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KATA PENGANTAR 

Puji syukur patut diucapkan pada Tuhan YME atas selesainya penyusunan bunga rampai 

dari rangkuman hasil penelitian tahun 1996 s.d. 2019 dengan penambahan kondisi terkini 

yang relevan. Bunga rampai ini diharapkan dapat membantu perwujudan peran audit 

internal dalam memberikan perbaikan tata  kelola, mitigasi risiko, dan pengendalian 

intern dalam  mendukung pencapaian tujuan organisasi. Auditor internal pemerintah 

dalam hal ini Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diharapkan mampu  

mengemban amanah dan tanggung jawab untuk mendeteksi berbagai potensi kelemahan 

maupun penyimpangan tersebut. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan 

oleh APIP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau value added 

bagi pencapaian sasaran pembangunan. Pengawalan akuntabilitas keuangan 

negara/daerah menuntut APIP untuk selalu proaktif dalam melakukan pengawasan 

terhadap current issue yang sedang berkembang. 

Merujuk pada uraian sebelumnya, Puslitbangwas BPKP sejak tahun 1996 sampai 2019 

telah melakukan penelitian terkait Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Khusus, 

Metode Audit terkini, dan Pelaksanaan Evaluasi. Penelitian tersebut mengungkap 

berbagai hal menarik yang bisa dijadikan sumber pengetahuan bagi APIP sebagai 

referensi dalam pelaksanaan tugas ke depan.  Dari hasil penelitian tersebut disusun  

bunga rampai ini, yang memberikan gambaran ringkas dari empat tema di atas, termasuk 

penambahan atau penyesuaian beberapa kondisi terkini.  

Buku bunga rampai ini dapat dijadikan referensi atau pengetahuan bagi seluruh APIP 

dan stakeholders lainnya dalam memahami tugas APIP yang semakin berkembang sesuai 

dengan tantangan saat ini di era revolusi industri 4.0. Bunga rampai ini juga  diharapkan 

sebagai wujud nyata peran Puslitbangwas dalam berbagi konsep dan pemikiran, 

khususnya dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan saat ini serta waktu mendatang, 

yang harus dihadapi oleh APIP. 

Atas terselesaikannya bunga rampai ini, kami haturkan terima kasih kepada tim 

penyusun. Kami menyadari bahwa ulasan yang disampaikan ini  masih jauh dari 

sempurna. Semoga buku bunga rampai dapat bermanfaat. Masukan yang membangun 

untuk semakin menyempurnakan produk-produk Puslitbangwas berikutnya, menjadi 

harapan kami. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Krisis multidimensi yang diawali oleh krisis moneter pada tahun 1997-1998, telah 

mendorong arus balik yang menuntut perbaikan atau reformasi dalam penyelenggaraan 

negara termasuk birokrasi pemerintahannya. Salah satu penyebab terjadinya krisis 

multidimensi yang kita alami tersebut adalah buruknya atau salah kelola dalam 

penyelengaraan tata kepemerintahan (poor governance), yang diindikasikan oleh beberapa 

masalah, antara lain: dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak-pihak lainnya 

sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan; terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN); dan rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada 

publik atau masyarakat di berbagai bidang. Hal-hal ini tersimpul dari penelitian dan 

kajian yang dilakukan oleh Puslitbang BPKP terkait pengawasan intern yang dilakukan 

BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 

Tata kelola merupakan kombinasi proses 

dan struktur yang diterapkan oleh 

manajemen untuk menginformasikan, 

mengarahkan, mengelola, dan 

memantau kegiatan organisasi dalam 

rangka pencapaian tujuan. Artinya, 

semua yang baik dan benar yang 

dilakukan pimpinan untuk mencapai 

tujuan organisasi pemerintah. Tata kelola 

memiliki keterkaitan dengan manajemen 

risiko karena dalam mencapai tujuan 

sangat mungkin ada hambatan yang 

menghalanginya. Aktivitas tata kelola 

yang efektif mempertimbangkan risiko 

pada saat menyusun strategi. Tata kelola 

yang efektif juga bergantung pada 

pengendalian internal, karena 

pengendalian internal berguna untuk 

memitigasi risiko. Salah satu bentuk 

pengendalian intern adalah adanya 

pengawasan internal, yang dilakukan 

oleh APIP dan berfungsi untuk 

mengawasi apakah tata kelola sudah 

baik sehingga tujuan tercapai. Kita 

mengenal istilah GRC (Governance, Risk 

and Control/Compliance), yang ketiganya 

saling berkaitan dalam memenuhi tujuan 

sebuah organisasi.  

Penerapan tata kepemerintahan yang 

baik tidak terlepas dari penerapan sistem 

manajemen kepemerintahan yaitu 

rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-

fungsi manajemen (planning, organizing, 

actuating, dan controlling) yang dilak 

sanakan secara profesional dan 

konsisten. Penerapan sistem manajemen 

tersebut mampu menghasilkan 

kemitraan positif antara pemerintah, 

dunia usaha swasta, dan masyarakat. 

Dengan demikian, lingkungan instansi 

pemerintah diharap kan dapat 

memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat. 

Penerapan good governance juga berperan 

dalam pencegahan dan pemberantasan 

praktik-praktik KKN. Dengan good 

governance penyalahgunaan fasilitas 
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publik untuk kepentingan pribadi dapat 

dihindarkan semaksimal mungkin. Hal 

ini selaras dengan sasaran penciptaan 

tata kepemerintahan yang baik yaitu: 

berkurangnya secara nyata praktik 

korupsi kolusi dan nepotisme di 

birokrasi, yang dimulai dari jajaran 

pejabat yang paling atas; terciptanya 

sistem kelembagaan & ketatalaksanaan 

pemerintah yang efisien, efektif dan 

profesional transparan dan akuntabel; 

terhapusnya peraturan dan praktik yang 

bersifat diskriminatif terhadap warga 

negara; meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan 

kebijakan publik; terjaminnya 

konsistensi seluruh peraturan pusat dan 

daerah.  

Penerapan good governance selain di 

tingkat institusi, harus juga dilaksanakan 

di tingkat unit kerja, misalnya organisasi 

APIP. Seperti diketahui bersama bahwa 

peran APIP menurut Standar Audit 

APIP adalah sebagai Assurance dan 

Consultant. Kegiatan assurance yaitu 

audit, evaluasi, review dan monitoring. 

Kegiatan audit berupa audit keuangan, 

audit kinerja, audit tujuan tertentu 

seperti audit khusus/investigatif, audit 

atas asset, audit pengadaan barang dan 

jasa, audit klaim. Sedangkan kegiatan 

consultant berupa bimbingan teknis, 

fasilitasi, nasihat, pelatihan, dan 

sosialisasi.  

Penelitian dan kajian yang dilakukan 

Puslitbangwas BPKP selama ini cukup 

banyak yang dikaitkan dengan peran 

APIP tersebut termasuk peran BPKP. 

Apakah APIP berhasil menurunkan 

tingkat korupsi, apakah peran BPKP 

sudah efektif dalam mengawasi 

keuangan dan pembangunan? Tujuh 

belas hasil kajian Puslitbang BPKP 

tersebut dirangkum dalam bunga rampai 

pengawasan intern yang dilakukan oleh 

BPKP, APIP lainnya dan SPI di 

BUMN/D sejak tahun 1996 s.d. 2019. 

Semua laporan hasil penelitian/kajian 

itu dikelom- pokkan menjadi 4 (empat) 

tema yaitu APBJ, Audit Khusus 

(Investigasi), Evaluasi Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Metodologi Pengawasan 

Terkini.  

Pengadaan barang dan jasa merupakan 

jenis kegiatan yang rawan terjadi 

kecurangan dan memerlukan perhatian 

besar dari auditor. Dari penelitian 

Puslitbangwas selama kurun 2004-2006 

tentang audit terhadap pengadaan 

barang dan jasa mengangkat per 

masalahan kesulitan tim audit dalam 

menunjukkan bukti terkait kemahalan 

harga, kompetensi auditor yang belum 

memenuhi harapan, serta pedoman yang 

belum menjelaskan langkah secara 

komprehensif. Meningkatnya kasus-

kasus yang ditemukan dalam pengadaan 

dan mengakibatkan kerugian negara, 

sebagian berujung pada audit 

investigasi. Kasus korupsi terkait 

pengadaan merupakan porsi terbesar 

yang berdampak terhadap kerugian 

negara. Sehingga auditor perlu mempunyai 

kompetensi terkait audit khusus termasuk 

pemahaman terhadap langkah auditnya. Di 

sisi lain, terhadap pelaksanaan 

pembangunan diperlukan peran auditor 

internal untuk melakukan evaluasi termasuk 

terhadap ke-berhasilannya. Evaluasi yang 

diharapkan mampu memberi nilai tambah 

bagi keberhasilan pencapaian tujuan instansi 

atau program atau kebijakan. Pemberian 

nilai tambah oleh auditor ini menjadi 

tantangan di era disrupsi ini, sehingga 

auditor intern perlu membekali dengan 

teknik audit terkini agar dapat memenuhi 

tuntutan stakeholder yang berubah cepat. 
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B. PENGERTIAN BUNGA RAMPAI 

Menurut KBBI, bunga rampai adalah kumpulan karangan atau cerita pilihan. Sebuah 

bunga rampai harus memiliki informasi yang jelas, topik dan permasalahan apa yang 

ingin dijawab, organisasi penulisan yang koheren dan konsisten, serta setiap artikel 

terintegrasi dengan baik, bukan hanya sekadar kumpulan bab yang dikait-kaitkan tanpa 

adanya satu topik yang sama (LIPI Press, 2020). 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT 

Bunga rampai ini ditulis dengan tujuan untuk mendiseminasikan hasil litbang melalui 

pengemasan pelaporan hasil penelitian dalam format yang menarik. Adapun manfaat 

yang diharapkan adalah bunga rampai ini dapat menjadi referensi atau sumber 

pengetahuan dalam pelaksanaan pengawasan intern oleh auditor BPKP maupun APIP 

pada umumnya. 

 

D. RUANG LINGKUP 

Hasil penelitian dan pengembangan Puslitbangwas BPKP yang dirangkum menjadi 

bunga rampai mencakup penelitian dan pengembangan yang diterbitkan sejak tahun 

1996 hingga tahun 2019 dengan beberapa tema yang relevan dengan kondisi saat ini.   

Untuk tema Audit Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ), Laporan Hasil Penelitian/Kajian 

dan Pengembangan yang dirangkum dalam bunga rampai ini adalah sebagai berikut: 

1. Kajian mengenai Pembuktian Atas Temuan Kemahalan Harga Dalam Audit BPKP, 

tahun 2002.  

2. Kajian mengenai Pelaksanaan Audit PBJ tahun 2004.  

3. Kajian mengenai Kompetensi Auditor Dalam Pelaksanaan Audit PBJ, tahun 2004.  

4. Working Paper Audit PBJ tahun 2005 (Juni 2005).  

5. Pedoman Umum Audit PBJ, tahun 2006.  

Untuk tema Audit Khusus/Investigasi, Laporan Hasil Penelitian/Kajian dan 

Pengembangan yang dijadikan dasar dalam bunga rampai ini adalah: 

1. Penelitian mengenai Hambatan Dalam Pelaksanaan Audit Khusus (Tahun 1996/1997, 

Tanggal 21 Januari 1997) 

2. Penelitian mengenai Penyebab Rendahnya Pelaksanaan Audit Khusus yang berasal 

dari Pengembangan Audit Rutin (1998/1999, Maret 1999).  

Untuk tema Evaluasi pada Instansi Pemerintah, Laporan Hasil Penelitian/Kajian dan 

Pengembangan yang dijadikan dasar dalam bunga rampai ini adalah: 

1. Penelitian mengenai Keberhasilan Audit Operasional Sampai Dengan Saat Ini: Sebuah 

Perjalanan Yang panjang, tahun 2000. 

2. Pengantar Bagi Evaluator di Lingkungan Audit Pemerintah, 2000 

3. Penelitian mengenai Kesiapan Auditor Internal Pemerintah Melakukan Evaluasi: jauh 

Panggang dari Api, tahun 2001. 

4. Penelitian mengenai Evaluasi atas Kecukupan Informasi Hasil Audit BPKP terhadap 

Proyek Berbantuan Luar Negeri, tahun 2001. 

5. Penelitian mengenai Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Intern Pada BUMN, Tahun 

2002 
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6. Penelitian mengenai Persepsi Auditan Instansi Pemerintah dan BUMN/D terhadap 

Pelaksanaan Audit, tahun 2002. 

7. Penelitian mengenai Korelasi Pengembangan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 

Dengan Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), tahun 2003. 

8. Kondisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Nasional, tahun 2008. 

9. Teknik Komunikasi Audit 

Untuk tema Metode Pengawasan Terkini, Laporan Hasil Penelitian/Kajian dan 

Pengembangan yang dijadikan dasar dalam bunga rampai ini adalah: 

1. Kajian Agile Internal Audit, tahun 2019  

2. Kajian Pengawasan Ex Ante, tahun 2019  

3. Kajian Behavioral dalam Pengawasan Intern, tahun 2019 

Selain itu digunakan referensi beberapa peraturan terbaru dalam melakukan pengawasan 

internal yang berlaku di BPKP.  

E. METODOLOGI PENYUSUNAN BUNGAN RAMPAI 

1. Pengelompokan hasill litbang sesuai dengan tema tertentu 

2. Menyusun alur yang mengaitkan antar tema 

3. Menyusun dan menyunting sehingga menjadi sebuah publikasi yang membahas suatu 

topik atau permasalahan yang ditulis secara bersama-sama dalam bentuk buku. 

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Sistematika pembahasan dalam bunga rampai adalah sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Bab II Audit Pengadaan Barang dan Jasa 

Bab III Audit Khusus/Investigasi 

Bab IV Evaluasi 

Bab V Metode Pengawasan Terkini 

Bab VI Penutup 
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BAB II 

AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA (APBJ) 

 

A. LATAR BELAKANG 
 

Penelitian mengenai audit 

pengadaan barang dan jasa 

(APBJ) di Puslitbangwas diawali 

dengan kajian mengenai 

pembuktian atas temuan 

kemahalan harga yang 

kemudian berkembang dengan 

empat penelitian susulan terkait 

pelaksanaan PBJ, kompetensi 

auditor PBJ, audit PBJ, serta 

pedoman umum audit PBJ. 

Peraturan yang dirujuk oleh 

kelima penelitian tersebut adalah Keppres nomor 18 tahun 2000. Sampai dengan kemuculan 

perubahan peraturan yaitu Perpres nomor 54 tahun 2010, Perpres nomor 16 tahun 2018, dan 

terakhir Perpres nomor 12 tahun 2021 belum ada lagi penelitian dengan topik PBJ yang 

dilakukan oleh Puslitbangwas. Namun demikian, ide awal penelitian tentang kemahalan 

harga menjadi topik yang tetap relevan untuk disampaikan kembali sebagai bunga rampai. 
 

B. PENELITIAN/KAJIAN AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA 

Ada beberapa isu strategis yang dapat diangkat 

berdasarkan kajian tentang audit APBJ yaitu kelemahan 

tata kelola, belum optimalnya kinerja APIP dalam 

melakukan pengawasan atas pengadaan barang/jasa, 

peraturan tentang PBJ yang berubah-ubah, tingginya 

kebocoran, anggaran besar yang rawan diselewengkan, 

temuan audit PBJ, pemberantasan korupsi, kompetensi 

auditor, serta dukungan dana dalam melaksanakan audit 

PBJ. 

 

1. Tata Kelola 
 

Tata kelola di lingkungan pemerintah (Good Government Governance) masih perlu 

ditingkatkan dalam konteks PBJ sehingga menjadi lebih terukur, transparan, serta 

akuntabel. Tata kelola diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan PBJ yang memenuhi 

prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik sehingga pengeluaran negara dapat 

menghasilkan PBJ yang berkualitas serta terbebas dari konflik kepentingan pelaku 

pengadaan. 
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a. Kinerja APIP 

Sebagai aparat pengawas intern pemerintah 

(APIP) yang menyelenggarakan fungsi 

pemerintah di bidang pengawasan, BPKP 

telah lama ditugaskan sebagai pelaksana 

audit PBJ di lingkungan pemerintah, 

BUMN/D dan badan usaha lainnya yang 

sebagian atau seluruhnya dibiayai dari 

APBN/APBD dan kekayaan negara yang 

dipisahkan. 

Pedoman pengawasan intern atas PBJ sudah 

diatur sejak tahun 2019 yaitu dalam bentuk 

peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019. 

Pedoman ini terdiri dari pasal-pasal yang 

mengatur tentang definisi, pelaku, acuan, 

ruang lingkup, serta metode yang dilakukan 

dalam melaksanakan APBJ. Secara khusus 

pada pedoman ini dikenalkan probity audit 

sebagai metode audit. Proses PBJ 

menggunakan kriteria probity requirement 

berupa sejumlah persyaratan kejujuran yang 

ditetapkan dalam suatu proses pengadaan 

barang/jasa yaitu berupa kepatuhan kepada 

prosedur, prinsip dan etika pengadaan 

barang/jasa. 

Belum ada pedoman audit yang menjadi 

panduan APIP untuk menghasilkan fokus 

pada alat bukti kebocoran pengadaaan 

sebagaimana telah diidentifikasi oleh 

berbagai pihak yang berkepentingan 

(stakeholder pengawasan). 

b. Dinamika Peraturan PBJ 

Dalam menjalankan fungsinya, APIP masih 

menghadapi kendala dalam hal masih 

belum bakunya peraturan yang menjadi 

acuan PBJ. Sepanjang dua dekade  sejak  

tahun  2000,   pedoman 

PBJ mengalami beberapa perubahan yaitu 

Keppres nomor 18 tahun 2000, kemudian 

menjadi Keppres nomor 80 tahun 2009, 

berganti lagi menjadi Perpres nomor 54 

tahun 2010. Perubahan berikutnya adalah 

Perpres nomor 16 tahun 2018 dan aturan 

perubahannya yaitu Perpres nomor 12 tahun 

2021. Menurut pedoman terakhir, definisi 

PBJ pemerintah adalah kegiatan pengadaan 

barang/jasa oleh kementerian/ 

lembaga/perangkat daerah yang dibiayai, 

oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak 

identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah 

terima, hasil pekerjaan ditujukan untuk 

menghasilkan PBJ yang ke arah yang lebih 

baik sesuai dengan perkembangan yang 

terjadi di lapangan. 

Tujuan APBJ adalah untuk memberikan 

informasi bahwa penggunaan dana 

pemerintah (APBN, APBD, BUMN, BUMD, 

dan BUL) untuk membiayai kegiatan 

pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan, pembiayaan yang 

sah, prosedur pengadaan dilaksanakan 

dengan benar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan 

hasil pengadaan telah dimanfaatkan serta 

digunakan dengan cara yang dapat 

mengurangi peluang adanya pemborosan 

dan salah penggunaan, dan memberikan 

rekomendasi perbaikan. 

Sedangkan Audit PBJ adalah proses 

identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi 

bukti yang dilakukan secara independen, 

objektif dan profesional berdasarkan standar 

audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 

kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan 

keandalan informasi pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa instansi 

pemerintah. 
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c. Tingkat Kebocoran 

 

Masyarakat masih melihat proyek-proyek yang ada di kementerian dengan anggaran 

besar, masih sangat besar peluang terjadi kebocoran. Proyek infrastruktur menyerap dana 

APBN yang besar dan begitu pula dengan risiko yang melekat juga besar. Pengadaan 

yang dilakukan di daerah juga tidak dapat diangap ringan karena dampaknya langsung 

dapat dirasakan warga masyarakat. 

Peran APIP dalam menekan laju penyimpangan di proyek-proyek pemerintah pusat 

maupun daerah menjadi semakin jelas karena PBJ menyerap anggaran yang sangat besar 

dalam aktivitas pemerintah yang dengan mudah digelembungkan dengan dalih 

kemahalan harga yang pada akhirnya memunculkan temuan kerugian negara yang 

sangat besar. 

d. Sinergi Aparat Pengawasan 

APIP bersama dengan, APH dan KPK perlu memiliki perspektif yang sama untuk 

memajukan efektivitas fungsi pengawasan dalam upaya menekan kejadian kerugian 

negara. Langkah taktis menjadikan audit APBJ sebagai prioritas utama APIP, APH, dan 

KPK dalam memenuhi komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi pada PBJ 

pemerintah di tingkat pusat, daerah, serta badan usaha menjadi suatu keniscayaan. Misi 

pemerintah untuk konsisten mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan 

penggunaan keuangan negara kurang ditekankan sehingga para pelaksana di lapangan 

merasa audit PBJ adalah penugasan rutin biasa tanpa merasa adanya beban yang perlu 

menjadi catatan di kemudian hari. Jika tidak ditemukan adanya penyimpangan, APIP 

menganggap bahwa pembinaan dalam bentuk konsultasi, bimbingan teknis, asistensi, 

pendampingan, serta sosialisasi PBJ telah berhasil.  
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2. Kompetensi Auditor 

Kompetensi auditor menjadi hal pokok 

untuk disampaikan dalam meraih tujuan 

audit PBJ yang berkualitas. Daftar area 

perbaikan untuk meningkatkan 

kompetensi auditor mencakup 

peningkatan kemampuan konseptual, 

kemampuan teknis, keahlian 

interpersonal, aspek supervisi, serta 

aspek perencanaan. 

 

a. Kemampuan Konseptual 

Kemampuan konseptual (conceptual skill), yaitu auditor memahami audit PBJ secara 

makro yang meliputi landasan filosofis mengenai diperlukannya audit PBJ, tujuan serta 

peranan audit PBJ. Pemahaman Auditor terhadap prinsip pengadaan dan berbagai gejala 

penyimpangan yang mungkin terjadi (risiko) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa (conceptual skill) belum maksimal karena belum terima pembekalan prinsip dan audit 

PBJ serta pembekalan penyimpangan dalam PBJ, khususnya penyimpangan atau indikasi 

korupsi dalam PBJ. 

 

b. Kemampuan Teknis 

Kemampuan teknis (technical skill), yaitu auditor mampu 

melakukan audit PBJ secara teknis yaitu metode, prosedur, 

dan teknik audit PBJ dalam mengungkap berbagai 

penyimpangan yang terjadi dalam proses PBJ. Auditor 

diharapkan mampu menggunakan metode audit yang 

tepat, mampu melakukan supervisi kemajuan audit, serta 

memiliki kemampuan menganalisis kewajaran harga 

pengadaan. 

Beberapa kelemahan yang ditemui, antara lain: auditor 

belum memaksimalkan unsur-unsur dari penerapan metode, teknik, atau prosedur audit. 

Pemeriksaan fisik dan wawancara dilakukan secara terbatas dan belum cukup mewakili 

lingkup audit. Auditor belum mengembangkan teknik lain apabila ada pembatasan yang 

diterapkan oleh auditan atau adanya kendala akses data lainnya. Auditor hanya fokus 

pada tiga unsur kegiatan pengadaan yaitu penyusunan HPS, penandatanganan kontrak, 

serta penyerahan barang. Informasi lain terkait kontrak tidak cukup dielaborasi melalui 

langkah-langkah audit yang diperlukan. 

Untuk itu, auditor perlu mengembangkan kemampuan menjalankan prosedur audit 

kemahalan harga yaitu dengan mengatasi kesulitan memperoleh harga pembanding yang 

valid, terutama saat kontrak dibuat karena audit baru dilakukan setelah pekerjaan selesai 

dilaksanakan. Penolakan oleh auditan terkait informasi harga pembanding salah satunya 

karena auditor kurang paham atas spesifikasi teknis pekerjaan sehingga sulit meyakinkan 

auditor pentingnya informasi tersebut. 
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c. Keahlian Interpersonal 

Interpersonal skill merupakan kemampuan 

auditor dalam menjalin hubungan 

dengan orang lain secara cakap, pantas, 

serta menjaga tindakan yang tepat baik 

kepada auditan maupun sesama auditor. 

Dengan kemampuan ini, pelaksanaan 

audit yang melibatkan stakeholder yang 

lebih luas di kementerian, lembaga, pusat, 

daerah, asosiasi, aparat penegak hukum 

dapat berlangsung menuju audit yang 

efektif dan efisien. Keahlian tidak cukup dilakukan secara verbal dalam bentuk kuesioner 

dan wawancara namun juga diperlukan dalam bentuk non verbal. 

Keahlian interpesonal diperlukan untuk menyampaikan kepada stakeholder pengawasan 

mengenai pesan sensitif bahwa audit PBJ bukan sekedar audit reguler saja. Audit dapat 

berujung pada upaya penegakan hukum apabila dijumpai adanya indikasi kebocoran 

dalam pelaksanaan PBJ pemerintah oleh auditan. Auditan tentu tidak akan secara terbuka 

menolak pelaksanaan audit, namun caranya dapat dilakukan dengan melambatkan 

penyerahan data dan dokumen audit yang diperlukan dengan berbagai alasan seperti 

masih dipinjam oleh auditor dari APIP lain atau BPK atau dengan alasan lainnya seperti 

petugas sedang tidak hadir atau sudah dimutasi. 

Kecakapan bersikap pantas dengan auditan juga diperlukan saat penyampaian temuan 

tentang kemahalan harga. Bukti yang disampaikan auditor menjadi lebih mudah diterima 

auditor karena sejak awal kedua belah pihak sudah memahami persoalan di lapangan. 

Jika indikasi kemahalan harga memang tidak terjadi karena memang analisis risiko 

menunjukkan demikian, auditor sejak awal sudah dapat mengarahkan fokus pada 

pengadaaan yang benar-benar berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dengan 

menguasai keahlian interpersonal, waktu audit tidak berlalu hanya untuk mendebatkan 

hal-hal sebagai berikut, antara lain harga pembanding, beda merk, atau perbedaan 

spesifikasi barang atau jasa. 

Keahlian interpersonal menjadikan pelaksanaan audit menjadi efisien, efektif, serta 

ekonomis karena anggaran yang digunakan untuk menjalankan semua metode, prosedur, 

serta teknik audit hanya diterapkan pada jenis pengadaan PBJ yang berpotensi 

menimbulkan kebocoran. 

d. Perencanaan dan Supervisi 

Aspek perencanaan dan supervisi meliputi (1) koordinasi kegiatan audit; (2) koordinasi 

manajemen audit; (3) pengendalian pelaporan dan persuratan kegiatan audit; (4) 

pengendalian manajemen audit; dan (5) perencanaan kegiatan audit dan manajemen 

audit. Kelemahan dalam perencanaan salah satunya adalah penetapan personil audit. Tim 

audit yang diusulkan bukan orang yang menguasai atau yang sudah direncanakan 

sebelumnya. Anggaran waktu dan anggaran biaya juga dikeluarkan tidak sesuai dengan 

yang sudah diusulkan. 
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Auditor bekerja dalam tim yang melibatkan peran masing-masing sebagai pengendali 

teknis, ketua tim, serta anggota tim pada saat tugas di lapangan. Pengendali teknis 

memberikan supervisi pekerjaan audit dan memastikan semua langkah-langkah audit 

sudah dijalankan dan apabila bertemu dengan kendala dapat memberikan langkah 

cadangan. Pengendali teknis memahami tahapan penyusunan laporan sejak kertas kerja 

disusun disertai dengan penjelasan terhadap bukti audit. Supervisi berjenjang memang 

diperlukan, namun di lapangan pelaksanaannya dapat dijalankan secara sejajar. 

3. Rekomendasi 

a. Tata Kelola 

Perbaikan pengadaan barang dan jasa di 

lingkungan pemerintah dapat dilakukan 

dengan (1) memperkuat tata kelola, (2) 

mengenali patologi birokrasi, serta (3) 

memperkuat pengawasan oleh masyarakat 

(wasmas). 

Penguatan tata kelola dapat dilakukan dengan 

menjadikan good governance atau tata 

pemerintahan yang baik sebagai pijakan dasar (platform) dalam memahami pengadaan 

oleh pemerintah. Permasalahan yang sering timbul dalam praktik PBJ adalah meskipun 

proses pengadaannya telah dilaksanakan dengan persyaratan menurut ketentuan yang 

berlaku, namun masih dipersepsikan merugikan keuangan negara dan kepentingan 

masyarakat. 

Dalam konteks masyarakat, patologi pengadaaan PBJ oleh pemerintah dapat 

dianalogikan sebagai penyakit masyarakat, dalam hal ini birokrasi merupakan bagian 

dari masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat luas sebagai pengawas, penyakit 

birokrasi yaitu korupsi, permufakatan yang menguntungkan sekelompok masyarakat, 

favoritisme, serta pelanggaran etika pengadaan dapat ditangkal sejak dini dari keluarga 

sebagai inti masyarakat. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mendeteksi 

kelemahan dalam proses pengadaaan PBJ karena pada akhirnya masyarakatlah sebagai 

penerima manfaat akhir dari kegiatan pengadaan PBJ. Pemantauan yang dilakukan terus 

menerus (on-going) melekat pada sistem pengendalian yang terpasang (built-in) atau 

pengawasan melekat perlu diperkuat dengan menambah beberapa tahap akses bagi 

masyarakat yang ingin mengetahui proses tersebut. 

b. Kompetensi Auditor 

Rekomendasi yang diberikan untuk 

memperbaiki kelemahan kompetensi 

auditor dapat dilakukan dengan 

memberikan (1) pemahaman mengenai 

prinsip PBJ, (2) tujuan utama audit PBJ, 

serta (3) memperluas fokus audit. 

Auditor wajib diingatkan bahwa kejadian 

korupsi dalam pengadaaan PBJ masih 

kuat dipersepsikan oleh masyarakat. 

Auditor perlu mengingat kembali butir-

butir penting dalam modul PBJ atau 

dalam toolkit anti korupsi PBJ terbaru. 

Tujuan utama PBJ juga disampaikan oleh 

pimpinan auditor dan indikasi kebocoran 

kasus PBJ dari hasil analisis risiko yang 

telah dilakukan pada perencanaan PBJ. 

Melalui langkah ini pelaksanaan audit 
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dapat berlangsung sesuai dengan 

anggaran waktu dan biaya dengan hasil 

sesuai dengan tujuan audit. 

Auditor perlu mempertimbang kan 

berbagai jenis penyimpangan yang 

mengiringi kejadian kemahalan harga. 

Auditor perlu membayangkan berbagai 

peris tiwa yang apabila terjadi dan 

memunculkan penyimpangan kemahalan 

harga. Auditor perlu menyadari bahwa 

sebagian besar audit PBJ adalah bersifat 

pemeriksaan kemudian (post audit) yaitu 

audit dilakukan setelah pembayaran 

selesai dilakukan atau pekerjaan telah 

berumur satu tahun atau lebih. Dengan 

demikian auditor menemui kesulitan 

untuk memantau kegiatan yang terjadi 

selama proses pengadaan sejak 

perencanaan sampai penyerahan PBJ. 

Ketidakmampuan auditor mencapai 

tujuan untuk penghematan anggaran 

dalam proses pengadaan PBJ melalui post 

audit telah menimbulkan berbagai 

praktek pendekatan audit yaitu audit 

dilakukan pada proses pengadaan. Salah 

satu pendekatannya adalah audit 

sebelum kontrak ditanda tangani atau 

dikenal dengan istilah pre-award audit 

atau yang juga dikenal sebagai ex-ante 

audit. 

Penghematan anggaran dapat dilakukan 

dengan menggunakan teknologi sebagai 

alat bantu audit. Saat ini sudah dikenal 

remote audit (audit jarak jauh) dimana 

wawancara dan pemeriksaan dokumen 

dilakukan tanpa harus bertemu langsung 

dengan auditan.  

Saat ini metode ini belum populer, 

namun dengan sudah tersedianya 

teknologi ICT (information and 

communication technology) peluang 

penggunaannya menjadi kompetensi 

yang perlu dikuasi auditor. Selanjutnya 

auditor perlu mempertimbangkan 

penggunaan tenaga ahli untuk membantu 

menilai kualitas barang agar pengujian 

kualitas lebih akurat dan dapat 

dipertanggungjawab kan. 

c. Catatan Penting 

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang terbentuk pada 

tahun 2007 merupakan inovasi pemerintah dalam rangka membantu meningkatkan 

efektivitas forum komunikasi Audit PBJ untuk mengatasi hambatan dalam harga 

pembanding atau harga patokan ideal. LKPP mengumpulkan data-data harga barang dan 

jasa dari seluruh Instansi Pemerintah. Pembentukan lembaga ini diharapkan menjadi 

forum komunikasi audit PBJ dengan efektif melalui aplikasi atau website. Penggunaan 

standar harga atau harga pembanding yang dikeluarkan oleh LKPP dalam pelaksanaan 

audit pengadaan barang dan jasa dapat digunakan untuk mengindikasikan adanya 

penyimpangan dalam proses pengadaan barang.  
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BAB III 

AUDIT KHUSUS/INVESTIGASI 

A. LATAR BELAKANG 

Semakin kompleksnya masalah-masalah 

yang dihadapi dalam pembangunan, 

membawa dampak meningkatnya kasus-

kasus yang timbul dan perlu diselesaikan. 

Kasus korupsi terkait pengadaan 

merupakan porsi terbesar yang berdampak 

terhadap kerugian negara. Wakil Ketua 

Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK) 

menyebutkan, 70 persen kasus tindak 

pidana korupsi yang ditangani KPK 

berkaitan dengan sektor pengadaan barang 

dan jasa (Kompas.com - 26/08/2020). Hal 

ini merupakan tugas berat bagi auditor 

internal dalam meningkatkan perbaikan 

menyeluruh dalam tata Kelola, manajemen 

risiko dan pengendalian instansi 

pemerintah. 

Puslitbangwas BPKP (1997, 1999) 

menjelaskan hambatan-hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan audit khusus 

adalah terkait kompetensi auditor dan 

sumber daya yang mendukung. 

Kompetensi auditor terkait dengan 

kurangnya kemampuan dalam melakukan 

audit investigasi dan tidak mempunyai 

keahlian hukum yang berdampak pada 

kuatnya bukti

 
 

bukti yang diperoleh. Audit investigatif 

merupakan gabungan dari keahlian 

akunting dan auditing serta pengetahuan 

dalam bidang hukum, investigasi, 

psikologi, kriminologi, dan komunikasi. 

Hal yang me nunjang kompetensi auditor 

lainnya adalah belum ada 

katalog/kumpulan contoh-contoh kasus 

yang pernah ditangani, modus operandi 

nya dan cara penyelesaian nya, sedangkan 

sarana yang mendukung adalah belum 

semua audit investigatif mempunyai 

sarana untuk menggunakan teknologi 

informasi dalam menemu kan 

ketidakwajaran tran- saksi. 

B. TAHAPAN AUDIT KHUSUS/ 

INVESTIGASI 

Mengacu pada Pedoman audit Investigatif 

dalam Peraturan BPKP RI Nomor 17 Tahun 

2017, audit investigatif (AI) adalah proses 

mencari, menemukan, mengumpulkan, 

dan menganalisis serta mengevaluasi 

bukti-bukti secara sistematis oleh pihak 

yang kompeten dan independen untuk 

mengungkapkan fakta atau kejadian yang 

sebenarnya tentang indikasi tindak pidana 

korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya 

sesuai peraturan yang berlaku. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam  audit investigatif adalah sasaran 

yaitu kegiatan yang diduga terjadi adanya 

penyimpangan. Sedangkan ruang lingkup 

adalah batasan tentang lokus, tempus, dan 

hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan 

yang menjadi sasaran audit investigatif. 

Audit investigatif lebih banyak bersifat 
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intuitif dan oleh karena itu keterampilan 

auditor akan sangat tergantung pada 

ketepatan dalam menetapkan alur pikir 

“pelaku” penyimpangan dan menerapkan 

nya di lapangan.  

Tahapan audit investigatif meliputi Pra 

Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan, 

dan Pelaporan.  

1. Pra Perencanaan  

Merupakan tahap awal proses penugasan 

berupa pengumpulan informasi, analisis, 

dan pengambilan simpulan yang 

dilakukan oleh unit kerja untuk 

memutuskan unit kerja akan melakukan 

atau tidak melakukan audit investigatif.  

Jika diperlukan pra perencanaan audit 

investigatif di tindaklanjuti dengan 

penelitian awal. Pengumpulan informasi 

dan analisis dilakukan dari sumber 

kegiatan pengawasan, pengaduan 

masyarakat, permintaan instansi 

pemerintah, dan permintaan penyidik. 

Dalam tahapan ini dilakukan ekspose oleh 

sumber informasi kecuali pengaduan 

masyarakat yang dilakukan pengumpulan 

informasi terkait  what, who, when, where, 

why, dan how serta how much (5 W 2H).  

Penelitian awal dilakukan jika: a) Sumber 

penugasan berasal dari selain pengem- 

bangan hasil pengawasan BPKP b). Hasil 

ekspose sebagaimana dinyatakan dalam 

Risalah Hasil Ekpose, belum mampu 

memenuhi unsur 5W2H. Informasi dapat 

ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif,  

jika memenuhi: a. penyimpangan 

peraturan atau penyalahgunaan 

wewenang, b. ada indikasi kerugian 

keuangan negara.  

Hasil pra perencanaan audit investigatif 

adalah simpulan berupa hipotesis 

penyimpangan yang akan 

dibuktikan/diuji pada tahapan 

pelaksanaan audit investigatif. 

 

 

2. Perencanaan Audit 

 

 

 

 
Beberapa hal yang harus dilakukan dalam 

tahap perencanaan adalah : 1) menetapkan 

sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber 

daya; 2) mengembangkan hipotesis untuk 

mengarahkan proses pembuktian suatu 

penyimpangan; 3) mengidentifikasi pen-

dekatan, prosedur, dan teknik audit yang 

akan digunakan untuk menguji hipotesis; 

4) merumuskan prosedur dan langkah 

kerja yang akan dilakukan dalam bentuk 

Program Audit;   5) melakukan penilaian 

risiko penugasan dan merencanakan 

mitigasi, 6) mendokumentasikan seluruh 

proses perencanaan.  

Risiko audit investigatif adalah 

kemungkinan terjadinya kegagalan auditor 

dalam mengungkapkan ada tidaknya 

suatu perbuatan/penyimpangan untuk 

dilakukan tindakan hukum berikutnya. 

 
Auditor wajib menentukan penilaian risiko 

untuk menetukan tingkat risiko (kategori 
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rendah, sedang, tinggi) dalam tahap 

perencanaan.  

Dalam tahap ini, juga dapat direncanakan 

penggunaan tenaga ahli, yang harus 

didukung dengan program audit untuk 

pengendalian guna memperoleh 

keyakinan memadai terkait pekerjaan ahli 

tersebut. 

Beberapa prinsip dalam tahap ini adalah 

bahwa audit ini harus diselesaikan tepat 

waktu mengingat urgensinya. 

Perpanjangan dimungkinkan jika ada 

alasan yang dapat diterima. Penugasan 

dilakukan dengan surat tugas yang 

menyatakan sasaran audit, tim auditor dan 

jangka waktu penugasan serta 

penanggung jawab biaya penugasan. 

Untuk kelancaran penugasan audit 

investigative oleh BPKP maupun BPK, 

dapat berkoordinasi dengan Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

dan/atau Satuan Pengawasan. 

3.  Pelaksanaan Audit  

a.  Pengumpulan Bukti  

Dalam tahapan ini auditor harus 

mengumpulkan bukti relevan, kompeten 

dan cukup. Bukti 

audit disebut 

relevan jika bukti 

tersebut secara 

logis mendukung 

atau menguatkan 

pendapat atau 

argumen yang berhubungan dengan 

tujuan dan kesimpulan audit. Kompeten 

jika bukti tersebut 1) sah yaitu bukti yang 

memenuhi persyaratan hukum dan 

peraturan perundang-undangan, dan 2) 

dapat diandalkan yaitu berkaitan dengan 

sumber dan cara perolehan bukti itu 

sendiri. 

Bukti audit disebut cukup jika jumlah 

bukti yang dikumpulkan sudah dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk penarikan 

suatu kesimpulan audit. Untuk 

menentukan kecukupan bukti audit, 

auditor harus menerapkan pertimbangan 

keahliannya secara profesional dan 

objektif. Dalam audit investigatif, jumlah 

bukti audit yang dikumpulkan tidak 

dapat menggunakan metode sampling, 

melainkan harus terhadap keseluruhan 

populasi. Permintaan bukti dilakukan 

secara tertulis. Bukti elektronik di- 

kumpulkan oleh ahli komputer forensik. 

b. Pengujian, Analisis, dan Evaluasi   

Bukti yang diperoleh dikumpulkan, 

dianalisis, dan dievaluasi dengan 

menggunakan Worksheet Audit 

Investigatif (WAI), yang memuat:  

1) Uraian kronologi fakta; 2) Referensi 

bukti; 3) Kriteria (peraturan perundang-

undangan) yang relevan; 4) Analisis 

penyimpangan; 5) Evaluasi bukti; 6) 

Langkah tindak lanjut; 7) Pembuktian 

(dokumen /bukti).  

Dari langkah tersebut, didapatkan 

informasi yang merupakan fokus pada 

upaya pengujian hipotesis untuk 

mengungkapkan:  

1) fakta-fakta dan proses kejadian; 2) 

sebab dan kriteria yang harus dipenuhi; 3) 

pihak-pihak yang terkait (terlibat atas 

penyimpangan); dan 4) dampaknya. 

Dalam setiap tahap audit, pekerjaan auditor 

harus disupervisi secara memadai untuk 

memastikan tercapainya sasaran dan 

terjaminnya kualitas audit. Selain itu, 

pengendalian penugasan melalui reviu 

berjenjang dan pembahasan intern perlu 

dilakukan guna menjamin kualitas audit, 

mempercepat proses penugasan, dan 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

yang timbul selama penugasan.
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1. Pelaporan 

Hasil audit investigatif berupa Laporan 

Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang 

berisi pengungkapan fakta penyimpangan 

dan proses kejadian, penyebab, dan 

dampak penyimpangan berupa kerugian 

keuangan negara serta rekomendasi. 

Laporan hasil audit investigatif harus 

menyatakan secara tertulis bahwa 

kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai 

dengan standar audit. 

Laporan hasil audit investigatif dapat 

disajikan dalam bentuk bab atau bentuk 

surat. LHAI disusun dalam bentuk bab 

apabila hasil audit investigatif menjumpai 

adanya penyimpangan yang memerlukan 

tindak lanjut, seperti kasus yang 

berindikasi tindak pidana korupsi 

(hipotesis terbukti). Jika sebelum LHAI 

terbit terdapat tindak lanjut penyetoran/ 

pengembalian ke kas negara maka harus 

dituangkan dalam LHAI. Sedangkan 

laporan bentuk surat diterbitkan apabila 

hasil audit investigatif tidak menjumpai 

adanya penyimpangan (hipotesis tidak 

terbukti). 

 
Sebagai upaya memberikan nilai tambah 

atas hasil audit investigatif, pimpinan unit 

kerja melalui tim audit investigatif, 

melakukan analisis akar penyebab 

permasalahan (root cause analysis-RCA) 

atas hasil audit investigatifnya. Daftar 

RCA disampaikan kepada Deputi Kepala 

BPKP Bidang Investigasi bersamaan 

dengan penyampaian LHAI. 

2. Pengomunikasian Hasil Audit 

Investigatif 

Setelah LHAI selesai disusun, maka 

sebuah proses yang dilakukan adalah 

menyampaikan hasil audit kepada 

auditan. Tujuannya adalah mengomuni 

kasikan hasil penugasan, menghindari 

kesalahpahaman atas hasil audit, menjadi 
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bahan untuk melakukan tindakan 

perbaikan bagi pimpinan objek 

penugasan, dan memudahkan 

pemantauan tindak lanjut. Tahapan ini 

dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose 

(Akhir). 

 

3. Pengelolaan Kertas Kerja Audit 

Semua langkah kerja dan dokumen yang 

dihasilkan dalam pelaksanaan audit 

investigatif harus dituangkan dalam 

kertas kerja audit. Kertas kerja audit harus 

memuat ikhtisar yang mendukung 

substansi materi dan angka-angka yang 

ada dalam laporan audit. Kertas kerja 

audit dikelompokkan dalam top schedule, 

lead schedule, dan supporting schedule. 

Kertas kerja audit harus memuat atau 

mempunyai referensi untuk semua 

informasi yang digunakan meliputi 

dokumendokumen: informasi awal 

berupa surat pengaduan, laporan hasil 

pengawasan yang akan ditindaklanjuti 

dengan audit investigatif, surat 

permintaan untuk melakukan audit 

investigatif. Setiap kertas kerja harus 

dilakukan reviu secara berjenjang untuk 

memastikan bahwa kertas kerja yang 

disusun telah memuat semua informasi 

yang berkaitan dengan pelaksanaan 

program audit. Pada penugasan yang 

memiliki risiko tinggi, reviu kertas kerja 

audit dilakukan sampai pada tingkat 

Direktur/pimpinan unit kerja.  Setiap 

auditors’ copies yang mempunyai nilai 

signifikan dilegalisasi dan dicatat 

sumbernya serta dapat diidentifikasi 

tempat dan pihak yang bertanggung 

jawab menyimpan/ menguasai dokumen 

aslinya. 

 

4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit 

Pimpinan Unit Kerja harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit investigatif.  

Hasil pemantauan tindak lanjut dilaporkan secara berkala kepada pimpinan dan 

pelaksanaan pemantauan tindak lanjut bidang investigasi berpedoman kepada tata cara 

pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan. 
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BAB IV 

EVALUASI  

A. PENDAHULUAN 

Internal auditor berperan dalam 

memastikan apakah kegiatan dan 

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 

berjalan efektif dan efisien. Selain audit 

investigasi yang dilakukan oleh APIP, 

terdapat banyak kompetensi yang harus 

dimiliki oleh auditor intern. Dengan 

demikian fungsi audit internal telah 

bergeser tidak lagi menjadi watch dog 

namun menjadi mitra bagi unit kerja untuk 

pencapaian visi dan misi organisasi. 

Auditor internal (Pengawasan intern) 

adalah kegiatan untuk menilai 

keberhasilan dan ketidakberhasilan suatu 

kegiatan tidak semata berdasarkan audit 

keuangan namun juga evaluasi secara lebih 

luas dan mendasar sehingga mampu 

meng- ungkapkan tingkat pencapaian 

tujuan atau kinerja yang telah ditetapkan 

sebagai tujuan mendasarkan kegiatan atau 

proyek (Puslitbangwas BPKP, 2001). 

Pengawasan intern dlakukan oleh aparat 

pengawasan intern pemerintah terdiri atas 

BPKP, Inspektorat Jendral, Inspektorat 

Kemen- terian/Lembaga, Inspektorat 

Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan 

Inspektorat Kota. Aparat pengawasan 

intern pemerintah melakukan pengawasan 

intern melalui: audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas 

maka evaluasi merupakan salah satu 

aktivitas yang dilakukan oleh Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).  

Hasil penelitian kesiapan auditor internal 

pemerintah melakukan evaluasi 

menyebutkan bahwa evaluasi dicanangkan 

menjadi salah satu tugas lembaga audit 

internal di masa depan. (Puslitbangwas, 

2001). Terkait dengan peran internal 

auditor, hasil penelitian korelasi 

pengembangan JFA dengan kinerja APIP 

menyimpulkan keberadaan jabatan 

fungsional sangat membantu dalam 

pencapaian kinerja organisasi. 

(Puslitbangwas, 2003). 

Perbaikan mutu perencanaan, evaluasi 

pengendalian manajemen yang dapat 

mengurangi KKN, evaluasi kinerja, 

peningkatan kualitas pelayanan, asistensi 

manajemen resiko di lingkup instansi 

publik merupakan produk yang harus 

dikembangkan di masa depan. Untuk itu 

penggunaan instrument instrument 

evaluasi menjadi area yang harus terus 

dikembangkan.  (Puslitbangwas, 2002). 
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B. EVALUASI 

1. Definisi Evaluasi 

Evaluasi didefinisikan sebagai proses menentukan nilai 

(value) suatu hal atau objek yang didasarkan pada 

acuan untuk mencapai tujuan tertentu (Nurkancana, 

1983). Evaluasi juga dapat ditujukan untuk mengukur 

efektivitas strategi dalam mencapai tujuan organisasi. 

Dalam konteks kinerja kegiatan unit instansi 

pemerintah, evaluasi dapat didefinisikan sebagai 

kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

pelaksanaan program atau kegiatan. Evaluasi 

merupakan pendekatan untuk memberikan gambaran 

atas suatu kebijakan/program yang dapat dilakukan pada pertengahan atau akhir 

berjalannya suatu program atau kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan analisis mendalam 

dengan membandingkan rencana dan realisasi pencapaian.  

Evaluasi sebagai salah satu bentuk pengawasan intern adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, 

rencana, atau norma yang telah ditetapkan, termasuk menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan 

tersebut.  

a. Obyek Evaluasi 

Obyek evaluasi adalah program,  kegiatan, prosedur kegiatan atau kebijakan. Program 

dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang 

dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka 

kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Kriteria/Standar/Norma 

Evaluasi dapat dilakukan dengan mengukur kriteria/standar/norma untuk 

dibandingkan dengan hasil. Evaluai ini dikenal dengan pretest dan posttest, konsepnya 

adalah mengukur adanya delta (selisih) ukuran dari before (sebelum) dan after (sesudah) 

eksekusi dari logika model suatu kegiatan. 

 

c. Tahapan 

Tahapan evaluasi dimulai dari (1) penentuan masalah, (2) pengembangan kerangka 

konseptual (conceptual framework), (3) penyusunan desain evaluasi, (4) pengumpulan data, 

(5) analisis data, dan (6) penyusunan laporan evaluasi.  
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Secara umum tahapan evaluasi menurut Duncan, Tom, 2005 dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Menentukan topik evaluasi 

merupakan kegiatan penentuan topik 

yang akan dievaluasi 

b) Merancang kegiatan evaluasi 

merupakan kegiatan mendesain sebuah 

proses evaluasi sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak melewatkan hal hal 

yang penting. 

c) Pengumpulan data merupakan 

kegiatan mengumpulkan dan mencatat 

setiap informasi sesuai perencanaan 

berdasarkan kaidah kaidah ilmiahnya. 

d) Pengolahan dan analisis data 

merupakan kegiatan mengolah informasi 

dengan cara mengelompokkan data agar 

lebih mudah dalam melakukan analisis, 

serta tolok ukur waktu sebagai hasil 

evaluasi, 

e) Pelaporan terkait evaluasi adalah 

menyampaikan dan mengomuni- kasikan 

pelaksanaan evaluasi agar diketahui oleh 

pihak pihak yang berkepentingan. 

 

 

d. Tujuan 

Tujuan evaluasi sebaiknya 

menyingggung keempat isu yang dapat 

muncul dari evaluasi, yaitu (1) 

manfaat/keuntungan yang ingin diraih, 

(2) konsekuensi negatif evaluasi, (3) aspek 

kualitatif evaluasi, serta (4) pertentangan 

yang muncul dari tujuan-tujuan evaluasi.  

Tujuan evaluasi adalah:   (1) menilai 

apakah suatu kebijakan atau program 

social telah mampu memberikan 

perbaikan sosial, (2) Mengidentifikasi kan 

risiko-risiko kegiatan yang berdampak 

signifikan terhadap proses atau proses-

proses yang akan dievaluasi, (3) Menilai 

tingkat penanganan risiko-risiko kegiatan 

yang dilakukan Oleh objek 

pengawasan/mitra kerja, (4) Menilai 

efisiensi dan efektivitas proses terhadap 

kebutuhan pengguna/ pelanggan 

(stakeholders) dan tujuan kegiatan operasi, 

(5) Menilai apakah tindakan dan 

informasi manajemen Iainnya yang 

digunakan dapat diandalkan, (6) 

Memberikan saran-saran perbaikan atas 

pelaksanaan proses dan prosedur untuk 

memperoleh kegiatan yang lebih hemat, 

efisien, dan efektif. 

Tujuan dan sasaran evaluasi harus 

ditetapkan untuk setiap proses/kegiatan 

yang dievaluasi dan harus dinyatakan 

secara jelas dalam setiap program kerja 

yang dibuat untuk suatu proses/ 

kegiatan yang dievaluasi. 

Penentuan kriteria evaluasi membantu 

dalam memfokuskan tujuan evaluasi 

dengan mendefinisikan standar capaian 

mana yang akan digunakan sebagai 
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pembanding dengan kegiatan/program yang akan dievaluasi.  

2. Jenis Evaluasi 

Ada berbagai jenis evaluasi yang dapat 

digunakan untuk menilai efektivitas 

pencapaian tujuan, diantaranya yang banyak 

digunakan adalah (1) front-end evaluation, (2) 

evaluability evaluation, (3) process evaluation, (4) 

impact evaluation, (5) programme and problem 

evaluation.  

 

 

a. Front-End Evaluation 

Evaluasi yang dilakukan sebelum 

keputusan dibuat untuk dimasukkan ke 

dalam kegiatan/ program/ kebija- 

jakan baru. Evaluasi ini ditujukan untuk 

perumusan masalah, serta sering 

mengandalkan pada penemuan dari 

evaluasi utama di dalam usaha untuk 

menaksir bagaimana kelayakan suatu 

program dan kemungkinan efeknya. 

Evaluasi ini mengukur secara terus 

menerus problem-problem dan kemajuan 

program yang dikaitkan dengan waktu 

yang lewat. 

b. Evaluability Evaluation 

Evaluasi yang dilakukan untuk 

menjawab perumusan program serta 

implementasinya. Asumsi kebijakan yang 

mendasari program tersebut 

dibandingkan dengan apa yang 

dilakukan oleh program tersebut, apakah 

konsisten dan mencapai tujuan ataukah 

tidak. Secara mendasar evaluasi ini 

memiliki sifat retrospektif, serta 

melibatkan pertanyaan tentang metode 

pengukuran yang digunakan. 

c. Process Evaluation 

Evaluasi yang dilakukan untuk 

menggambarkan dan menilai proses 

deskrit dari kegiatan program serta 

pengelolaan, perencanaan strategis, 

operasi, biaya, dan proses detail 

pelaksanaannya. Evaluasi ini dapat 

melihat akibat dari program tersebut 

terhadap kelompok-kelompok 

penggunanya (target group). 

d. Impact Evaluation 

Evaluasi ini dilakukan dengan cara 

melihat ke belakang untuk menentukan 

bagaimana program berjalan secara lebih 

baik dan dilakukan dengan cara 

mengukur secara terus menerus problem 

yang ada pada program serta kemajuan 

yang telah diperoleh dari program 

tersebut. Evaluasi dapat menggunakan 

rancangan percobaan (expereimental 

design) menggunakan sample yang 

dilakukan secara random dengan 

menentukan adanya kelompok kotrol 

(control group) dan kelompok perlakukan 

(target group) di dalam ruang kelas 

maupun di dalam suatu wilayah. 

Evaluasi menggunakan metode RCT 

(Randomized Controlled Groups) adalah 

yang paling ideal namun dalam 

pelaksanaanya memerlukan penyesuaian 

karena tidak mudah memenuhi ketiga 

persyaratan yaitu (1) adanya baseline, (2) 

pembedaan grup, dan (3) pemilhan 

sampel randomnya. 
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e. Programme and problem monitoring 

 

 

 

Evaluasi ini dilakukan dengan cara 

melakukan kegiatan kontinyu dengan 

tujuan menyediakan info dari problem, 

baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Kegiatan ini memusatkan 

kepada bagaimana suatu problem dapat 

berubah sesuai dengan perjalanan waktu. 

Setelah itu dapat digunakan untuk 

melihat kesesuaian formulasi program 

dengan pelaksanaannya. 

3. Pengukuran Evaluasi 

Penentuan metode pengukuran pilihan sudah melalui tahapan pengukuran, yaitu (a) 

pembuatan abstraksi, (b) metode yang digunakan, (c) ketepatan waktu, (d) daya guna 

pengukuran. 

a. Pembuatan Abstraksi 

Pengukuran yang dimaksud harus 

mencakup hal-hal yang abstrak, efek 

samping yang mungkin terjadi dari 

variasi beberapa metode, dan 

pembandingan tempat yang berbeda 

pada problem yang sama. 

b. Pilihan Metode 

Metode yang digunakan untuk evaluasi 

program tidak lepas dari kriteria-kriteria 

yang akan digunakan untuk menilainya, 

yaitu (1) relevansi, (2) signifikansi, (3) 

validitas, (4) tingkat kepercayaan, (5) 

obyektivitas. 

Pengukuran adalah relevan dengan 

informasi yang ingin disampaikan. 

Pengukuran adalah signifikan memberi 

informasi baru dan penting. Pengukuran 

adalah valid dalam memberi 

pertimbangan-pertimbangan yang 

persuasif dan seimbang mengenai hasil-

hasil nyata dari program, pengukuran 

adalah handal (reliable) karena didukung 

oleh bukti-bukti melalui kesimpulan yang 

tidak teliti dan tidak konsisten, serta 

pengukuran adalah obyektif dalam 

meng-hasilkan kesimpulan dan informasi 

untuk digunakan pengambil keputusan 

atau pelaku kebijakan. 

c. Ketepatan Waktu 

Hasil evaluasi harus memberikan 

informasi pada waktu keputusan atau 

kebijakan dibuat dengan demikian 

pengukuran evaluasi juga harus 

mempertimbangkan batasan waktu. 

d. Daya Guna 

Pengukuran dapat memberikan informasi 

yang dapat dipahami oleh pengambil 

keputusan atau pelaku kebijakan. Kriteria 

ini menyediakan dasar daya guna 

informasi bagi para pengguna 

(stakeholder). 
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Dalam kapasitasnya sebagai auditor intern pemerintah, kredibilitas dan nilai tambah 

pengawasan intern dapat terwujud ketika auditor bersikap proaktif dan pengawasan 

internnya memberikan pandangan baru serta mempertimbangkan dampak masa depan. 

Pengawasan APIP juga dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada 

pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat Iuas.  
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BAB V 

METODE PENGAWASAN TERKINI 

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) dititik beratkan pada perbaikan tata kelola, 

pengelolaan risiko, dan peningkatan efektifitas 

pengendalian. APIP harus dapat menjalankan 

fungsinya sebagai early warning system, yang 

dapat mendeteksi lebih dini atas permasalahan-

permasalahan yan terjadi di masing-masing 

instansi sebelum pihak lain mengetahui. Untuk 

mewujudkan peran tersebut, APIP harus 

memahami audit ex-ante yaitu pengawasan yang 

dilakukan sebelum sebuah kegiatan dilakukan. 

APIP dituntut tidak hanya dapat mendeteksi permasalahan, namun dituntut untuk dapat 

memberikan solusi penyelesaiannya serta merumuskan langkah-langkah antisipasi agar 

permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali. 

Di sisi lain, perkembangan lingkungan dan kemajuan teknologi informasi, otomasi, data 

analisis, kecerdasan buatan serta globalisasi menyebabkan lingkungan bisnis maupun 

sektor publik berubah cepat. Hal ini menimbulkan kondisi ketidakpastian sehingga sulit 

melakukan prediksi secara akurat karena ketidakjelasan serta tantangan yang lebih 

kompleks. Perubahan tersebut berdampak pada peran auditor internal yang tidak sebatas 

pada pemberi keyakinan akan ketaatan namun juga sebagai mitra organisasi yang 

membantu memberikan insight, oversight, foresight. Ketidakpastian lingkungan ini 

menuntut auditor internal untuk mampu menangkap kebutuhan stakeholder melalui 

komunikasi secara intensif dan penyelesaian secara cepat. Audit konvensional dirasa 

tidak optimal dalam memenuhi kebutuhan perubahan tersebut, sehingga perlu ada 

terobosan dalam pelaksanaan audit. Pendekatan agile audit internal menjadi pilihan 

metodologi baru yang memberikan fokus pada kebutuhan stakeholder dan kecepatan serta 

ketepatan hasil yang diharapkan.  

Di era kemajuan teknologi informasi ini, pertumbuhan data sangat cepat dan beragam 

baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Dengan demikian, pengawasan dengan 

menggunakan bantuan teknologi menjadi sebuah keniscayaan terutama di saat pandemi. 

Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa peran auditor tetap tidak dapat digantikan oleh 

teknologi. Permasalahan yang ditemukan dalam audit tidak lepas dari faktor manusia 

sebagai pelaksana kegiatan, yang mempunyai nilai dan latar belakang munculnya 

permasalahan tersebut. Sehingga muncullah pendekatan behaviour audit yaitu audit 

terhadap perilaku manusia yang dapat memberikan rekomendasi terbaik dan 

komprehensif bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Terhadap ketiga pendekatan audit di atas akan dijelaskan secara detail di bawah ini.
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A. PENGAWASAN  EX ANTE 

Pergeseran peran Audit 

internal dari watch dog sebagai 

trusted adviser memerlukan 

kecakapan profesional untuk 

memberikan early warning 

yaitu rekomendasi sebelum 

kegiatan dilakukan atau 

sebelum terjadinya 

penyimpangan.  Kecakapan 

auditor internal dalam menilai 

manajemen risiko yang akan berdampak pada pelaksanaan tugas auditan menjadi hal yang 

sangat penting. Di sisi lain, peran trusted adviser membuat pengawasan perlu dilakukan 

sepanjang proses kegiatan, yaitu dari sebelum kegiatan tersebut dimulai (ex ante), selama 

kegiatan berlangsung (on going), sampai dengan setelah kegiatan tersebut selesai 

dilaksanakan (ex post). 

1. KONSEP PENGAWASAN EX ANTE 

Hasil sintesis dari beberapa teori dan praktik merumuskan definisi pengawasan ex ante 

yaitu kegiatan pengawasan terdiri dari evaluasi, reviu, audit, pemantauan, penilaian, dan 

kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan secara interaktif terhadap perencanaan, baik 

jangka pendek (kegiatan) maupun jangka panjang (program/kebijakan) yang dapat 

dilakukan sebelum atau sesudah perencanaan ditetapkan, dengan tujuan 

mengoptimalkan alokasi sumber daya, menentukan skala prioritas dari berbagai 

alternatif dan efektivitas pencapaian tujuan, serta memberikan rekomendasi perbaikan 

terhadap perencanaan.   

Unsur-unsur dalam definisi tersebut diuraikan sebagai berikut: 

 

a. Kegiatan pengawasan. 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh APIP 

meliputi semua pengawasan dalam PP 

60/2008 yakni evaluasi, reviu, audit, 

penilaian, dan pemantauan. Pemantauan 

atau monitoring  yang masuk dalam 

pengawasan ex ante, adalah monitoring 

terhadap perencanaan yang telah 

dijalankan dan bertujuan untuk 

meyakinkan bahwa perencanaan telah 

sesuai dengan kebijakan yang  

ditetapkan. 

b. Waktu Pelaksanaan. 

Pengawasan  ex ante  dilakukan  sebelum 

kegiatan  dilakukan, di tahap  

perencanaan atau sebelum 

perencanaan ditetapkan atau pada saat 

kebijakan ditetapkan yang menjadi 

landasan perencanaan atau sebelum 

kebijakan ditetapkan. 

c. Iteratif dan interaktif. 

Pengawasan ex ante bersifat interaktif, 

artinya dalam melakukan 

pengawasan, auditor saling 
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berinteraksi atau saling berhubungan 

dengan aktif dengan pemilik kegiatan. 

Diskusi intensif diperlukan karena 

kegiatan belum dilakukan sehingga 

auditor perlu untuk mendapatkan 

pemahaman mengapa kegiatan 

dilakukan dan kelayakannya berdasar 

pengalaman  sebelumnya. 

d. Ruang lingkup pengawasan ex ante  

adalah perencanaan jangka pendek yang 

meliputi kegiatan dan anggaran, serta 

perencanaan jangka panjang yang 

meliputi kebijakan dan program. 

e. Tujuan pelaksanaan ex ante adalah a) 

mengoptimalkan alokasi sumber daya 

anggaran dalam program operasional 

dan meningkatkan kualitas 

perencanaan (program); b) memilih dan 

menentukan skala prioritas dari 

berbagai alternatif; c) efektifitas 

pencapaian tujuan yang telah 

dirumuskan sebelumnya; d) 

memberikan rekomendasi perbaikan 

terhadap perencanaan terkait dengan 

adanya fraud, inefisiensi, dan risiko 

lainnya. 

 

 

2. PRAKTIK PENGAWASAN EX ANTE 

Dari hasil analisis data laporan pengawasan, BPKP telah melakukan sejumlah kegiatan 

yang dapat diklasifikasikan sebagai ex ante yaitu:   

a. Pengawasan atas rencana  kegiatan; 

b. Evaluasi kebijakan atas program; 

c. Pembahasan atas draft peraturan; 

d. Pemberian saran dan pendapat 

terkait perubahan kerja sama 

pemerintah, perubahan kontrak, draf 

SOP dan pedoman, dokumen perencanaan, dan kebijakan; 

e. Evaluasi terkait keselarasan APBD dengan RPJMN; 

f. Bimbingan teknis dalam penyusunan Daftar Penilaian Risiko (DPR) yaitu 

identifikasi risiko-risiko pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan yang berisiko tinggi 

bisa diidentifikasi dan dilakukan mitigasi risiko baik melalui pergeseran kegiatan, 

menunda ke tahun berikutnya, atau kegiatannya di hapus dari RKA; 

g. Probity audit, di antaranya evaluasi HPS, maupun evaluasi sebelum pengadaan, 

dimana probity audit mengawal pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan sampai 

dengan pemilihan atau sebelum kontrak, dan pelaksanaan probity    audit   tidak mencakup 

pengawasan pada tahap penganggaran pengadaan barang dan jasa, melainkan hanya 

mengawasi perencanaan dalam konteks pelaksanaan APBD;  

h. Reviu atas permintaan clearance pembangunan gedung pemerintah;   
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i.  Analisis atas program prioritas. 

Ex ante yang dilakukan sebagian besar terkait sebelum kegiatan dilakukan. Reviu 

terhadap RKA sebenarnya merupakan peran utama dari Inspektorat. Seperti kita ketahui 

bahwa Inspektorat Jenderal Kementrian/Lembaga/Pemda (K/L/P) melaksanakan 

pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 

fungsi K/L/P yang bersangkutan. 

Probity Audit  

Salah satu contoh penerapan pengawasan ex ante adalah 

probity audit. Probity audit adalah kegiatan penilaian 

(independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan 

barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan 

prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan 

memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan 

meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. 

(Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012 tanggal 

9 April 2012). Karena proses dalam probity audit adalah untuk 

memberikan keyakinan memadai terhadap keseluruhan proses pengadaan barang dan 

jasa terutama saat perencanaan.  

Ruang lingkup probity audit adalah mulai dari perencanaan, persiapan, persiapan 

pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, 

pelaksanaan kontrak sampai dengan penyerahan barang/jasa (sebelum pembayaran 

100%). Untuk audit dalam tahapan tertentu,  perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa 

tahap sebelumnya mulai dari perencanaan tidak terdapat permasalahan. Hal ini harus 

ditegaskan pada saat ekspose yang akan dituangkan dalam Management Representative 

Letter. Pelaksanaan probity audit tidak memindahkan tanggung jawab manajerial 

pelaksanaan PBJ kepada auditor. Tahapan probity audit dimulai dengan mengidentifikasi 

titik kritis dalam setiap tahapan untuk selanjutnya dinilai kecukupan pengendaliannya. 

Dibawah ini beberapa titik kritis yang ada di beberapa tahapan:  

a) Titik kritis di tahap perencanaan meliputi: 

1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa 

yang ditetapkan Pengguna Anggaran 

(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

tidak mencerminkan kebutuhan riil. 

2) Penggelembungan nilai anggaran PBJ 

(mark up anggaran) 

3) PBJ yang akan dilaksanakan tidak 

tersedia di pasar, sehingga PBJ tidak 

dapat dilaksanakan atau tidak 

mendapatkan spesifikasi barang yang 

dibutuhkan 

4) Kegiatan yang direnanakan tidak ada 

dalam Renja K/L/Pemda dan kegiatan 

yang tercantum dalam RKA yang 

diusulkan tidak sesuai dengan hasil 

identifikasi kebutuhan riil barang/jasa. 

5) Rencana kebutuhan pekerjaan 

konstruksi K/L/Pemda tidak 

berdasarkan hasil studi kelayakan serta 

desain. 

6) Kebijakan umum tentang tata cara 

pengadaan swakelola tidak sesuai 
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dengan tugas pokok dan fungsi 

K/L/Pemda serta sifat kegiatan yang 

akan dilaksanakan 

7) Jadwal kegiatan PBJ tidak 

memberikan alokasi waktu yang cukup 

untuk penyelesaian pekerjaan 

barang/jasa 

8) RUP sudah disusun, namun belum 

diumumkan melalui aplikasi SIRUP dan 

website K/L/Pemda, papan 

pengumuman resmi untuk masyarakat, 

serta portal nasional melalui LPSE secara 

lengkap. 

 

b) Titik kritis tahap  persiapan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Spesifikasi disusun tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan tidak mengacu 

kepada RUP 

2) Spesifikasi disusun mengarah kepada 

suatu merk tertentu 

3) Spesifikasi disusun mengarah kepada 

penyedia barang/jasa tertentu 

4) Spesifikasi teknis tidak jelas/tidak 

menggambarkan metode kerja 

penyelesaian pekerjaan 

5) HPS disusun melebihi 28 hari kerja 

dari sebelum batas akhir pemasukan 

penawaran untuk pascakualifikasi, atau 

untuk prakualifikasi ditambah waktu 

selama prakualifikasi 

6) Penggelembungan (mark-up) dalam 

HPS 

 

c) Titik kritis tahap persiapan pemilihan penyedia:  

1) Pemilihan metode evaluasi dengan 

sistem nilai (merit point) untuk evaluasi, 

yang seharusnya sistem gugur (untuk 

memenangkan produk/merk atau 

penyedia barang tertentu) 

2) Persyaratan teknis yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan pelaksanaan 

pekerjaan 

3) Kriteria kelulusan evaluasi tidak ada 

dan/atau tidak jelas 

4) Penambahan persyaratan kualifikasi 

tidak sesuai dengan ketentuan 

5) Adanya penambahan kinerja evaluasi 

yang tidak perlu 

6) Bobot penilaian dalam evaluasi tidak 

dicantumkan secara detail 

7) Dokumen lelang tidak standar/tidak 

lengkap 

 

d) Titik kritis tahap pelaksanaan pemilihan penyedia diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Perubahan substansi pada dokumen 

pemilihan  

2) Pemberian penjelasan oleh Pokja 

Pemilihan tidak jelas dan tidak tuntas, 

3) Pembatasan akses calon penyedia saat 

memasukkan dokumen, beberapa calon 

penyedia memasukkan penawaran 

dengan IP adress yang sama,  

4) Pembukaan dokumen penawaran: 

Pokja pemilihan tidak melaksanakan 

prosedur pembukaan dokumen 

penawaran sesuai ketentuan yang 

tercantum dalam dokumen pemilihan 

dengan prosedur SPSE yang berlaku 

yang berakibat gugurnya penawaran 

penyedia barang/jasa 

5) Evaluasi Penawaran: 

- Pokja pemilihan tidak melaksanakan 

evaluasi penawaran sesuai dengan 

dokumen pemilihan 
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- Pokja pemilihan tidak cermat dalam 

melaksanakan evaluasi atas dokumen 

penawaran 

- Pokja pemilihan cenderung me 

menangkan penyedia barang/jasa 

tertentu 

6) Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi 

Proses evaluasi dan pembuktian 

kualifikasi tidak dilaksanakan oleh Pokja 

Pemilihan dengan cermat atau tidak 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum 

dalam dokumen pemilihan 

7) Sanggah dan Sanggah Banding 

Proses sanggah dan sanggah banding 

serta jawaban tertulis atas sanggah dan 

sanggah banding tidak dilaksanakan 

secara transparan, adil/tidak 

diskriminatif serta akuntabel

e) Titik kritis saat pelaksanaan kontrak diantaranya adalah sebagai berikut:  

1) Penetapan SPPBJ tidak sesuai hasil 

pemeilihan penyedia 

2) Penandatanganan kontrak tidak sah, 

tidak adanya dukungan yang 

disyaratkan, dan atau data pendukung 

yang tidak menyakinkan 

3) Penandatanganan kontrak yang 

ditunda-tunda, jaminan pelaksanaan 

4) Adanya kejanggalan dalam 

isi/substansi kontrak 

5) Penandatanganan kontrak kolusif 

seperti dana belum tersedia dalam 

DIPA/DPA K/L/Pemda 

6) Kontrak tidak dilengkapi jaminan 

pelaksanaan yang besarannya sesuai 

dengan ketentuan 

7) Tanggal surat jaminan pelaksanaan 

setelah tanggal kontrak 

8) Penandatnaganan kontrak secara 

tertutup: menghindari publikasi karena 

fiktif 

9) Kesalahan dalam realisasi 

pembayaran prestasi pekerjaan, 

diantaranya melebihi kemajuan fisik 

pekerjaan, tidak sesuai dengan pekerjaan 

terpasang, tidak disertai laporan 

kemajuan hasil pekerjaan. 

10) Pelaksanaan pekerjaan yang 

tidak sesuai dengan ketentuan kontrak 

seperti volume pekerjaan yang tidak 

sesuai kontrak, kualitas pekerjaan tidak 

sesuai dengan spesifikasi teknis dalam 

kontrak/kualitas pekerjaan rendah, dan 

penyelesaian pekerjaan terlambat 

11) Pembayaran hasil pekerjaan 

tidak sesuai klausal kontrak atau tidak 

sesuai ketentuan seperti pekerjaan 

belum selesai 100% tetapi pembayaran 

diberikan sebesar 100% 

12) Adanya kolusi antar penyedia, 

PPK, dan Panitia/Pejabat Penerima 

Hasil Pekejaan untuk merubah kuantitas 

dan kualitas  pekerjaan dalam rangka 

KKN 

13) Tahapan pemutusan kontrak, 

dimana baik penyedia maupun PPK 

tidak melakukan pemutusan kontrak 

meskipun terjadi kondisi yang 

memenuhi syarat untuk dilakukannya 

pemutusan kontrak seperti 

penyimpangan terhadap pasal 1266 dan 

1267 KUHP
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3. BAGAIMANA IMPLEMENTASI EX ANTE   

Pengawasan ex ante dilakukan dengan obyek berupa perencanaan kegiatan, kebijakan 

atau perencanaan program. Adapun implementasi atau pelaksanaan pengawasan ex ante, 

dapat dibuat tahapan sebagai berikut: 

1. Pemahaman lingkup pengawasan ex ante untuk mendapatkan pemahaman tentang 

proses bisnis, kegiatan, kebijakan, atau objek pengawasan; 

2. Melakukan kajian awal/project risk assessment yang merupakan penilaian terhadap 

risiko dengan melakukan kajian terhadap aspek yang terkait legalitas, efektivitas, dan cost 

benefit; 

3. Menyusun perencanaan pengawasan. Dari register risiko yang diperoleh, ditentukan 

prioritasnya, pengendalian yang dilakukan, dan area yang akan diaudit dengan 

mempertimbangkan penilaian pengendalian; 

4. Pelaksanaan pengawasan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

metode seperti analisis SWOT, reviu dokumen, dan analisis skenario; 

5. Analisis sebab akibat/value impact; 

6. Diskusi dan pelaporan. Pengawasan ex ante merupakan pengawasan terhadap 

kegiatan yang belum terjadi, sehingga diskusi dengan pemilik kegiatan/kebijakan 

menjadi sangat penting dan dilakukan secara interaktif dalam semua tahapan mulai 

dari pemahaman ruang lingkup hingga pelaporan. 

B. AGILE  INTERNAL AUDIT 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam rangka menghadapi tantangan 

dan perubahan lingkungan yang 

semakin berubah cepat, kompleks dan 

penuh ketidakpastian  akibat internet of 

things, pendekatan dan proses audit 

intern tradisional yang bersifat linier 

tidak dapat memberikan hasil yang 

optimal. Para profesional dan praktisi 

telah melakukan berbagai inovasi, baik 

metode kerja maupun perubahan pola 

pikir untuk dapat beradaptasi 

menghadapi perubahan tersebut, salah 

satunya dikenal dengan istilah Agile 

Auditing atau Agile Internal Audit 

dengan konsepnya yang lebih adaptif, 

fleksibel, dan responsif.  

a. Agile Internal Audit 

Dari hasil sintesis beberapa teori, agile 

audit  intern  adalah serangkaian 

perubahan pola pikir, perilaku, dan 

budaya  suatu fungsi  audit  intern, yang 

berpengaruh terhadap pendekatan dan 

metodologi audit yang lebih 

kolaboratif dan iteratif, yang 

dimanifestasikan ke dalam 

perencanaan, pelaksanaan, serta 
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penyampaian hasil audit,  dengan 

memusatkan  perhatian pada pemberian 

insights, penanganan risiko, dan nilai 

tambah yang dibutuhkan oleh 

pemangku kepentingan untuk 

menghasilkan outcome secara efisien 

dan hemat biaya.   

Beberapa unsur dalam definisi tersebut 

antara lain: 

a) Agile adalah pola pikir yang 

ditentukan dari nilai-nilai, dipandu oleh 

prinsip-prinsip, dan dimanifestasikan 

oleh berbagai praktik. b) Prinsip nilai 

yang mendasari agile meliputi komitmen 

untuk kesuksesan tim, keberanian 

berperilaku etis, fokus pada tujuan tim, 

keterbukaan   tentang        pekerjaan       

dan      tantangan, menghormati anggota 

tim agar berkembang.  

c) Budaya agile meliputi transparansi di 

semua  peserta, inspeksi untuk 

memastikan kualitas tinggi, adaptasi 

terhadap perubahan lingkungan dan 

menyesuaikan proses yang tidak efektif.  

d) Pendekatan agile yang lebih fokus 

pada stakeholder melalui 

proses/metode audit yang lebih cepat 

dan dapat memberikan insights yang 

tepat waktu.  e) Agile bukan sebuah 

tools pengawasan baru, namun 

dimanifestasikan ke dalam   

kegiatan/jenis   audit  yang  sudah  

ada,   

f) Agile merupakan  penyempurnaan 

atas audit berbasis risiko yang sampai 

dengan saat ini sudah biasa 

dilaksanakan oleh fungsi audit intern.  

Karena ada interaksi terus-menerus 

dengan stakeholder utama dan adanya 

perencanaan yang fleksibel yang 

memperhatikan risiko, maka agile audit 

intern dapat dikatakan merupakan 

penerapan audit berbasis risiko yang 

telah matang.  

Sedangkan yang dimaksud perubahan 

pendekatan dalam definisi agile meliputi 

a) Perubahan pendekatan perencanaan 

audit yaitu perencanaan tidak 

dilakukan hanya sekali dimuka (big 

design up front) melainkan berulang-

ulang dalam bentuk audit backlog dan 

sprint; b) Perubahan pendekatan 

proses/tahapan  audit, yang semula  

sistematik, terukur dan linier dengan 

tujuan untuk menentukan sejumlah 

besar kebutuhan di muka dan 

mengontrol perubahan melalui proses 

permintaan perubahan (planning-

fieldwork-review-reporting) menjadi 

berulang (iterative); c) Perubahan cara 

penyampaian hasil, yaitu tidak harus 

diakhir setelah semua pengumpulan 

data selesai, temuan dikembagkan dan 

dikumpulkan, melainkan secara 

berulang dan bertahap; d) Mengurangi 

dokumentasi. 

 

b. Perbedaan dengan Audit Tradisional 

Perbedaan utama antara Agile Audit 

dengan Audit Tradisional  adalah  tidak 

adanya perencanaan fase tunggal yang 

kaku. Sebaliknya, perencanaan  agile  

dilakukan secara  fleksibel  dan  iteratif  

secara  berkelanjutan  dalam  "sprint"  

(perencanaan  dan pekerjaan  dipecah-

pecah  dalam  jangka  pendek  dan  
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kolaborasi  ditingkatkan) membentuk  

proses.  Dalam  audit  tradisional,  tahap  

perencanaan,  kerja  lapangan, tinjauan,  

dan  pelaporan  dapat  memakan  waktu, 

tetapi dengan  agile  audit    ketiga fase 

ini diselesaikan dalam  sprints  dengan 

kerangka waktu yang lebih pendek. 

Setiap dua atau tiga minggu  atau 

tergantung pada lamanya sprint,  tim 

audit mereviu dan menyesuaikan 

prioritas, tugas, dan tujuan. Selain itu, 

agile  berfokus pada komunikasi dan 

kolaborasi yang berkelanjutan, baik di 

antara tim audit dan dengan para 

pemangku kepentingan. Hal ini 

membantu tim mengidentifikasi setiap 

masalah besar yang muncul, tidak harus 

menunggu hingga penyelesaian audit, 

misalnya selama delapan minggu. 

Penyampaian hasil pengawasan atau hasil 

reviu dapat dilakukan sepanjang waktu, 

sesuai dengan prioritas, tugas-tugas, dan 

tujuan pengawasan/audit, tanpa harus 

menunggu penyelesaian tugas audit 

secara keseluruhan. 

 

2. KERANGKA AGILE AUDIT 

Kerangka penerapan Agile Auditing digambarkan sebagai berikut: 

 
Dari kerangka tersebut terdapat tiga hal 

yang sangat berpengaruh dalam 

implementasi Agile internal audit yaitu: 

a. Leadership  

Pimpinan mempunyai peran penting 

untuk melakukan manajemen 

perubahan. Pimpinan perlu 

mengarahkan timnya dengan memberi 

penekanan pada: a) Visi; Tugas kritis 

Pimpinan adalah mempertahankan visi 

proyek, karena Tim cenderung 

berkonsentrasi pada kegiatan sehingga 

melupakan visi proyek secara 

keseluruhan, b) Manajemen risiko harus 

selalu diupdate selama proyek 

berlangsung  

c) Menghapus penghalang sehingga tim 

focus pada penyelesaian; d) Komunikasi, 

memperlancar hubungan dengan semua 

pihak termasuk eksternal. 

b. Culture 

Agile adalah perubahan mindset yang 

dijelaskan dalam nilai dan 

dimanifestasikan dalam berbagai 
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praktik. Maka peran perubahan ini 

sangat dipengaruhi oleh adanya agile 

manifesto yang merupakan realisasi nilai 

organisasi yang diwujudkan dalam 

beberapa prinsip. Agile manifesto yang 

diinternalisasi oleh organisasi dalam 

bentuk slogan, hastag atau tempelan 

pengingat bagi pegawai di website 

maupun di tempat publik suatu 

organisasi akan selalu mengingatkan 

pegawai terhadap prinsip tersebut.  

c. Metodologi  

Dalam Agile internal audit terdapat 

beberapa metodologi yang dapat 

digunakan seperti scrum, kanban, lean. 

Metodologi yang dipilih akan tergantung 

pada kebutuhan unik tim Audit, 

prioritas, pendekatan, dan tujuan 

organisasi. Namun dalam artikel ini, kita 

menggunakan pendekatan scrum. 

 

Rerangka kerja Scrum yang terdiri atas 

Scrum Team dan roles, ceremonies, 

artifacts. Komponen scrum secara singkat 

diuraikan di bawah ini. 

 

a) Peran-Peran (Scrum Roles) 

Peran scrum terdiri dari Product Owner, 

Scrum Master, dan Development Team.  

1) Product Owner (PO/Auditan) adalah 

orang yang memiliki produk dan 

membantu membuat keputusan penting 

tentang nilai dan prioritas  

2) Development Team (DT) adalah tim 

audit 

3) Scrum Master (Kabid atau Korwas ) 

adalah orang yang membantu peran-

peran ini berkembang melalui 

pembinaan, pendampingan, fasilitasi, 

dan pengajaran. 

 

b) Tahapan Kegiatan Dalam Sprint 

(Scrum Ceremony) 

 
1) Sprint Planning  

Perencanaan pekerjaan yang akan 

dilaksanakan dalam sprint. Perencanaan 

ini dilakukan secara kolaboratif oleh 

seluruh anggota scrum team dengan 

batasan waktu maksimal delapan jam 

untuk sprint yang berdurasi satu bulan. 

Di sini scrum team juga menentukan 

sprint goal, yaitu tujuan yang akan 

dicapai selama sprint melalui 

implementasi product backlog dan 

menyediakan panduan bagi development 

team mengembangkan increment. 
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2)  Daily ‘Scrum’ Meeting  

Daily ‘Scrum’ Meeting (Daily Stand-up 

Meeting), rapat singkat selama 15 menit 

sambal berdiri untuk membuat rencana 

kerja hari itu, memeriksa perkembangan 

tugas dan mendiskusikan kemajuan, 

hambatan, serta pemecahan masalah. 

Dengan melakukan reviu terhadap 

pekerjaan hari sebelumnya dan 

melakukan prakiraan terhadap 

pekerjaan selanjutnya di dalam Sprint. 

Merupakan kegiatan untuk 

menginspeksi perkembangan pekerjaan 

menuju tujuan Sprint dan tren 

perkembangan penyelesaian pekerjaan 

di Sprint Backlog. 

3) Sprint Review  

Sprint review’ adalah jeda teratur yang 

dilaksanakan pada akhir sprint untuk 

merefleksi apa yang telah dicapai oleh 

tim dan apa perencanaan aktivitas sprint 

selanjutnya. Kegiatan ini paling lama 

diselenggarakan selama empat jam untuk 

Sprint berdurasi satu bulan. Pada tahap ini, 

Scrum Team dan stakeholders, baik 

internal maupun eksternal, berkolaborasi 

untuk meninjau apa yang sudah 

diselesaikan di sprint, menginspeksi 

progres dan mengadaptasi sasaran audit 

bila diperlukan. Kehadiran para 

pemangku kepentingan penting untuk 

memberikan umpan balik yang nyata 

terhadap temuan audit pada akhir reviu, 

baik umpan balik yang baik, buruk, atau 

hal-hal yang belum diketahui oleh tim. 

4) Sprint Retrospective 

Merupakan kesempatan bagi Scrum 

Team untuk menginspeksi dirinya 

sendiri dan membuat perencanaan 

mengenai peningkatan yang akan 

dilakukan di Sprint (tahapan audit) 

berikutnya. Sprint Retrospective 

terselenggara setelah Sprint Review dan 

sebelum Sprint Planning berikutnya. 

Kegiatan ini diselenggarakan paling 

lama tiga jam untuk Sprint yang 

berdurasi satu bulan. 

c)  Dokumen (Scrum Artefact) 

Terdapat tiga dokumen dalam scrum, 

yaitu: product backlog, sprint backlog, dan 

increment. Product backlog (dalam audit 

adalah audit backlog/sasaran audit), yaitu 

setumpukan risiko audit atau daftar 

area di dalam proyek untuk diaudit atau 

disimpulkan. Sprint Backlog berfungsi 

sebagai rencana Development Team untuk 

dua minggu ke depan (periode sprint) 

dan pekerjaan yang telah mereka 

putuskan, yang meliputi tahapan audit 

yang tergambar dalam prosedur audit. 

Increment adalah progress atau 

manifestasi dari item-item dalam audit 

backlog yang diselesaikan dalam Sprint 

dan total increment dari seluruh sprint 

yang lalu atau ringkasan dari progress 

penyelesaian penugasan audit). 

 

3. LANGKAH - LANGKAH 

PENERAPAN AGILE 

Tahapan Agile audit tidak berbeda 

dengan audit atau tools pengawasan 

lainnya, yaitu perencanaan – 

pelaksanaan – pelaporan (review). 
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Namun tahapan ini tergambar dalam kegiatan masing-masing sprint, sehingga tidak 

sekuensial seperti audit tradisional. Dalam audit tradisional, hanya ada satu tahap yaitu 

perencanaan secara keseluruhan, dilanjutkan pelaksanaan, dan terakhir pelaporan. Kalau 

dalam Agile audit sprint 1 ada tahapan : perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, demikian 

juga di sprint 2,3 dan seterusnya. Dimana sprint 1,2,3 bisa sekuensial atau bisa dilakukan 

bersamaan. 

Audit dibagi dalam beberapa sprint sesuai dengan tujuan audit. Secara umum, tahapan 

dalam sprint jika dikaitkan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan adalah: 

1. Penetapan Agile Manifesto. Pernyataan yang dipahami oleh semua tim tentang nilai-

nilai yang dituangkan dalam prinsip dan dipraktikkan dalam pelaksanaan

2. Perencanaan 

a. Penilaian risiko audit untuk meng-identifikasi tujuan audit utama. Dari risk assessment ini 

diperoleh audit universe, 

b. Bertemu dengan klien audit dan pemangku kepentingan utama untuk mengidentifikasi 

sasaran, ruang lingkup audit dan penandatanganan dokumen perencanaan, 

c. Identifikasi masalah dan masalah utama dari klien audit dan perspektif pemangku 

kepentingan, 

d. Berkolaborasi dengan klien audit dan pemangku kepentingan utama untuk membuat 

proposisi nilai untuk penugasan audit, 

e. Identifikasi area penting yang dapat disimpulkan yang akan menjadi fokus penugasan 

audit, yaitu area yang mengarah pada fokus perencanaan, pengujian, dan pelaporan dengan 

waktu terbatas, 

f. Mendokumentasikan rencana awal penugasan audit yang fleksibel 

g. Buat inventory (disebut sebagai "backlog audit") tema utama (disebut sebagai "user stories") 

untuk diuji dengan waktu terbatas di pertengahan audit, 

h. Mendesign pengujian efektivitas pengendalian.  

3. Pelaksanaan 

a. Memulai dari audit backlog, setumpukan risiko audit di dalam organisasi/ proyek, yaitu 

daftar area untuk diaudit  

b. Memecah audit backlog dalam sprint-sprint 

 

c. Masing-masing sprint dilakukan pengujian dengan mengacu dari hasil perencanaan 

d. Melakukan rapat harian (daily stand up meeting) 
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e. Melakukan sprint reviu, menghadirkan auditan setiap akhir sprint untuk dijelaskan 

hasil setiap sprint. Sprint retrospektif untuk membahas feedback dari auditan dan 

merencanakan selanjutnya 

4. Laporan 

Melaporkan hasil audit secara keseluruhan dengan mengumpulkan sprint revieu dari tiap 

sprint dan membuat dalam laporan akhir. 

 

C. BEHAVIORAL AUDITING  

Dua penelitian sebelumnya, 

menginformasikan adanya 

perubahan untuk mengikuti 

perkembangan lingkungan. 

Perubahan adalah keniscayaan 

yang memberi pengaruh besar 

pada perilaku individu baik 

dalam masyarakat maupun 

organisasi. Perkembangan 

teknologi di era revolusi 

industri 4.0 yang ditandai 

digitalisasi dalam segala 

bidang, telah mengubah cara 

hidup atau perilaku manusia 

secara cepat dan telah mendorong terjadinya disrupsi dalam berbagai bidang termasuk juga 

bidang pengawasan. Perilakuan manusia sangat menarik karena merupakan sesuatu yang 

tidak nyata atau abstrak, komplek dan unik. Apakah perilaku manusia mempunyai andil 

besar dalam pencapaian tujuan organisasi atau justru sebaliknya, maka melalui 

pendekatan pengawasan atas perilaku manusia kemungkinan hal tersebut akan terjawab. 

Dalam perkembangannya segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia sebagai individu, 

kelompok atau masyarakat memberi kontribusi penting, sukses atau tidaknya organisasi 
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dalam pencapaian tujuan. Manusia sebagai individu di dalam organisasi membawa tatanan 

dalam organisasi berupa kemampuan kepercayaan pribadi, harapan kebutuhan dan 

pengalaman yang dimilikinya. Sehingga penyebab masalah organisasi dapat saja disebabkan 

oleh faktor manusia. Untuk itu, auditor intern di berbagai belahan dunia sudah mulai 

mempertimbangkan mengenai perilaku individu dan perilaku organisasi menjadi obyek 

pengawasan. Sedangkan di Indonesia, Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) belum 

mempertimbangkan perilaku sebagai obyek pengawasan. 

 

1. BEHAVIORAL AUDITING (KEPENGAWASAN KEPERILAKUAN) 

Terdapat dua tipe pengendalian yaitu hard 

control dan  soft  control.  Hard  control  

adalah  kontrol  formal dan  soft control 

bersifat informal. Soft control melekat pada 

aspek manusia, terkait budaya dan 

perilaku manajemen dan karyawan serta 

dampaknya terhadap pencapaian tujuan 

organisasi.  Banyak skandal atau kasus-

kasus yang dapat merusak reputasi 

organisasi melatar belakangi perlunya 

audit terhadap perilaku individu dalam 

organisasi. 

Behavioral Auditing adalah suatu proses 

penilaian keperilakuan anggota organisasi 

secara sistematis dengan pendekatan riset 

dan menggunakan nilai-nilai organisasi 

sebagai kriteria untuk mendapatkan 

gambaran bagaimana anggota organisasi 

berfikir, bersikap, dan bertindak dalam 

mendukung tercapainya tujuan organisasi 

melalui governance, risk and control yang 

efektif. 

Auditor dengan critical thinking-nya 

mampu menginterpretasikan perilaku 

manusia dalam organisasi, dari data yang 

diperoleh melalui teknik yang digunakan 

dalam metode penelitian, misalnya 

wawancara, pengamatan, dan sebagainya. 

 

2. PELAKSANAKAN BEHAVIORAL AUDITING   

 

Kompleksitas dalam keperilakuan, mengakibatkan tidak ada panduan praktik terbaik 

behavioral auditing yang dapat digunakan untuk semua organisasi. Behavioral auditing bukanlah 

ilmu pasti, dan banyak faktor yang mempengaruhi nilai-nilai organisasi dan perilaku 

individu serta tingkat kematangan organisasi, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara 
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dan beragam metode. Beberapa fase dalam pelaksanaan audit keperilakuan adalah sebagai 

berikut: 

a. Fase persiapan. 

Auditor dan auditee bersama-sama 

mengidentifikasi konsep kepekaan 

(sensiting concepts) awal, yang berfungsi 

sebagai alat penuntun bagi auditor selama 

bekerja/pengumpulan data di lapangan. 

Nilai-nilai bersama, standar etika, 

tanggung 

b. jawab dan komunikasi adalah beberapa 

contoh konsep yang sering digunakan.  

c. Fase pengumpulan data dan 

pemrosesan data. Pengetahuan terkait 

metode penelitian dan keperilakuan sangat 

penting  karena memberikan auditor 

wawasan tentang bagaimana sampai pada 

jawaban yang valid dalam 

d. pengumpulan data. Teknik-teknik yang 

digunakan yaitu wawancara, analisis 

dokumen, survei, workshop, dan observasi.  

Fase pengolahan data menggunakan 

pendekatan analisis kualitatif,  dan semua 

data yang diperoleh dari pengumpulan 

data dengan berbagai pendekatan diolah 

sedemikian rupa. 

e. Fase pelaporan. Setelah pemrosesan 

data, auditor mengetahui lebih banyak 

tentang subjek audit sehingga dapat 

menjelaskan mengapa hal-hal tertentu 

terjadi di masa lalu dan dapat 

memprediksi apa yang akan terjadi di 

masa depan, jika tidak ada yang berubah. 

Laporan dengan temuan tentang budaya 

dan perilaku serta kualifikasi negatif oleh 

auditor merupakan hal yang rumit, karena  

biasanya akan memicu banyak 

perlawanan. Oleh karena itu, banyak 

aduitor lebih suka melaporkan hanya 

secara lisan, terutama ketika mereka harus 

mengandalkan perasaan mereka. Hasil 

analisis dibuat dalam format dua kolom 

yaitu kutipan dari wawancara dengan 

pihak yang diaudit dan komentar oleh 

auditor. Desainnya berhubungan langsung 

dengan tujuan penelitian jenis ini. Hal 

tersebut bukan tentang penilaian akhir 

yang dirumuskan secara seragam oleh 

auditor. Sebaliknya, berbagai perspektif 

diilustrasikan berkaitan dengan tema-tema 

relevan yang ditemukan dalam materi 

penelitian. Pernyataan oleh auditee yang 

ditampilkan dalam laporan tersebut 

mewakili bagaimana anggota organisasi 

memandang organisasi dan bagaimana 

mereka bertindak. 

f. Validasi 

g. Konsep laporan disajikan kepada pihak 

yang diaudit selama proses validasi. 

Sangat penting bagi auditor untuk 

memastikan bahwa pihak yang diaudit 

merasa bahwa ini tentang diri dan 

pekerjaan sehari-hari mereka. Dalam 

semua kasus, segera setelah membaca 

laporan, dialog yang hidup dimulai 

tentang makna cerita dan di mana 

perbaikan diperlukan. Setelah proses 

validasi, laporan naratif diubah menjadi 

laporan audit. Di dalamnya memuat 

temuan analisis, ditambah dengan dialog 

proses validasi. Laporan diakhiri dengan 

kesimpulan yang konsisten dengan 

kesimpulan peserta dalam proses validasi. 

h. Pelaporan Behavioral Auditing 

i. Soft control dipandang sebagai masalah 

sensitif, karena menargetkan/melacak 

perilaku orang, menuduh seseorang tidak 

melakukan pekerjaannya dengan baik 

sehingga individu yang bersangkutan 

dapat menjadi defensif, terhina atau 
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marah dan mungkin merasa lebih 

terdemotivasi.  Yang perlu 

dipertimbangkan tim audit adslsh 

bagaimana mencapai keseimbangan yang 

tepat antara melaporkan temuan penting 

agar hasil audit dikomunikasikan secara 

hati-hati dan transparan.  Ada tiga 

pendekatan utama yang dapat digunakan 

dalam pelaporan audit keperilakuan 

(Ernst & Young,2014) yaitu laporan 

pengecualian (report on an exception basis), 

akar penyebab (root causes) dan tambahkan 

bagian terpisah ke dalam laporan (add a 

separate section to the report). 

j. Rekomendasi  atas hasil laporan 

Behavioral Auditing dikatakan efektif jika 

auditee setuju dan menjalankan perubahan 

perilaku tersebut. 

 

3. KEMANFAATAN BEHAVIORAL AUDITING 

Manfaat dari Behavioral Audit antara lain adalah: 

1. Membantu memberikan keyakinan kepada 

pimpinan untuk mempromosikan lingkungan yang 

berintegritas dan nilai-nilai etika. 

2. Memberikan manfaat menghindari 

skandal/persoalan-persoalan organisasi dan 

memberikan nilai tambah bagi organisasi. 

3. Mendukung penyampaian nilai pemangku 

kepentingan sehingga organisasi secara proaktif 

dapat mengelola risiko dan memperbaiki kegagalan 

pengendalian internal. 

4. Memungkinkan manajemen memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam kegiatannya 

dengan cara yang lebih terstruktur dan obyektif mengetahui penyebab hakiki dari persoalan 

yang muncul dalam organisasi. 

5. Mendorong perubahan organisasi yang positif.
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BAB V 

PENUTUP 

 

Tata kelola pemerintahan dan korporasi 

yang bersih dan efektif adalah sebuah 

keniscayaan untuk mewujudkan 

Indonesia maju. Peran APIP menjadi 

sangat penting dalam mewujudkan cita 

cita mulia yaitu good governance dan clean 

government. 

Pada tahun 1996 sampai 2019 BPKP telah 

melakukan serangkaian penelitian 

terkait audit pengadaan barang dan jasa, 

audit Khusus, pelaksanaan evaluasi, dan 

metode audit terkini sesuai tuntutan dan 

perkembangan era revolusi industri. 

Dari serangkaian penelitian tersebut 

diketahui bahwa tugas APIP perlu terus 

disesuaikan guna memenuhi tuntuntan 

dan perkembangan teknologi tersebut. 

Audit PBJ merupakan prioritas BPKP 

dalam memenuhi komitmen pemerintah 

terkait pemberantasi korupsi. Dalam 

pelaksanaan pembangunan, kasus 

pengadaan barang dan jasa semakin 

meningkat dan mengarah pada kerugian 

negara dan korupsi. Hal ini perlu 

mendapat perhatian bagi auditor intern 

dengan membekali kompetensinya 

dalam pelaksanaan audit khusus. 

Pelaksanaan audit khusus ini dilakukan 

dalam rangka membuktikan kerugian 

keuangan negara dari berbagai 

penyimpangan dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan. Selain dua hal 

yang disebut tadi, maka terkait 

pelaksanaan evaluasi juga menjadi 

perhatian dalam pelaksanaan penelitian.  

Salah satu jenis pengawasan yang 

dilakukan auditor adalah evaluasi. 

Diharapkan ke depan evaluasi semakin 

memberikan nilai tambah bagi 

stakeholder. Evaluasi tidak sekedar 

membandingkan antara target dan 

pencapaian, namun menyampaikan 

faktor yang mempengaruhi kesuksesan 

kegiatan dan penghambatnya. 

Diperlukan adanya penyamaan persepsi 

auditor internal dengan membuat 

pedoman dan petujuk teknis dalam 

pelaksanaannya. Diharapkan ke depan 

pelaksanaan evaluasi lebih menghasilkan 

rekomendasi yang lebih komprehensif 

dan dapat menjadi feedback dari kinerja 

instansi pemerintah.  

Peran auditor intern 

sebagai trusted advisor 

mengharuskan kemam- 

puan untuk 

memberikan early 

warning system. pengawasan yang 

mampu mencegah sebelum 

penyimpangan terjadi. Untuk itu 

kemampuan melakukan pengawasan 

terhadap perencanaan (ex ante audit) 

diperlukan. Di era industri 4.0 dimana 

teknologi informasi memegang peranan 

penting terjadi perubahan yang 

signifikan dalam kehidupan masyarakat. 

Hal ini membawa pengaruh besar 

terhadap tuntutan stakeholder terkait 

peran auditor internal. Sehingga auditor 

harus mengubah metode pengawasan, 

melalui agility dalam audit, yang 

mengedepankan interaksi dan kolaborasi 

dengan stakeholder, feksibel, dan 

responsive. Dalam era teknologi, seorang 

auditor juga perlu memahami perilaku 

auditan, Dengan behaviour audit, 
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auditor dapat mempelajari penyebab 

yang menimbulkan masalah audit 

sehingga pencapaian tujuan organisasi 

mengalami hambatan. Dengan 

perkembangan teknologi, tidak semua 

peran auditor dapat digantikan, namun 

masih memerlukan peran APIP untuk 

mengurai permasalahan yang terjadi. 

Penggunaan metode audit terkini, akan 

semakin mengokohkan peran APIP 

dalam rangka mengamankan keuangan 

negara dari berbagai penyimpangan dan 

ketidakefisienan serta ketidakefektifan 

pengelolaan keuangan negara.  
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