
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 Ba-

dan Usaha Milik Negara menyelenggarakan kegiatan 

internal audit atas keseluruhan kegiatan di masing-

masing BUMN. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) disebutkan bahwa Pengawasan ter-

hadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kel-

ola 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. Untuk mendukung 

tata kelola yang baik tersebut dibutuhkan Satuan 

Pengawasan Intern yang kapabel. 

Seiring dengan pembinaan tata kelola SPI Korporasi, 

maka diperlukan suatu pedoman teknis yang dapat 

digunakan oleh seluruh Fungsi Audit Internal/Satuan 

Pengawasan Intern (SPI) Korporasi (BUMN/BUMD) 

di Indonesia untuk melakukan kegiatan penilaian 

terkait penerapan tata kelola SPI Korporasi dengan 

mengacu pada Internal Audit Capability Model (IACM) 

Tahun 2017. 

Program peningkatan kapabilitas SPI Korporasi tid-

ak ditujukan sekedar mencapai level kapabilitas ter-

tentu saja melainkan untuk membangun satu unit 

SPI Korporasi yang mampu melaksanakan perannya 

sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi 

BUMN/BUMD pada unit SPI Korporasi tersebut 

berada. 
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 Sarana Komunikasi yang efektif bagi SPI dan ber-

peran membantu organisasi dan  pemangku 

kepentingan dalam mengambil keputusan. 

 Kerangka untuk penilaian kemampuan SPI dalam 

memenuhi standar profesional dan praktik audit 

intern 

 Road map untuk peningkatan kapabilitas secara 

sistematis dalam membangun kapabilitas dengan 

menetapkan langkah-langkah organisasi 

TAHAPAN PENINGKATAN 

KAPABILITAS SPI 

Tahapan peningkatan 

Kapabilitas SPI merupa-

kan siklus yang dimulai 

dari penilaian mandiri 

(self assessment), sam-

pai dengan monitoring 

peningkatan kapabilitas 

SPI Korporasi.  

JENIS PENILAIAN 

PROSES PENINGKATAN KAPABILITAS SPI 

ENAM ELEMEN  

YANG DINILAI 

 

MANFAAT IACM 

KORPORASI 

1. Initial Assessment (Penilaian Pertama) 

Kegiatan penilaian kapabilitas yang per-

tama kali dilakukan pada unit SPI.  

2. Repeat Assessment (Penilaian Berulang) 

Kegiatan penilaian kapabilitas yang dil-

akukan pasca pelaksanaan tindak lanjut 

hasil penilaian Initial Assessment atau Re-

peat Assessment sebelumnya. 

 


