebatan penganggaran pendidikan yang 

berkeadilan. Negara bagian ini mengandalkan 

pendanaan sekolah dari pajak lokal, yaitu pajak 

properti. Selain itu, Texas memiliki perbedaan 

pendapatan yang mencolok antar distrik, variasi 

murid dalam hal  ketimpangan ekonomi, dan 

kemampuan siswa berbahasa Inggris. 

Perjuangan menuntut pendanaan yang memadai 

dalam pendidikan di Texas kami anggap penting 

karena dampaknya yang besar pada bidang-

bidang lain. Pendidikan adalah pelestari hak-hak 

sipil (Jefferson, 1817), memiliki  kontribusi 

mailto:ruslan.effendi@mail.ugm.ac.id
mailto:indrabastian@ugm.ac.id
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penting pada pertumbuhan ekonomi modern 

(North, 2005). Pendidikan dengan demikian 

menjadi fondasi yang tangguh, bahkan 

globalisasi pun tidak mampu memberi tekanan 

kuat kepada pendidikan  (Weiss, 2004).  

Kami tertarik untuk memilih Texas sebagai 

studi kasus ini dengan mempertimbangkan 

tuntutan perubahan yang sangat dinamis dan 

sangat melelahkan. Kasus ini bermula dari 

tuntutan satu orang murid bernama Rodriguez 

kepada pengadilan pada tahun 1968. Dia melihat 

adanya ketimpangan yang tinggi antara sekolah 

dimana anaknya belajar dengan sekolah lain 

yang hanya bersebelahan distrik. Perjuangan 

Rodriguez gagal pada tingkat Mahkamah Agung 

(MA) Amerika Serikat. Kegagalan pada tingkat 

federal menjadikan kasus ini bergeser pada 

tingkat negara bagian. Kasus ini kemudian 

menjadi sebuah serial tuntutan keadilan yang 

penulis lain menyebutnya dengan Saga 

(Kauffman, 2008; Yudof, 1991). 

Kami meninjau kasus ini dalam konteks 

penganggaran. Penganggaran dalam 

pemerintahan adalah tahapan yang sangat 

krusial. Penelitian akuntansi lebih banyak 

berkaitan dengan pelaporan keuangan dibanding 

penganggaran. Penganggaran merupakan bagian 

dalam kerangka akuntansi selain akuntansi 

manajemen, pelaporan keuangan, dan pelaporan 

lainnya (Caruana et al., 2019). Dengan demikian, 

paper ini bertujuan  mengisi kekurangan 

penelitian akuntansi dalam penganggaran. 

Pada bagian selanjutnya, kami 

menguraikan kerangka teori tentang materialitas. 

Bagian III tentang metode penelitian. Bagian IV 

pembahasan kasus sistem keuangan sekolah di 

pengadilan. Pembahasan mencakup uraian kasus 

dari Kasus Edgewood I sampai dengan 

Edgewood VII, kemudian rasio-rasio yang 

muncul di persidangan serta peran transparansi 

dalam mendukung penelitian materialitas. 

Kerangka Teoritis 

Siapa yang berkepentingan dalam 

materialitas? Literatur pada umumnya 

merefleksikan pada auditor. Namun, Hicks 

(1964) berpendapat, yang berkepentingan 

terhadap materialitas adalah manajemen. 

Laporan keuangan adalah representasi dari 

manajemen, dan manajemen memiliki tanggung 

jawab dasar untuk semua keputusan, termasuk 

keputusan materialitas (Hicks, 1964). 

Bagaimana dengan masyarakat umum, 

apakah mereka tidak memiliki kepentingan? 

International Public Sector Accounting Standard 

(IPSAB) telah menjawab isu ini.  Tujuan umum 

pelaporan keuangan adalah dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan para pengguna yang tidak 

dalam posisi menuntut laporan untuk memenuhi 

kebutuhan tertentu. Para pengguna tujuan umum 

pelaporan keuangan meliputi pembayar pajak, 

pembayar bea, anggota legislatif, kreditur, 

supplier, media, dan karyawan  (IPSAB, 2006a). 

Oleh karenanya, masyarakat memiliki 

kepentingan juga. Dalam hal ini jangan sampai 

para pengambil kebijakan menetapkan anggaran 

yang menimbulkan ketimpangan material dalam 

pelayanan kepada mereka.  

Namun demikian, standar akuntansi 

sepertinya kurang mengakomodasi kepentingan 

itu. Misalnya, IPSAB dalam standar penyajian 

informasi anggaran menyatakan: 

“Penyajian laporan keuangan dari anggaran awal 

dan anggaran final dan jumlah aktual pada basis 

yang dapat diperbandingkan dengan anggaran 

yang mana tersedia untuk publik melengkapi 

siklus akuntabilitas yang memungkinkan 

pengguna laporan keuangan untuk 

mengidentifikasi bagaimana sumber daya 

diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran 

yang disetujui (IPSAB, 2006b).”  

Definisi ini mencerminkan anggaran diterima 

begitu saja, tanpa memperhatikan apakah 

anggaran itu sudah berkeadilan. Kami melihat 

perlunya menempatkan masyarakat sebagai 

pengawas untuk menghindari ketimpangan yang 

material.   

IPSAS 1 mendefinisikan "material" sebagai 

berikut: 

“Kelalaian atau salah saji item adalah material 

jika mereka dapat, secara individu atau secara 

kolektif, memengaruhi keputusan atau penilaian 

pengguna yang dibuat atas dasar laporan 

keuangan. Materialitas tergantung pada sifat dan 

ukuran kelalaian atau salah saji yang dinilai 

dalam keadaan sekitarnya. Sifat atau ukuran 

item, atau kombinasi keduanya, bisa menjadi 

faktor penentu. Dengan demikian, konsep 

materialitas hanya berfokus pada akun-akun 

laporan keuangan. 
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Konsep materialitas dalam akuntansi 

banyak dijumpai dalam pelaporan keuangan. 

Pada awalnya, ketika pedoman khusus tentang 

materialitas masih sedikit, para peneliti mencoba 

menjelaskan bagaimana menentukan materialitas, 

misalnya dengan menggunakan rasio laba 

bersih. Namun demikian, para peneliti pada 

umumnya menyatakan bahwa menentukan 

apakah sesuatu itu material dalam banyak hal, 

sepenuhnya subjektif, masalah judgment 

(Edgley, Jones, dan Atkins, 2015; Hicks, 1964). 

Menurut Frishkoff (1970), materialitas 

adalah pengertian relatif, sifat kuantitatif yang 

penting dari  beberapa  bagian informasi keuangan 

kepada pengguna, dalam konteks keputusan 

yang harus dibuat. Pendapat senada, penelitian 

lain menyimpulkan terlepas dari kuantitatif atau 

kualitatif, yang paling berpengaruh bagi auditor 

adalah pengaruhnya pada kuantitatif material 

(Nelson, Smith, dan Palmrose, 2005).  

Penggunaan pendekatan kuantitatif ini 

banyak memunculkan kritik (Robert J. 

Swieringa, 1979). Kritik ini muncul karena 

pembuat keputusan menjadikannya sebagai rule 

of thumb. Persentase bukan 'angka ajaib.' Mereka 

hanya berguna sejauh mereka membantu 

mempertimbangkan efek potensial dari 

keputusan materialitas pada investor (Ward, 

1976). Para peneliti secara tradisional 

menafsirkan pembentukan judgment auditor, 

termasuk judgment materialitas sebagai 

fenomena teknis atau kognitif (Carpenter, 

Dirsmith, dan Gupta, 1994). Mereka mengguna- 

kan tiga analisis atas judgment, sebagai 

fenomena perilaku sosial, sebagai variabel untuk 

memanipulasi tujuan, dan sebagai struktur sosial 

dan budaya. 

Hampir semua penelitian tentang 

materialitas berkaitan dengan audit atas laporan 

keuangan tradisional. Misalnya judgment auditor 

berkaitan dengan perubahan prinsip akuntansi 

(Chewning, Pany, dan Wheeler, 1989), tekanan 

akuntabilitas (Dezoort, Harrison, dan Taylor, 

2006) atau distribusi kesalahan, materialitas 

kuantitatif, dan tekanan klien (William F. 

Messier dan Schmidt, 2018), atau pemisahan 

(disaggregation) komponen laporan keuangan 

(Libby dan Brown, 2013). Studi lain berkaitan 

dengan pedoman materialitas untuk Kantor 

Akuntan Publik (KAP) besar (Eilifsen dan 

William F. Messier, 2015) atau struktur KAP 

(Morris dan Nichols, 1988) atau pengaruhnya 

pada konservatisme auditor (Patterson, Smith, 

dan Patterson, 2003). Konsep alokasi 

materialitas juga digunakan untuk merencana- 

kan penugasan  berbagai fase audit dengan 

tujuan akhir untuk  memungkinkan audit yang 

lebih efisien (Cushing, Searfoss, dan Randall, 

1979) atau perencanaan penugasan berdasarkan  

pertimbangan materialitas dan risiko audit untuk 

kombinasi akun (Dutta dan Graham, 1998). 

Namun demikian,  pertumbuhan penelitian 

materialitas dalam memberikan assurance pada 

jenis informasi lainnya terus meningkat. 

Misalnya penelitian tentang assurance pada 

pelaporan sustainability sekaligus memberikan 

gambaran tentang penelitian lain yang berkaitan 

dengan assurance pada “ruang audit yang baru” 

(Bing dan Amran, 2017; Canning, O’Dwyer, dan 

Georgakopoulos, 2018; Moroney dan Trotman, 

2016; Whitehead, 2017). Penelitian materialitas 

lain berhubungan, misalnya, audit efisiensi 

(Radcliffe 1998, 1999), assurance e-commerce 

(Barrett dan Gendron, 2006; Gendron dan 

Barrett, 2004), audit batas gaji pemain rugby 

(Andon, Free, dan Sivabalan, 2014), assurance 

tentang pelaporan sosial dan lingkungan (Edgley 

et al., 2015), dan assurance dalam pelaporan 

terintegrasi (Gelmini, Riva, dan Patrizia, 2015; 

Gerwanski dan Velte, 2019; Green dan Cheng, 

2018; Lai, Melloni, dan Stacchezzini, 2017). 

Penelitian materialitas dalam berbagai bidang ini 

menunjukkan penggunaan prinsip materialitas 

sangat bermanfaat. 

Materialitas adalah konsep kunci dalam teori dan 

praktik akuntansi dan audit (William F. Messier, 

Martinov-Bennie, dan Eilifsen, 2005) dan salah 

satu konsep paling iconic dan penting yang 

terkait dengan judgment audit (Edgley, 2014). 

Konsep materialitas juga digunakan dalam 

bidang lain.  

Penelitian dalam bidang peradilan, 

misalnya, menggunakan konsep materialitas 

walaupun berbeda dengan materialitas dalam 

akuntansi. Dari beberapa penelitian, ada 

keinginan untuk menyatukan konsep materialitas 

baik dalam akuntansi, audit, maupun peradilan. 

Profesi akuntan perlu untuk tidak mengabaikan 

definisi materialitas dalam bidang peradilan 

(Bean dan Thomas, 1990). 



43 
 

Dalam penelitian materialitas, beberapa 

peneliti berupaya mengklarifikasi beberapa  

ambiguitas dan perbedaan, baik dalam laporan 

akuntansi dan dalam kasus hukum tentang 

definisi materialitas. Misalnya, pengadilan 

cenderung menggunakan kata-kata yang 

menggambarkan hal yang  ekstrem seperti 

'kecukupan', 'jauh lebih tinggi', surplus besar', 

'margin besar', 'besar', 'dramatis', 'cukup 

substansial', 'mayoritas', 'signifikan', 'sangat 

substansial', 'substansial', dan 'sangat sangat 

besar' 'sangat besar' 'tidak terlalu substansial' 

hingga 'sangat kecil' (Chong dan Vinten, 1994).  

Kesepakatan menjadikan konsep 

materialitas sebagai konsep hukum pada 

awalnya disepakati oleh profesi akuntansi. 

FASB pada tahun 2015 membuat Exposure 

Draft amandemen pada Statement of Financial 

Accounting Concepts (SFAC) dalam Conceptual 

Framework for Financial Reporting, Chapter 3: 

“Qualitative Characteristics of Useful Financial 

Information.” FASB pada tahun tersebut juga 

menerbitkan  “Notes to Financial Statements 

(Topic 235): Assessing Whether Disclosures Are 

Material.” Eksposure draft dan kerangka 

konseptual tersebut menyebutkan bahwa 

materialitas adalah konsep hukum. Namun 

demikian terdapat keberatan dari pemangku 

kepentingan atas konsep materialitas sebagai 

konsep hukum. Pada bulan Agustus 2018 FASB 

melakukan amendemen SFAC No. 8 Conceptual 

Framework for Financial Reporting. Chapter 3, 

Qualitative Characteristics of Useful Financial 

Information. Dalam amandemen ini, FASB 

kembali menggunakan definisi SAB 99. Dengan 

demikian penggunaan materialitas sebagai 

konsep legal juga menjadi tidak pasti. Namun 

demikian SAB mencerminkan pertimbangan 

kuantitatif dan kualitatif, dari pada hanya rule of 

thumb (Acito, Burks, dan Johnson, 2009) 

2. METODE PENELITIAN 

Kami menggunakan studi kasus 

penganggaran pendidikan di Texas. Kami 

membatasi paper ini pada penganggaran negara 

                                                           
2 Rangkaian kasus litigasi keuangan sekolah publik di 

Texas disebut dengan Kasus Edgewood. Nama Edgewood 

berasal dari nama distrik sekolah yang pertama 

mengajukan tuntutan keadilan. Kasus ini seperti sebuah 

serial, mulai dari Edgewood I sampai dengan Edgewood 

bagian untuk distrik sekolah.  Studi kasus sangat 

sesuai ketika  pertanyaan dalam paper ini tentang 

"bagaimana?" Atau "mengapa?" (Yin, 2009). 

Kami hanya membahas tuntutan masyarakat dan 

keputusan MA Texas pada salah satu aspek 

konstitusional, yaitu efisiensi. Aspek lain yang 

banyak diperdebatkan dalam pengadilan ini 

adalah memadai (adequacy), kecocokkan 

(suitability) dan penyebaran umum pengetahuan 

(General diffusion of knowledge). Kami 

memilih aspek efisiensi karena lebih dekat 

dengan konsep materialitas sebagaimana topik 

paper ini. Walaupun pada beberapa hal kami 

juga menyinggung tentang penyebaran umum 

pengetahuan, kami hanya membatasi pada 

keputusan MA dalam kasus ini. Dengan kata 

lain, kami tidak membahas keputusan-keputusan 

pada pengadilan di bawahnya, baik pengadilan 

distrik maupun pengadilan banding. Untuk itu 

kami menggunakan data-data yang kami peroleh 

dari internet untuk kasus di MA Texas. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum membahas materialitas, berikut 

ini kami menguraikan sekilas tentang rangkaian 

kasus yang terjadi dalam menuntut keadilan 

dalam penganggaran di Texas. Kasus yang 

dialami Texas dan upaya pemerintah untuk 

menjawab tuntutan membentuk sebuah penyem- 

purnaan atas sebuah sistem keuangan sekolah. 

Sekilas Tentang Kasus Tuntutan Keadilan 

Pengganggaran Pendidikan 

Perdebatan kasus pendidikan di pengadilan 

yang terjadi di Texas pada awalnya berisi  

tuntutan persamaan hak yang terjadi pada tahun 

1968. Ketika itu masyarakat menantang 

konstitusionalisme pemerintah federal namun 

menemui kegagalan. Kegagalan inilah yang 

menggeser kasus tingkat federal menjadi kasus 

negara bagian. Kami menyebut kasus 

penganggaran pendidikan di Texas ini sebagai 

Kasus Edgwood.2.  

Dalam kasus Edgewood I (1984-1989),3 

penggugat memohon klaim perlindungan yang 

VII. Pada setiap kasus dimana penggugat menang, 

pemerintah merespons dengan memperbaiki aturan. 

Namun, itu menimbulkan masalah baru.  

3 Nama resmi kasus Edgewood I adalah Edgewood 

Independent School District et. al., V.William Kirby et. al. 

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?pagename=FASB/Document_C/DocumentPage&cid=1176166402325
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?pagename=FASB/Document_C/DocumentPage&cid=1176166402325
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?pagename=FASB/Document_C/DocumentPage&cid=1176166402325
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sama. MA Texas mengabulkan tuntutan ini. 

Pemerintah merespons dengan mengesahkan 

Senate Bill 1 (SB1). 

Dalam kasus Edgewood II (1990-1991)4 

masyarakat menuntut dibatalkannya SB 1 tahun 

1990. Masyarakat menggugat SB 1 karena 

mereka menganggap masih banyak kemiripan 

dengan ketentuan pada kasus Edgewood I. MA 

mengabulkan tuntutan ini. Dalam kasus ini, 

pemerintah merespons dengan mengesahkan 

Senate Bill 351 (SB351).  

Kasus Edgewood III (1991-1992) 5 muncul 

ketika legislatif menanggapi putusan MA pada 

kasus Edgewood II dengan mengesahkan 

undang-undang (SB 351) pada tahun 1991. SB 

351 ini mengubah struktur sistem dengan 

menciptakan otoritas perpajakan yang disebut 

County Education Districts (CEDs). Legislatif 

membuat CED ini dengan mengacu pada 

keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa 

pendanaan pendidikan harus "secara substansial 

sama dengan yang tersedia untuk hal serupa 

siswa, terlepas dari berbagai faktor ekonomi 

lokal”.  Distrik county yang berasal dari distrik 

ini bertanggung jawab dalam pengumpulan dan 

pendistribusian pajak, dan secara efektif 

menyebarkan kesejahteraan dari distrik terkaya 

dalam CED. Masyarakat dalam distrik kaya 

menggugat SB 351 ini. 

Mereka menantang UU ini dengan alasan 

mengubah kewenangan pemungutan pajak Ad 

Valorem/properti yang sebelumnya merupakan 

kewenangan pemerintah lokal menjadi 

kewenangan pemerintah negara sesuai Artikel  

VIII, bagian 1-e. Argumen lain penggugat 

adalah bahwa SB 351 melanggar konstitusi 

Texas  Artikel VIII  bagian 3 yang melarang 

                                                           
”https://www.courtlistener.com/opinion/1748987/edgewoo

d-indep-school-dist-v-kirby/”  

Diakses tanggal 9 Agustus 2018. 

4  Nama resmi kasus Edgewood II adalah Edgewood 

Independent School District, et al. 

V. William N. Kirby, et 

al.,”https://www.courtlistener.com/opinion/1498384/edge

wood-indep-sch-dist-v-kirby/ 

Diakses tanggal 8 Agustus 2018. 

5 Nama Resmi kasus  Edgewood III adalah  Carrollton-

Farmers Branch School District v. Edgewood Independent 

School District 

(1992).”https://www.courtlistener.com/opinion/2452027/c

arrollton-farmers-v-edgewood-independent/” Diakses 

tanggal 8 Agustus 2018. 

legislatif negara  menaikkan pajak distrik tanpa 

persetujuan pemilih. MA mengabulkan kedua 

tuntutan penggugat. Dalam kasus ini, pemerintah 

merespons dengan mengesahkan Senate Bill 7 

(SB7) tahun 1993.  

Kasus Edgewood IV (1993-1995)6 terjadi 

masyarakat menuntut dibatalkannya Senate Bill 

7 (SB7). SB 7 merupakan rencana opsi lokal 

dengan mekanisme Recapture atau sistem 

"Robin Hood". SB 7  menginstruksikan 

pengambilan sebagian pendapatan dari distrik 

kaya properti untuk didistribusikan kembali ke 

distrik miskin properti. Penerapan mekanisme 

Robin Hood di Texas ini merupakan strategi dari 

pemerintah karena adanya kesulitan menaikkan 

pajak. Untuk menaikkan pajak, perlu persetujuan 

pemilih (Voters). Pemerintah, dengan demikian 

mengalami   kesulitan dalam menaikkan pajak 

tanpa melanggar larangan konstitusi negara 

(Augenblick, Myers, dan Anderson, 1997). 

Pendekatan recapture memiliki beberapa daya 

tarik kepada pejabat negara karena 

memungkinkan mereka dapat mencapai 

netralitas fiskal7 tanpa menaikkan pajak negara 

(Yudof, 1991). 

Kasus Edgewood V (2001-2003)8 ini 

muncul ketika empat distrik kaya properti 

mengklaim bahwa sistem keuangan yang 

mengontrol tarif pajak lokal hingga batas 

maksimum adalah melanggar konstitusi. Distrik 

berpendapat bahwa batas $1,50 ini berarti batas 

bawah (floor) sekaligus batas atas (ceiling). 

Akibatnya, mereka kehilangan diskresi yang 

berarti dalam menetapkan tingkat pemeliharaan 

dan operasi lokal. MA Texas pada tahun 2003 

mengembalikan kasus itu ke pengadilan distrik 

untuk diadili, di mana sekitar 300 distrik 

6 Nama Resmi kasus  Edgewood IV adalah  Edgewood 

Independent School District v. Meno 

(1995).”https://www.courtlistener.com/opinion/1723051/e

dgewood-independent-sch-dist-v-meno/” Diakses tanggal 8 

Agustus 2018. 

7 Netralitas fiskal berarti bahwa pengeluaran untuk 

pendidikan harus menjadi fungsi kekayaan negara secara 

keseluruhan dan bukan fungsi kekayaan masing-masing 

distrik di Texas 
8 Nama Resmi kasus  Edgewood V adalah West Orange-

Cove Consol. ISD v. Alanis. 

“https://www.courtlistener.com/opinion/894475/west-

orange-cove-consol-isd-v-alanis/” Diakses tanggal 8 

Agustus 2018. 

https://www.courtlistener.com/opinion/1748987/edgewood-indep-school-dist-v-kirby/
https://www.courtlistener.com/opinion/1748987/edgewood-indep-school-dist-v-kirby/
https://www.courtlistener.com/opinion/1498384/edgewood-indep-sch-dist-v-kirby/
https://www.courtlistener.com/opinion/1498384/edgewood-indep-sch-dist-v-kirby/
https://www.courtlistener.com/opinion/1723051/edgewood-independent-sch-dist-v-meno/
https://www.courtlistener.com/opinion/1723051/edgewood-independent-sch-dist-v-meno/
https://www.courtlistener.com/opinion/894475/west-orange-cove-consol-isd-v-alanis/
https://www.courtlistener.com/opinion/894475/west-orange-cove-consol-isd-v-alanis/
https://www.courtlistener.com/opinion/894475/west-orange-cove-consol-isd-v-alanis/
https://www.courtlistener.com/opinion/894475/west-orange-cove-consol-isd-v-alanis/
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menentang sistem itu dengan alasan sistem itu 

tidak adil atau memadai. Namun pengadilan 

distrik menghentikan kasus ini  karena jumlah 

distrik yang telah mencapai batas atas tidak 

mencukupi (kurang dari setengah). 

Kasus Edgewood VI (2004-2005)9 berawal dari 

sebuah kelompok yang awalnya terdiri dari 

empat distrik kemudian  berkembang menjadi 

koalisi dari 47 distrik, mengajukan gugatan ke 

pengadilan. Mereka mengklaim bahwa 

kapitalisasi pajak properti sistem keuangan 

sebesar $1,50 per $100 Properti Kena Pajak 

(PKP) melanggar Artikel VIII bagian 1-e dari 

Konstitusi Texas. Pihak tergugat dalam hal ini 

adalah Neely dan kawan-kawan.  Shirley Neeley 

adalah ketua Komisi  Pendidikan Texas. MA 

memutuskan bahwa tarif pajak lokal $1,50 

adalah tidak konstitusional. Tarif tersebut akan 

menjadi  tarif "batas bawah sekaligus batas atas" 

bagi distrik. Distrik akan kehilangan diskresi 

yang bermakna. Pemerintah menanggapi 

putusan tersebut dengan mengesahkan undang-

undang House Bill 1 (HB 1) pada tahun 2006. 

Agar tidak melanggar konstitusi, HB 1 ini 

mengompresi tarif pajak $1,50 menjadi $1,00. 

HB 1 juga memberikan otoritas perpajakan 

Tingkat 2 tambahan untuk distrik-distrik untuk 

mengakses hingga tingkat maksimum $1,17. 

Kasus Edgewood VII10 Pada tahun 2011, 

berkaitan dengan resesi perekonomian, terjadi 

pemotongan pada berbagai fungsi pelayanan 

masyarakat di Texas. Yang paling terasa adalah 

pemotongan dana pendidikan sebesar $5,4 miliar 

yang menyebabkan munculnya kasus Edgewood 

VII. Para penggugat mengklaim bahwa sistem 

keuangan telah menjadi tidak adil, tidak 

memadai, dan tidak konstitusional. Lebih dari 

600 distrik Texas ikut menggugat. Pada kasus 

ini, pihak penggugat dan tergugat sama-sama 

menghadirkan ahli. Pada tahun 2016, Justice 

MA, Don Willet memberikan putusan yang 

dinilai kalangan adalah keputusan yang 

“ekstrem” yang mengembalikan kewenangan ini 

                                                           
9  Nama Resmi kasus Edgewood VI adalah West Orange 

Cove ISD v. Neeley. “http://equitycenter.org/wp-

content/uploads/2015/01/West-Orange-Cove-II.pdf.” 

Diakses tanggal 8 Agustus 2018.  
10 Nama resmi kasus Edgewood VII yang terakhir yang 

diputuskan MA Texas pada Mei 2016 ini adalah Texas 

Taxpayers and Student Fairness Coalition et al v. Morath 

kepada legislatif dan tidak menemukan 

pelanggaran konstitusional pada sistem 

keuangan sekolah. Dalam putusannya di kasus  

ini, Justice mengatakan bahwa  cukuplah untuk 

mengatakan bahwa rasio dalam kasus hari ini 

tetap besar. Justice melihat dari sisi konstitusi 

dan melihat adanya upaya legislatif untuk 

mengurangi ketidaksetaraan. Justice Don Willet 

sendiri mengatakan, “Kesetaraan pencapaian 

pendidikan adalah tujuan pemerintah yang 

layak, dan keinginan masyarakat pada 

umumnya, tetapi itu bukan persyaratan 

konstitusional. Tetapi pernyataan-pernyataan ini 

mengakui bahwa "kesetaraan prestasi 

pendidikan" saat ini tidak disediakan, dan 

memohon anggota parlemen negara untuk 

mengambil tindakan.” 

Ahli dari penggugat, Dr. Wayne Pierce, pesimis 

dengan apa yang akan dilakukan pemerintah 

untuk melakukan peningkatan pendanaan. Pierce 

mengatakan, ”Saya pikir mereka harus 

melakukan sesuatu, tetapi apakah itu sudah 

cukup? Saya ragu.”  

Keputusan untuk menciptakan teknologi 

dengan membuat formula pendanaan sekolah 

dilandasi dengan prinsip materialitas.  

Ringkasan Materialitas Dalam Ketimpangan 

Pengaggaran  

Persidangan ini menghadirkan ahli dari 

pemohon dan termohon. Pemohon 

menghadirkan ahli, Dr. Lisa Dawn-Fisher, 

sementara dari penggugat menghadirkan Dr. 

Wayne Pierce. Dampak keputusan keuangan 

negara bagian telah menghasilkan penurunan 

rasio-rasio ketimpangan pendanaan sekolah. 

Rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut: 

Nilai Properti per Siswa 

Karena pendapatan distrik sekolah 

mengandalkan pada pajak properti, maka nilai 

properti menjadi sangat penting. Distrik dapat 

etal. http://www.txcourts.gov/media/1371141/140776.pdf.” 

Diakses tanggal 8 Agustus 2018. 
 

http://equitycenter.org/wp-content/uploads/2015/01/West-Orange-Cove-II.pdf
http://equitycenter.org/wp-content/uploads/2015/01/West-Orange-Cove-II.pdf
http://www.txcourts.gov/media/1371141/140776.pdf
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dikenali sebagai distrik kaya dan miskin dari 

nilai properti masyarakat di sekitar distrik.  

 

Penggugat dalam persidangan menunjukkan 

bahwa rasio nilai properti per siswa antara distrik 

sekolah kaya dan miskin adalah 330. 

Menurutnya, ini menunjukkan kondisi sangat 

timpang. Justice MA berpendapat: 

“Di Edgewood I tahun 1989, kami menemukan 

pelanggaran efisiensi keuangan,  kekayaan 

properti per siswa bervariasi dari $14 juta di 

distrik terkaya dan  $20.000 di distrik termiskin, 

rasio 700.” 

Kemudian Justice membandingkan dengan 

kasus di Edgewood VI tahun 2005, dengan 

ketimpangan menjadi 200. Justice menyatakan: 

“Kami menyimpulkan bahwa tidak ada 

pelanggaran persyaratan efisiensi keuangan atas 

data yang disajikan, yang dilihat dari kekayaan 

properti per siswa tertimbang. Rasio dari distrik 

terkaya dan distrik termiskin turun menjadi 200, 

dibandingkan dengan rasio 700 di Edgewood I.” 

Selain itu, Justice juga menambahkan 

pertimbangan lain bahwa ketimpangan tersebut 

sekarang sudah lebih mengecil melalui 

mekanisme recapture yang digagas oleh 

legislatif pada Edgewood IV. Recapture ini 

dimaksudkan untuk mengurangi disparitas. 

Justice memahami rasio ketimpangan yang 

diajukan penggugat. Rasio tersebut diatas rasio 

yang diputuskan pada Edgewood VI, namun 

Justice juga melihat bagaimana ketimpangan 

yang terjadi pada kasus awal (Edgewood I).   

Tarif Pajak untuk Pemeliharaan dan 

Operasi   

Distrik sekolah dapat mengenakan pajak 

properti untuk pengeluaran pemeliharaan dan 

operasi. Pengeluaran untuk pemeliharaan dan 

operasi merupakan pendanaan dasar bagi 

keberlangsungan proses belajar mengajar. 

 

Dalam persidangan, penggugat menunjukkan 

data yang kurang meyakinkan dengan 

menunjukkan rasio hasil perolehan pajak dengan 

tarif yang sama antar distrik kaya dan miskin 

adalah 1,07. Justice memutuskan, “angka-angka 

pada kasus hari ini tentu dalam kisaran yang 

sama untuk tujuan konstitusional. Semua rasio 

ini jauh di bawah rasio 1,6 antara distrik terkaya 

dan termiskin di Edgewood I, dimana kami 

menemukan  pelanggaran konstitusional.” 

Pendapatan per Siswa 

Pendapatan per murid berdasarkan rata-rata 

kehadiran tertimbang merefleksikan pengaruh 

dari bobot dan penyesuaian dalam sistem. Atau 

menunjukkan pendapatan yang dicapai distrik 

per siswa tertimbang dengan tarif pajak 

pemeliharaan dan operasi (Tarif Tingkat 1 dan 

2).  

 

Fisher menunjukkan bahwa 5% distrik kaya 

menghasilkan $7,673 per siswa tertimbang, 
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sementara 5% distrik termiskin menghasilkan 

$5,797 per siswa tertimbang, sehingga 

menghasilkan rasio 1,32. Data Pierce 

menunjukkan rasio sebesar 1,42 lebih tinggi dari 

angka pada kasus Edgewood VI tahun 2005. 

Namun demikian, Justice berpendapat bahwa 

angka kedua ahli itu di bawah atau mendekati 

angka di Edgewood VI yang dianggap 

konstitusional pada waktu tersebut. Dengan kata 

lain selisih rasio 0,02 tersebut tidak material. 

Rasio Upaya Pajak 

Rasio upaya pajak merupakan rasio atas 

hasil yang diperoleh distrik sekolah pada setiap 

peningkatan 1 sen tarif pajak. Dalam 

persidangan ini, penggugat menunjukkan data 

rasio ketimpangan upaya pajak 1,40. Sedangkan 

tergugat menunjukkan angka 1,17.  

 

Justice mengakui bahwa angka ini melebihi 

angka di Edgewood IV yang dianggap 

konstitusional pada waktu tersebut. Namun 

Justice juga melihat bahwa angka tersebut jauh 

di bawah angka di Edgewood I. Justice 

berpendapat: 

“Dalam mempertimbangkan rasio, kita akhirnya 

bisa melihat ke ukuran “hasil,” yaitu, ukuran 

bagaimana banyak pendapatan yang bisa 

dinaikkan oleh distrik untuk setiap sen upaya 

pajak. Ukuran seperti itu secara  numerik sesuai 

dengan standar kami untuk efisiensi keuangan di 

Edgewood I, yang mensyaratkan bahwa “distrik 

harus memiliki akses yang sama besar terhadap 

pendapatan yang sama per murid pada tingkat 

upaya pajak yang serupa. ”  

                                                           
11 Untuk detailnya bisa dilihat pada An Introduction to 

School Finance in 

Pada kasus Edgewood I, setiap 1 sen kenaikan 

tarif pajak pada distrik terkaya menghasilkan 

3,85 kali dari pendapatan dari distrik termiskin. 

Namun rasio ini sekarang sudah mengecil. 

Transparansi Anggaran Mempermudah 

Penilaian Materialitas  

Berbagai kasus tuntutan anggaran 

pendidikan dan keputusan MA DI Texas telah 

mendorong penyempurnaan sistem keuangan. 

Sistem keuangan sekolah Texas berada dalam 

sebuah program dalam anggaran negara bagian 

yang bernama Foundation School Program 

(FSP). FSP bertujuan  untuk menyamakan 

pendanaan operasi. FSP mengalokasikan kepada 

masing-masing distrik dengan sebuah formula. 

Seluruh distrik sekolah dapat menggunakan 

formula ini untuk mengetahui berapa anggaran 

yang akan mereka terima. Pada satu sisi ini 

merupakan transparansi, namun juga memicu 

berbagai tuntutan tentang keadilan. Satu distrik 

bisa membandingkan anggaran yang 

diperolehnya dan anggaran yang diperoleh 

distrik lain. Formula ini berlaku sebagai berikut. 

Pada waktu pengesahan anggaran, negara 

menetapkan peruntukan dasar atau Basic 

Allotment (BA) per murid dalam anggaran 

Negara. Pencantuman BA ini merupakan bentuk 

keberanian pemerintah untuk memberikan 

anggaran yang lebih bermakna dan transparan.  

Distrik sekolah perlu menyesuaikan 

terlebih dahulu BA ini dengan: tarif kompresi 

pajak, indeks biaya pendidikan dan ukuran 

distrik. BA yang telah disesuaikan disebut 

adjusted allotment (AA). Distrik sekolah 

kemudian mengalikan AA ini dengan 15 bobot, 

antara lain untuk program reguler, pendidikan 

khusus siswa dengan keterbatasan bahasa 

inggris, kompensasi untuk siswi hamil, dan lain-

lain.11 BA ini pada  Kasus Edgewood IV adalah 

sebesar $2.300. Formula dari sistem keuangan 

Texas sangat kompleks. Kompleksitas ini 

sengaja dibuat dengan alasan transparansi. 

Seorang mantan pengawas sekolah dan salah 

satu anggota Komisi Penyempurnaan 

Keuangan Sekolah Texas, Dr. Killian 

mengatakan, “Anda tahu, kami selalu 

Texas.http://www.ttara.org/files/document/file-

5aafc87d24340. Diakses tanggal 13 Agustus 2018.  
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memberitahu bahwa formula sistem 

keuangan sekolah adalah super kompleks. 

Kompleksitas itu ada untuk beberapa alasan, 

misalnya karena negara bagian yang 

terdiversifikasi, dan kebutuhan yang sangat 

berbeda.”12 

4. KESIMPULAN 

Kami merangkum kata-kata dari Justice 

Don Willet pada tahun 2016 sebagai berikut: 

“Kesetaraan pendanaan yang tepat antara distrik 

belum pernah dibutuhkan……. Kewajiban 

Negara untuk memberikan akses yang sama 

terhadap pendanaan hanya berlaku untuk jumlah 

yang diperlukan untuk  menyediakan 

“Penyebaran umum Pengetahuan” (General 

Difusion of Knowledge). Jika ini terpenuhi, 

distrik dapat menambah sumber daya yang 

dibutuhkan dengan kata lain sebagai pengayaan. 

Tentang definisi efisien, Justice Willet 

mengatakan, “untuk menjadi efisien, sistem 

pendanaan yang sangat bergantung pada pajak 

properti ad valorem lokal harus menarik 

pendapatan dari semua properti pada dasar 

tingkat (rate) yang sama.” Tentang gugatan atas 

inefisiensi, Justice Willet menyatakan,” Untuk 

pembuktian inefisiensi, penggugat harus 

membuktikan bahwa penganggaran yang ada 

tidak mampu mencapai penyebaran umum 

pengetahuan.” Tentang Rasio dalam 

menentukan materialitas, Justice Willet 

mengatakan,” Rasio-rasio pada masa lalu bukan 

masalah kesempurnaan matematika, dalam 

kasus yang sama bisa beda antar ahli. Tidak ada 

angka atau rasio ajaib tunggal yang menentukan 

efisiensi keuangan…Putusan kami berada pada 

kisaran kasus-kasus konstitusional sebelumnya.” 

Justice Don Willet MA Texas tidak pernah 

menyebutkan istilah materialitas dalam 

persidangan kasus Edgewood. Kami 

berpendapat, Justice secara implisit 

mengaitkannya dengan konsep materialitas 

tersebut, misalnya “substansial”, “diskresi yang 

bermakna (meaningful discretion), “kewajaran”, 

dan reasonable”. Kami juga berpendapat bahwa 

                                                           
12 26. A Conversation with Dr. Doug Killian, 

“https://www.investedtx.org/blog/2018/11/13/interview-

dr-doug-killian-superintendent-pflugerville-isd” Diakses 

tanggal 13 November 2018. 

apa yang menjadi keyakinan para Justice 

umumnya dapat dirunut pada konsep 

materialitas. Terdapat hal menarik bagaimana 

Justice menggeser fokus keyakinan dalam 

memutuskan kasus materialitas ini. Keputusan-

keputusan pengadilan MA sebelumnya 

berdasarkan pada rasio-rasio absolut. Pada 

persidangan terakhir, Justice lebih melihat pada 

rasio-rasio perbedaan relatif antara yang kaya 

dan distrik miskin yang dapat disajikan secara 

matematis dengan rasio. Penting untuk melihat 

konsep materialitas dari berbagai wawasan yang 

lebih luas dan lengkap. Tujuan akhir adalah 

dampaknya kepada para pengguna konsep itu. 

Pemahaman materialitas tidak boleh kaku. 

Sebagaimana Carpenter, Dirsmith, dan Gupta 

(1994) membuat metafora dengan jebakan kera 

di India Selatan pada masa lampau dari Robert 

Pirsig. 

Perangkap itu terdiri atas kelapa yang 

dilubangi dan diikat ke tiang. Kelapa memiliki 

beberapa beras di dalamnya yang dapat diambil 

melalui lubang kecil. Untuk ukuran tangan kera, 

ukuran lobang cukup besar, sehingga tangan 

kera bisa masuk. Tetapi terlalu kecil jika kera 

tersebut menggenggam beras dalam kelapa 

tersebut untuk keluar. Ketika kera meraih beras, 

maka ia terjebak, karena kekakuan nilai yang ia 

pegang. Kera tidak bisa melihat bahwa 

kebebasan tanpa beras lebih berharga daripada 

ditangkap penduduk desa. 

Sebagai penutup, bahwa transparansi 

memudahkan penilaian materialitas dan 

penilaian ini membantu mengidentifikasi 

penurunan ketimpangan penganggaran sekolah. 

Dengan demikian paper ini memberikan 

wawasan terhadap peran akuntansi untuk 

kepentingan yang lebih luas, yaitu kepada 

masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.investedtx.org/blog/2018/11/13/interview-dr-doug-killian-superintendent-pflugerville-isd
https://www.investedtx.org/blog/2018/11/13/interview-dr-doug-killian-superintendent-pflugerville-isd
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