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KATA PENGANTAR 

 

Korporasi memiliki peranan penting sebagai agen pembangunan dalam 

penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Di samping itu juga berperan sebagai agen penciptaan nilai dalam 

wujud laba yang dihasilkan. Peran tersebut akan optimal dengan tata kelola yang 

baik dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan/pengendalian, sampai dengan pertanggungjawaban yang dilaksanakan 

secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola korporasi yang baik dan akuntabel, 

Pemerintah telah mengamanatkan di dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar seluruh Direksi Badan Usaha Milik Negara 

menyelenggarakan kegiatan internal audit atas keseluruhan kegiatan di masing-

masing BUMN. Selanjutnya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebutkan bahwa Pengawasan 

terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

melalui pengawasan internal dan eksternal.  Dengan tata kelola perusahaan yang 

baik akan mewujudkan good image dan good performance bagi korporasi yang 

bersangkutan.  

Selanjutnya, untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola 

korporasi yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut, Pemerintah melalui Peraturan 

Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada 

Badan Usaha Milik Negara, Pasal 28 ayat 6) menyebutkan bahwa Direksi wajib 

menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan. Hal 

tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan 

yang baik. Selanjutnya, Sekretaris Kementerian BUMN melalui Surat Keputusan 

Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 menyatakan reviu (assessment) 

berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap internal audit charter, standar 

dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas dari Fungsi Audit Internal dalam 

memenuhi kebutuhan dari berbagai stakeholders-nya. 

Seiring dengan pelaksanaan program dimaksud, maka disusunlah pedoman 

teknis untuk dipergunakan oleh seluruh Fungsi Audit Internal/Satuan Pengawasan 

Intern (SPI) Korporasi (BUMN/BUMD) di Indonesia yang mencakup penilaian 



kapabilitas secam mandiri (seff assassmenf), peniaminan kualitas lquatity assurance)

hasil penilaian kapabilftas, peningkatan kapabilitas secara mandiri (serf

imprvvemanf), serta pemantauan dan evaluasi peningkatan kapabilitas SPI Korporasi

(BUMN/BUMD).

Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabllitas SPI Korporasi ini merupakan

panduan bagi semua unit $PI Kwporasi dalarn melakukan kegiatan penilaian

kapabilitas yang dimiliki. Melalui pelaksanaan penilaian kapabilitas ini, setiap unit $Pl

Korporasi akan dapat mengetahui level kapahilitas )lang dimiliki dan juga inforrnasl

mengenai area-area yang maslh memertukan pengembangan sebagai dasar.

penyusunan rencana tindak (a*ffon ptan\ dalam mencapai level kapabilitas yang

lebih tinggi untuk menuju $Pl Korporasiyang efektif.

Penggunaan pedoman iniharus didukung dengan pemahaman yang rrnrradai

rnengenai kerangka pikir lniernel ANrt Cepabitity Madel Femahaman yang kurang

rnemadai dapat berakibat pada dihasilkannya penilaian yang tidak menggambarkan

kondisi kapahilttas yang sesungguhnya. Sebagaimana diketahui bercama,. program

peningkatan kapabilitas SPI Korporasi tidak ditujukan sekedar mencapai level

kapabilitas tertentu saja melalnkan untrk membangun satu unit $Pl Korporasi yang-

tnampu melaksanakan perannlda sedemikian rupa sehlngga memberikan manfaat

bagiBUMN/BUMD pada unit SFI Korporasiterseh$t berada.

$angat disadari pedornan ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu,

rnasukan dan saren perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan

penyempurnaan. Untuk tujuan peflyempumaan, pedoman ini juga akan dipantau

petlerapannya serta disesuaikan dengan per*ernbangiln terkini dari teori dan praktik*

praktik terbalk audit intemal di dunia dan dinamika korporasi di lndonesia.
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DAFTAR ISTILAH 

 

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 

SPI Korporasi adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Kapabilitas SPI Korporasi adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas‐tugas 

pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, 

kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) SPI Korporasi yang 

harus dimiliki SPI Korporasi agar dapat mewujudkan peran SPI Korporasi secara 

efektif. 

Penilaian mandiri (self assessment) adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

menilai efektivitas SPI Korporasi yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan 

mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di 

seluruh dunia melalui penilaian elemen‐elemen yang tercantum dalam Internal Audit 

Capability Model (IACM). 

Peningkatan mandiri (self improvement) adalah upaya memperkuat, 

meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/ 

manajemen dan SDM SPI Korporasi agar dapat melaksanakan peran dan fungsi SPI 

Korporasi yang efektif. 

Penjaminan kualitas (quality assurance) adalah upaya atau kegiatan untuk 

mengetahui efektivitas SPI Korporasi yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan 

mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di 

seluruh dunia melalui penilaian elemen‐elemen yang tercantum dalam IACM, 

memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan SPI Korporasi dalam 

melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungannya, meyakinkan unit SPI 

Korporasi dalam pemenuhan bukti‐bukti dan membantu perbaikan yang terkait 

permasalahan dan hambatan SPI Korporasi dalam mengembangkan kapabilitasnya. 

Pemantauan (monitoring) adalah upaya atau kegiatan untuk mengetahui efektivitas 

SPI Korporasi yang menjadi sasaran kegiatan penilaian kapabilitas, memantau 

perkembangan pelaksanaan atas action plan yang disusun dan dilaksanakan sendiri 

oleh SPI Korporasi dalam rangka menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi, 

memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan SPI Korporasi dalam 

melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungannya, serta solusi dalam 

menghilangkan hambatan tersebut. 
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Peran dan layanan SPI Korporasi (services and role of internal audit) adalah 

peran dan layanan yang diberikan SPI Korporasi untuk dapat melakukan penilaian 

yang independen dan obyektif dalam rangka memberi nilai tambah bagi korporasi. ini 

sangat tergantung kepada kewenangan yang diterima SPI Korporasi dan komitmen 

Direksi. 

Pengelolaan SDM (people management) adalah suatu proses mulai dari merekrut, 

menempatkan, mengembangkan kompetensi dan karier SDM, memberikan insentif, 

sampai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang memungkinkan 

pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka secara optimal kepada 

korporasi. 

Praktik profesional (professional practises) adalah pelaksanaan kegiatan yang 

menunjukkan gambaran secara lengkap mengenai kebijakan, proses, dan praktik 

yang menjamin pemeliharaan kualitas kerja SPI Korporasi agar kegiatan SPI 

Korporasi dilaksanakan secara efektif dengan kemampuan dan kecermatan profesi 

sesuai dengan standar dan kode etik profesi. 

Manajemen kinerja dan akuntabilitas (performance management and 

accountability) adalah proses yang mencakup kegiatan penyediaan informasi 

kinerja yang dibutuhkan baik keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, 

melaksanakan, dan mengendalikan operasional SPI Korporasi dan 

mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh SPI Korporasi.  

Budaya dan hubungan organisasi (organizational relationship and culture) 

mencakup budaya dan hubungan internal organisasi serta lingkungan SPI Korporasi 

dan bagaimana budaya dan hubungan organisasi tersebut memberikan dampak 

terhadap para pemangku kepentingan utama dan pihak lain di luar organisasi. 

Struktur tata kelola (governance’s structures) adalah hubungan pelaporan 

mencakup hubungan Direktur Utama dengan Direksi Lainnya dalam korporasi, 

korporasi dan pihak lain di luar korporasi, ketersediaan sarana prasarana dan 

kebijakan organisasi termasuk kejelasan independensi  dan objektivitas SPI 

korporasi yang mendukung terciptanya keselarasan kegiatan SPI Korporasi dengan 

struktur tata kelola Korporasi secara keseluruhan. 

Area proses kunci (key process area/KPA) adalah bangunan utama yang 

menentukan kapabilitas suatu SPI Korporasi yang mengidentifikasi apa yang 

seharusnya ada dan berkelanjutan pada level kapabilitas tertentu sebelum 

penyelenggaraan aktivitas Internal Audit bisa meningkat pada level berikutnya. 
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Rencana tindak (action plan) adalah rencana rinci pelaksanaan peningkatan 

kapabilitas SPI Korporasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya yang dirumuskan 

oleh SPI Korporasi. 

Internal Audit Capability Model (IACM) adalah kerangka kerja (framework) untuk 

memperkuat atau meningkatkan kapabilitas audit internal melalui tahapan-tahapan 

peningkatan yang sistematis (evolutionery steps). Kerangka kerja tersebut 

mengilustrasikan tahapan-tahapan dimana audit internal berkembang dengan cara 

mendefinisikan, mengimplementasikan, mengukur, mengendalikan, dan memperbaiki 

proses dan praktik-praktik audit internal tersebut. 

Area yang memerlukan perbaikan (Area of Improvement/AoI) adalah 

bidang‐bidang dalam Area Proses Kunci yang berdasarkan hasil evaluasi kapabilitas 

SPI Korporasi masih memerlukan perbaikan dalam rangka peningkatan 

kapabilitasnya. 

Level kapabilitas adalah tingkatan yang menggambarkan karakteristik dan 

kapabilitas SPI Korporasi pada level tertentu, yaitu: initial (level 1), infrastructure 

(level 2), integrated (level 3), managed (level 4), dan optimizing (level 5). 
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 BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbagai pengertian atau definisi tata kelola (governance) telah 

dikeluarkan oleh banyak pihak, baik dari lembaga/badan internasional maupun 

dari lembaga di dalam negeri. Namun pada dasarnya tata kelola merupakan 

suatu kombinasi kebijakan, prosedur, proses dan struktur yang diterapkan oleh 

korporasi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau 

kegiatan korporasi dalam rangka pencapaian tujuannya. 

Dari pengertian di atas tersirat bahwa penerapan tata kelola tidak terlepas 

dari tujuan suatu korporasi, oleh karenanya pendekatan untuk menerapkan tata 

kelola di setiap korporasi dapat berbeda‐beda tergantung dari tujuan 

masing‐masing korporasi. Perbedaan pendekatan dalam penerapan tata kelola 

di suatu korporasi bisa terjadi pula di lingkungan Satuan Pengawasan Intern (SPI 

Korporasi), terlebih dengan adanya perbedaan kapabilitas di antara SPI 

Korporasi di Indonesia. 

Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran 

mengenai level efektifitas tata kelola suatu SPI Korporasi karena salah satu 

kriteria dari suatu tata kelola yang baik (Widyananda, 2008) adalah adanya 

pengembangan kapasitas dan kapabilitas SPI Korporasi. Oleh karenanya SPI 

Korporasi dalam kapasitasnya sebagai auditor internal korporasi harus terus 

meningkatkan kapsitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian 

independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola korporasi 

guna memberi nilai tambah bagi korporasi. Peningkatan efektivitas SPI Korporasi 

dapat mendorong efektivitas korporasi tempat SPI bernaung yang pada 

gilirannya akan meningkatkan efektivitas tata kelola korporasi secara 

keseluruhan. Hal penting yang harus disadari oleh setiap SPI Korporasi adalah 

adanya keterkaitan erat antara tata kelola dengan manajemen risiko dan 

pengendalian internal. 

Ketiga hal tersebut saling terkait dan harus diintegrasikan dalam usaha 

SPI Korporasi untuk terus meningkatkan efektivitas tata kelolanya. Oleh 

karenanya SPI Korporasi harus senantiasa mempertimbangkan risiko pada saat 

menyusun rencana dan strateginya dan mengomunikasikan efektivitas dari 

pengendalian internalnya kepada Direksi. Demikian pula sebaliknya, SPI 
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Korporasi dalam mengelola risiko harus mendasarkan pada tata kelola yang 

efektif yang antara lain tercermin dari kepedulian dan komitmen direksi serta 

tindakan pengendalian yang diambil korporasi dalam pengelolaan risikonya untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Level kapabilitas SPI Korporasi di Indonesia pada saat ini kemungkinan 

berbeda-beda, namun pada dasarnya setiap SPI Korporasi memiliki tujuan yang 

sama yaitu membantu korporasi di lingkungannya dalam mencapai tujuannya 

dengan melakukan kegiatan penjaminan (assurance) dan pemberian saran 

(advice) secara independen dan obyektif terhadap efektivitas manajemen risiko, 

kecukupan pengendalian dan efektivitas tata kelola korporasinya. 

Dengan mempertimbangkan hal‐hal tersebut di atas dan dalam rangka 

pembinaan tata kelola SPI Korporasi, dipandang perlu untuk melakukan kegiatan 

penilaian terkait penerapan tata kelola SPI Korporasi di Indonesia dengan 

mengacu kepada model yang telah dikembangkan oleh The Institute of Internal 

Auditor (IIA) yaitu Internal Audit Capability Model (IACM) dan telah disesuaikan 

seperlunya yang mencakup elemen‐elemen tata kelola secara menyeluruh dan 

keterkaitannya dengan pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. 

IACM merupakan framework yang digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal 

mendasar yang dibutuhkan untuk membentuk pengawasan internal yang efektif 

dalam pemerintahan dan sektor publik secara lebih luas. Menurut The IIA, dalam 

Supplement Guidance: Public Sector Definition, sektor publik secara umum 

terdiri dari tiga jenis organisasi, yaitu core government, agencies, dan public 

enterprises. Public Enterprice adalah “Public enterprises are agencies that 

deliver public programs, goods or services, but operate independently of 

government and often have their own sources of revenue in addition to direct 

public funding. They also may compete in private markets and may make profits. 

However, in most cases the government is the major shareholder, and these 

enterprises partly follow the acts and regulations that govern the core 

government.” Selanjutnya, Goodson (2016) menyatakan bahwa meski IACM 

awalnya difokuskan pada audit internal sektor publik, namun dapat pula 

diterapkan pada sektor private.  

Penilaian atas penerapan tata kelola SPI Korporasi di Indonesia dengan 

mengacu kepada Internal Audit Capability Model mencakup penilaian terhadap 

enam elemen yaitu: 
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1. Peran dan Layanan SPI (Services and Role of Internal Auditing); 

2. Pengelolaan SDM (People Management); 

3. Praktik Profesional (Professional Practices); 

4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and 

Accountability); 

5. Budaya dan Hubungan Korporasi (Organizational Relationship and Culture); 

6. Struktur Tata Kelola Korporasi (Governance Corporate Structures). 

B. Tujuan 

Tujuan pedoman teknis penilaian mandiri (self assessment) atas level 

kapabilitas SPI Korporasi adalah untuk: 

1. mengetahui efektivitas SPI Korporasi yang menjadi sasaran kegiatan 

assessment (evaluasi) yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan 

mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal 

di seluruh dunia melalui penilaian elemen‐elemen yang tercantum dalam 

IACM; 

2. memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan SPI 

Korporasi dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungannya; 

3. mengembangkan road map untuk perbaikan yang terarah bagi peningkatan 

kapabilitasnya. 

 

C. Dasar Pelaksanaan Penilaian Mandiri 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan 

dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum 

(Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, 

Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara SPI; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 

Daerah; 

6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor                   

PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara; 

7. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor  SK-
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16 /S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance); 

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang 

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. 
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 BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS SPI KORPORASI 
PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI 

KAPABILITAS SPI KORPORASI 

 

A. Pendahuluan 

Program peningkatan kapabilitas SPI  

Korporasi merupakan satu proses 

berkelanjutan dan mencakup beberapa 

tahapan di dalamnya. Salah satu dan yang 

pertama di dalam tahapan tersebut adalah 

dilakukannya langkah penilaian kapabilitas 

untuk mengetahui level kapabilitasnya pada 

saat penilaian dilakukan. Penilaian tersebut 

harus dilakukan secara mandiri (self 

assessment). Kerangka pikir (logical framework) penilaian 

kapabilitas SPI Korporasi yang dikembangkan di Indonesia pada dasarnya 

mengacu pada Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh 

The Institute of Internal Auditor (IIA) dengan beberapa penyesuaian agar lebih 

mudah dipahami dalam pelaksanaannya. 

Keenam elemen kapabilitas SPI Korporasi yaitu Peran dan Layanan, 

Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, 

Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola dinilai dengan 

menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan 

untuk seluruh KPA (41 KPA). Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan 

diperoleh simpulan umum kapabilitas SPI Korporasi, yang dikelompokkan ke 

dalam lima level yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 

(Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). 

Secara konseptual, masing‐masing level kapabilitas tersebut dapat 

dipahami dengan makna sebagai berikut: 

Level 1 disebut Initial 

Jika satu unit organisasi SPI Korporasi disimpulkan kapabilitas yang 

dimiliki baru mencapai level 1 maka di dalam pelaksanaan kegiatan audit 

internalnya, belum atau tidak ada praktik internal audit yang tetap dan tidak ada 

kapabilitas yang berulang sehingga kegiatan audit internal masih tergantung 
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