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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-

Nya Jurnal Pengawasan Tahun 2021 telah diterbitkan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda negara 

Indonesia dan dunia. Terdapat enam artikel ilmiah yang merupakan hasil pemikiran dalam lingkup 

pengawasan, edisi kali ini dimulai dengan artikel Mochammad Gilang Ramadhan yang mengupas 

tentang dinamika penerapan DA berdasarkan kerangka teoretis dari literatur akademik dan profesional, 

serta studi kasus praktik penerapan DA dalam kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal 

Kementerian Keuangan. Analisis yang dilakukan mencakup aspek substansi berupa penerapan 

continuous audit (CA) dan analisis prediktif oleh APIP, termasuk pendekatan yang digunakan, tahapan 

aktivitas, serta manfaat dari penerapan DA tersebut.  

Artikel kedua yang disusun oleh Yudion Atria Ismail membahas mengenai Implementasi 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Daerah. Artikel ini mengidentifikasi 

hambatan yang tidak disadari ketika membangun infrastruktur SPIP dengan cara konvensional. 

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini menawarkan analisis menggunakan sains service sebagai sebuah 

alternatif resistensi yang menekan kepada penciptaan nilai (value co-creation) diantara para aktor utama 

yang membangun infrastruktur SPIP. Artikel berikutnya yang disusun oleh Yore Isti Tosan Aji dan 

Riatu Mariatul Qibthiyah menggunakan metode First Difference dengan data tahun 2014 dan 2018 

untuk membuktikan secara empiris dampak implementasi Siskeudes terhadap Perkembangan Status 

Desa sesuai Indeks Pembangunan Desa (IPD) per Kabupaten/Kota di Indonesia. Sedangkan artikel 

keempat yang disusun oleh Rieswandha Dio Primasatya, Sigit Sukhem, Karona Jadiaman Sinaga, dan 

Ivan Rifandi membahas bagaimana religiusitas terhadap perilaku etis seorang auditor dengan tingkat 

pendidikan sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, artikel kelima yang disusun oleh Mohamad 

Syafrudin Bustomi menguraikan mengenai integrasi model pembelajaran 10:20:70 GIA CORPU dalam 

penugasan pengawasan. Penulis menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif untuk 

mengetahui bagaimana pengembangan kompetensi SDM BPKP yang selaras dengan sasaran strategis 

dan implementasi model pembelajaran 10:20:70 dikaitkan dengan kompetensi teknis. Edisi ini diakhiri 

dengan artikel dari Ary Suharyanto mengenai bagaimana kebijakan defisit anggaran untuk mendapatkan 

efek crowding in dan mendatangkan Foreign Direct Investment (FDI) untuk mencapai target 

pertumbuhan ekonomi bagi pemerintah.  

Atas nama redaksi, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas sumbangan 

pemikiran melalui artikel-artikel yang telah dikirim. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih 

kepada mitra bestari dan berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu 

dan memberikan dukungan atas penerbitan jurnal ini. Kami menantikan artikel dari para pembaca jurnal, 

akademisi, praktisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyalurkan ide, gagasan, dan 

pemikirannya di bidang pengawasan. Akhir kata, kami berharap Jurnal Pengawasan ini dapat menjadi 

referensi dan sumber rujukan penelitian maupun karya tulis berikutnya serta dapat menambah wawasan 

pembaca. 

 

Pimpinan Redaksi 

 

 

Amdi Veri Darma  
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Abstrak 

Era informasi dan digitalisasi mendorong perubahan karakteristik proses bisnis di berbagai organisasi, 

termasuk layanan publik oleh instansi pemerintahan. Hal ini menciptakan kesempatan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Organisasi audit intern (termasuk APIP) juga perlu 

sigap memanfaatkan peluang dari digitalisasi organisasi melalui penerapan data analytics (DA) dalam 

kegiatan audit (atau kegiatan pengawasan secara umum), sebagai upaya untuk terus meningkatkan nilai 

tambahnya bagi organisasi. Artikel ini mengulas dinamika penerapan DA berdasarkan kerangka teoretis 

dari literatur akademik dan profesional, serta studi kasus praktik penerapan DA dalam kegiatan 

pengawasan oleh APIP. Analisis mencakup aspek substansi berupa penerapan continuous audit (CA) 

dan analisis prediktif oleh APIP, termasuk pendekatan yang digunakan, tahapan aktivitas, serta manfaat 

dari penerapan DA tersebut. Selain itu, artikel ini juga menganalisis aspek enabler dalam inisiatif 

penerapan DA yang mencakup kebutuhan sumber daya, aspek organisasional, manajemen perubahan, 

termasuk dinamika dalam proses implementasinya. Secara praktis, artikel ini diharapkan memberikan 

referensi penerapan DA bagi organisasi audit intern secara umum maupun APIP secara khusus. Secara 

akademis, artikel ini diharapkan memperkaya khazanah di bidang audit intern, pemanfaatan data 

elektronis dalam kegiatan audit, serta upaya transformasi organisasi, termasuk potensi penelitian 

lanjutan di bidang ini. 

 

Kata Kunci: Audit Intern, Data Analytics, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, APIP, 

Continous Audit, Analisis Prediktif (Predictive Analytics) 

 

Abstract 

The era of information and digitalization is driving changes in the characteristics of business processes 

in various organizations, including public services by government agencies. This creates an opportunity 

to increase the effectiveness and efficiency of the organization. Internal audit organizations (including 

APIP) also need to be agile in taking advantage of opportunities from organizational digitization 

through the application of data analytics (DA) in audit activities (or supervisory activities in general), 

as an effort to continuously increase the added value for the organization. This article reviews the 

dynamics of the DA application based on a theoretical framework from the academic and professional 

literature, as well as a case study of the practice of applying DA in monitoring activities by APIP. The 

analysis covers the substance aspect in the form of the application of continuous audit (CA) and 

predictive analysis by APIP, including the approach used, the stages of activity, and the benefits of 

implementing the DA. In addition, this article also analyzes the enabler aspects of DA implementation 

initiatives including resource requirements, organizational aspects, change management, and the 

dynamics in the implementation process. Practically, this article is expected to provide a reference for 

the application of DA for internal audit organizations in general and APIP in particular. Academically, 

this article is expected to enrich the treasury in the field of internal audit, the use of electronic data in 

audit activities, as well as organizational transformation efforts, including the potential for further 

research in this field. 

 

Keywords: Audit Intern, Data Analytics, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, APIP, 

Continous Audit, Analisis Prediktif (Predictive Analytics) 
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1. Pendahuluan 

Pemanfaatan sistem informasi berbasis 

teknologi informasi (selanjutnya disebut TI) 

yang efektif merupakan keniscayaan bagi 

organisasi di era digital saat ini. Penggunaan TI 

yang optimal terbukti mampu meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi organisasi (Cha et al., 

2015; Liu dan Yuan, 2015).  Selain itu, TI juga 

berperan lebih besar dalam memampukan 

organisasi mencapai tujuan yang bersifat 

strategis, termasuk dalam melakukan 

transformasi organisasi (Davis & Schiller, 2011; 

Meijer & Bekkers, 2015). 

Dampak positif ini tentunya juga berlaku 

bagi instansi pemerintah, termasuk Kementerian 

Keuangan (Kemenkeu). Sebagai ilustrasi, dalam 

pelaksanaan peran sebagai Bendahara Umum 

Negara, Kementerian Keuangan secara 

berkelanjutan memodernisasi proses bisnis 

pengelolaan keuangan negara misalnya dengan 

penggunaan aplikasi SPAN dan e-Rekon (yang 

selanjutnya dikembangkan menjadi SAKTI) 

dalam penyusunan laporan keuangan 

pemerintah. Selain itu, berbagai layanan publik 

juga sudah mengalami modernisasi dan 

digitalisasi, misalnya layanan pemenuhan 

kewajiban perpajakan oleh masyarakat dan 

pelaku usaha melalui e-filing, e-biling, e-faktur, 

dan lainnya. Namun demikian, selain dampak 

positif, pemanfaatan TI juga berimplikasi pada 

perubahan bentuk tantangan dan risiko yang 

dihadapi. Risiko terjadinya kesalahan (error), 

kejahatan (fraud), dan inefisiensi yang dapat 

menimbulkan kerugian dan menghalangi 

pencapaian tujuan kini terjadi dalam lingkungan 

proses bisnis yang berbasis TI serta data dan 

informasi yang bersifat elektronis. Selain itu, 

pemanfaatan TI juga berdampak pada 

karakteristik cakupan layanan yang lebih luas 

dan dapat berlangsung sepanjang waktu (24 jam 

selama 7 hari, atau 24/7), sehingga meningkatkan 

volume data dan informasi yang dikelola 

organisasi. 

Perubahan lingkungan proses bisnis dan 

karakteristik layanan tersebut mendorong 

kebutuhan atas timely and ongoing assurance 

untuk meyakinkan bahwa sistem pengendalian 

intern berjalan efektif dan risiko telah dimitigasi. 

Kondisi tersebut juga menuntut APIP untuk 

semakin meningkatkan independensi dan 

objektivitasnya dalam mengevaluasi efektivitas 

pengendalian, manajemen risiko, dan proses tata 

kelola, yang menuntut pendekatan baru dalam 

pelaksanaan kegiatan pengawasan.  

Salah satu bentuk adaptasi terhadap tuntutan 

perubahan adalah penggunaan pendekatan audit 

baru dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi. Hal ini sangat didukung dengan 

berbagai kemajuan TI pada organisasi berupa 

tersedianya data elektronis yang dihasilkan dari 

sistem informasi sehingga memungkinkan 

pendekatan melalui penerapan data analytics 

(DA) dalam kegiatan pengawasan. Inspektorat 

Jenderal Kemenkeu (selanjutnya disebut Itjen) 

selaku APIP Kemenkeu telah menginisiasi 

penerapan DA dalam kegiatan pengawasannya.  

Sejak 2019, implementasi DA di Itjen antara lain 

mencakup penerapan continuous audit (CA) dan 

piloting analisis prediktif. Secara umum, CA 

adalah metode audit yang dilaksanakan secara 

berkelanjutan dengan melalui otomasi pengujian 

sebagai bagian dari langkah uji pengendalian 

(test of control/ToC) dan/atau uji substansi 

(substantive test/ST terbatas, atas proses/data 

yang sepenuhnya bersifat elektronis). Adapun 

analisis prediktif merupakan pendekatan untuk 

memprediksi kondisi di masa depan maupun 

keterjadian risiko berdasarkan data atas kondisi 

di masa lalu. Analisis ini memungkinkan 

antisipasi atas risiko dan dampak yang terjadi 

atas sebuah keputusan. 

Artikel ini mengulas pengalaman (studi 

kasus) penerapan DA di Itjen. Ulasan dimaksud 

memuat telaah literatur sebagai kerangka teoretis 

(theoretical framework) penerapan DA bagi 

organisasi audit intern secara umum, yang 
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tentunya relevan untuk diterapkan oleh APIP (dhi 

Itjen); ilustrasi bentuk-bentuk penerapan dan 

manfaatnya sekaligus dinamika dalam 

penerapannya; serta simpulan yang dapat 

menjadi referensi bagi organisasi audit intern 

maupun APIP lainnya. Selain itu artikel juga 

memuat keterbatasan analisis dan studi lanjutan 

yang mungkin dapat dilakukan dalam rangka 

pengembangan DA bagi APIP di Indonesia 

secara khusus maupun organisasi audit intern 

secara umum. 

2. Konsep Penerapan DA 

2.1. Pemanfaatan DA untuk Kegiatan Audit 

(Pengawasan) 

Terdapat berbagai bentuk dan tahapan 

pemanfaatan data elektronis dalam kegiatan 

pengawasan. Stippich dan Bradley (2016) 

memperkenalkan empat tipe analisis data (atau 

selanjutnya disebut DA, dalam kegiatan audit) 

dengan memanfaatkan data elektronis yaitu 

analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan 

preskriptif.  

Analisis deskriptif merupakan analisis atas 

data masa lalu untuk menggambarkan kondisi 

dan memberikan informasi tentang keadaan yang 

telah terjadi. Secara sederhana analisis deskriptif 

ini menjawab pertanyaan apa yang terjadi atau 

apa yang sedang terjadi sekarang serta pola-pola 

atau tren dari kejadian yang sudah atau sedang 

terjadi tersebut. Analisis diagnostik melanjutkan 

analisis deskriptif dengan mencoba memahami 

insight untuk mengetahui mengapa tren atau 

insiden terjadi. Secara sederhana, fokus 

pertanyaan dalam model analisis diagnostik ini 

adalah mengapa hal tersebut terjadi. 

Analisis prediktif menggunakan asumsi, dan 

menarik korelasi dan menerapkan algoritma 

analisis modelling untuk memprediksi hasil dan 

tren masa depan. Pendekatan ini memungkinkan 

analisis atas keputusan potensial, mendefinisikan 

hubungan potensial antar keputusan dan 

memprediksi kemungkinan keterjadian risiko 

atau kemungkinan dampak yang terjadi atas 

sebuah keputusan. Adapun analisis preskriptif 

merupakan pendekatan lebih lanjut dari analisis 

prediktif, yaitu menghubungkan hasil analisis 

prediktif dengan alternatif tindakan/kebijakan 

dengan hasil terbaik. Analisis ini memungkinkan 

organisasi audit intern memberikan insight 

kepada klien pengawasannya untuk memilih 

tindakan/kebijakan terbaik.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tipe DA berdasarkan Stippich dan Bradley (2016) 

 

Empat tipe DA di atas menggambarkan 

tahapan perkembangan dari hasil pemanfaatan 

data oleh organisasi audit intern dalam rangka 

memberikan nilai tambah bagi klien 

pengawasannya. Dalam hal ini, ke-empat tipe 

DA dimaksud fokus pada output atau hasil 

dari kegiatan audit (atau kegiatan 

pengawasan). Namun demikian, tentunya 

diperlukan alokasi sumber daya, dalam berbagai 

bentuknya, agar organisasi audit intern mampu 

memberikan hasil yang diharapkan berupa 

pemanfaatan data yang memberikan nilai tambah 

optimal bagi klien pengawasan. Bagian 

berikutnya dari artikel ini menyajikan kerangka 

teoretis mengenai tingkat kematangan yang 

mencakup sumber daya maupun hasil penerapan 

DA. 

2.2. Tingkat Kematangan Penerapan 

2.2.1. Maturity Model Stages 

Vasarhelyi et al. (2012) memperkenalkan 

maturity model stages dalam pemanfaatan data 

elektronis untuk kegiatan audit berupa 

continuous audit (CA). Model ini merupakan 

pengembangan dari technology adoption model 

yang mengklasifikasi kemampuan penerapan CA 

oleh organisasi menjadi empat tahapan. 
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Dalam tahap awal, penerapan CA oleh 

organisasi audit intern masih sebatas dalam 

tataran konsep, sehingga pelaksanaan audit 

masih dilakukan manual dan belum 

memanfaatkan TIK untuk optimasi kegiatan 

pengawasannya. Selain itu, audit dilakukan 

secara periodik, baik interim maupun pada akhir 

periode tutup buku. Konsekuensi dari pendekatan 

seperti itu adalah akses terhadap data dilakukan 

berdasarkan kebutuhan penugasan audit dan 

dilakukan selama periode pelaksanaan audit. 

Tahap awal ini disebut sebagai traditional audit. 

Tahap berikutnya adalah emerging CA, 

yaitu kegiatan audit masih dilakukan secara 

periodik namun telah disertai pemantauan atas 

beberapa proses bisnis kunci/inti (key process). 

Dalam hal ini, pemantauan bisa jadi dilakukan 

bersama antara organisasi auditor intern dengan 

manajemen Selain itu, pada tahap ini telah 

dilakukan pengulangan (ekstraksi) akses data 

yang telah dilakukan sebelumnya.  

Pada tahap ketika CA sudah cukup mapan 

diterapkan oleh organisasi audit intern, atau 

tahap maturing CA, audit telah menggunakan 

notifikasi/alarm (pemberitahuan) sebagai bukti 

audit serta mulai diterapkannya pengawasan 

pengendalian secara berkelanjutan (continuous 

control monitoring). Pada tahapan ini juga, 

organisasi audit intern dan manajemen (klien 

pengawasan) dimungkinkan untuk dapat 

memanfatkan sistem dan sumber daya bersama, 

baik dalam bentuk pemanfaatan infrastruktur 

maupun koordinasi terkait manajemen risiko dan 

otomatisasi proses audit. 

Dalam kondisi full CA, data secara lengkap dapat 

diakses dan dipantau secara berkelanjutan karena 

hampir semua kegiatan audit telah terotomatisasi. 

Pada tahap ini, fokus kegiatan audit 

meningkatkan kualitas data melalui 

pendekatan audit by exception, yang berfokus 

terhadap anomali yang terjadi dan kondisi di 

luar kriteria umum pada saat terjadinya (real-

time atau mendekati real-time assurance 

sesuai karakteristik dan siklus proses bisnis 

yang menjadi area pengawasan). 

 
Gambar 2. Maturity Model Stages berdasarkan  

Vasarhelyi et al (2012) 

 

Maturity model stages memperkenalkan 

pertimbangan sumber daya, selain 

pertimbangan hasil, dalam mengukur 

kematangan penerapan CA. Hal ini antara lain 

diindikasikan dari kebutuhan akses data sebagai 

faktor penting dalam penentuan tingkat 

kematangan CA organisasi audit intern. Namun 

demikian, model ini fokus pada penerapan 

continuous audit dan belum menyentuh aspek 

analisis prediktif dalam kegiatan audit. 

2.2.2.  Maturity Model Framework 

Selaras dengan empat tipe DA sebagaimana 

telah dijelaskan sebelumnya, Stippich dan 

Bradley (2016) juga memperkenalkan maturity 

model framework yang mengintegrasikan aspek 

sumber daya dan hasil dalam penerapan DA oleh 

organisasi. Dalam model ini, implementasi DA 

dibagi menjadi lima tahapan dengan indikator 

pengukuran pada aspek people (SDM), process 

(cara kerja), dan technology (teknologi dan 

infrastruktur). 

Pada tahap awal, organisasi memanfaatkan 

data elektronis dan/atau menerapkan DA secara 

ad hoc, antara lain berupa 

manipulasi/pengolahan data hanya menggunakan 

aplikasi entry level, yaitu Microsoft Excel 

dengan ukuran sampel yang biasanya kecil. Dari 

sisi SDM organisasi audit intern belum didukung 

oleh sumber daya dengan kemampuan 

melakukan analisis modelling dalam penerapan 

DA. Sebagai implikasinya, pada tahap ini, 
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organisasi audit intern relatif terserap sumber 

dayanya tugas rutin atau wajib (mandatory) serta 

reaktif terhadap permasalahan yang timbul. Pada 

tahapan ini, umumnya organisasi audit intern 

belum memiliki kemampuan DA dalam 

memberikan insight atau foresight sebagai nilai 

tambah yang diberikan bagi klien pengawasan. 

Pada tahap berikutnya yaitu defined, organisasi 

audit intern telah mampu memetakan area 

penerapan DA yang dipandang memiliki dampak 

paling signifikan bagi organisasi. Selain itu, 

organisasi telah mengembangkan 

protokol/prosedur perlindungan keamanan data, 

dalam pemanfaatan data elektronis untuk 

kegiatan audit. Dari aspek teknologi, organisasi 

telah mampu menyajikan hasil analisis yang 

mudah dipahami pengguna (misalnya berupa 

visualisasi), serta menghasilkan laporan yang 

konsisten. 

Dalam tahap yang lebih konsisten atau 

repeatable organisasi audit intern telah 

mengintegrasikan DA untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan audit yang bersifat rutin, 

termasuk menetapkan kriteria pengujian 

(misalnya: indikator operasional, serta ukuran 

sampel data yang diperlukan). Untuk itu, 

lazimnya auditor memperoleh akses data 

berdasarkan permintaan melalui database yang 

diotorisasi pemilik data (misalnya melalui portal 

pertukaran data). Dari sisi SDM, organisasi audit 

intern memiliki dedicated people untuk 

menganalisis data dalam rangka menemukan tren 

atau anomali. 

Organisasi audit intern yang telah 

menerapkan DA secara institutionalized tidak 

hanya menerapkan DA secara konsisten, namun 

juga melakukan evaluasi atas efektivitas 

penerapan DA tersebut. Pada tahap ini organisasi 

audit intern telah memanfaatkan data populasi 

untuk memberikan peringatan (warning) kepada 

klien pengawasan, dan mengidentifikasi dan 

memahami akar permasalahan (root cause) yang 

tepat. Untuk itu, lazimnya dibutuhkan investasi 

di bidang infrastruktur dan teknologi dalam 

rangka mendukung penerapan DA organisasi. 

Pada tahap optimized yang merupakan tingkatan 

tertinggi dalam model ini, organisasi audit intern 

telah menggunakan automated data extraction, 

transfer, and load (ETL), yang dielaborasi 

dengan pendekatan continuous audit untuk 

mendeteksi anomali secara real time. Selain itu, 

organisasi audit intern juga mampu melakukan 

analisis terhadap data terstruktur maupun tidak 

terstruktur untuk memberikan insight mengenai 

risiko-risiko baru yang perlu diantisipasi klien 

pengawasan di masa depan. Untuk itu, organisasi 

memerlukan dedicated data scientist, yang yang 

memiliki kompetensi di bidang DA sekaligus 

memahami kegiatan audit untuk 

mengembangkan script pengujian baik berupa 

CA maupun analisis modelling untuk prediksi 

risiko dan dampaknya. Organisasi juga telah 

menerapkan prosedur/mekanisme untuk 

mengukur kinerja dari pemanfaatan DA dalam 

kegiatan auditnya. 

 
Gambar 3. Maturity Model Framework berdasarkan Stippich 

dan Bradley (2016)  

 

2.2.3. Kerangkan Kerja Penerapan DA 

dalam konteks Big Data Analytics 

Selain dua rujukan utama sebagaimana 

disampaikan pada bagian sebelumnya, terdapat 

framework DA lainnya dalam konteks 

pemanfaatan big data bagi organisasi 

secaraumum (tidak hanya spesifik untuk kegiatan 

audit/pengawasan). 

Halper (2017) misalnya membagi kematangan 

penerapan big data menjadi lima tingkat 

kematangan, yaitu: nascent, pre-adoption, early-
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adoption, corporate adoption, mature/visionary, 

dengan menggunakan 5 (lima) dimensi 

pengukuran, yakni: organisasi, infrastruktur, 

data management, analytic, governance. 

Sementara Capgemini (2012) menggunakan 

dimensi pengukuran yang mencakup aspek-

aspek organisasional seperti vision and strategy, 

enablers, competency, deployment, dan 

governance. 

2.2.4. Sintesis 

Dari berbagai framework tersebut 

diperoleh insight bahwa penerapan DA bagi 

organisasi audit intern juga perlu 

mempertimbangkan aspek-aspek 

organisasional seperti tata kelola organisasi 

(misalnya: mencakup kebijakan, strategi 

pengembangan SDM, strategi penerapan). Hal 

ini melengkapi aspek-aspek penerapan DA 

sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya 

yang meliputi hasil/bentuk penerapan DA, 

sumber daya (SDM, teknologi, dan (akses) data), 

serta aspek organisasional (termasuk proses 

bisnis dan tata kelola). 

 
Gambar 4. Aspek Penerapan DA dalam Organisasi Audit 

Intern (parsial) (sintesis oleh penulis merujuk pada 

Capgemini, 2012; Halper, 2017; Stippich & Bradley, 2016; dan 

Vasarhelyi et al. 2012) 

 

2.3. Tantangan dan Strategi Penerapan 

Penerapan DA dalam kegiatan 

pengawasan oleh organisasi audit intern, 

termasuk dalam hal ini APIP, tidak dipungkiri 

merupakan perubahan yang bersifat 

 
1 COBIT versi terbaru adalah COBIT2019. Meskipun demikian, 

artikel ini merujuk pada versi sebelumnya yaitu COBIT5. Konsepsi 

elemen (enabler) dalam COBIT5 dan COBIT2019 relatif identik, 
Adapun perbedaan signifikan dari keduanya adalah di rincian dan 

transformasional. Salah satu kendala umum dari 

penerapan DA adalah fokus penerapan pada 

aspek teknologi, melalui investasi pada 

perangkat dan infrastruktur. Padahal, 

sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, 

penerapan DA juga memerlukan elaborasi dari 

aspek SDM maupun organisasional. Bagian ini 

mengulas beberapa catatan penting mengenai 

penerapan DA dari sudut pandang transformasi 

organisasi. 

 

2.3.1. Elemen Tata Kelola TIK 

Penerapan DA oleh organisasi audit 

intern pada dasarnya merupakan inisiatif 

pemanfaatan TIK dalam proses bisnis organisasi, 

yang dalam hal ini berupa proses bisnis kegiatan 

audit/pengawasan. Dalam konteks tersebut, 

organisasi audit intern perlu memperhatikan 

elemen-elemen tata kelola TIK dan implikasinya 

dalam penerapan DA. Salah satu framework tata 

kelola TIK yang berterima umum dan diakui 

industri global adalah COBIT. Mengacu kepada 

COBIT51, nilai tambah yang optimal dari sebuah 

inisiatif TIK (dalam hal ini penerapan DA oleh 

organisasi audit intern) dihasilkan dari 

keseimbangan antara pencapaian manfaat 

(benefit realization) dan optimalisasi risiko (risk 

optimization).  

Aspek penting dari tata kelola TIK 

menurut COBIT5 adalah keselarasan tujuan 

sebuah inisiatif TIK dengan tujuan organisasi. 

Hal ini direfleksikan dari arahan yang bersifat 

strategis dari governance body (atau jajaran 

pimpinan organisasi) dan eksekusi praktisnya 

oleh manajemen. Selain itu, terdapat tujuh 

elemen (atau disebut juga enabler dalam 

COBIT5) yang perlu dikelola dengan baik oleh 

organisasi, yaitu sebagai berikut. 

penilaian kapabilitas proses yang tidak termasuk lingkup 

pembahasan dalam artikel ini.  
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a. Prinsip, Kebijakan, dan Kerangka Kerja 

sebagai sarana untuk menerjemahkan 

perilaku yang diharapkan ke dalam panduan 

praktis bagi seluruh anggota organisasi. 

b. Proses menggambarkan seperangkat praktik 

dan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu 

dan menghasilkan seperangkat output dalam 

mendukung pencapaian keseluruhan tujuan 

yang berhubungan dengan TI. 

c. Struktur Organisasi yang merupakan entitas 

pengambilan keputusan kunci dalam suatu 

organisasi. 

d. Budaya, Etika, dan Perilaku individu dan 

organisasi harus diperhitungkan sebagai 

faktor keberhasilan dalam aktivitas tata 

kelola dan manajemen. 

e. Informasi bersifat tersebar di seluruh 

tingkatan dan area organisasi, serta 

mencakup semua informasi yang dihasilkan 

dan digunakan oleh organisasi. Informasi 

diperlukan untuk menjaga organisasi 

berjalan dan dengan tata kelola yang baik, 

tetapi pada tingkat operasional informasi 

seringkali menjadi produk kunci dari 

organisasi itu sendiri. 

f. Layanan, Infrastruktur, dan Aplikasi 

meliputi infrastruktur, teknologi, dan 

aplikasi yang menyediakan pengolahan dan 

layanan teknologi informasi bagi organisasi. 

g. SDM, Keahlian, dan Kompetensi terkait 

dengan SDM yang diperlukan untuk 

mendukung keberhasilan penyelesaian 

semua kegiatan, serta pengambilan 

keputusan dan tindakan korektif yang tepat. 

 

 

  
Gambar 5. Ikhtisar Tata Kelola TIK menurut COBIT5 

 

Dalam konteks penerapan DA oleh 

organisasi audit intern, tata kelola TIK 

memberikan rincian lebih lanjut dari aspek 

organisasional penerapan DA berupa: arahan 

strategis (termasuk kebijakan), eksekusi 

praktis (dalam bentuk proses), serta struktur 

organisasi. Selain itu, terdapat elemen intangible 

seperti budaya dan etika yang juga merupakan 

bagian penting dari sebuah inisiatif TIK. Namun 

demikian, elemen tersebut tidak termasuk 

lingkup analisis dalam penerapan DA pada 

artikel ini. 

2.3.2. Manajemen Perubahan 

Penerapan DA menuntut perubahan yang 

signifikan dalam organisasi (audit intern). Kotter 

(2007) memberikan langkah perubahan dalam 

karyanya yang seminal “Leading Change”, yaitu: 

a. membangun kesadaran mengenai pentingnya 

perubahan (sense of urgency) di seluruh 

organisasi; 
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b. membangun tim yang solid dalam rangka 

implementasi perubahan yang direncanakan; 

c. menciptakan visi yang jelas dan 

mengkomunikasikan dengan baik kepada 

seluruh pihak yang terlibat; 

d. melakukan langkah-langkah untuk 

mengatasi hambatan perubahan dalam 

organisasi, misalnya hambatan peraturan; 

e. menciptakan target-target interim yang 

attainable dalam jangka pendek namun juga 

cukup monumental sebagai indikator 

ketercapaian visi perubahan, atau yang 

dikenal juga sebagai quick-wins; serta 

f. mengonsolidasikan perubahan yang telah 

terjadi, serta secara aktif menggunakan 

pendekatan baru (sesuai visi perubahan). 

Dalam konteks yang lebih spesifik, strategi 

perubahan dalam penerapan DA dalam 

organisasi mencakup: konsistensi dan fokus 

penggunaan tools yang telah ditetapkan untuk 

mendukung internalisasi perubahan dalam 

organisasi dan membantu meningkatkan keahlian 

penggunaan tools dimaksud oleh organisasi; 

pengujian capaian interim; serta implementasi 

yang terpusat. Secara umum, manajemen 

perubahan menekankan pentingnya fondasi 

perubahan berupa kesadaran organisasi, visi 

yang jelas dan tegas, fokus dan konsistensi 

dalam perubahan, komunikasi, serta 

milestones dan quick-wins. 

2.3.3. Transformasi Digital Pengawasan 

Intern 

Penerapan DA dapat juga dimaknai 

sebagai sebuah upaya transformasi digital 

pengawasan intern. Lazimnya dalam sebuah 

perubahan yang bersifat transformatif, terdapat 

tantangan dan kendala yang perlu diantisipasi, 

yaitu: 

a. tata kelola data, khususnya aspek 

ketersediaan, standarisasi, dan kualitas data;  

b. kompetensi SDM; 

c. manajemen keamanan data, terutama untuk 

melindungi data organisasi dari penggunaan 

yang tidak sah yang dapat berdampak negatif 

bagi organisasi; serta 

d. dukungan dan komitmen organisasi, 

mengingat transformasi digital tidak jarang 

memerlukan dukungan sumber daya yang 

signifikan dan rentang waktu perubahan 

yang cukup panjang. 

Untuk itu, terdapat beberapa poin penting dari 

transformasi digital yang dapat dirujuk 

berdasarkan pengalaman transformasi digital 

pemerintah Singapura (Civil Service College, 

dalam Ramadhan, 2020) sebagai berikut. 

a. Prioritas digitalisasi pada aktivitas high 

volume low value. Hal ini selaras dengan 

penerapan DA dalam bentuk CA maupun 

analisis prediktif, terutama dalam kegiatan 

audit//pengawasan yang bersifat berulang 

atau wajib (mandatory).  

b. Aksesibilitas data, baik dalam rangka 

kegiatan pengawasan oleh organisasi audit 

intern secara khusus, maupun dalam rangka 

penerapan big data analytics oleh organisasi 

secara umum. 

c. Integrasi sistem dan interkoneksi data.  

d. Penetapan milestone jangka pendek maupun 

jangka panjang dari inisitatif transformasi, 

termasuk dalam hal ini penerapan DA oleh 

organisasi audit intern. 

Aspek penting dari pengalaman transformasi 

digital di sektor pemerintahan adalah pada 

penentuan prioritas dalam penerapan DA, 

aksesibilitas dan interkoneksi data, serta 

perlunya milestone yang jelas dan tegas. 

2.4. Sintesis Kerangka Konseptual 

Penerapan DA 

Berdasarkan uraian berbagai referensi, 

baik dari kalangan akademisi maupun praktisi, 

berikut disajikan kembali ikhtisar ringkas dari 

kerangka konseptual penerapan DA bagi 

organisasi audit intern yang sekurangnya 

mencakup: 



 
 

9 

 

a. praktik penerapan DA dalam kegiatan 

pengawasan, dalam hal ini berupa CA dan 

analisis prediktif; 

b. sumber daya yang dibutuhkan yang meliputi: 

SDM, akses data, serta teknologi dan 

infrastruktur;  

c. aspek organisasional yang meliputi: strategi 

organisasi dalam sebuah penerapan inisiatif 

strategis (atau strategi organisasi), kebijakan, 

serta proses bisnis (prosedur penerapan DA); 

serta 

d. manajemen perubahan yang mencakup: 

strategi implementasi DA (termasuk 

prioritisasi penerapan), visi penerapan DA 

yang jelas, komunikasi, serta milestone 

interim yang di dalamnya termasuk quick-

wins. 

 
Gambar 6. Kerangka Konseptual Penerapan DA dalam 

Organisasi Audit Intern 

 

3. Pembahasan Praktik Penerapan DA: 

Studi Kasus Itjen 

3.1. Strategi Penerapan DA Itjen 

3.1.1. Acuan Penerapan DA Itjen 

Penerapan CA di Itjen sudah diinisiasi sejak 

tahun 2014 dalam strategi implementasi Teknik 

Audit Berbantuan Komputer (TABK) yang 

visinya adalah mewujudkan CA dalam kegiatan 

pengawasan Itjen. Seiring perkembangan 

teknologi dan lingkungan pengawasannya; di 

mana Itjen selaku APIP Kemenkeu juga dituntut 

untuk antisipatif terhadap isu-isu terbaru yang 

salah satunya adalah implikasi dari digitalisasi di 

Kemenkeu; pada tahun 2019 Itjen mencanangkan 

penerapan DA melalui penetapan Keputusan 

Inspektur Jenderal Nomor Kep-161/IJ/2019 

tentang Roadmap Penerapan Data Analytics 

Inspektorat Jenderal Tahun 2019-2023 

(selanjutnya disebut roadmap penerapan DA 

Itjen).  

Dalam perspektif implementasi perubahan, 

terdapat beberapa perbedaan roadmap penerapan 

DA (2019) dengan strategi implementasi TABK 

sebelumnya (2014), yaitu: 

a. roadmap penerapan DA ditetapkan secara 

formal, sementara strategi implementasi 

TABK tidak diratifikasi menjadi sebuah 

dokumen formal; dan 

b. terdapat kegiatan evaluasi berkala sebagai 

bagian integral dari roadmap penerapan DA 

selama periode implementasi. 

Oleh karena itu, artikel ini menganalisis 

(studi kasus) penerapan DA Itjen dengan 

merujuk pada roadmap penerapan DA Itjen, 

dengan pertimbangan kebaruan (aktualitas) serta 

keberlanjutan karena merupakan dokumen 

formal yang diacu Itjen. Analisis dilakukan 

terhadap rencana sebagaimana ditetapkan dalam 

roadmap dimaksud serta eksekusinya s.d. 

semester I 2020, dengan mempertimbangkan 

pre-existing condition sebelum penetapan 

roadmap dimaksud serta hasil evaluasi yang 

sudah dilakukan sejauh ini (s.d. semester I 2020).  

Strategi Organisasi 

Cikal bakal roadmap penerapan DA Itjen 

telah diinisiasi sejak tahun 2018, melalui arahan 

Inspektur Jenderal untuk menganalisis 

pemanfaatan big data analytics oleh Itjen. 

Arahan dimaksud kemudian ditindaklanjuti 

melalui kajian implementasi TABK yang secara 

umum mencakup analisis opsi-opsi penerapan 

big data analytics dalam konteks kegiatan 

audit/pengawasan (selaras dengan bagian 2 

artikel ini) dan kondisi aktual pemanfaatan data 

elektronis. Selain itu, sebagaimana disampaikan 

sebelumnya, Itjen sebelumnya telah memiliki 

strategi implementasi TABK yang disusun di 

tahun 2014. Meskipun tidak ditetapkan secara 
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formal, strategi implementasi dimaksud 

merupakan pijakan bagi pengembangan lebih 

lanjut dalam penetapan roadmap DA. 

Sebelum ditetapkan di tahun 2019, konsep 

roadmap penerapan DA (termasuk kajian 

implementasi TABK sebagai pijakan) 

disampaikan pada forum Rapat Kerja Pimpinan 

Itjen tahun 2018. Hal ini memberikan 

kesempatan bagi para pihak terkait di Itjen untuk 

memberikan pandangan dan masukan bagi 

roadmap yang akan ditetapkan kemudian. Selain 

itu, yang juga penting adalah, forum dimaksud 

membantu memberikan keyakinan yang 

memadai atas keselarasan (konsep) roadmap 

dengan visi organisasi. 

Pendekatan penetapan roadmap melalui 

kajian kondisi aktual, serta pemaparan di forum 

pimpinan memberikan indikasi keselarasan 

strategi penerapan DA Itjen dengan strategi 

organisasi secara umum. Selain itu, pendekatan 

ini juga diharapkan memperkuat buy-in dari 

organisasi dan legitimasi roadmap.  

Strategi Implementasi 

Penetapan roadmap juga merepresentasikan 

strategi implementasi DA Itjen sebagai bagian 

dari aspek manajemen perubahan dalam 

kerangka konseptual penerapan DA oleh 

organisasi audit intern. Secara konseptual, 

strategi implementasi terutama menekankan pada 

pentingnya prioritisasi penerapan pada aktivitas 

high volume dan low value serta upaya 

memperoleh komitmen dari para pihak terkait. 

Secara praktik, roadmap penerapan DA tidak 

secara eksplisit menetapkan area-area 

pengawasan yang menjadi prioritas 

pengembangan DA. Namun demikian, secara 

umum upaya penerapan CA; dengan 

karakteristik utama berupa kegiatan 

pengawasan yang bisa diotomasi dengan 

berbagai prasyarat seperti tersedianya data 

elektronis untuk pengujian serta langkah 

kerja pengujian yang berulang dan 

terstandar; mencerminkan prioritisasi 

dimaksud. Selain itu, penetapan roadmap secara 

formal diharapkan meningkatkan komitmen 

organisasi dan menjaga kesinambungan dari 

inisiatif penerapan DA Itjen yang direncanakan 

membutuhkan waktu implementasi yang cukup 

panjang.  

Visi yang Jelas 

Selain itu, roadmap ini juga memuat visi 

akhir dari penerapan DA di Itjen, yang antara lain 

mencakup: 

a. sekurangnya 30 (tiga puluh) project atau 

kegiatan pengawasan berbasis CA atas 

proses bisnis utama di Kemenkeu; dan 

b. penggunaan analisis prediktif (memprediksi 

keterjadian risiko di masa depan berdasarkan 

data historis) serta preskriptif 

(merekomendasikan opsi tindakan dalam 

rangka mencapai tujuan proses bisnis klien 

pengawasan berdasarkan hasil analisis 

prediktif). 

Visi dimaksud memberikan gambaran target 

akhir yang hendak dicapai dari roadmap 

penerapan DA Itjen. Namun demikian, terdapat 

ruang interpretasi dalam visi yang disajikan, 

misalnya penentuan area pengawasan yang 

menjadi fokus penerapan CA dan analisis 

prediktif di Itjen. Oleh karena itu, visi yang 

disajikan dalam roadmap ini dipandang dapat 

disajikan dengan lebih jelas dan tegas. Hal ini 

penting karena visi yang jelas merupakan bagian 

penting dari manajemen perubahan, sebagai 

acuan penerapan sebuah program jangka panjang 

(sesuai durasi roadmap ini, yaitu selama 5 

tahun). 
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Gambar 7. Visualisasi Analisis Aspek Strategi 

Organisasi, Strategi Implementasi, serta Visi dalam 

Roadmap Penerapan DA Itjen 

 

Untuk mencapai visi dimaksud, roadmap 

penerapan DA Itjen memuat uraian rinci aktivitas 

dan kegiatan yang perlu dilaksanakan yang 

dibagi dalam beberapa fase. Penjelasan dan 

analisis rinci roadmap dimaksud yang relevan 

disajikan lebih lanjut pada bagian berikutnya dari 

artikel ini.  

3.1.2. Linimasa Penerapan dan Target 

Akhir DA Itjen 

Berdasarkan roadmap, implementasi DA 

Itjen dibagi menjadi tiga fase yaitu fase persiapan 

(2019 – 2020), fase inisiasi (2020 - 2021), dan 

fase penerapan (2022 – 2023). Analisis dalam 

artikel ini difokuskan pada rencana dalam fase 

persiapan dari roadmap tersebut. Selain itu, 

eksekusi dari rencana dimaksud juga diulas 

sebagai analisis tambahan dalam studi kasus ini, 

dengan pertimbangan eksekusi yang masih di 

tahap awal sehingga memungkinkan banyak 

penyesuaian dalam eksekusi selanjutnya. 

Sebagaimana disajikan pada bagian 

sebelumnya, roadmap penerapan DA Itjen 

memuat visi akhir berupa penerapan CA untuk 

sekurangnya 30 kegiatan pengawasan pada 

proses bisnis utama Kemenkeu dan kapabilitas 

untuk menerapkan analisis prediktif dan 

preskriptif dalam kegiatan pengawasan. Untuk 

memenuhi visi tersebut, terdapat beberapa target 

yang perlu dicapai pada fase persiapan di tahun 

2019 dan semester I 2020.  

a. Kebijakan 

Aspek kebijakan dalam roadmap 

penerapan DA Itjen secara umum mencakup 

aspek organisasional seperti strategi 

pengembangan SDM, struktur organisasi, 

reward, termasuk (pedoman) prosedur 

penerapan DA dalam kegiatan pengawasan. 

Berdasarkan linimasa yang ditetapkan, 

kebijakan-kebijakan dimaksud ditargetkan 

selesai di akhir tahun 2019. Secara umum, 

dapat disimpulkan bahwa roadmap telah 

mengakomodasi aspek-aspek yang relevan di 

bagian ini. 

 
Gambar 8. Visualisasi (lanjutan) Analisis Aspek 

Kebijakan dan Prosedur Penerapan DA dalam Roadmap 

Penerapan DA Itjen 

 

Meskipun roadmap telah selaras dengan 

kerangka konseptual penerapan DA, namun 

berdasarkan hasil Evaluasi Roadmap 

Penerapan DA Itjen untuk fase persiapan, 

aspek kebijakan belum diimplementasikan 

secara efektif. Hal ini diindikasikan dari 

sebagian kebijakan yang belum disusun, 

karena adanya dependensi kebijakan-

kebijakan dimaksud dengan kebijakan lain 

yang lebih tinggi, seperti misalnya kebijakan 

pengembangan SDM yang perlu 

diselaraskan dengan standar kompetensi 

auditor; atau kebijakan struktur organisasi 

yang perlu diselaraskan dengan rencana 

reorganisasi jangka panjang. 

Dalam jangka pendek hal ini tidak/belum 

dirasakan dampaknya. Namun dalam jangka 

panjang, ketiadaan kebijakan yang tegas 

dapat berdampak negatif terhadap 
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kesinambungan dan keberlanjutan inisiatif 

ini.  

Adapun sebagian kebijakan teknis yaitu 

Panduan Penerapan DA Itjen sudah disusun 

sebagai konsep untuk diterapkan dalam 

bentuk piloting sebelum diratifikasi secara 

formal. Namun demikian, karena belum 

diformalisasi, panduan dimaksud belum 

sepenuhnya mengikat, serta juga belum 

dikomunikasikan dengan baik kepada 

seluruh pihak yang relevan sehingga 

dipahami dengan baik oleh seluruh auditor 

(sebagai pengguna DA dalam kegiatan 

pengawasan). Hal ini mencerminkan 

kelemahan pada aspek komunikasi yang 

akan diulas lebih lanjut kemudian.   

b. Kegiatan pengembangan SDM 

Roadmap penerapan DA Itjen memuat 

target kompetensi yang harus dipenuhi di 

akhir periode. Kompetensi terkait DA di Itjen 

dikategorikan menjadi 3 jenis sebagai 

berikut. 

1) Data analyst atau business leader (BL) 

Berperan memberikan arahan konseptual 

berupa penentuan tujuan pengujian 

(business objective) dari penerapan DA, 

baik berupa CA maupun analisis 

prediktif, misalnya penentuan tujuan 

analisis atau pengujian, supervisi 

penyusunan PKA (program kerja audit) 

sebagai acuan script pengujian dalam 

CA. Untuk itu, BL perlu memiliki 

pemahaman yang baik mengenai tujuan 

dan risiko dari proses bisnis klien 

pengawasan yang menjadi area 

penerapan DA, dan memiliki 

pengetahuan umum mengenai DA. 

Dalam konteks Itjen, kompetensi ini 

diharapkan dimiliki oleh peran 

Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, 

serta Ketua Tim senior yang terlibat 

dalam penerapan DA. 

 

2) Data scientist (DS) 

Berperan menerjemahkan arahan 

business leader menjadi langkah kerja 

pengujian, termasuk script pengujian 

(untuk CA) dan analisis modelling 

(untuk analisis prediktif). DS perlu 

memiliki pemahaman umum mengenai 

tujuan dan risiko proses bisnis klien 

pengawasan yang menjadi area 

penerapan DA, kemampuan teknis 

menyusun langkah kerja pengujian dan 

analisis modelling, serta keahlian teknis 

penyusunan script pengujian dan analisis 

data. Dalam konteks Itjen, kompetensi 

ini diharapkan dimiliki oleh peran Ketua 

Tim dan Anggota Tim senior. 

3) Data operator atau data engineer (DE) 

Berperan menyiapkan data (elektronis) 

untuk dianalisis dan diuji. DE perlu 

memiliki keahlian teknis pengolahan 

data, kemampuan teknis dasar analisis 

data, serta pemahaman dasar mengenai 

risiko proses bisnis klien pengawasan. 

Dalam konteks Itjen, kompetensi ini 

diharapkan dimiliki oleh Anggota Tim. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 

roadmap penerapan DA Itjen memuat 

strategi pemenuhan kompetensi tersebut 

secara bertahap. Pada tahun 2019, 

ditargetkan jumlah SDM yang memenuhi 

kompetensi-kompetensi dimaksud sebanyak 

28 pegawai (25% dari target 110 pegawai di 

akhir periode roadmap). 

 
Gambar 9. Visualisasi (lanjutan) Analisis Aspek SDM 

dalam Roadmap Penerapan DA Itjen 
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Sebagai implementasi dari rencana di 

roadmap, pada tahun 2019 telah dilakukan 

berbagai langkah seperti: 

1) penyusunan kurikulum pengembangan 

kompetensi; 

2) pelaksanaan diklat yang relevan sesuai 

kurikulum, termasuk kegiatan action 

learning project; dan 

3) community of practice informal antara 

SDM yang terlibat dalam penerapan DA; 

dengan melibatkan unit penelitian dan 

pengembangan (litbang) sebagai inisiator 

penerapan DA, pengelola SDM Itjen, 

termasuk unit teknis (Inspektorat proses 

bisnis) di Itjen, serta pengelola diklat 

Kemenkeu (BPPK). 

Sepanjang 2019, total SDM yang telah 

mengikuti berbagai kegiatan pengembangan 

SDM terkait DA adalah sebanyak 70 

pegawai (64% dari target di akhir periode 

roadmap dan 250% dari target di fase 

persiapan). Selain itu, berdasarkan hasil 

evaluasi atas implementasi roadmap di fase 

implementasi, terdapat peningkatan 

kompetensi terkait DA yang dirasakan 

pegawai Itjen dari hasil pengembangan SDM 

yang sudah dilaksanakan. 

c. Rencana perolehan infrastruktur dan 

teknologi 

Infrastruktur dan teknologi dalam rangka 

penerapan DA mencakup penyediaan 

infrastruktur untuk pengolahan data, serta 

data yang menjadi obyek analisis. 

Penyediaan infrstruktur secara umum 

dipenuhi melalui kerja sama dengan unit TIK 

Kemenkeu (Pusintek). Selain itu, pada tahap 

persiapan, target utama adalah identifikasi 

permasalahan terkait data dan usulan 

solusinya.  

Dari sisi rencana, roadmap penerapan DA 

Itjen telah memenuhi aspek penyediaan 

infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan, 

termasuk akses data elektronis klien 

pengawasan. Namun demikian, dari sisi 

implementasi perolehan infrastruktur dan 

data belum dieksekusi karena direncanakan 

implementasi lebih lanjut di fase inisiasi. 

 
Gambar 10. Visualisasi (lanjutan) Analisis Aspek Akses 

Data serta Infrastruktur dan Teknologi dalam Roadmap 

Penerapan DA Itjen 

 

d. Piloting penerapan analisis prediktif 

Piloting dimaksudkan sebagai persiapan 

penerapan DA dalam kegiatan pengawasan 

Itjen. Di tahun 2019, tiap unit (Inspektorat 

proses bisnis) ditargetkan melaksanakan 

piloting 2 (dua) project DA. Piloting bisa 

jadi dimaksudkan sebagai salah satu strategi 

quick-wins dalam roadmap ini. Keberhasilan 

piloting dapat menjadi milestone penting 

untuk keberlanjutan program penerapan DA 

ini. 

 
Gambar 11. Visualisasi (lanjutan) Analisis Aspek 

Milestone dan Quick-Wins dalam Roadmap Penerapan 

DA Itjen 

 

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan 

sekurangnya 9 (sembilan) pilot project 

analisis prediktif serta sekurangya 5 (lima) 
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kegiatan CA. Selain itu, dari hasil evaluasi 

roadmap di fase persiapan, Kegiatan pilot 

project ini dipersepsikan bermanfaat bagi 

pelaksanaan tugas pengawasan Itjen. 

Analisis lebih lanjut atas hasil piloting 

diuraikan pada bagian berikutnya dari artikel 

ini, yaitu pada bagian analisis atas praktik. 

e. Strategi komunikasi 

Komunikasi merupakan bagian penting 

dari aspek manajemen perubahan dalam 

penerapan DA Itjen. Di fase persiapan, hal 

ini penting sebagai upaya internalisasi visi 

penerapan DA Itjen. Hal ini dicapai melalui 

berbagai mekanisme dan saluran yang 

tersedia, seperti kegiatan sosialisasi baik 

dalam bentuk formal maupun non-formal, 

serta memanfaatkan saluran multi-media 

yang tersedia. Namun demikian, dalam 

roadmap penerapan DA Itjen, aspek 

komunikasi tidak diuraikan secara rinci dan 

dieksekusi sesuai perkembangan situasi dan 

kondisi aktual. 

 
Gambar 12. Visualisasi (lanjutan) Analisis Aspek 

Komunikasi dalam Roadmap Penerapan DA Itjen 

 

Sepanjang tahun 2019, telah dilakukan 

beragam kegiatan penyampaian informasi DA di 

lingkungan Inspektorat Jenderal. Secara umum 

aspek komunikasi telah diimplementasikan 

secara efektif di fase persiapan. Namun demikian 

masih terdapat kelemahan yaitu komunikasi yang 

dilaksanakan sejauh ini dipandang masih belum 

inklusif, yaitu belum melibatkan seluruh 

stakeholders (pegawai atau auditor setiap 

inspektorat) sehingga masih terdapat pegawai 

yang tidak mendapat informasi DA.  

3.2. Praktik DA: CA dan Analisis Prediktif 

Bagian sebelumnya menguraikan aspek 

enabler: meliputi sumber daya, aspek 

organisasional, serta manajemen perubahan; dari 

kerangka konseptual penerapan DA pada 

organisasi audit intern yang tercakup dalam 

roadmap penerapan DA Itjen. Bagian ini 

menganalisis aspek hasil penerapan DA yaitu 

berupa praktik penerapan CA dan/atau analisis 

prediktif dalam kegiatan pengawasan. 

Roadmap penerapan DA Itjen secara 

eksplisit menyebutkan penerapan CA dan 

analisis prediktif, sebagaimana disampaikan 

pada bagian sebelumnya artikel ini. Namun 

demikian, terdapat perbedaan antara CA dan 

analisis prediktif, dhi target CA disajikan secara 

eksplisit yaitu sekurangnya 30 project CA atas 

proses bisnis utama Kemenkeu; sementara 

analisis prediktif tidak disajikan secara eksplisit, 

namun sebatas kebutuhan adanya kapabilitas 

penggunaan analisis prediktif dalam kegiatan 

pengawasan.  

Mengingat penerapan CA dan analisis 

prediktif (serta hasilnya) merupakan muara dari 

penerapan DA di Itjen, analisis atas aspek ini 

tidak hanya dilakukan terhadap keberadaan 

aspek dimaksud dalam roadmap, namun juga 

pada eksekusinya pada kegiatan pengawasan 

Itjen. Untuk itu, pada bagian ini disajikan 

ilustrasi dari sebagian kegiatan pengawasan 

berbasis DA yang sudah diterapkan di Itjen 

sejauh ini. Akan tetapi, mempertimbangkan 

karakteristiknya sebagai bagian dari kegiatan 

pengawasan yang bersifat rahasia, ilustrasi pada 

bagian ini tidak mencantumkan informasi 

hasil kegiatan secara rinci, namun difokuskan 

pada ikhtisar atau gambaran umum, 

pendekatan dan/atau tahapan yang 

dilakukan, serta manfaat dari penerapan DA 

dimaksud. 
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Ilustrasi kegiatan pengawasan berbasis DA 

yang sudah diimplementasikan di Itjen sejauh ini 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk umum 

yaitu: 

a. penerapan CA pada kegiatan pengawasan 

atas laporan keuangan (LK), 

b. penerapan CA pada kegiatan pengawasan 

atas proses bisnis di Kemenkeu, serta 

c. analisis prediktif pada kegiatan pengawasan 

atas proses bisnis di Kemenkeu. 

Ilustrasi dan analisis pada artikel ini memuat satu 

project dari tiap-tiap bentuk penerapan CA 

tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa 

project lainnya yang tidak diilustrasikan dan 

dianalisis dalam artikel ini. 

3.2.1. CA Analisis Kas LK BUN 

Analisis kas laporan keuangan bendahara 

umum negara (LK BUN) adalah bagian dari 

kegiatan reviu laporan keuangan atas bagian 

anggaran (BA) yang dikelola Menkeu selaku 

BUN. Analisis kas ini bertujuan memberikan 

keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian 

akun kas di LK BUN.  

Langkah kerja reviu atau pengujian pada 

analisis ini dilaksanakan berdasarkan langkah 

kerja reviu LK BUN yang terstandar. Selain itu, 

reviu LK juga dilaksanakan secara berulang 

karena merupakan kegiatan pengawasan yang 

bersifat mandatory (wajib direviu oleh APIP 

sebelum diperiksa oleh BPK-RI). Oleh karena 

itu, selaras dengan analisis di bagian sebelumnya 

(pada analisis atas “Strategi Implementasi”) 

reviu LK pemerintah (termasuk LK BUN dan dhi 

analisis kas ini) merupakan salah satu kegiatan 

pengawasan yang potensial untuk menggunakan 

pendekatan CA. 

Penerapan CA dilaksanakan dengan 

penarikan dan pengujian data transaksi kas LK 

BUN secara periodik (sesuai periode reviu LK 

BUN). Anomali atau deviasi yang ditemukan 

atas pengujian dimaksud menjadi acuan 

penentuan unit yang menjadi obyek reviu 

lapangan, yaitu unit dengan anomali yang 

material (jumlah dan nilainya). 

Penerapan CA dalam kegiatan ini 

memberikan manfaat berupa peningkatan 

efektivitas dan efisiensi kegiatan. Sebelum 

penerapan CA, reviu dilakukan atas sampel. 

Dengan CA, reviu dilakukan atas data 

populasi, dan peningkatan efektivitas dicapai 

melalui penentuan unit/satker yang menjadi 

obyek reviu lapangan yang lebih akurat 

(dibandingkan dengan menggunakan sampel 

acak). Selain itu, seluruh anomali yang 

ditemukan disampaikan kepada klien 

pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti, 

sehingga permasalahan/kelemahan penyajian 

laporan keuangan dapat diselesaikan sebelum 

dilakukan audit/pemeriksaan oleh auditor ekstern 

pemerintah. Penerapan CA juga meningkatkan 

efisiensi kegiatan reviu lapangan atas 

Laporan Keuangan UAKBUN Daerah 2019 

dan 2020 hanya dilakukan terhadap 5 s.d. 7 

Satker yang memiliki anomali signifikan 

(dengan pertimbangan sumber daya) dari 

total 34 Kanwil dan 179 Satker yang menjadi 

obyek reviu. Hal ini menurunkan kebutuhan 

alokasi sumber daya (orang-hari dan 

dana/anggaran) untuk melaksanakan kegiatan 

reviu lapangan. 

3.2.2. CA atas Penetapan Kode HS 

Penetapan Harmonized Commodity 

Description and Coding Systems (atau disebut 

juga kode HS) merupakan salah satu tahapan 

dalam proses bisnis impor. Dalam hal ini, kode 

HS merupakan acuan penetapan tarif bea masuk. 

Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan 

Itjen salah satunya bertujuan menguji konsistensi 

penetapan kode HS yang dapat berdampak pada 

penerimaan negara dari proses importasi.  

Berbeda dengan kegiatan reviu LK, audit 

terhadap penetapan kode HS (sebagai bagian dari 

audit atas pengelolaan proses layanan impor) 

bukan merupakan kegiatan pengawasan yang 

memiliki standar pengujian. Kegiatan ini juga 
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tidak bersifat mandatory. Namun demikian, 

berdasarkan hasil perencanaan tahunan yang 

menjadi acuan penentuan kebijakan pengawasan 

dan program kerja pengawasan tahunan Itjen, 

proses bisnis ini termasuk yang menjadi area 

pengawasan utama. Tim audit juga telah 

memiliki pemahaman atas tujuan proses bisnis, 

risiko, dan langkah kerja pengujian yang perlu 

dilakukan dalam kegiatan pengawasan ini. Selain 

itu, aspek penting yang memungkinkan 

penerapan CA atas proses bisnis ini adalah 

tersedianya akses data elektronis 

berkelanjutan dari klien pengawasan kepada 

Itjen.  

Secara praktis, penerapan CA diawali 

dengan identifikasi risiko-risiko operasional serta 

pengendalian yang ideal dan aktual dalam 

aktivitas atau tahapan penentuan kode HS 

dimaksud oleh tim audit dengan arahan dan 

supervisi dari pengendali teknis selaku business 

leader. Risiko dan pengendalian dimaksud 

menjadi acuan dalam penyusunan langkah kerja 

audit yang kemudian diterjemahkan menjadi 

script pengujian dengan mengacu pada kamus 

data dari klien pengawasan. Selanjutnya, script 

pengujian dieksekusi secara berkala sesuai 

kesepakatan pengaliran data dari pemilik data 

(klien pengawasan). 

 
Gambar 13. Tahapan Umum Penerapan CA 

 

Penerapan CA ini memberikan manfaat 

signifikan terhadap optimalisasi hasil 

pengawasan atas penetapan kode HS oleh 

Itjen. Berdasarkan anomali yang ditemukan 

dan diuji secara langsung dengan audit 

lapangan, terdapat perbaikan konsistensi 

penetapan HS oleh klien pengawasan yang 

berdampak pada peningkatan penerimaan 

negara dari proses layanan impor. 

3.2.3. Analisis Prediktif Pengelolaan 

Pinjaman Pemerintah untuk Proyek 

Salah satu tugas dan fungsi Kemenkeu 

adalah pengelolaan pembiayaan (pinjaman) dan 

risiko pembiayaan. Terdapat berbagai risiko 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini, termasuk 

risiko keterlambatan realisasi proyek yang 

dibiayai melalui pinjaman pemerintah, yang 

memiliki dampak finansial (denda). Proses bisnis 

ini menjadi salah satu area yang menjadi obyek 

piloting penerapan analisis prediktif Itjen di 

tahun 2019.  

Sebagaimana halnya kegiatan pengawasan 

berupa audit atau reviu, langkah awal yang 

penting adalah memahami tujuan dan risiko dari 

proses bisnis yang menjadi area pengawasan. 

Namun demikian, perbedaan dengan kegiatan 

audit atau reviu, analisis prediktif menggunakan 

pendekatan analisis modelling, yaitu 

penerapan algoritma untuk memprediksi 

ketercapaian tujuan proses bisnis atau 

keterjadian risiko pada area proses bisnis 

yang menjadi obyek kegiatan pengawasan 

berdasarkan faktor-faktor yang 

diidentifikasi. 

Dalam ilustrasi kasus ini, keterjadian 

risiko atau disebut sebagai target (variabel 

dependen) adalah keterlambatan realisasi 

proyek. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi atau disebut juga prediktor 

(variabel independen); yang antara lain 

meliputi: karakteristik lender, karakteristik 

executing agency, besaran pinjaman, 

availability period, serta jenis proyek yang 

dibiayai pinjaman. Target dan prediktor 

dimaksud diidentifikasi berdasarkan pemahaman 

proses bisnis tim audit dengan supervisi oleh 

pengendali teknis sebagai business leader. Tim 

audit menggunakan gabungan tiga algoritma 

yaitu logistic regression, random forest, dan knn 
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Classifier2, dan menghasilkan akurasi prediksi 

sebesar 88,5%. Kualitas model berupa akurasi ini 

dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan berbagai 

teknik atau metode, antara lain dengan tuning 

parameter (dari model yang digunakan), 

menggunakan alternatif algoritma lain, atau 

analisis dengan data yang lebih granular dan rich 

(memuat berbagai variabel yang bisa jadi 

relevan). Namun demikian, mengingat kegiatan 

masih dalam tahap piloting, sejauh ini belum 

dilakukan penyempurnaan model yang sudah 

dibuat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Target dan Prediktor dalam Piloting Analisis 

Prediktif Risiko Keterlambatan Realisasi Proyek yang 

Dibiayai Melalui Pinjaman Pemerintah 

 

Analisis di atas merupakan piloting 

penggunaan analisis prediktif sehingga 

tidak/belum digunakan dalam kegiatan 

pengawasan aktual. Namun demikian, hasil 

analisis ini dapat bermanfaat baik bagi kegiatan 

pengawasan Itjen (asurans dan konsultansi) 

maupun bagi klien pengawasan. Bagi Itjen, hasil 

analisis ini dapat digunakan untuk penentuan 

obyek kegiatan audit, dalam hal ini pinjaman 

yang diprediksi akan mengalami keterlambatan 

realisasi proyek. Selain itu, analisis ini juga dapat 

 
2 Logistic regression, random forest, dan knn Classifier adalah 

beberapa algoritma yang digunakan dalam analisis prediktif untuk 
memprediksi variabel independen atau target yang berupa data 

kategorikal dengan klasifikasi. Gambaran umum algoritma 

dimaksud misalnya dapat dilihat pada tautan berikut: 
https://towardsdatascience.com/comparative-study-on-classic-

dimanfaatkan untuk kegiatan konsultansi, yaitu 

untuk asistensi pengembangan decision 

support system klien pengawasan antisipasi 

permasalahan dan/atau penentuan/keputusan 

dalam menerima/menolak pengajuan pinjaman 

untuk proyek oleh instansi pemerintah (executing 

agency). 

3.2.4. Ikhtisar Analisis Praktik Penerapan 

DA 

Berdasarkan analisis atas aspek praktik, 

berupa penerapan CA dan analisis prediktif, 

terlihat bahwa kedua praktik diakomodasi dalam 

roadmap penerapan DA Itjen. Praktik CA 

dipandang telah diakomodasi dengan memadai, 

dengan pertimbangan target yang jelas dalam 

roadmap serta telah diimplementasikan dalam 

kegiatan pengawasan Itjen. Adapun analisis 

prediktif sejauh ini tidak diakomodasi dengan 

baik, yaitu tidak memiliki visi (target) yang jelas. 

Selain itu dari sisi implementasinya, analisis 

prediktif belum diimplementasikan dan baru 

berupa piloting meskipun memiliki potensi 

manfaat yang cukup signfikan. 

 
Gambar 15. Visualisasi (lanjutan) Analisis Aspek Praktik 

yaitu Penerapan CA dan Piloting Analisis Prediktif dalam 

Kegiatan Pengawasan 

 

4. Elaborasi, Simpulan, dan Keterbatasan 

4.1. Elaborasi 

Studi kasus penerapan DA di Itjen 

memberikan insight bagi inisiatif sejenis di 

machine-learning-algorithms-24f9ff6ab222, atau tautan berikut: 

https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=supplementary&
id=info:doi/10.1371/journal.pone.0094137.s001, dan dapat 

dipelajari lebih lanjut pada literatur terkait data science atau 

machine learning. 

https://towardsdatascience.com/comparative-study-on-classic-machine-learning-algorithms-24f9ff6ab222
https://towardsdatascience.com/comparative-study-on-classic-machine-learning-algorithms-24f9ff6ab222
https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=supplementary&id=info:doi/10.1371/journal.pone.0094137.s001
https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=supplementary&id=info:doi/10.1371/journal.pone.0094137.s001
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organisasi audit intern secara umum maupun 

APIP secara khusus di sektor pemerintahan. 

Secara umum, penerapan DA bagi audit intern 

bukan hanya tentang implementasi teknologi, 

namun merupakan perubahan organisasi. Salah 

satu insight yang dapat diperoleh yaitu inisiatif 

pengembangan dapat datang dari berbagai 

elemen organisasi. Dalam kasus Itjen, inisiatif 

datang dari unit penelitian dan pengembangan. 

Namun dalam konteks organisasi audit intern 

yang berbeda, inisiatif bisa dari unit teknis 

(Inspektorat yang melakukan kegiatan 

pengawasan atas proses bisnis)3, unit TIK, atau 

unit organisasi dan tata laksana. Pada akhirnya 

elemen penting dalam perubahan organisasi 

adalah sinergi dan kolaborasi.  

Dalam artikel ini, terdapat beberapa ilustrasi 

kolaborasi yang diterapkan. Sebagai contoh, 

pengembangan SDM dilakukan dari mulai 

penyusunan kerangka kompetensi, kurikulum 

pendidikan dan pelatihan (diklat) yang 

melibatkan unit inisiator, unit pengelolaan SDM, 

hingga unit ekstern dari Itjen selaku APIP, yaitu 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

(BPPK). Penerapan CA juga dimungkinkan 

dengan pengaliran data untuk kegiatan 

pengawasan yang melibatkan unit pemilik data 

(klien pengawasan), unit TIK di Itjen sendiri 

maupun unit TIK Kemenkeu (Pusat Sistem 

Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusintek, 

Sekretariat Jenderal Kemenkeu). Dari sudut 

pandang intern, kolaborasi juga diwujudkan 

antara unit litbang selaku inisiator dengan unit 

teknis (Inspektorat proses bisnis) selaku inisiator.  

Dalam tataran yang lebih teknis, penerapan 

DA juga memerlukan kolaborasi peran 

seluruh anggota organisasi. Dapat dipahami 

bahwa DA identik dengan teknologi informasi, 

sehingga diasumsikan bahwa peran terbesar 

adalah pada generasi dengan tingkat literasi 

 
3 Itjen Kemenkeu memiliki unit (Inspektorat) yang memiliki tugas 

pengawasan atas proses bisnis (misalnya: Inspektorat II 

melakukan pengawasan atas fungsi kepabeanan dan cukai), serta 
unit khusus yang melakukan fungsi penelitian dan pengembangan 

teknologi yang tinggi. Namun demikian, 

sebagaimana diuraikan dalam analisis kasus 

bagian 3 artikel ini, faktor penting dalam 

penerapan DA adalah pemahaman proses bisnis 

dan risiko klien pengawasan, yang lazimnya 

dimiliki oleh auditor senior sebagai BL dari 

pengalaman panjangnya di bidang audit (atau 

kegiatan pengawasan secara umum). 

Pemahaman atas proses bisnis dan risiko 

dimaksud kemudian diterjemahkan menjadi 

script pengujian (yang bersifat teknis) oleh DS 

dan DE. Oleh karena itu, penerapan DA 

memerlukan keterlibatan aktif dari segenap 

anggota organisasi agar dapat diterapkan dengan 

efektif dan memberikan manfaat optimal. 

Lebih lanjut, selain aspek-aspek 

sebagaimana disajikan dalam kerangka 

konseptual (bagian 2 artikel ini), Itjen juga 

menerapkan aspek-aspek lain sebagai bagian dari 

pengembangan DA. Itjen secara aktif memantau 

perkembangan capaian aktivitas-aktivitas 

terkait penerapan DA sebagai bagian dari 

pengelolaan kinerja sebagai indikator kinerja 

utama (IKU), misalnya berupa target piloting 

analisis prediktif dan penerapan CA. Roadmap 

penerapan DA Itjen juga memuat kegiatan 

evaluasi di tiap fasenya. Hal ini memberikan 

penekanan bahwa roadmap bukanlah “benda 

mati” atau “sakral”, namun memiliki ruang untuk 

penyesuaian dengan konteks lingkungan terbaru. 

Selain itu, evaluasi juga penting untuk 

mengidentifikasi penyebab sekaligus 

menentukan tindakan yang tepat atas deviasi 

yang terjadi (dari rencana dalam roadmap). 

Dari sisi substansi, penerapan CA dan 

analisis prediktif oleh Itjen dilaksanakan 

sesuai dengan konteks dan karakteristik klien 

pengawasan Itjen. Misalnya, pengaliran data 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan siklus 

proses bisnis klien pengawasan. Hal ini 

(baik terkait pengawasan intern secara umum oleh Inspektorat VII, 

maupun secara khusus terkait pengembangan audit terhadap dan 

berbasis teknologi informasi oleh unit audit TI (salah satu 
kelompok JFA di Inspektorat VII)).  
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mengantisipasi risiko operasional yang dihadapi 

klien pengawasan berupa beban kerja 

infrastruktur pengolahan datanya, namun tetap 

menjaga efektivitas kegiatan pengawasan dengan 

CA. Demikian halnya dengan piloting analisis 

prediktif yang dilakukan dengan 

mempertimbangkan sudut pandang klien 

pengawasan (tujuan dan risiko proses bisnis), 

sehingga hasil analisis memberikan nilai tambah 

yang optimal bagi klien pengawasan. 

 

4.2. Simpulan 

Analisis atas penerapan DA di Itjen 

dilakukan berdasarkan kerangka konseptual yang 

disintesis dari berbagai literatur akademik 

maupun profesional yang relevan.  Sebagai acuan 

penerapan DA oleh organisasi audit intern, 

kerangka konseptual dimaksud setidaknya 

mencakup aspek utama yaitu: 

a. praktik, yang meliputi penerapan CA dan 

analisis prediktif dalam kegiatan 

pengawasan; 

Serta tiga aspek enabler, yang meliputi 

b. sumber daya, baik itu SDM, akses data, serta 

infrastruktur dan teknologi; 

c. aspek organisasional seperti strategi 

organisasi, kebijakan, hingga prosedur 

penggunaan DA dalam kegiatan 

pengawasan; dan 

d. manajemen perubahan yang mencakup 

strategi implementasi, visi yang jelas, 

strategi komunikasi, serta milestone dan 

quick-wins. 

Mengacu pada kerangka konseptual 

dimaksud, penerapan DA Itjen berupa 

implementasi roadmap dipandang memiliki 

kelebihan namun juga memiliki aspek yang dapat 

ditingkatkan. 

Itjen bisa jadi merupakan pionir penerapan 

DA sebagai inisiatif transformasi organisasi (dan 

bukan sebagai sebuah proyek jangka pendek) di 

APIP atau bahkan organisasi audit intern di 

Indonesia. Selain itu, rencana penerapan DA di 

Itjen dalam roadmap telah mengakomodasi 

sebagian besar aspek-aspek penting dari 

penerapan DA, dari praktik hingga manajemen 

perubahan, dengan cukup baik. Manfaat dari 

penerapan DA juga sudah mulai dirasakan Itjen 

(dan klien pengawasannya). Hal-hal tersebut 

mengindikasikan kelebihan penerapan DA oleh 

Itjen sejauh ini. 

Namun demikian, terdapat hal-hal yang 

dapat ditingkatkan agar penerapan DA di Itjen 

lebih optimal dan berkelanjutan. Beberapa aspek 

penting dalam kerangka konseptual penerapan 

DA belum diakomodasi dengan memadai, seperti 

visi dan strategi komunikasi. Selain itu, 

berdasarkan hasil evaluasi roadmap, terdapat 

beberapa aspek yang belum diimplementasikan 

dengan baik sejauh ini (di fase persiapan).  

Kelebihan dan kekurangan dalam penerapan 

DA Itjen dimaksud dapat menjadi referensi 

inisiatif serupa bagi organisasi audit intern secara 

umum maupun APIP secara khusus. Namun yang 

juga penting adalah, insight berupa aspek-aspek 

penting dan dinamika yang perlu diantisipasi, 

sebagai berikut. 

a. Akses data elektronis klien pengawasan 

merupakan komponen utama dalam 

penerapan DA. Selain akses, aspek penting 

lainnya dari data adalah tingkat granularitas 

dan richness dari data yang digunakan dalam 

penerapan DA.  

b. Aspek penting lainnya yang juga secara tidak 

langsung berhubungan dengan akses data 

adalah sinergi dan kolaborasi dengan 

seluruh pihak yang terlibat, baik intern 

maupun ekstern (dari sudut pandang 

organisasi audit intern). Dari sisi intern, 

penerapan DA melibatkan anggota 

organisasi dari berbagai tingkatan (teknis 

hingga manajerial, termasuk eksekutif untuk 

penetapan strategi jangka panjang seperti 

roadmap), serta dari berbagai unit (unit 

litbang, unit SDM, unit TIK). Dari sisi 

ekstern, organisasi audit perlu bekerja sama 
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setidaknya dengan klien pengawasan selaku 

pemilik data. 

c. Sebagai sebuah inisiatif, penerapan DA 

dapat dimulai dalam skala terbatas dan 

ditingkatkan sesuai dengan tingkat 

keberhasilan dan ketersediaan sumber 

daya organisasi. Dalam hal ini, pendekatan 

piloting juga dapat menjadi altenatif untuk 

mengantisipasi risiko kegagalan dan 

investasi di fase awal inisiatif. 

d. Hal terpenting dari sebuah inovasi (termasuk 

dalam hal ini adalah penerapan DA dalam 

kegiatan pengawasan) adalah hasil atau 

manfaat yang diperoleh. Dalam hal ini, 

manfaat penerapan DA setidaknya 

berupa meliputi dua hal berikut. 

1) Peningkatan efisiensi berupa 

penurunan kebutuhan alokasi sumber 

daya untuk kegiatan pengawasan, dan 

di saat yang sama meningkatkan 

cakupan (lingkup) kegiatan pengawasan, 

hingga mencakup data populasi. 

Peningkatan efisiensi ini memberikan 

kesempatan bagi organisasi audit 

intern untuk menggunakan sumber 

dayanya pada area pengawsan yang 

lebih strategis, misalnya audit sumber 

daya manusia atau audit budaya yang 

kompleks dan tidak bisa sepenuhnya 

digantikan teknologi. Secara khusus 

dalam konteks APIP, efisiensi dari 

penerapan DA ini memungkinkan 

APIP memenuhi berbagai kegiatan 

pengawasan yang bersifat mandatory 

dan bisa jadi cukup menyedot sumber 

daya, misalnya reviu SAKIP atau 

penilaian WBK/WBBM. 

2) Peningkatan efektivitas kegiatan 

pengawasan, berupa rekomendasi 

yang lebih akurat dan lengkap (atas 

data populasi), dan bahkan 

memprediksi keterjadian risiko 

sehingga membantu klien pengawasan 

dalam mengantisipasi risiko 

dimaksud sebelum terjadi. Pendekatan 

ini juga bermanfaat dalam kegiatan 

konsultansi sebagaimana diilustrasikan 

dalam kasus analisis prediktif yang 

dianalisis pada artikel ini. 

4.3. Keterbatasan dan Studi Lanjutan 

Artikel ini memiliki berbagai keterbatasan 

yang perlu dipertimbangkan sekaligus 

merupakan peluang penelitian lebih lanjut di 

bidang DA dan audit intern, antara lain sebagai 

berikut.  

a. Analisis dilakukan terhadap kasus spesifik 

dengan konteks yang spesifik pula (Itjen 

Kemenkeu, dengan berbagai 

karakteristiknya). Oleh karena itu, penelitian 

selanjutnya dapat dilakukan terhadap kasus 

dengan konteks yang berbeda atau pada 

beberapa kasus sekaligus, untuk memperoleh 

insight yang representatif dan komprehensif. 

b. Penerapan DA di Itjen masih dalam tahap 

persiapan, sehingga penelitian lebih lanjut 

dapat dilakukan pada organisasi yang telah 

sepenuhnya menerapkan DA, untuk dapat 

menilai keseluruhan dinamika dalam proses 

penerapan DA bagi organisasi audit intern. 

c. Piloting penerapan analisis prediktif 

memberikan ide inovasi yang menarik untuk 

dapat diperdalam dan dipraktikan oleh 

organisasi audit intern.  

d. Selain itu, salah satu keterbatasan utama dari 

artikel ini adalah tidak semua informasi, 

terutama informasi rinci dari kasus 

penerapan DA, dapat disajikan karena 

merupakan informasi sensitif dari hasil 

kegiatan pengawasan Itjen. Namun 

demikian, informasi yang disajikan 

dipandang memberikan gambaran yang 

memadai mengenai praktik dari penerapan 

CA dan analisis prediktif di Itjen. 
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unit Itjen Kemenkeu sesuai arahan dari jajaran 

pimpinan Itjen Kemenkeu. 

Secara khusus ucapan terima kasih 

diberikan kepada kontributor kegiatan terkait 

pengembangan DA Itjen antara lain: 

a. unit audit TIK Itjen; 

b. tim penyusun kajian implementasi TABK 

tahun 2018; 

c. tim pengembangan CA dan DA Itjen TA 

2018 – 2020; 

d. tim evaluasi implementasi roadmap 
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Abstrak 

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sebuah tantangan tersendiri 

bagi pemerintah daerah. Terdapat banyak kesulitan yang diungkapkan oleh para pegawai yang 

ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP terkait hambatan yang tidak disadari ketika 

membangun infrastruktur SPIP dengan menggunakan cara-cara konvensional. Penelitian ini 

menawarkan sains servis sebagai sebuah alternatif untuk menghadapi resistensi organisasi. Sains 

servis menekankan kepada penciptaan nilai (value co-creation) diantara para aktor utama yang dapat 

membuat membangun infrastruktur SPIP menjadi lebih mudah. Wawancara mendalam dilakukan 

dalam penelitian ini untuk melihat perspektif dari tiga sisi: counterpart, assessor, dan auditor BPKP. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan pemerintah daerah saat ini kurang 

memfasilitasi pengambangan infrastruktur SPIP. Model value co-creation disarankan sebagai solusi 

yang menjanjikan untuk membangun infrastruktur SPIP yang kokoh. 

 

Kata Kunci: government internal control system, service logic, value orchestration platform 

 

Abstract 

The implementation of Government Internal Control System (GICS) is a challenge for local 

governments. Numerous expressions are shown by the lower level of local governments about the 

unseen barriers when building GICS infrastructure with conventional treatments. This study 

proposes service science as an alternative way to challenge the organizational resistance. Service 

science emphasizes on the value co-creation between the key actors that can make it easier to build 

the GICS infrastructure. In-depth interviews were conducted to gain three different perspectives, i.e. 

the counterparts, assessors, and BPKP auditors, to dig deeper into dealing with GICS experiences 

in the field. The results of this study indicate that the current workplace environment in the sample 

local government will not facilitate to development of GICS infrastructure. A value co-creation 

model nominated in this study denotes a promising solution for building a robust GICS 

infrastructure. 

 

Keywords: government internal control system, service logic, value orchestration platform. 

 

1. Introduction 

The emergence of NPM in the late 1970s 

has opened a new path to the theory of public 

management. However, even after years of its 

implementation, the success of NPM has yet 

been in question. As stated by Osborne (2010), 

much of the criticism of NPM focuses on how 

it fails to capture the complex realities of the 

design, delivery, and management of public 

services in the twenty-first century. According 

to Flynn (2002), NPM tries to adopt some 

private sector practices. However, most areas of 

public service practices have several obstacles 
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in the political, ethical, institutional, and social 

dimensions which make the implementation of 

NPM almost unsuccessful (Pollitt, 1990; 

Armstrong, 1998). Moreover, all public service 

interventions should take into consideration 

each context; it is not a one-size-fits-all 

approach (Pollitt, 2013). Since 2008, the 

Indonesian government has issued regulations 

concerning the Government Internal Control 

System (GICS) which are implemented in 

ministries and local governments. The Finance 

and Development Supervisory Board (BPKP) 

of the Republic of Indonesia as the organization 

chosen by the president to oversee GICS could 

barely meet the implementation target since 

fewer than 75% of local governments passed 

the Level 3 of GICS. 

From the perspective of NPM, GICS has 

fulfilled the theoretical characteristics with a 

focus on the efficiency of service units in the 

delivery of public services (Lapenta et al., 

2012). GICS has its own performance 

measurements in each organization, i.e. the 

local governments and BPKP. However, those 

performance measurements are still facing 

difficulties in eliminating the barriers or 

obstacles in achieving the targets of GICS. At 

the end of 2019, fewer than 75% of local 

governments had achieved Level 3 of GICS as 

stated in the National Medium Term 

Development Plan (RPJMN) of 2015-2019, 

meaning that GICS failed to reach its target. 

According to Ompusunggu and Salomo (2019), 

this is due to various factors such as failure in 

the translation of orders and management 

neglect. Meanwhile, Anindyajati and Dharma 

(2019) revealed another factor, namely 

insufficient understanding due to the lack of 

professionalism of the apparatus. 

GICS is also based on the quality of the 

evidence in the form of documents that NPM 

barely explains. For example, in 2019 there 

were four local governments issued the GICS 

self-assessment reports. Those reports stated 

that their GICS infrastructure meets the 

indicators of being at Level 3. This statement 

contradicts the review reports of BPKP 

Representative Office stating that the local 

governments failed to “pass Level 3” (Table 1). 

Those reports found that the local governments 

presented many of the documents reported as 

evidence from 25 sub-indicators of GICS 

incorrectly. This indicates that there are several 

obstacles in the implementation of NPM such 

as managerialism and performance 

management (Tabrizi et al., 2018). 

The current implementation of GICS 

strategies in most local governments relies on 

direct instructions from the governor/mayor/ 

regent. This condition is related to several 

characteristics of Weberian Bureaucracy, 

namely: 1) a hierarchical structure that involves 

the delegation of authority from the top to the 

bottom of an organization; and 2) a series of 
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official divisions or offices, each of which has 

defined duties and responsibilities (Santoso, 

1995). The organizational perspective focuses 

on how to achieve the highest efficiency by 

three relative authorities, namely charismatic, 

traditional, and legal or rational-legal (Lane, 

2002). In the context of GICS implementation, 

the local government leadership instructs the 

heads of bureaus/agencies to build 

infrastructure in each local government sub-

agency. Nevertheless, GICS targets are set with 

the targets of the local government as an 

institution. This means that those targets are 

unattached to the performance goals of the 

employees as individuals or the sub-agencies of 

the local government. The implementation of 

GICS is based on the needs of the 

governor/regent/mayor for the achievement of 

targets and the instructions. Siagian in 

Muhammad (2002) explained that the ideal 

bureaucracy needs to have several principles, 

such as the clarity of activities, to reach its 

highest efficiency, effectiveness, and 

productivity. In most cases, the middle layer of 

the management in each bureau/agency tends to 

define the leader’s instructions as carrying out 

numerous activities of finding or producing 

documents as GICS evidence based on a sample 

of fiscal years. 

A limitation of Weber’s bureaucratic 

model is the lack of awareness of the role of 

informal organizations in meeting their targets 

(Al-Habil, 2010). While focusing solely on 

rules and hierarchies, informal aspects such as 

employee relations, leadership, and motivation 

are often unnoticed. Despite being well-

recognized in the field of management, these 

informal aspects of organization are not seen in 

Weber’s bureaucracy model. Banards (1996) 

argued that informal organizations are highly 

needed to complement the formal 

organizations.  

The duties of public officials are purely 

administrative, involving manual consultation 

and following only the established procedures. 

There is little assessment involved and no 

creativity other than finding the right page from 

the manual. Administrators are by definition not 

responsible for results; one of the best ways of 

thinking allows them to avoid responsibility 

altogether. 

The implementation of GICS in local 

governments faces various obstacles due to its 

complex nature. Building a GICS infrastructure 

is not as easy as it seems. The charismatic 

leadership or performance targets attached to 

the local governments are far from being 

sufficient to build a rigid GICS infrastructure. If 

this condition is ignored, the implementation of 

GICS will become the iceberg phenomenon; 

people will merely know that certain local 

government is declared as Level 3 or above, but 

the built infrastructure behind this declaration 

will never been known to public.  

The objective of this study is to find a 

solution to overcome the barriers to the 

implementation of GICS from the literature in 

the field of management. The school of 

management thought has influenced the 

development of public administration theory, 

such as the writings of Auguste Comte, 

Woodrow Wilson, and Frank Goodnow. In the 

current situation, there is an urgent need for 

scholars to come up with a universal 

administrative paradigm that will function 

effectively and efficiently to confront the 

challenges (Kabiru, 2020). Therefore, the goal 

of this study is to analyze and develop the 

model of value orchestration platform for the 

implementation of GICS and find alternative 
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solutions to the shortcomings of the old public 

management (OPM) and new public 

management (NPM) theories and their 

applications. To achieve this goal, the research 

questions are set as follows: 

a. Who are the key stakeholders in the 

implementation of GICS in the local 

government? 

b. How is the interaction among the 

stakeholders in the implementation of 

GICS? 

c. How can the value co-creation process 

become a solution in the context of the 

implementation of GICS? 

2. Literature Review 

Service Science: Value Co-creation and 

Value Orchestration Platform. 

Service science is a new field of 

management, specifically in the marketing 

research area. In general, service science is a 

branch of science that deals with exchange 

interactions between providers and customers. 

According to Gardley (2002), the service 

relationship that happens between providers 

and customers to reach certain targets is called 

value co-creation. While goods-dominant (G-

D) logic divides goods and services, service-

dominant (S-D) logic describes services as 

exchange values from the perspective of one 

actor to another. That means every interaction 

is a service regardless of the exchange of goods 

or services. The striking difference between G-

D logic and S-D logic occurs on the basis of 

exchange. The main view of S-D logic is on the 

process of implementing the actors’ knowledge 

and skills to make an impact on the other actors, 

while the main view of G-D logic is on the 

exchanges of goods or services (Vargo, Lusch, 

& Akaka, 2010). 

According to Vargo, Lusch, & Akaka 

(2010), service system is a value generation 

from people, technology, and value 

propositions. Valio, Maglio, & Akaka (2008) 

argued that the value of the service relationship 

between the actors is co-created from the 

reciprocal interaction and determined by the 

needs of the customers. Since the critical point 

in this perspective is the sharing of benefits, 

either skill or knowledge becomes crucial in the 

establishment of value over goods to meet 

customers' achievements. In a value proposition 

creation process, both actors should consider 

the perspectives of the other party. In the 

context of GICS, BPKP provincial 

representation office must find and consider the 

needs of the local government, and vice versa. 

Co-creation is a process of understanding 

customers' expectations by the providers. To 

make this happen, the Model of Value Co-

creation Process defined by Galbrun & Kijima 

(2009) contemplates how to meet those needs. 

This process model consists of four phases, 

namely co-experience, co-definition, co-

elevation, and co-development. 

The interaction between actors ought to be 

facilitated by a service platform. Lusch & 

Nambisan (2015) described this service 

platform as a modular structure that subsists 

with multiple resources and facilitates the 

exchange interactions between the actors and 

the resources. This platform will help the co-

creation process effectively. Kijima & Arai 

(2016) proposed a useful value orchestration 

platform to help stakeholders meet their needs. 

Value orchestration platform acts as a medium 

that facilitates the value co-creation process. 

The model accommodates both the customer 

and the provider in a two-layer platform 

(Kijima, Rintamki, & Mitronen, 2012). The 
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upper layer is where the actors from both sides 

interact, while the lower layer persuades both 

actors to go deeper. 

 

Previous Studies on the Influential Factors in 

the Process of GICS Implementation  

To understand the value co-creation 

process in the implementation of GICS, it is 

extremely needed to first comprehend the cycle 

of GICS implementation strategies in local 

governments. From the BPKP strategic 

planning document, it can be concluded that the 

steps for the implementation of GICS in local 

governments are as follows: 

a. Technical assistance of GICS by BPKP 

provincial representative offices; 

b. Implementation of GICS by local 

government bureaus/agencies; 

c. Self-assessment of GICS by the local 

governance inspectorate; 

d. Evaluation of the self-assessment reports 

by BPKP provincial representative offices; 

The quality assurance of the evaluation 

reports is carried out by the Deputy of the 

Supervision of the Local Government Financial 

Management. The process of GICS mechanism 

has a critical point in its implementation by 

bureaus/agencies within the local government 

body. If the system is never built but the 

document is enclosed as evidence in the self-

assessment and evaluation process, it may lead 

to misleading and incorrect results. The process 

of GICS can be seen in the Figure 2. 

The implementation process of GICS 

becomes a model based for developing the 

value co-creation framework. The factor 

identification phase is vital to analyze the 

relation between the actors through the model. 

The relations indicate what types of service are 

provided between them.  

The first influential factor found in a 

previous study is the organizational 

commitment in the GICS area (Handayani et al., 

2020). Meanwhile, Sadjiarto (2008) argued that 

organizations should consider not only the 

budget and high quality of human resources, but 

also the political factors such as the culture of 

the organization. Utilitarianism in 

organizations is related to achieving 

stakeholders’ eagerness (Adams & Balfour, 

2015). Hidden utilitarianism can have an impact 

on the accomplishment of targets while 

overriding the quality of the process. Moreover, 

it promotes the improvement of individual 

performance (Wardhana, Rasmini & Astika, 

2015). 

Organizational commitment has various 

and broad definitions. According to Luthans 

(2010), organizational commitment is the 

willingness to exert a high level of effort on 

behalf of the organization. This indicates 

employees’ commitment to provide assistances 

and remain loyal to the organization. Robbins 

and Judge (2008) divided organizational 

commitment into three types: affective 

commitment, continuance commitment, and 

normative commitment. The explanations of 

these three types of organizational commitment 

are emotional feelings, choices of benefits, and 

employees’ loyalty, respectively. 
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The other influential factors are knowledge 

transfer and collective learning. These factors 

emerge due to the services of BPKP to help 

local governments understand GICS through 

technical assistance. Knowledge transfer is a 

process of sharing experiences from one group 

to another (Hasal et al., 2013). The quality of 

the process is influenced by the employees as 

individuals attributed to experiences, values, 

motivations, and beliefs (Albino, Garavelli, & 

Gorgolione; 2004). Unwillingness to share is 

the dominant barrier to knowledge transfer 

(Lam & Lambermont-Ford, 2010). In addition, 

social interactions within the organization and 

personal understanding become the major 

points of the transfer process (Wilkesmann & 

Wilkesmann, 2011). 

Collective learning or organizational 

learning is the process of transforming 

experiences into useful knowledge for 

individuals, groups, and organizations. The 

social context of strategic learning can be seen 

at the levels of communities of practice, cross-

functional teams, and individuals (Cross & 

Israelit, 2000). There are several barriers to 

collective learning, namely skepticism, 

ignorance, conflict of interest, trust, neglect, 

and a feeling of knowing (Lawson & Lorenz, 

1999). 

 

Value Co-creation in the Implementation of 

GICS  

In the context of GICS, the influential 

factors are shown in the proposed conceptual 

framework (Figure 3). In the value co-creation 

process, both providers and customers need to 

study the dynamic process of interaction 

between them. This comprehension will help in 

understanding the service science. 

An individual needs to adopt the paradigm 

of S-D logic which relies on the exchange of 

services in the process of GSIC 

implementation. There are ten basic premises 

described by Vargo, Maglio, & Akaka (2008) to 

comprehend the S-D logic (Appendix 1). The 

conceptual framework displayed in Figure 3 

shows the three types of service exchange from 

the perspective of S-D logic. 

The first service exchange is knowledge 

transfer, namely the experiences supplied by 

BPKP in its technical assistance activities. 

BPKP provides this service for the local 

government and the knowledge is received by 

the inspectorate auditors and the representatives 

from each bureau/agency as the participants. In 

this context, the acknowledgement of 

participants is divided into two types of 

motivation for their attendance, i.e. willingly 

and unwillingly, to accept the knowledge or 

information being transferred. Service 

exchange occurs when the participants are 

willing to attend the technical assistance 

activities. 

The second service exchange is collective 

learning. This service should be exchanged 

between the participants of the technical 

assistance activities and the management 

officials and staffs related to the 

implementation of GICS in each 

bureau/agency. Collective learning is needed to 
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bring about the comprehension as the 

foundation in every bureau/agency. 

The last service exchange is the 

organizational commitment. This service 

should be exchanged between BPKP 

representative offices (as well as the technical 

assistance teams) and the local governments. 

Organizational commitment becomes the 

dominant factor in the success of achieving the 

targets of GICS by building a strong GICS 

foundation. 

 

3. Methodology 

The government of District A is one of the 

many local governments that did not meet their 

targets as stated in the Level 3 of GICS 

stipulated at the end of 2019. In 2019, both the 

government of District A and BPKP 

Representative Office for this district conducted 

more activities than the other local 

governments, such as GICS technical assistance 

activities, additional GICS monitoring handled 

by BPKP Representative Office, additional 

socialization, bureau/agency visits by the 

inspectorate, BPKP-Regent briefing with the 

heads of all bureaus/agencies, and additional 

budget procurement for GICS implementation 

purposes. However, those efforts proved 

fruitless.  

This study applied qualitative method to 

broaden the understanding of the main cause of 

the failure to achieve GICS targets. In-depth 

interviews were conducted with three categories 

of respondents; they were five officers in the 

bureau/agency as the implementers or 

counterparts, four auditors in the inspectorate as 

the self-assessors of GICS, and three auditors in 

BPKP provincial representative office as the 

evaluators of GICS. The interviews were 

recorded, transcribed, coded, and analyzed 

using qualitative data analysis software – 

MAXQDA. 

Triangulation is needed to support the 

interview analysis. Several documents were 

collected and observed to confirm the substance 

of the results of the interview analysis. The 

technical assistance reports and auditors’ 

archives contain evidence of the technical 

assistance process carried out in the government 

body of District A. In addition, there were 

documents of attendance, correspondence 

between the Regent/Inspector to the officials in 

the bureaus/agencies, and worksheets for 

assessors – counterparts when undertaking the 

preparation of GICS in their respective offices. 

Budget documents at local government level 

and bureau/agency level were also gathered to 

confirm the budget for the service exchanges. 

4. Result and Analysis Knowledge 

Transfer 

The transfer of knowledge from BPKP 

Representative Office for District A to the 

government of District A occurred in the 

technical assistance programs. On average, only 

four to six GICS technical assistance programs 

for several local governments in X Province 

were included in the annual supervisory activity 
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program. No more than 60% of the local 

government population could be served each 

year. 

For both self-assessors and counterparts, 

knowledge transfer through technical assistance 

activity was well implemented. The delivery of 

GICS material was considered clear. The 

weaknesses in the process of knowledge 

transfer were the consistency of learning 

strategies, material assessment, and frequency. 

“The documents provided as evidence 

within our local government changes frequently 

upon request. We need consistency from the 

BPKP team.” – Assessor 1 

“So far, the BPKP team has delivered the 

materials with a one-way approach. It only 

affects people who are fast learners, so it is still 

rather difficult for us to implement GICS in the 

organization.” – Assessor 3 

“The program is good but less intense. I 

recommend that the program be conducted on 

a quarterly basis. Hopefully, it can increase the 

willingness of the organization to implement 

GICS.” – Assessor 4 

Delegated participants become the 

dominant barrier to the knowledge transfer. The 

lack of understanding of GICS leads to the 

tendency for management neglect. Instead of 

authorized officials such as the heads of the 

planning sub-divisions, the bureaus/agencies 

often send their staff or contract workers as 

technical assistance participants. 

“For me, the program is good enough. The 

problem lies with another apparatus delegated 

from each bureau/agency.” – Apparatus 3 

“In addition to the insufficient frequency, 

the adequacy of local government planning is 

also lacking. Those sent to the technical 

assistance are there only to fulfill the requested 

quota, e.g. the ones who were free from duty. 

This will have no impact on the implementation 

of GICS in those bureaus/agencies.” – 

Evaluator 1 

From the interviews, it can be concluded 

that the process of knowledge transfer still 

requires evaluations. The absence of sharing of 

benefits and resources between BPKP 

Representative Office and the local government 

prevents the occurrence of value co-creation. 

The documents of attendance presented by 

the auditors at the Inspectorate confirm how the 

bureau/agency is represented in the technical 

assistance activities. Less than fifty percent of 

the attendees were authorized officials who 

meet the requirements stated in the invitation 

letter. Most of them were contract staff and 

part-time workers, while the ones being 

required to be present were officials such as the 

secretary of the bureau/agency and/or the head 

of the planning and reporting sub-division. 

Besides, the instructions of the Regent to the 

heads of the bureaus/agencies in the opening 

segment were not taken seriously to prepare for 

the implementation of GICS in their respective 

bureau/agency. 

 S-D logic is about the exchange of 

services between those actors. From the 

knowledge transfer explanation above, it is 

known that only the representatives of BPKP 

teams were dominant in providing services. The 

unfulfilled requirement of technical assistance 

attendees and the indirect neglect of the 

Regent’s instructions by the majority of 

bureaus/agencies are the main causes for the 

failure to co-create value to support the 

implementation of GICS. 

Collective Learning 

All participants sent by the 

bureaus/agencies to attend the technical 

assistance of GICS should share the knowledge 
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with the officials in their respective 

bureau/agency. It can be done through various 

media, such as meetings, socialization, internal 

workshops, and many others. The perspectives 

of both the evaluators and the assessors explain 

the skepticism to this topic. From the 

interviews, it is found that collective learning 

did not occur at all. 

“Usually, we are only given the simple 

information from the technical assistance. The 

business process to pass on the knowledge 

about GICS is unavailable; another factor is the 

quality of our human resources. However, the 

fulfillment of document evidence is still going.” 

– Apparatus 2 

“The person in charge to deliver the 

information for the head of each division is Mrs. 

Titin. She is the head of the planning sub-

division. The required documents of GICS are 

requested to every division.” – Apparatus 4 

“After the technical assistance is 

conducted, there is no follow-up in our agency. 

Human resources are also insufficient in our 

agency. Besides, there is a lack of awareness 

and willingness to implement GICS in our 

agency.” - Apparatus 5 

The results of the interviews about 

collective learning show that the collective or 

organizational learning in the bureaus/agencies 

did not work as it should. This condition has an 

impact on every official who are obliged to 

study and implement GICS; it will be difficult 

to them to understand how important GICS is 

and why it should be built in the 

government.There was no field evidence from 

the preparation of GICS and the 

implementation worksheets showing collective 

learning as a service that occurred in each 

bureau/agency were also not found. The 

available worksheets that mostly revealed the 

GICS evidence documents were collected and 

checked. The absence of activities for collective 

learning purposes strengthens the argument that 

this service exchange and the value co-creation 

did not occur. In other words, the management 

officials and staff responsible for implementing 

GICS and building its infrastructure will never 

understand the right strategies to implement 

GICS. 

Organizational Commitment 

Organizational commitment is the fuel 

for the implementation of GICS. Even if the 

processes of knowledge transfer and collective 

learning occur in the local government without 

any flaws, GICS can never be implemented 

without the commitment of every official. The 

fulfillment of GICS documents may be 

possible, but the system itself is never built in 

the government. The interview excerpts below 

show how the organizational commitment in 

the government of District A is still far from 

expectations. 

“There is no such commitment in the 

local government. They are still implementing 

GICS only upon the instructions of the Regent.” 

– Evaluator 1 

“The work culture in our government is to 

carry out the task only when asked to. Besides, 

this is due to the limited human resources.” – 

Assessor 3 

“The commitment of the local government 

I mean is just a formality. If the Regent was 

really willing to implement GICS, he/she would 

come to BPKP Representative Office for 

consultation, or, the local government should 

follow up on the previous evaluation report. 

However, in reality, it was never followed up.” 

– Evaluator 2 

The lack of organizational commitment 

in local government makes it easier to define 
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the key stakeholders in the context of GICS 

implementation. Based on the organizational 

culture and work culture of the local 

government, most of the discussions mentioned 

the Regent as the primary stakeholder who 

assigns tasks to each bureau/agency. 

“It can be said that the commitment of 

our government has not been maximal because 

it still depends on the political will. Moreover, 

almost 80% of the heads of bureaus/agencies 

tend to retire in no more than 2 years. In this 

condition, the commitment lies only with the 

Regent; it is not strong at all. Only a few of 

bureaus/agencies want to change for the 

better.” - Apparatus 2 

“If there is no instruction from their boss, 

everyone will be busy on their own. Supports 

are therefore needed from the heads of their 

respective bureau/agency.” – Apparatus 4 

“…. must be from the top of the 

management, such as the Regent or Regional 

Secretary. At least bureau/agency will carry out 

direct instruction and that should be equipped 

with sufficient budget.” –Evaluator 2 

Charismatic leaders and hierarchical 

structures in the government which are parts of 

Weberian Bureaucracy show their weaknesses 

in the context of GICS implementation. Every 

bureau/agency relies on continuous instructions 

and supervisions of the Regent which is too 

good to be true. Commitment as a service is also 

lacking in terms of budget. The budget as a 

service exchange that represents the 

organizational commitment did not occur 

between the government of District A and 

BPKP Representation Office for District A. The 

value co-creation will not emerge without any 

service exchange and this GICS cycle will be 

restricted every year in the fulfillment of 

documents and the attendance at routine 

activities. 

The Implementation Strategy of GICS from 

the Perspective of Service Science 

The results of this study indicate that the 

ideal condition of the knowledge transfer meets 

its quality, but the frequency of the activities 

still needs to be increased. In addition, the ideal 

conditions of organizational commitment and 

collective learning are barely at their best. The 

model presented in Figure 3 becomes the basic 

model as the proposed solution. By examining 

the results of the interviews, a solution for the 

current implementation of GICS in local 

government can be obtained. Three aspects, 

namely knowledge transfer, collective learning, 

and organizational commitment, will be 

developed from the perspective of service 

science. 

 Value co-creation means that several 

factors should be embedded in the model. 

Mutual benefits, resource sharing, integrated 

systems, and win-win solutions are the 

objectives of proposing value co-creation. It is 

important to consider the needs of every 

stakeholder in the system to achieve their own 

goals. As mentioned previously in Section 2, 

there are three stakeholders in the 

implementation of GICS, namely: BPKP 

appointed as the evaluator (and as the speaker 

in the technical assistance activities), 

Inspectorate assigned as the self-assessor and 

the official from each bureau/agency as the 

counterpart who implements GICS in their 

respective institution. 

 The first is the knowledge transfer. This 

activity is the first step in the implementation of 

GICS. BPKP as the internal auditor of the 

government produces a concept and regulates 

indicators with implementation mechanism for 
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both the bureaus/agencies and the local 

governments. BPKP assigns a team at its 

provincial representative office as the 

moderator to distribute the understanding of 

GICS. The quality of materials delivered should 

be prioritized. Therefore, the provincial 

representative office should prepare the 

materials carefully and specifically. Limited 

human resources in local governance can be 

mitigated by sending the best team available. 

The provincial representative office should do a 

better schedule planning so that it does not 

collide with the schedules of other supervisory 

programs. In addition, the representative office 

must have a database of qualified auditors with 

great presentation skill and in-depth 

understanding of the materials to provide the 

technical assistance. In each implementation of 

the program, the representative office must 

refer to the database. 

 From the perspective of collective 

learning, the assigned participants from each 

bureau/agency should not be staff or contract 

workers. In addition, the local government must 

ensure that the officials participate in the 

program as the right participants and are 

sufficiently aware of their obligations to 

understand the concept of GICS and to 

distribute that concept to the other officials in 

their respective bureaus/agencies. The Regent 

can help raise this awareness by issuing letters 

to the officials regarding the continuity of the 

program and concept. 

 The last factor is organizational 

commitment. The implementation of GICS is 

not the framework that can be easily 

implemented in government bodies; it needs 

cooperation from every single local government 

apparatus, especially the officials in each 

bureau/agency. Referring to the work culture 

and organizational culture of the local 

government, the commitment can only be held 

by the Regent. The top of the management 

should continuously give orders to the heads of 

the bureaus/agencies which are in the lower 

layers of the management. Then, these heads 

can forward the order to their officials. This 

arrangement equates to the emotional feelings, 

choices of benefits, and a loyal commitment to 

local government. 

 The above-mentioned strategy models 

cannot be realized without the value 

orchestration platform. This platform is used to 

facilitate the actors and mitigate the structural 

and regulatory barriers. An inter-organizational 

Memorandum of Understanding (MoU) 

between BPKP and the Regent can facilitate a 

model solution. The increase in the frequency 

of technical assistance and presentation of 

implementation mechanism must be supported 

by an adequate budget which should be planned 

carefully in the preceding year. This 

involvement strategy in the value orchestration 

platform is carried out by involving the Regent 

as the main actor in the implementation of 

GICS. 

 The next management strategy in the 

value orchestration platform is curation. This 

strategy is conducted by collecting, selecting, 

analyzing, editing, and re-examining the current 

system. As an internal auditor, BPKP can 

provide technical assurance and/or consulting 

services. Local governments can ask for 

consultation activities from BPKP to define the 

best strategy for the implementation of GICS. 

Conversely, BPKP can evaluate these 

conditions and give recommendations on 

strategies for bringing collective learning to 

each bureau/agency. Besides, BPKP can assist 

the Regent to encourage the heads of 
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bureaus/agencies to increase their awareness of 

GICS by several methods, such as meetings and 

workshops. The last management strategy is 

empowerment. BPKP can propose 

opportunities to share the successful strategies 

of other local governments in implementing 

GICS.  

5. Discussion and Conclusion 

 The results of this study indicate how 

local government hardly achieves their targets 

in the context of GICS. The results of the in-

depth interview model presented in Figure 2 

show no adequacy in the current 

implementation of GICS. This may lead to 

several difficulties they face in the achievement 

of their targets. At present, many local 

governments are using conventional methods to 

build GICS. Most strategies are limited to linear 

instructions from the Governor/Mayor/Regent 

to the respective departments run by the middle-

bottom management and their staffs. Although 

the Inspectorate (and its auditors) assists and 

monitors the implementation of GICS in each 

department, local governments lose their 

insights and awareness at the top-middle 

management level. At this level, GICS 

infrastructure which must be built by the top-

middle management is neglected and tends to 

focus only on the provision of documents as 

evidence. 

This study proposes solutions to overcome the 

difficulties in the implementation of GICS. 

From the perspective of service science, the 

three factors, i.e. knowledge transfer, collective 

learning, and organizational commitment, can 

be enhanced. A value orchestration platform 

with the three management strategies becomes 

the facilitator to the value co-creation. The 

value co-creation will drive organizations to 

build GICS infrastructure at every level of 

management. As stated by Ulfah (2013), most 

local governments do not have a merit system 

and rely on seniority and unstable spoiled 

systems. This organizational environment tends 

to transform the unbuilt GICS infrastructure 

into a document-oriented behavior rather than 

building the actual infrastructure. The value co-

creation will help reduce the risk of this 

situation in the local government.  

 The limitation of this study is that it 

only uses one local government as the sample. 

The findings of this study cannot be generalized 

to other local governments that have different 

cultures and infrastructures, such as the local 

governments located in the vicinity of the 

capital city or the ones having a significantly 

supportive behavior and work culture. There are 

a number of gaps in the field of service science, 

particularly in public administration research 

area. In the future, further studies can be 

conducted to develop and improve the value co-

creation model in the context of GICS 

implementation by applying quantitative 

method to look into the relations between the 

motivation of local government officials, the 

quality of BPKP auditors, and the value co-

creation model, as well as to find the acceptance 

of local government organizations by 

implementing the value co-creation model 
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Appendix 1 

Foundational Premises of S-D Logic (Vargo, Maglio, & Akaka, 2008) 

Premise Number Foundational Premise

FP 1 Service is the fundamental basis of exchange

FP 2 Indirect exchange masks the fundamental basis of exchange

FP 3 Goods are a distribution mechanism for service provision

FP 4 Operant resources are the fundamental source of competitive 

advantage

FP 5 All economies are service economies

FP 6 The customer is always a co-creator of value

FP 7 The enterprise can not deliver value, but only offer value 

propositions

FP 8 A service-centered view is inherently customer oriented and 

relational

FP 9 All social and economic actors are resource integrators

FP 10 Value is always uniquely and phenomenologically 

determined by the beneficiary
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Abstrak 

Pembangunan desa dan peningkatan status desa merupakan salah satu agenda utama Pemerintah 

Indonesia. BPKP bersama dengan Kementerian Dalam Negeri membangun Aplikasi Sistem Informasi 

Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun 2015 guna mengawal desa khususnya terkait transparansi 

pengelolaan keuangan desa. Berbagai kalangan menganggap betapa pentingnya implementasi 

Siskeudes untuk mengelola keuangan desa. Berdasarkan Status IPD ternyata terdapat hasil yang positif 

di mana jumlah desa tertinggal mengalami pengurangan sebesar 6.518 desa dan desa mandiri mengalami 

penambahan sebesar 2.665 desa (BPS, 2018). Sampai saat ini masih sedikit penelitian yang membahas 

tentang dampak implementasi Siskeudes terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Penelitian 

ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai dampak implementasi Siskeudes terhadap 

Perkembangan Status Desa sesuai Indeks Pembangunan Desa (IPD) per Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Melalui penggunaan metode First Difference dengan data tahun 2014 dan 2018, kami menemukan 

bahwa implementasi Siskeudes berdampak secara parsial signifikan pada tingkat 𝛼=1% terhadap 

perkembangan status desa. Meskipun signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi menunjukkan 

dampak yang relatif kecil. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi studi-studi 

yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

desa dalam mendorong implementasi Siskeudes guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang 

lebih baik, transparan dan akuntabel.  

 

Kata Kunci: Siskeudes, Indeks Pembangunan Desa, Status Desa 

 

Abstract 

Village development and improving village status are among the main agendas of the Indonesian 

Government. BPKP together with the Ministry of Home Affairs built the Siskeudes Application in 2015 

to guard villages, especially regarding the transparency of village financial management. Various 

circles consider the importance of implementing the Siskeudes in managing village finances. Based on 

the IPD status, there are positive results where the number of disadvantaged villages has decreased by 

6,518 villages and established villages have increased by 2,665 villages (BPS, 2018). Until now, there 

is still little research that discusses the impact of the implementation of Siskeudes on the development 

of village status in Indonesia. This study aims to provide empirical evidence regarding the impact of 

the implementation of Siskeudes on the Development of Village Status per Regency/City in Indonesia. 

Using First Difference method between 2014 and 2018, we found that the Siskeudes implementation 

had a partially significant impact at level 𝛼=1% on the development of village status. Although 

statistically significant, the regression coefficient shows a relatively small impact. This research is 

expected to give complement the previous studies. This research is also expected to give input for the 

village government in encouraging the implementation of Siskeudes in order to realize better, 

transparent and accountable village financial management. 

Keywords: Siskeudes, Village Development Index, Village Status.  
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1. Pendahuluan

Pada saat Pemilu Presiden 2014, Jokowi dan 

JK selaku pasangan Capres dan Cawapres kala 

itu, mengusung visi misi agenda pemerintahan 

yang dikenal dengan nama Nawa Cita. Salah satu 

agenda pemerintahan tersebut berhubungan 

dengan pembangunan daerah dan desa. Lebih 

tepatnya di Nawa Cita yang ketiga yaitu 

membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam suatu 

kerangka negara kesatuan. Desa memperoleh 

penguatan kewenangan melalui terbitnya 

Undang-Undang tentang Desa. Selain itu, Desa 

juga mendapatkan sumber pendapatan bukan 

hanya berasal dari desa itu sendiri. 

Distribusi dana desa selalu meningkat 

hingga mencapai Rp219,05 triliun sejak mulai 

digulirkan di tahun 2015 hingga bulan Agustus 

2019. Meski ada tren kenaikan dana desa, 

ternyata hasil temuan Indonesia Corruption 

Watch (ICW) menunjukkan adanya 252 kasus 

korupsi anggaran desa selama kurun waktu 2015-

2018. Pada tahun 2015 dijumpai 22 kasus, 

kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 48 

kasus. Sementara pada tahun 2017 dan 2018 

justru makin meningkat lagi menjadi 98 dan 96 

kasus. Kepala desa merupakan aktor yang 

dominan terjerat kasus. Jumlah kepala desa yang 

terjerat sebanyak 112 orang (15 kepala desa pada 

2015, 32 kepala desa pada 2016, dan 65 kepala 

desa pada 2017). Meskipun begitu, tidak semua 

pelaku korupsi adalah Kepala Desa. Pelaku lain 

adalah 32 perangkat desa dan 3 orang yang 

merupakan keluarga kepala desa (ICW, 2018). 

Temuan tersebut menandakan betapa pentingnya 

upaya pengelolaan dan pengawalan keuangan 

desa sejak inisiasi dana desa. 

Dalam rangka membantu mewujudkan 

pengelolaan keuangan desa yang transparan dan 

akuntabel, BPKP pada tahun 2015 bekerja sama 

dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa 

Kementerian Dalam Negeri mengembangkan 

sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem 

Keuangan Desa (Siskeudes). Berdasarkan survei 

BPKP di tahun sebelumnya, pengetahuan SDM 

perangkat desa masih sangat minim dalam hal 

keuangan desa, sementara dana yang harus 

dikelola di desa sangat besar. Siskeudes adalah 

aplikasi gratis yang dapat dijadikan sebagai 

sebuah solusi. Adanya potensi salah pencatatan 

dan risiko kecurangan dapat diminimalisir 

melalui penerbitan laporan yang dihasilkan 

Siskeudes secara otomatis. Aplikasi Siskeudes 

sudah mengadopsi Sistem Pengendalian Intern 

dan digunakan oleh aparat desa dalam 

menatausahakan seluruh sumber keuangan desa, 

dalam hal ini bukan hanya Dana Desa yang 

bersumber dari APBN.  

Selain didistribusikan secara cuma-cuma, 

Siskeudes juga memiliki banyak keunggulan. 

Oleh karena itu, berbagai kalangan seperti 

Komisi XI DPR RI, Presiden Joko Widodo, dan 

Ketua KPK menghimbau agar Siskeudes dapat 

diimplemetasikan oleh desa-desa di seluruh 

Indonesia. Capaian implementasi Siskeudes 

sampai dengan bulan November 2018 per 

kabupaten/kota, desa, dan provinsi seperti tersaji 

pada gambar berikut ini.  

 

 
Gambar 1 Capaian Implementasi Siskeudes 

Sumber: BPKP sebagaimana dikutip dari situs 

kominfo.go.id 

 

Salah satu usaha pemerintah pusat dalam 

rangka melaksanakan amanat Undang-Undang 

Desa adalah mengukur tingkat perkembangan 

desa. Bentuk upaya pengukuran tersebut adalah 
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melalui perumusan Indeks Pembangunan Desa 

(IPD). Dalam jangka waktu lima tahun, terdapat 

beberapa sasaran pembangunan desa yang harus 

dicapai, salah satu di antaranya adalah 

pengurangan jumlah desa tertinggal hingga 5.000 

desa dan peningkatan jumlah desa mandiri paling 

tidak 2.000 desa pada tahun 2019. Hasil 

pendataan potensi desa 2018 terbitan BPS 

menginformasikan adanya 73.670 desa yang 

dapat dilihat perkembangan dan diperbandingkan 

secara panel antara tahun 2014 dan 2018. 

Penyamaan desa antara tahun 2014 dengan 2018 

dilakukan guna mengetahui perkembangan 

pembangunan desa di antara kedua tahun 

tersebut. Hasilnya menunjukkan ada 

pengurangan desa tertinggal sejumlah 6.518 desa 

dan penambahan desa mandiri sejumlah 2.665 

desa.  

 
Gambar 2 Perkembangan Pembangunan Desa Menurut 

Status IPD 2014 dan 2018 

Sumber: Hasil Pendataan Potensi Desa 2018, BPS (2018) 

 

 Siskeudes menawarkan berbagai 

keunggulan yang bermanfaat bagi pengelolaan 

keuangan desa yang akuntabel. Berbagai 

kalangan juga menganggap betapa pentingnya 

implementasi Siskeudes untuk mengelola 

keuangan desa. Kemudian berdasarkan Status 

IPD ternyata terdapat hasil yang positif di mana 

jumlah desa tertinggal mengalami pengurangan 

sebesar 6.518 desa dan desa mandiri mengalami 

penambahan sebesar 2.665 desa. Namun begitu, 

masih sedikit penelitian yang penulis temukan 

membahas tentang dampak implementasi 

Siskeudes terhadap perkembangan status desa di 

Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu tentang 

implementasi Siskeudes (Sulina et al., 2018); 

Malahika et al., 2018; Nafi’ah, 2018; Welley et 

al., 2018; Pratiwi dan Pravasanti, 2020; dan 

Rondonuwu et al., 2020) menggunakan unit 

analisis paling tinggi di tingkat satu provinsi. 

Kemudian beberapa penelitian terdahulu tentang 

pengaruh dana desa terhadap indeks 

perkembangan desa baik IDM maupun IPD 

(Kuncoro et al., 2019; Maulana & Suryaningrum, 

2019; Yulitasari & Tyas, 2020; dan Shalsabellah, 

2020) masih memiliki beberapa keterbatasan dari 

sisi jumlah sampel yang bersifat lokal (paling 

tinggi pada level satu provinsi) dan minimnya 

variabel kontrol yang dipergunakan dalam 

penelitian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

mengetahui dampak implementasi Siskeudes 

terhadap perkembangan status desa per 

kabupaten/kota di Indonesia. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis dan memberikan bukti empiris 

mengenai dampak implementasi Siskeudes 

terhadap Perkembangan Status Desa per 

Kabupaten/Kota di Indonesia. Hipotesis 

utamanya adalah implementasi Siskeudes akan 

berdampak positif terhadap Perkembangan 

Status Desa. Perkembangan tersebut ditinjau dari 

kenaikan tingkat status desa yang dapat 

dianalogikan dengan penurunan jumlah Desa 

Tertinggal, kenaikan jumlah Desa Berkembang, 

atau kenaikan jumlah Desa Mandiri antar periode 

penelitian.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam tiga aspek. Kontribusi pertama 

berupa pembuktian secara empiris dampak 

implementasi Siskeudes terhadap Perkembangan 

Status Desa per Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Kontribusi kedua dari studi ini adalah dapat 

melengkapi studi-studi yang sudah ada 

sebelumnya. Ketiga, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah dari level pusat hingga desa dalam 

mendorong implementasi Siskeudes guna 
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mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang 

lebih baik, transparan dan akuntabel. 

2. Landasan Teori 

Konsep tentang Siskeudes 

Pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa memiliki implikasi besar terhadap 

peranan desa dalam mengurus tata pemerintahan 

dan melaksanakan pembangunan guna 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki 

tanggung jawab besar dan dituntut lebih mandiri 

dalam mengelola pemerintahannya, tak 

terkecuali dalam pengelolaan keuangan dan 

kekayaan desa yang dimiliki. Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama 

dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) lainnya yaitu Inspektorat 

Kementerian/Lembaga/Pemda berkomitmen 

untuk mengawal keuangan desa agar proses 

pembangunan desa lebih akuntabel sesuai 

amanat UU tentang Desa. Beberapa upaya yang 

dilakukan BPKP dalam pengawalan keuangan 

desa tersebut meliputi: 

1. Peningkatan kompetensi SDM Pemda dan 

Desa 

2. Pengembangan Sistem Pengelolaan 

Keuangan Desa (Siskeudes) dan 

pengembangan Sistem Informasi Akuntansi 

Badan Usaha Milik Desa (SIA BUM Desa)  

3. Memberi masukan/saran kepada regulator 

4. Monitoring dan evaluasi dana desa 

5. Bimbingan teknis dan konsultasi 

pengelolaan keuangan desa 

Dalam rangka membantu mewujudkan 

pengelolaan keuangan desa yang transparan dan 

akuntabel, pada tahun 2015 BPKP bekerja sama 

dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa 

Kementerian Dalam Negeri mengembangkan 

sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem 

Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes 

(sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA 

Desa) adalah aplikasi sederhana yang 

dikembangkan dalam rangka meningkatkan 

kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur 

yang tersaji di dalam Siskeudes didesain 

sederhana dan user friendly sehingga dapat 

memberikan kemudahan bagi pengguna dalam 

mengoperasikannya. Melalui satu kali proses 

penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, 

aplikasi tersebut dapat menghasilkan output 

berupa dokumen penatausahaan dan laporan lain 

sesuai dengan ketentuan perundangan yang 

berlaku.  

Beberapa kelebihan yang ditawarkan 

Siskeudes adalah sebagai berikut (Kementerian 

Kominfo, 2018): 

1. Mudah 

Sekali entry akan menghasilkan laporan dan 

dokumen penatausahaan keuangan desa. 

2. Disesuaikan Perkada 

Siskeudes berbasis kabupaten/kota dengan 

menitikberatkan agar pengaturan lebih 

lanjut di dalam parameter dapat disesuaikan 

dengan perkada masing-masing. 

3. Menyeluruh 

Siskeudes mengelola seluruh sumber dana 

yang ada di APBDesa dan menghasilkan 

laporan per masing-masing sumber dana. 

4. SPI 

Siskeudes dilengkapi Sistem Pengendalian 

Internal. 

5. Berkembang 

Siskeudes selalu diperbaharui agar sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Sejarah Siskeudes 

Pada akhir tahun 2014 pasca UU tentang 

Desa dirilis, BPKP melakukan survei ke desa-

desa di lima provinsi. Hasil survei menunjukkan 

bahwa terdapat variasi atas kondisi desa, mulai 

dari pemerintah desa yang masih minim sarana 

dan prasarananya, hingga pemerintah desa yang 

telah maju melalui penggunaan dan pemanfaatan 

teknologi (web/internet). Kualitas SDM 

perangkat desa rata-rata sangat minim dalam hal 
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pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa, 

sementara dana yang mesti dikelola di desa 

sangat besar. Oleh karena itu, dalam rangka 

mendorong implementasi Siskeudes secara 

penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian 

Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan 

Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi 

Siskeudes secara bertahap.  

Komisi XI DPR RI pada 30 Maret 2015 

meminta BPKP untuk membuat aplikasi 

sederhana untuk pengelolaan Dana Desa.  Senada 

dengan DPR RI, Presiden Joko Widodo pada 13 

Mei 2015 meminta BPKP merancang sistem 

pengawasan anggaran Dana Desa yang efektif. 

Periode akhir Juni 2015, BPKP melakukan 

piloting aplikasi pengelolaan keuangan desa di 

Kabupaten Mamasa kepada 168 perangkat desa. 

Selanjutnya, setelah sukses dalam uji coba, pada 

tanggal 13 Juli 2015 aplikasi di-launching 

dengan nama SIMDA Desa. SIMDA Desa 

kemudian digunakan secara nasional dengan 

kesepakatan berupa penambahan modul 

perencanaan dan pada tanggal 15 Agustus 2015 

diganti namanya menjadi Siskeudes.  

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan 

Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan 

partisipatif, Menteri Dalam Negeri RI bersama 

Kepala BPKP telah menandatangani Nota 

kesepahaman Nomor 900/6271/5J dan MOU-

16/K/D4/2015 pada tanggal 6 November 2015 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Sehubungan dengan MoU tersebut, Ditjen Bina 

Pemerintah Desa Kemendagri menerbitkan Surat 

Edaran Nomor 147/8350/BPD tanggal 27 

November 2015 yang menginstruksikan kepada 

gubernur dan bupati/walikota agar Siskeudes 

didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) dan 

memfasilitasi penerapan Siskeudes di seluruh 

pemerintah desa secara bertahap. Sosialisasi dan 

bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah desa 

dilakukan dengan pembiayaan APBD. 

 BPKP melakukan koordinasi dengan KPK 

menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk 

mengimplementasikan aplikasi Siskeudes. Ketua 

KPK kemudian menindaklanjuti dengan 

menerbitkan SE B-7508/01-16/08/2016 tentang 

himbauan implementasi Siskeudes oleh desa-

desa di seluruh Indonesia. BPKP juga bekerja 

sama dengan beberapa perguruan tinggi dan 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam upaya 

penyebarluasan aplikasi tersebut. Penghargaan 

sebagai bentuk apresiasi diberikan oleh BPKP 

bersama dengan The World Bank (Bank Dunia) 

kepada daerah yang telah mengimplementasikan 

Siskeudes (Kementerian Kominfo, 2017). 

 Pada bulan Januari 2017, BPKP 

menerbitkan Siskeudes Rilis 1.05 dalam rangka 

menyesuaikan dengan PMK terbaru Nomor 

225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua 

Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. 

Launching Siskeudes Versi 2.0 diluncurkan 

tanggal 21 November 2018 guna menyesuaikan 

dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Konsep Indeks Pembangunan Desa 

(IPD)Penyusunan Indeks Pembangunan Desa 

(IPD) dimaksudkan untuk menyajikan gambaran 

tingkat kemajuan dan progres pembangunan desa 

yang ada di Indonesia pada suatu waktu. Sistem 

pengukuran yang disebut Indeks Pembangunan 

Desa tersebut dikembangkan oleh Bappenas 

bekerja sama dengan BPS  (Bappenas, 2015). 

 IPD yang baik ditandai dengan adanya 

peningkatan nilai dalam kelima dimensi 

pembentuk IPD, yaitu peningkatan pelayanan 

dasar bagi masyarakat, peningkatan kondisi 

infrastruktur, transportasi/ aksesibilitas yang 

semakin membaik, peningkatan pelayanan 

umum, dan peningkatan pelayanan 

pemerintahan. Indeks Pembangunan Desa (IPD) 

merupakan sebuah indeks komposit tertimbang 

dari 42 indikator penyusunnya, secara substansi 
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bersama-sama disusun dalam rangka 

memberikan gambaran tingkat perkembangan 

atau kemajuan desa. Besaran kontribusi masing-

masing indikator penyusun IPD berbeda-beda 

dan menunjukkan tingkat pengaruh indikator 

dalam penyusunan nilai/skor IPD (Indeks 

Pembangunan Desa 2014 BPS, 2015).  

Besarnya IPD nantinya akan memakai skala 

dari nilai 0 sampai dengan 100. Dalam rangka 

mempermudah pemahaman dan interpretasi, 

desa dikelompokkan menjadi tiga jenis kategori 

yakni desa tertinggal, desa berkembang, maupun 

desa mandiri. Desa tertinggal merupakan desa 

yang secara teknis mempunyai nilai IPD di 

bawah atau sama dengan 50. Sementara desa 

berkembang adalah desa yang secara teknis 

mempunyai nilai IPD di atas 50 akan tetapi di 

bawah atau sama dengan 75. Kemudian terakhir, 

desa mandiri secara teknis adalah desa yang 

mempunyai nilai IPD di atas 75 (Indeks 

Pembangunan Desa 2018 BPS, 2019). 

Penelitian Sebelumnya  

Sulina et al. (2018) meneliti tentang peran 

sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap 

kinerja pemerintah desa di Desa Kaba-kaba, 

Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan 

sistem keuangan desa (Siskeudes) memberikan 

dampak positif terhadap kinerja pegawai. 

Penelitian Malahika et al. (2018) membahas 

tentang penerapan Siskeudes pada Organisasi 

Pemerintahan Desa dengan studi kasus di Desa 

Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten 

Minahasa Utara. Hasil penelitiannya 

menunjukan prosedur penggunaan Siskeudes di 

Desa Suwaan sesuai prosedur, SDM sudah siap 

melaksanakan Siskeudes, dan pekerjaan lebih 

efektif dan efisien dengan Siskeudes.  

Nafi’ah (2018) meneliti tentang 

implementasi dan evaluasi Siskeudes di Provinsi 

Jawa Timur dipandang dari sisi BPKP sebagai 

pembuat sistem dan Aparat Desa sebagai 

pemakai sistem. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Siskeudes digunakan oleh BPKP sebagai 

alat bantu untuk mewujudkan akuntabilitas 

sesuai dengan fungsinya, sementara kendala 

utama implementasi Siskeudes yang dirasakan 

oleh desa berkaitan dengan SDM desa tersebut. 

Selanjutnya Pratiwi dan Pravasanti (2020) 

meneliti Penggunaan Siskeudes dalam 

Pengelolaan Dana Desa. Mereka menganalisis 

faktor internal dan eksternal dari sumber daya 

manusia yang mempengaruhi penggunaan 

aplikasi Siskeudes. Hasil pengujian secara parsial 

menunjukan bahwa persepsi kegunaan 

(Perceived Usefulness) dan minat (Behavioral 

Intention to Use) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi 

Siskeudes.  

Welley et al. (2018) melakukan penelitian 

untuk mengetahui perbedaan sebelum dan 

sesudah menggunakan aplikasi Siskeudes dalam 

pengelolaan keuangan desa dan dampaknya 

terhadap pembangunan desa. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

pengelolaan keuangan desa dan pembangunan 

desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi 

Siskeudes. Rondonuwu et al. (2020) melakukan 

penelitian serupa untuk mencaritahu penggunaan 

dan perbedaan dari pengelolaan dana desa 

sebelum dan setelah adanya aplikasi Siskeudes. 

Hasil penelitian mereka memperlihatkan 

penggunaan aplikasi Siskeudes telah sangat 

membantu untuk urusan pengelolaan dana desa 

dari perencanaan sampai tahap 

pertanggungjawaban.  

Beberapa penelitian terdahulu tentang 

pengaruh dana desa terhadap indeks 

perkembangan desa baik Indeks Desa 

Membangun (IDM) maupun Indeks 

Pembangunan Desa (IPD) di antaranya adalah 

Kuncoro et al. (2019), Maulana & Suryaningrum 

(2019), Yulitasari & Tyas (2020), Shalsabellah 

(2020), dan Aji & Qibthiyyah (2021). 
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 Hasil penelitian Kuncoro et al. (2019) 

menyatakan bahwa Desa Balesari di Kecamatan 

Windusari, Kabupaten Magelang mendapatkan 

nilai IPD sebesar 48,72119, sehingga masih 

berstatus sebagai desa tertinggal. Selanjutnya, 

penelitian Maulana & Suryaningrum (2019) 

memperlihatkan adanya peningkatan signifikan 

pada Indeks Pembangunan Desa pada Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah antara kondisi sebelum dan 

setelah bergulirnya.  

Dana Desa. Akan tetapi, angka kemiskinan 

pada kondisi setelah bergulirnya dana desa 

ternyata tidak mengalami penurunan yang 

signifikan apabila dibandingkan angka 

kemiskinan pada kondisi sebelum adanya dana 

desa. Dana desa dapat memberikan pengaruh 

yang berbeda pada peningkatan Indeks Desa 

Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan 

Desa (IPD). Hasil penelitian Yulitasari & Tyas 

(2020) menunjukkan bahwa perubahan besaran 

Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan status desa menurut IDM di 

Provinsi Jawa Tengah. Sementara hasil 

penelitian Shalsabellah (2020) dengan objek 

studi Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa 

Dana Desa berpengaruh dengan nilai sebesar 

64,4% dalam peningkatan nilai Indeks 

Pembangunan Desa (IPD). Kemudian penelitian 

Aji & Qibthiyyah (2021) menunjukkan bahwa 

Dana Desa berdampak secara parsial signifikan 

(𝛼=1%) terhadap perkembangan status desa 

menurut IPD per kabupaten/kota di Indonesia.  

Pada negara berkembang terdapat beberapa 

cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

melakukan pembangunan desa, salah satunya 

melalui penyediaan modal bergulir di tingkat 

desa. Penelitian yang dilakukan oleh Boonperm 

et al. (2013) adalah salah satu contoh penelitian 

yang mengangkat topik tentang penggunaan dana 

desa melalui program Dana Desa dan Perkotaan 

pada tahun 2001. Program tersebut berhasil 

menyediakan modal kerja bagi asosiasi kredit 

bergilir yang dijalankan secara lokal. Selanjutnya 

Lewis (2015) melakukan penelitian tentang 

permasalahan pada formulasi Dana Desa yang 

digunakan oleh pemerintah Indonesia pada saat 

itu. Hasil penelitian Lewis (2015) adalah 

formulasi dana desa sudah mempertimbangkan 

heterogenitas dari setiap desa, yakni 

memperhitungkan kemampuan desa dalam 

mengumpulkan pendapatan.  

Berdasarkan beberapa literatur terdahulu 

yang membahas mengenai implementasi 

Siskeudes, unit analisis yang digunakan paling 

tinggi di tingkat satu provinsi. Kemudian 

beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh 

dana desa terhadap indeks perkembangan desa 

masih memiliki beberapa keterbatasan dari sisi 

jumlah sampel yang bersifat lokal (paling tinggi 

pada level satu provinsi) dan minimnya variabel 

kontrol yang dipergunakan dalam penelitian.  

Penelitian ini berusaha untuk menjawab 

pengaruh implementasi Siskeudes terhadap 

perkembangan status desa dengan unit analisis 

kabupaten/kota di Indonesia dan variabel sosial 

ekonomi maupun dummy Pulau-Tahun sebagai 

variabel control. 

3. Metode Penelitian 

Metode analisis yang ideal untuk menjawab 

pertanyaan penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan seperti yang dilakukan 

oleh Arifin et al. (2020), yaitu memakai metode 

First Difference dan Difference-in-Difference 

(DiD). Asumsi parallel trend sebagai syarat 

penggunaan metode DiD, tidak dapat dipenuhi 

karena tidak ada kategori kelurahan atau UPT 

seperti pada desa sebagai variabel utama 

penelitian. Berdasarkan kondisi tersebut, metode 

analisis yang akan dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan Pooled Cross 

Sections (PCS) menggunakan OLS memakai 

metode First Difference, dengan additional fixed 

effect berupa island-year dummies.  
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Model estimasi awal dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

Y_it=β_0+δ_0 dT+β_1 X_it+β_2 V_it+ε_it  (1) 

Dimana: 

𝑌𝑖𝑡 = Variabel dependen            (Jumlah 

Desa berdasarkan Status Desa per 

Kabupaten/Kota terdiri atas jumlah 

Desa Tertinggal,                                   

jumlah Desa Berkembang, dan 

jumlah Desa Mandiri) 

Indeks i = Individu dalam penelitian, yaitu 

Kabupaten/Kota 

Indeks t = Tahun penelitian, dalam hal ini 

tahun 2014 dan 2018 

𝛽0 = Intercept 

𝛿0 = Parameter koefisien dT 

𝑑𝑇 = Variabel dummy waktu, yang 

bernilai: 

1 = periode setelah implementasi 

Siskeudes (tahun 2018)  

0 = periode sebelum implementasi 

Siskeudes (tahun 2014) 

𝛽1 dan 𝛽2 = Parameter koefisien regresi 

𝑋𝑖𝑡 = Variabel interest penelitian (Jumlah 

Desa yang mengimplementasikan 

Siskeudes per Kabupaten/ Kota)  

𝑉𝑖𝑡 = Variabel kontrol berupa variabel 

sosial ekonomi di level 

Kabupaten/Kota seperti PDRB per 

kapita,                             jumlah 

penduduk, jumlah penduduk 

bekerja, dan  deflator PDRB 

휀𝑖𝑡 = Error term 

 

Apabila ditulis ulang untuk kedua periode 

(tahun 2014 dan 2018) dan dummy waktu 

dimasukkan ke dalam persamaan di atas, akan 

diperoleh sebagai berikut: 

Untuk tahun 2018 (dT = 1) 

𝑌𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2018 = 𝛽0 + 𝛿0 + 𝛽1𝑋𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2018 +

𝛽2𝑉𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2018 + 휀𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2018        (2) 

Untuk tahun 2014 (dT = 0) 

𝑌𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2014 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2014 +

𝛽2𝑉𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2014 + 휀𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2014        (3) 

Apabila kedua persamaan di atas 

diselisihkan, akan diperoleh sebagai berikut: 

𝑌𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2018 − 𝑌𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2014 = 𝛿0 +

𝛽1𝑋𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2018 − 𝛽1𝑋𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2014 +

𝛽2𝑉𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2018 − 𝛽2𝑉𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2014 +

휀𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2018 − 휀𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎,2014    

 ∆𝑌 = 𝛿0 + 𝛽1∆𝑋 + 𝛽2∆𝑉 + ∆휀         (4) 

Persamaan 4 biasa disebut dengan first-

differenced equation (Wooldridge, 2016). 

Selanjutnya dari first-differenced equation 

tersebut akan dilakukan penambahan island-year 

dummies sebagai variabel kontrol dalam rangka 

mengatasi masalah unobserved variation yang 

dijumpai pada dimensi Pulau-Tahun merujuk 

pada penelitan Kis-Katos, K., & Sparrow, R. 

(2015). Model estimasi yang digunakan menjadi: 

 ∆𝑌 = 𝛿0 + 𝛽1∆𝑋 + 𝛽2∆𝑉 + 𝜆 + ∆휀          (5) 

di mana 𝜆 merupakan island-year dummies 

sebagai additional fixed effect (control). 

Hubungan positif terhadap IPD dapat 

dihitung berdasarkan perbedaan koefisien 𝛿0. 

Apabila nilai koefisien 𝛿0 positif dan signifikan 

secara statistik, dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara implementasi Siskeudes dengan 

Perkembangan Status Desa. Sementara itu, nilai 

koefisien 𝛽1 > 0 dapat menunjukkan dampak 

tambahan positif dari variabel implementasi 

Siskeudes terhadap Perkembangan Status Desa. 

Data yang akan dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dari BPKP, 

laman situs kominfo.go.id, dan situs bps.go.id. 

Kemudian untuk data variabel penjelas sosial 

ekonomi di level kabupaten/kota diperoleh dari 

BPS berupa Publikasi PDRB Kabupaten/Kota   di 

Indonesia 2014-2018 dan situs -DAPOER. Unit 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah desa yang diagregasi ke dalam level 

kabupaten/kota. Kondisi ideal dalam melakukan 

penelitian terkait dana desa adalah menggunakan 

unit analisis pada level desa. Akan tetapi, 

terdapat keterbatasan data yang diperoleh yakni 

cakupan data jumlah desa yang 

mengimplementasikan Siskeudes dan status desa 

berdasarkan IPD tersaji di level kabupaten/kota. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 429 
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kabupaten/kota untuk setiap tahun periode, 

sehingga total observasi untuk dua periode 

sebanyak 858 kabupaten/kota. Data sampel 

kabupaten/kota sesuai dengan publikasi Buku 

Indeks Pembangunan Desa 2014 dan 2018 

dengan mengecualikan beberapa kabupaten yang 

mengalami pemekaran di tahun 2014.Data 

jumlah penduduk bekerja tidak tersedia untuk 18 

daerah yang mengalami pemekaran (tahun 2014) 

dan 1 daerah yaitu Lombok Utara (tahun 2018) 

karena adanya gempa bumi. 

4. Hasil dan Pembahasan  

Gambaran Umum IPD dan Status Desa. Berikut 

ini adalah grafik perkembangan IPD menurut 

dimensi penyusunnya:  

 
Gambar 3 Perkembangan IPD Menurut Dimensi Penyusun 

IPD 2014 & 2018 

Sumber: Hasil Pendataan Potensi Desa 2018 

 

Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

mengalami kenaikan paling tinggi di antara 

dimensi IPD yang lainnya dengan nilai mencapai 

9,81 poin. Sementara dimensi Pelayanan Dasar 

menjadi dimensi yang kenaikannya paling kecil 

dengan nilai 0,92 poin. Untuk IPD secara 

keseluruhan naik 3,65. Meski kenaikan maksimal 

masih di bawah 10 poin, hal ini tetap 

menunjukkan adanya perkembangan antara 

kedua periode tahun 2014 dengan 2018.  

Perkembangan dimensi kondisi 

infrastruktur untuk hampir semua pulau di 

Indonesia masih rendah, sehingga dapat 

berdampak pada rendahnya nilai IPD. Selain itu, 

berdasarkan metode PCA oleh BPS, kontribusi 

dimensi kondisi infrastruktur adalah kedua 

terbesar setelah dimensi Pelayanan Dasar. 

Apabila kedua dimensi tersebut bernilai besar, 

nilai IPD juga akan semakin besar.  

Mayoritas kondisi desa di Indonesia pada 

tahun 2014 berada pada kategori desa 

berkembang. Wilayah yang masih memiliki 

banyak desa tertinggal adalah Papua dan 

Kalimantan. Tahap perkembangan desa di 

Indonesia pada tahun 2018 secara nasional 

berada di kategori desa berkembang. Terdapat 

peningkatan antara kondisi tahun 2014 dengan 

2018 yang ditandai dengan adanya penurunan 

jumlah desa tertinggal di beberapa wilayah 

seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. 

Kemudian ada peningkatan jumlah desa mandiri 

terutama di wilayah Jawa-Bali. Meskipun begitu, 

desa tertinggal masih banyak berada di Papua 

dan Kalimantan.  

Terdapat kemungkinan ketimpangan 

perkembangan status desa antar pulau yang 

disebabkan karena realisasi dana desa yang lebih 

banyak terserap di wilayah Sumatera dan Jawa-

Bali. Harmadi et al. (2020) meneliti tentang 

kemajuan pembangunan desa apakah hasil dari 

kinerja pemerintah desa atau dari dampak 

spasial. Salah satu hasil kajiannya adalah 

pemusatan pembangunan desa yang dilakukan 

dengan pengujian auto-korelasi spasial. Hasil 

spatial clustering yang diperoleh adalah adanya 

pola pemusatan pembangunan desa berupa 

adanya wilayah yang mengalami pemusatan 

tinggi, yaitu wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan 

Bagian barat NTB.  

Hasil Estimasi Model 

Assessment awal diperlukan untuk melihat 

distribusi dan kecenderungan data serta 

penaksiran dugaan awal hubungan antara 

variabel interest dengan variabel dependen dalam 

penelitian. Berikut ini merupakan unconditional 

plot yang menggambarkan hubungan antara 

kedua variabel tersebut. Berdasarkan 
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unconditional plot pada gambar di bawah ini, 

dugaan awal implementasi Siskeudes dengan 

jumlah desa tertinggal memiliki hubungan yang 

negatif. Sementara implementasi Siskeudes 

dengan jumlah desa berkembang dan 

implementasi Siskeudes dengan jumlah desa 

mandiri memiliki hubungan yang positif. 

 
Gambar 4 Unconditional Plot Implementasi Siskeudes 

dengan Status Desa menurut IPD 

 

Analisis secara ekonomi atas hasil regresi 

akan dilakukan dengan melihat konsistensi setiap 

variabel, arti dari koefisien regresi yang 

dihasilkan, kesesuaian arah parameter dengan 

hipotesis dan signifikansi pengaruh perubahan 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Estimasi 

model regresi penelitian ini menggunakan 

bantuan program komputer Stata/MP 16.0. 

Berikut ini merupakan tabel statistik deskriptif 

yang menggambarkan variabel dependen dan 

variabel independen penelitian. 

 

Tabel 1 Statistik Deskriptif 

Variabel Obs Mean Std. Dev Min. Maks. 

Variabel dependen 

Jumlah desa 

tertinggal  

dalam suatu 

kabupaten/kota 

858 40,16  67,27  0,00 540,00  

Jumlah desa 

berkembang  

dalam suatu 

kabupaten/kota 

858 123,19  98,93  0,00 702,00  

Jumlah desa 

mandiri  

dalam suatu 

kabupaten/kota 

858  9,90  16,48  0,00 122,00  

Variabel independent 

Jumlah desa yang 

mengimplementasi

kan Siskeudes 

dalam suatu 

kabupaten/kota 

858 80,95 115,62 0,00 852,00 

PDRB per kapita 

atas dasar harga 

konstan (dalam 

miliar rupiah) 

858  0,03   0,036  0,004  0,388  

Jumlah Penduduk  

(dalam ribu jiwa) 

858 474,89  587,72  13,49 5.840,90 

Jumlah Penduduk 

yang Bekerja            

(dalam ribu jiwa) 

839 226,81  263,17  4,79 2.356,87 

Deflator PDRB 858 133,046  13,391  80,221  195,166  

 

Tabel 2 Hasil Regresi First Difference 

Variabel Dependen: (1) (2) (3) 

Perubahan Jumlah (∆) Desa 

Tertinggal 

Desa 

Berkembang 

Desa 

Mandiri 

Variabel Independen:    

Perubahan Jumlah Desa 

yang mengimplementasikan 

Siskeudes 

-0.097*** 0.093*** 0.016*** 

 (0.019) (0.018) (0.004) 

Variabel kontrol sosial 

ekonomi 

Yes Yes Yes 

Island-year dummies Yes Yes Yes 

Konstanta -5.765 11.371* -0.699 

 (7.101) (5.821) (1.692) 

Observations 410 410 410 

F 9.086 19.360 24.961 

r2 0.317 0.458 0.523 

r2_a 0.298 0.443 0.510 

Keterangan: Robust Standard errors ditunjukkan di dalam 

kurung 
*** Signifikan pada taraf 1%, ** Signifikan pada taraf 5%, 

* Signifikan pada taraf 10% 

 

Perubahan jumlah desa yang 

mengimplementasikan Siskeudes sebagai 

variabel interest penelitian berhubungan negatif 

dengan perubahan jumlah desa tertinggal. 

Sementara perubahan jumlah desa yang 

mengimplementasikan Siskeudes berhubungan 

positif dengan perubahan jumlah desa 

berkembang dan desa mandiri. Hal ini berarti 

kenaikan jumlah implementasi Siskeudes akan 

mengakibatkan penurunan jumlah desa 

tertinggal, peningkatan jumlah desa berkembang, 

atau peningkatan desa mandiri. Hubungan 

perubahan variabel jumlah desa yang 

mengimplementasikan Siskeudes antar periode 

tahun 2014 dengan 2018 terhadap perubahan 

jumlah ketiga status desa tersebut signifikan 

secara statistik pada α = 1%.  

Penggunaan metode First Difference, 

dengan additional fixed effect berupa island-year 

dummies dapat menghasilkan gambaran 

hubungan yang sebagian bersifat kausal. 

Penggabungan dua kelompok data cross-

sectional yang dikumpulkan sebelum dan setelah 

terjadinya suatu kebijakan, dapat digunakan 

untuk menentukan efeknya secara ekonomi pada 

output atau outcome tertentu (Wooldridge, 
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2016). Hasil regresi dalam penelitian seperti 

tersaji pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 

implementasi Siskeudes memiliki dampak secara 

parsial terhadap perkembangan status desa. 

Interpretasi hasil regresi penelitian 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1.000 

desa yang mengimplementasikan Siskeudes 

dapat berakibat pada penurunan 97 jumlah desa 

tertinggal, atau kenaikan 93 jumlah desa 

berkembang, atau kenaikan 16 jumlah desa 

mandiri. Meskipun terdapat pengaruh yang 

signifikan secara statistik, magnitude besaran 

koefisien regresi memiliki dampak yang relatif 

kecil.  

Fakta menarik dari hasil regresi adalah pada 

koefisien konstanta atau nilai parameter δ_0 yang 

memperlihatkan perbedaan output (perubahan 

jumlah desa) antara sebelum dan sesudah 

pengimplementasian Siskeudes. Tanpa adanya 

perubahan variabel independen apa pun dalam 

penelitian, pengimplementasian aplikasi 

Siskeudes diprediksi secara signifikan dapat 

meningkatkan 11,37 desa berkembang (taraf 

𝛼=10%). Secara magnitude besaran parameter 

δ_0 memiliki dampak yang cukup baik meskipun 

tidak bisa dikatakan bernilai tinggi. 

Selanjutnya untuk melihat dampak 

implementasi Siskeudes terhadap perkembangan 

status desa antara daerah Jawa-Bali dan Non 

Jawa-Bali serta karakteristik desa yang ada di 

kabupaten dan kota, penulis melakukan regresi 

dengan membagi sampel sesuai dua kondisi 

tersebut.  

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 3 di 

bawah ini, dapat diperoleh informasi bahwa 

implementasi Siskeudes dengan jumlah desa 

tertinggal memiliki hubungan negatif dan 

signifikan secara statistik pada α = 1% untuk 

wilayah Jawa-Bali dan wilayah Non Jawa-Bali.  

Hubungan positif signifikan pada α = 1% 

dijumpai antara implementasi Siskeudes dengan 

jumlah desa berkembang di luar Jawa-Bali, 

sementara untuk wilayah Jawa-Bali justru negatif 

dan signifikan pada α = 5%.  

Hubungan positif signifikan pada α = 1% 

dijumpai antara implementasi Siskeudes dengan 

jumlah desa mandiri di Jawa-Bali. Hubungan 

antara implementasi Siskeudes dengan jumlah 

desa mandiri di wilayah luar Jawa-Bali positif 

tetapi tidak signifikan. 

 Peningkatan implementasi Siskeudes 

memiliki korelasi kuat terhadap penurunan 

jumlah desa tertinggal untuk semua wilayah 

(Jawa-Bali maupun Non Jawa-Bali). Korelasi 

kuat antara kenaikan dana desa dengan kenaikan 

jumlah desa berkembang dijumpai untuk wilayah 

Non Jawa-Bali, sementara korelasi kuat antara 

kenaikan dana desa dengan kenaikan jumlah desa 

mandiri dijumpai untuk wilayah Jawa-Bali.  

Hubungan negatif signifikan antara 

perubahan implementasi Siskeudes dengan desa 

berkembang belum tentu buruk karena 

berdasarkan penelusuran data penurunan jumlah 

desa berkembang, ternyata sebagian besar desa 

berkembang naik status ke desa mandiri. 

 Hasil regresi pada penelitian ini 

mendukung peta sebaran perkembangan status 

desa yang diperoleh dari Publikasi Indeks 

Pembangunan Desa tahun 2014 dan Hasil 

Pendataan Potensi Desa tahun 2018 terbitan BPS.  
 

Tabel 3 Hasil Regresi First Difference Sampe Jawa-Bali 

vs Non Jawa-Bali 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Desa Tertinggal Desa Berkembang Desa Mandiri 

Perubahan Jumlah Desa 

yang mengimplementa-

sikan Siskeudes 

-

0.022**

* 

-

0.131**

* 

-0.025** 0.144*** 0.047**

* 

0.002 

 (0.007) (0.023) (0.012) (0.019) (0.010) (0.002) 

Variabel kontrol             

sosial ekonomi 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Island-year dummies Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Konstanta -4.730 -9.514 1.620 9.990** 3.345 0.756 

 (4.331) (6.145) (10.030) (4.432) (7.441) (0.754) 

Sampel Jawa- 

Bali 

Non  

Jawa-

Bali 

Jawa-

Bali 

Non  

Jawa-

Bali 

Jawa-

Bali 

Non  

Jawa-

Bali 

Observations 94 316 94 316 94 316 

F 3.861 5.696 4.605 8.291 8.793 23.727 

r2 0.147 0.343 0.156 0.454 0.293 0.363 

r2_a 0.098 0.322 0.108 0.436 0.253 0.342 

Keterangan: Robust Standard errors ditunjukkan di dalam kurung 

*** Signifikan pada taraf 1%, ** Signifikan pada taraf 5%, * 

Signifikan pada taraf 10% 
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Interpretasi hasil regresi penelitian 

menandakan bahwa setiap kenaikan 1.000 desa 

yang mengimplementasikan Siskeudes dapat 

berakibat pada penurunan 22 jumlah desa 

tertinggal (wilayah Jawa-Bali) atau penurunan 

131 jumlah desa tertinggal (wilayah Non Jawa-

Bali). Perubahan implementasi Siskeudes 

berkorelasi lebih kuat dan berdampak lebih besar 

terhadap perubahan jumlah desa tertinggal di 

wilayah luar Jawa-Bali. Meskipun begitu, secara 

magnitude besaran koefisien regresi memiliki 

dampak yang relatif kecil.  

Kemudian, setiap kenaikan 1.000 desa yang 

mengimplementasikan Siskeudes dapat berakibat 

pada peningkatan 144 jumlah desa berkembang 

(wilayah Non Jawa-Bali) atau kenaikan 47 

jumlah desa mandiri (wilayah Jawa-Bali). Jadi, 

implementasi Siskeudes memiliki dampak yang 

lebih besar terhadap perubahan jumlah desa 

berkembang di wilayah luar Jawa-Bali dan 

perubahan jumlah desa mandiri di wilayah Jawa-

Bali. Meskipun begitu, secara magnitude besaran 

koefisien regresi tersebut memiliki dampak yang 

relatif kecil.  

Hasil regresi dengan pembagian sampel 

menjadi kabupaten dan kota seperti tersaji pada 

Tabel 4 di bawah ini. Hasil estimasi penelitian 

menunjukkan bahwa secara statistik hubungan 

antara implementasi Siskeudes dengan ketiga 

status desa di wilayah kabupaten signifikan pada 

α = 1%. Perubahan implementasi Siskeudes 

berhubungan negatif dengan perubahan jumlah 

desa tertinggal dan berhubungan positif dengan 

perubahan jumlah desa berkembang dan jumlah 

desa mandiri. 

 Implementasi Siskeudes memiliki dampak 

yang kuat terhadap perkembangan status desa 

yang ada di wilayah kabupaten. Sementara untuk 

dampak implementasi Siskeudes terhadap 

perkembangan status desa di wilayah kota hanya 

signifikan pada α = 10% untuk desa tertinggal. 

Hal ini cukup logis karena jumlah sampel desa di 

wilayah kota jumlahnya jauh lebih sedikit 

dibandingkan wilayah kabupaten.  

Interpretasi hasil regresi untuk wilayah 

kabupaten adalah setiap kenaikan 1.000 desa 

yang mengimplementasikan Siskeudes dapat 

berakibat pada penurunan 97 jumlah desa 

tertinggal, atau kenaikan 92 jumlah desa 

berkembang, atau kenaikan 15 jumlah desa 

mandiri. Meskipun signifikan secara statistik, 

magnitude koefisien regresi tersebut memiliki 

dampak yang relatif kecil.  

Kesesuaian hasil estimasi dengan dugaan 

awal terpenuhi untuk dampak secara parsial yang 

signifikan pada taraf 𝛼=1% variabel interest yaitu 

implementasi Siskeudes terhadap ketiga status 

desa (desa tertinggal, desa berkembang, desa 

mandiri). Kemudian untuk parameter δ_0 yang 

menggambarkan perbedaan output antara 

sebelum dan sesudah pengimplementasian 

Siskeudes, juga telah sesuai dengan hipotesis 

untuk pengaruhnya terhadap desa berkembang.  
 

Tabel 4 Hasil Regresi First Difference Sampel 

Kabupaten vs Kota 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Desa Tertinggal Desa Berkembang Desa Mandiri 

Perubahan 

Jumlah Desa 

yang 

mengimplemen- 

tasikan 

Siskeudes 

-

0.097*** 

-0.139* 0.092*** 0.064 0.015*** 0.090 

 (0.020) (0.073) (0.019) (0.119) (0.004) (0.052) 

Variabel 

kontrol          

sosial ekonomi 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Island-year 

dummies 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Konstanta -6.421 8.390 12.646** -12.228 -0.886 4.148 

 (7.423) (9.216) (6.015) (15.190) (1.739) (6.635) 

Sampel Kab. Kota Kab. Kota Kab. Kota 

Observations 391 19 391 19 391 19 

F 9.713 . 20.391 . 24.993 . 

r2 0.318 0.550 0.471 0.405 0.531 0.552 

r2_a 0.298 0.099 0.456 -0.191 0.517 0.104 

Keterangan: Robust Standard errors ditunjukkan di 

dalam kurung 

*** Signifikan pada taraf 1%, ** Signifikan pada 

taraf 5%, * Signifikan pada taraf 10% 
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5.  Kesimpulan  

Penelitian ini merupakan studi empiris yang 

mencoba mendapatkan bukti mengenai dampak 

implementasi Siskeudes terhadap Perkembangan 

Status Desa per Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Hasil estimasi menunjukkan variabel interest 

penelitian (jumlah desa yang 

mengimplementasikan Siskeudes) berdampak 

secara parsial signifikan pada tingkat 𝛼=1% 

terhadap ketiga status desa (desa tertinggal, desa 

berkembang, dan desa mandiri). Peningkatan 

implementasi Siskeudes akan mengakibatkan 

penurunan jumlah desa tertinggal, penambahan 

jumlah desa berkembang, atau penambahan 

jumlah desa mandiri. Tanpa adanya perubahan 

variabel independen apa pun yang digunakan 

dalam penelitian, pengimplementasian Siskeudes 

diprediksi secara signifikan dapat menaikkan 

11,37 desa berkembang. 

Pengujian koefisien determinasi (R²) 

mengindikasikan bahwa variabel independen 

dalam penelitian mampu menjelaskan variasi 

status desa sebesar masing-masing 29,80% (desa 

tertinggal), 44,30% (desa berkembang), dan 

51,00% (desa mandiri). Hal ini menandakan 

variabel dalam model penelitian sebenarnya 

cukup baik dalam menjelaskan pengaruh antara 

variabel independen penelitian dengan 

perkembangan status desa di Indonesia. Akan 

tetapi, kemungkinan masih terdapat variabel lain 

diluar model yang mampu menjelaskan variasi 

status desa dengan lebih baik. Misalnya seperti 

dampak spasial berupa neighborhood effect, 

yaitu pembangunan kawasan pedesaaan secara 

bertetanggaan dan juga kebijakan pemerintah di 

atas pemerintah desa yang dapat berdampak 

signifikan bagi kemajuan pembangunan desa 

(Harmadi et al., 2020). 

Implementasi Siskeudes memiliki dampak 

secara parsial yang kuat terhadap penurunan 

jumlah desa tertinggal untuk semua wilayah, baik 

di Jawa-Bali maupun Non Jawa-Bali. 

Implementasi Siskeudes memiliki dampak yang 

lebih besar terhadap kenaikan jumlah desa 

berkembang di wilayah luar Jawa-Bali dan 

kenaikan jumlah desa mandiri di wilayah Jawa-

Bali. Hasil regresi untuk sampel kabupaten dan 

kota menunjukkan dampak secara parsial yang 

kuat (signifikan pada taraf 𝛼=1%) implementasi 

Siskeudes terhadap perkembangan status desa 

yang ada di wilayah kabupaten.                              

Secara keseluruhan, besaran koefisien regresi 

memiliki dampak yang relatif kecil meskipun 

pengaruh implementasi Siskeudes terhadap 

jumlah desa signifikan secara statistik. 

Beberapa saran atas hasil penelitian ini 

adalah Pemerintah perlu mendorong pengelolaan 

keuangan desa yang lebih baik dengan cara 

menitikberatkan pada peningkatan dimensi 

kondisi infrastruktur dan pelayanan dasar. Sebab 

kedua dimensi tersebut merupakan kontributor 

terbesar bagi penyusunan nilai IPD yang menjadi 

penentu kemajuan status desa. Kemudian 

implementasi Siskeudes diharapkan dapat 

diterapkan untuk seluruh desa di Indonesia 

dengan disertai pengawalan yang baik dari 

berbagai pihak seperti BPKP, Kementerian 

terkait, APIP Pemda, maupun pemerintah desa 

itu sendiri.  

Penelitian ini masih terdapat beberapa 

kekurangan terkait dengan keterbatasan unit 

analisis, jumlah observasi, dan periode observasi 

penelitian. Saran untuk penelitian selanjutnya 

adalah menggunakan unit analisis yang lebih 

kecil pada level desa, penggunaan periode data 

yang lebih panjang, dan penambahan variabel 

kontrol lainnya yang sesuai.  
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Abstrak 

Laporan keuangan yang disajikan oleh akuntan internal perusahaan memerlukan pemeriksaan lebih 

lanjut oleh akuntan publik. Terkadang pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik sering kali 

terjadi ketidaksesuaian antara hasil akhir laporan audit dengan kenyataan yang terjadi sehingga dapat 

berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat yang cenderung menurun terhadap profesi auditor. 

Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan kode etik yang dapat menjadi pedoman bagi auditor 

dalam berperilaku di dalam menjalankan profesinya. Penelitian ini dilakukan dengan model 

penyebaran kuesioner kepada seluruh auditor yang bekerja di KAP Surabaya dan Saidoarjo. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di 43 Kantor Akuntan Publik yang berada 

di Kota Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah 85 auditor dari 12 KAP. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan tingkat pendidikan auditor terhadap perilaku 

seorang auditor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide strategi baru bagi KAP untuk 

mengadakan kegiatan yang bersiat religius dan meningkatkan strata pendidikan auditor. Hasil dalam 

penelitian ini menemukan bahwa religiusitas auditor berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

auditor dan terbukti signifikan, dengan p-values sebesar 2,844 > 1,96. Variabel tingkat pendidikan 

auditor berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor dan terbukti signifikan, dengan p-values 

sebesar 3,204 > 1,96. Sedangkan apabila tingkat pendidikan menjadi variabel moderasi antara 

hubungan religiusitas terhadap perilaku etis auditor memiliki pengaruh positif namun tidak 

signifikan, dengan p-values sebesar 1,547  < 1,96. 

 

Kata Kunci: Religiusitas, Tingkat Pendidikan, Perilaku Etis. 

 

Abstract 

The financial statements are presented by the company's internal auditor requires further 

examination by a public accountant. Sometimes the examination conducted by public accountants 

often creates a discrepancy between the results of the final audit report with the reality of the matter 

so that it can have an impact on public trust which tends to decline to the audit profession. Indonesian 

Institute of Accountants has set an ethic code which could serve as guidelines for auditors to behave 

in carrying out his profession. The purpose of this research is to get empirical evidence of their 

evidence of the influence of religiosity and educational level as a moderating variable on the ethical 

behavior of an auditor. This research was conducted with the model of distributing questionnaires 

to all auditors working in KAP Surabaya. The population in this study are all auditors working in 

43 public accounting firm in Surabaya. The sample in this study is 85 auditors from 12 KAP. The 

purpose of this research is to measure the impact of religiosity and education level on auditor’s 

mailto:rieswandhaprimasatya@gmail.com
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mailto:karonajadi12@gmail.com
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behavior. The results would be giving insight for KAP to develop a new strategy to increase events 

that escalate religiosity and upgrade their education. The results of this study found that religiosity 

auditor has positive influence on the ethical behavior of auditors and proved significant, with p-

values of 2.844 > 1.96. Levels of auditors’ education as variable has positive influence on the ethical 

behavior of auditors and proved significant, with p-values of 3.204 > 1.96. Meanwhile, if the level 

of education is a moderating variable between religiosity relation to the ethical behavior of auditors 

have a positive effect but not significant, with p-values of 1.547 < 1.96. 

 

Keywords: Religiosity, Level of Education, Ethical Behavior. 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Auditor dalam menjalankan 

profesinya akan mendapatkan kesulitan dalam 

meyakinkan masyarakat selaku pengguna jasa 

audit diakibatkan oleh maraknya kasus 

pelanggaran yang melibatkan perilaku etis. 

Koroy (2008) menyebutkan kasus-kasus skandal 

akuntansi dalam tahun-tahun belakangan ini 

dapat memberikan bukti lebih jauh tentang 

kegagalan auditor yang berperilaku tidak etis 

berdampak serius bagi masyarakat bisnis. 

Kasus seperti itu terjadi pada Enron, Global 

Crossing, Worldcom di Amerika Serikat yang 

mengakibatkan kegemparan besar dalam pasar 

modal. Kasus serupa terjadi di Indonesia seperti 

PT Telkom dan PT Kimia Farma. Meski 

beberapa salah saji yang terjadi belum tentu 

terkait dengan kecurangan, tetapi faktor-faktor 

risiko yang berkaitan dengan kecurangan oleh 

manajemen terbukti ada pada kasus-kasus ini. 

Kasus di Indonesia diantaranya pada PT Kimia 

Farma Tbk.  Kasus   pelanggaran   etika   

seharusnya   tidak   terjadi   apabila   setiap   

akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, 

dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai 

moral   dan   etika   secara   memadai   dalam   

pelaksanaan   pekerjaan   profesionalnya 

(Ludigdo, 1999). 

Seorang auditor memiliki aturan-aturan 

yang harus ditaati dalam menjalankan 

profesinya. Aturan-aturan yang ada berupa 

kode etik dan aturan etika profesi auditor. Kode 

etik dan aturan etika profesi diatur dalam Kode 

Etik Profesi Akuntan Publik yang diterbitkan 

oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 

Ada 5 (lima) prinsip dasar etika yang harus 

dipatuhi oleh auditor yaitu, integritas, 

objektivitas, kompetensi, kerahasiaan dan 

perilaku profesional. Auditor mungkin akan 

menghadapi keadaan yang sulit ketika 

mengambil keputusan, jika dalam kondisi 

demikian maka auditor dapat berkonsultasi ke 

pihak lain didalam KAP atau organisasi dengan 

tetap menggunakan pertimbangan keputusan 

(Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2017) 

Keputusan sulit yang harus diambil oleh 

seorang auditor terkadang akan menimbulkan 

suatu dilema etis sehingga akan berdampak 

perilaku etis dari auditor tersebut. Sebagai 

auditor yang melakukan praktik jasa 

pengauditan tentu saja harus mematuhi prinsip 

dasar etika profesi seperti yang telah ditetapkan 

oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia yang 

menyatakan bahwa seorang auditor harus 

memiliki prinsip integritas, objektivitas, 

kompetensi dan kerahasiaan. Perilaku etis 

sendiri menurut Griffin dan Ebert (2006:58) 

merupakan suatu tindakan benar dan baik yang 

sesuai dengan norma sosial. Menurut penelitian 

terdahulu diketahui bahwa kode etik akan 

membuat anggota organisasi profesi untuk 

berperilaku menjadi lebih etis, namun agar 

tercipta efektifitas maka ketika kode etik 
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tersebut harus dikomunikasikan dan dipahami 

oleh seluruh anggota organisasi profesi tersebut 

serta ditegakkan secara benar (Brooks, 1992; 

McNamee,1992; Goodwin and Seow, 2002). 

Dengan kata lain perilaku etis dapat dikatakan 

penting bagi profesi auditor terlebih perilaku 

etis tersebut didasari oleh kode etik auditor 

dalam hal ini adalah akuntan publik. Perilaku 

etis dapat menjadi penentu kualitas individu 

yang pada akhirnya dapat menjadi prinsip yang 

dijalani dalam bentuk perilaku. Perilaku etis 

pada dasarnya dapat menjadikan seseorang 

dapat membuat suatu keputusan etis yang tentu 

saja membawa kebaikan, dalam hal ini perilaku 

etis auditor diperlukan bagi stakeholder dan 

pihak lain yang terkait diluar auditee. Maryani 

dan Ludigdo, 2001 menyatakan bahwa perilaku 

etis seseorang dapat dibentuk melalui beberapa 

faktor seperti diantaranya adalah faktor 

religiusitas, faktor kecerdasan emosional 

maupun faktor lingkungan keluarga. 

Religiusitas dapat menjadi salah satu 

faktor yang memungkinkan dapat 

meminimalisir kejadian pada pelanggaran kode 

etik pada suatu profesi. Religiusitas adalah 

suatu bentuk kepercayaan adi kodrati dimana di 

dalamnya terdapat penghayatan dalam 

kehidupan sehari-harinya dengan 

menginternalisasikannya ke dalam kehidupan 

sehari-harinya (Menurut Glock & Stark, 1965 

dalam Duratun, 2013). Di sisi lain religiusitas 

dapat diartikan sebagai sikap dari seorang 

individu dalam beragama yang dituangkan 

dalam bentuk komitmen untuk agama dan 

ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, termasuk 

komitmen yang berpatokan pada agama 

terhadap sikap dan perilaku individu (Lung dan 

Chai, 2010). Seseorang akan dikatakan religius 

atau tidaknya dapat dinilai melalui lima dimensi 

keberagamaan, yaitu   dimensi   keyakinan, 

dimensi   praktek agama  (ritual  dan  ketaatan),  

dimensi  pengalaman, dimensi  pengetahuan  

agama,  dimensi  pengamalan atau konsekuensi. 

(Ancok, 1994 dalam Fauzan, 2013). 

Menurut Glock & Stark (1965) seperti 

ditulis oleh Ancok aktivitas keberagamaan dalam 

Islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk 

ibadah ritual saja, tapi juga dalam aktivitas-

aktivitas lainnya yang dikelompokkan menjadi 

beberapa dimensi dalam religiusitas tersebut. 

Menurut sejumlah studi yang telah dilakukan 

sebelumnya misalnya Barnett et al, 1996; Clark 

dan Dawson, 1996; Kennedy dan Lawton, 1996 

menemukan bahwa religiusitas akan memainkan 

peran dalam penerapan perilaku etis sebagai 

batasan dalam membedakan aspek baik dengan 

buruk, aspek terpuji dengan tercela, sehingga 

dapat menentukan apakah hal tersebut yang 

diperbolehkan atau tidak dari perilaku manusia. 

Hal ini dapat diamati pada seseorang yang 

memiliki tingkat religiusitas yang relatif tinggi 

tinggi biasanya akan menunjukkan perilaku etis 

yang positif atau dengan kata lain kesediaan 

untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis akan 

lebih rendah dibandingkan seseorang yang 

memiliki religiusitas rendah. Lung dan Chai 

(2010) menegaskan bahwa religiusitas 

merupakan hal terpenting yang dapat 

mempengaruhi perilaku etis seseorang karena 

religiusitas itu sendiri dapat memberikan 

gambaran terkait dengan sifat-sifat individu 

yang ada pada lingkungan sosial masyarakat. 

Sudaryati (2017) dalam penelitiannya 

menyimpulkan APIP yang memiliki tingkat 

religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku 

etis saat berhadapan dengan masalah-masalah 

dilemma etis, selain itu Hilary dan Hui 

(2009); Heron dan Lie (2007); Cialdini dan 

Goldstein (2004); Cultz dan Williamson 

(2003); Guiso, Sapienza dan Zingales (2003) 
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dalam Sudaryati (2017) menyimpulkan bahwa 

religiusitas terbukti memiliki pengaruh etis 

yang kuat pada seorang manajer. Kennedy dan 

Lawton (1998) menyatakan bahwa religiusitas 

merupakan mekanisme sosial kunci yang 

dapat mengendalikan perilaku etis seorang 

manajer.  

Proses pembentukan perilaku etis ternyata 

tidak hanya sebatas pada kepemilikan religiusitas 

yang baik saja namun juga diperlukan variabel 

lain yang diperlukan dalam memperkuat 

pengaruh religiusitas terhadap perilaku etis, 

dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan. 

Hariandja (2002:169) menyatakan bahwa 

kesesuaian jurusan dan juga seberapa jauh tingkat 

pendidikan yang telah ditempuh merupakan 

suatu nilai lebih bagi seseorang di dalam 

memberikan kinerjanya bagi suatu perusahaan 

karena pada tahap seleksi karyawan tentunya 

perusahaan akan melakukan suatu analisis terkait 

dengan kesesuaian jurusan maupun seberapa jauh 

tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Orang 

yang memiliki keyakinan agama yang kuat atau 

kepercayaan mungkin sudah memiliki 

pengetahuan tentang bagaimana (know how) dari 

konsep yang diajarkan di kelas (Bloodgood, 

2008). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

tingkat pendidikan atau sekolah atau belajar 

perguruan tinggi membantu seseorang untuk 

memilih antara benar atau salah. Itu membuat 

seorang individu atau kelompok untuk 

mengadopsi suatu perilaku etis atau tidak etis 

tergantung pada pemahaman individu (Mudrack, 

2008). Seperti pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Kamel Fantazy and Alaa-Aldin 

Abdul A. Al Athmay (2014) menyatakan bahwa 

tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap perilaku etis. 

Selain memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap perilaku etis secara 

langsung, tingkat pendidikan juga memainkan 

peran sebagai moderasi bagi pengaruh 

religiusitas terhadap perilaku etis. Menurut 

Bloodgood (2008), etika individu yang 

memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

tidak kompromi pada etika mereka mengadopsi 

selama situasi. Terdapat perbedaan besar antara 

responden berpendidikan tinggi dan yang 

kurang berpendidikan dalam istilah etika 

profesional Giacalone et al. (1999). Dengan 

kata lain mereka tidak kompromi pada etika 

mereka (Kraft & Singhapakdi, 1991). 

Selanjutnya, ia berpendapat bahwa beberapa 

situasi akan menarik orang yang kurang 

berpendidikan untuk mengadopsi perilaku yang 

tidak etis. Menurut Malone (2006) dalam 

penelitian sebelumnya menyatakan bahwa 

seseorang akan lebih memiliki sikap tidak 

mudah menyerah dan akan tetap menerapkan 

perilaku etis dalam menghadapi setiap 

permasalahan yang timbul dalam lingkungan 

yang telah familiar bagi mereka karena telah 

didasari dengan ilmu pengetahuan yang telah di 

milikinya. Glaeser (2002) berpendapat bahwa 

tingkat pendidikan dan religiusitas berkorelasi 

positif dengan satu sama lain. Ini berarti orang 

yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 

akan memiliki pemahaman yang lebih baik dari 

agama yang diyakininya. Oleh karena itu 

tingkat pendidikan akan diperlakukan sebagai 

moderator dalam penelitian ini. Dampak tingkat 

pendidikan akan dievaluasi dengan perilaku etis 

seseorang dalam lingkungannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah religiusitas dapat berpengaruh 

terhadap perilaku etis seorang auditor? 

2. Apakah tingkat pendidikan dapat 

berpengaruh terhadap perilaku etis seorang 

auditor? 
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3. Apakah tingkat pendidikan dapat 

memoderasi pengaruh dari religiusitas 

terhadap perilaku etis seorang auditor? 

 

2. Landasan Teori dan Pengembangan 

Hipotesis 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1. Perilaku Terencana (Plan Behavior) 

Menurut Jogiyanto (2007), Teori 

Perilaku Terencana (Theory of Planned 

Behavior) atau yang lebih dikenal dengan 

istilah TPB merupakan pengembangan lebih 

lanjut dari Teori Perilaku Beralasan (Theory of 

Reasoned Action) dimana teori tersebut pertama 

kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980 

yang lebih membahas terkait dengan keyakinan 

(belief), sikap (attitude), kehendak (intention) 

dan perilaku (behavior). Teori Perilaku 

Terencana sendiri timbul akibat dari adanya 

penambahan variabel konstruk yang 

sebelumnya belum ada pada Teori Perilaku 

Beralasan yakni kontrol perilaku persepsian 

(perceived behavioral control), variabel 

konstruk ini ditambahkan dengan tujuan untuk 

menyelaraskan dengan situasi manusia dimana 

kekurangan volitional yang lengkap atas niat 

perilaku. Selain itu penambahan variabel 

konstruk ini berfungsi sebagai pengontrol 

perilaku individual yang dibatasi oleh 

kekurangan-kekurangan yang dimilikinya serta 

keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan 

sumber-sumber daya yang digunakan untuk 

melakukan perilakunya (Hsu and Chiu, 2002).   

2.1.2. Teori Keutamaan 

 Teori keutamaan yang digunakan saat 

ini sebagian besar adalah untuk menghidupkan 

kembali pemikiran ini tokoh besar yang masih  

dikagumi sampai  sekarang adalah Aristoteles 

(384-322  SM). Menurut Pradita (2012) teori 

keutamaan ini juga tidak menyatakan apakah 

suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau 

murah hati, melainkan apakah orang itu 

bersikap adil,  jujur,  murah  hati, dan 

sebagainya. Dalam konteks etika dewasa ini 

terdapat minat khusus  untuk teori keutamaan 

sebagai reaksi atas teori-teori etika sebelumnya 

yang terlalu berat sebelah dalam  mengukur 

perbuatan dengan prinsip atau norma. Namun 

demikian, dalam sejarah etika, teori 

keutamaan bukan merupakan sesuatu yang 

baru. Sebaliknya, teori ini mempunyai suatu 

tradisi lama yang sudah dimulai pada waktu 

filsafat Yunani kuno. Teori keutamaan sendiri 

juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk 

disposisi watak yang telah diperoleh seseorang 

dan memungkinkannya untuk bertingkah laku 

baik secara moral. Solomon membedakan teori 

keutamaan menjadi dua aspek penting 

diantaranya yaitu: Pertama, pelaku bisnis 

individual yang meliputi kejujuran, fairness, 

kepercayaan serta keuletan dan Kedua, taraf 

perusahaan yang meliputi keramahan, loyalitas, 

kehormatan serta rasa malu yang dimiliki oleh 

manajer dan karyawan). Teori ini mempunyai 

kelebihan karena memungkinkan untuk 

mengembangkan penilaian etis yang lebih 

positif (Bertens, 2000). 

2.1.3. Perilaku Etis 

 Perilaku yang beretika dalam organisasi 

adalah melaksanakan tindakan secara fair sesuai 

hukum konstitusional dan peraturan pemerintah 

yang dapat diaplikasikan (Steiner, 1998). 

Harsono (1997) menyimpulkan bahwa etika 

adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

benar dan salah. Etika profesi merupakan etika 

khusus yang menyangkut dimensi sosial. Etika 

profesi khusus berlaku dalam kelompok profesi 

yang bersangkutan, yang mana dalam penelitian 

ini adalah akuntan. Perilaku etis juga sering 

disebut sebagai komponen dari kepemimpinan, 



 
 

56 

 

yang mana pengembangan etika adalah hal 

penting bagi kesuksesan individu sebagai 

pemimpin suatu organisasi (Morgan, 1993). 

Larkin (2000) juga menyatakan bahwa 

kemampuan untuk dapat mengidentifikasi 

perilaku etis dan tidak etis sangat berguna dalam 

semua profesi termasuk Auditor.  Apabila 

seorang Auditor melakukan tindakan-tindakan 

yang tidak etis, maka hal tersebut akan 

merusak kepercayaan masyarakat terhadap 

profesi Auditor itu (Khomsiyah dan 

Indriantoro, 1998).   

2.1.4. Religiusitas 

 Dalam kehidupan manusia, agama 

memiliki peranan yang cukup penting terhadap 

etika seorang individu pada kesehariannya. 

Hukum ke-Illahian memiliki sifat yang mutlak 

apabila ditinjau dari sudut pandang agama 

karena mampu membentuk keseluruhan aspek 

dalam kehidupan seorang individu (Vitell dan 

Paolillo, 2003). Pada studi yang mendalami 

mengenai keagamaan seringkali membedakan 

istilah religion dengan istilah religiusitas. 

Ghozali (2002) mengatakan bahwa istilah 

religiusitas sendiri biasanya lebih mengarah 

pada kualitas penghayatan serta sikap seseorang 

dalam kehidupannya berdasarkan nilai-nilai 

keagamaan yang diyakininya dan juga biasanya 

religiusitas sendiri cenderung bersikap 

apresiatif terhadap nilai-nilai luhur keagamaan, 

meskipun dengan keyakinan yang berbeda-

beda. Religiusitas dapat diartikan sebagai sikap 

dari seorang individu dalam beragama yang 

dituangkan dalam bentuk komitmen untuk 

agama dan ajaran-ajaran  yang ada di 

dalamnya, termasuk komitmen yang 

berpatokan pada agama terhadap sikap dan 

perilaku individu (Lung dan Chai, 2010). 

Seseorang dapat dikatakan religius atau 

tidaknya dapat dinilai melalui lima dimensi 

keberagamaan, yaitu dimensi keyakinan, dimensi 

praktik agama (ritual dan ketaatan), dimensi 

pengalaman, dimensi pengetahuan agama, dimensi 

konsekuensi. (Glock & Stark, 1965). 

2.1.5. Tingkat Pendidikan 

Siagian (1984) mendefinisikan 

pendidikan sebagai suatu hal yang memiliki 

tingkat kepentingan yang tinggi serta 

diperlukan dalam kehidupan seseorang. 

Sedangkan menurut Normadewi (2012) 

Pendidikan sendiri diartikan sebagai 

serangkaian proses, teknik hingga metode 

belajar mengajar dengan tujuan akhir sebagai 

media dalam transfer pengetahuan dari seorang 

individu terhadap individu lain sesuai dengan 

standart yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tingkat pendidikan sendiri juga dapat 

memberikan pengaruh terhadap persepsi yang 

ditetapkan oleh seseorang dimana seseorang 

yang telah menempuh pendidikan tinggi 

diharapkan mampu memiliki etika dalam 

berperilaku serta mempunyai penalaran moral 

yang tinggi (Normadewi, 2012). Menurut 

Ranupandojo dan Husnan (1990) pendidikan 

juga diartikan sebagai kegiatan untuk 

meningkatkan pengetahuan umum seseorang 

termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan 

teori dan keterampilan untuk memutuskan 

persoalan-persoalah yang menyangkut kegiatan 

untuk mencapai tujuan. Coombs (1986) 

mengklasifikasikan pendidikan ke dalam 3 

Jenis, yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan 

Informal dan Pendidikan Non-Formal. 

2.2. Kerangka Berpikir 

2.2.1. Pengaruh Religiusitas terhadap 

Perilaku Etis 

Maraknya kasus yang menimpa suatu 

profesi terutama pada profesi akuntan biasanya 

disebabkan oleh adanya perilaku yang kurang 

etis dari para pelaku profesi didalamnya sebagai 
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salah satu faktor penyebabnya dan dapat 

berdampak pada munculnya ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap profesi tersebut (Diah, 

2008). Religiusitas dapat menjadi salah satu 

variabel yang dapat mempengaruhi perilaku etis 

seseorang disamping faktor kecerdasan 

emosional (Maryani  dan  Ludigdo, 2001). 

Dengan adanya religiusitas diharapkan perilaku 

yang kurang etis pada pelaku profesi dapat 

diminimalisir hingga kepercayaan masyarakat 

dapat kembali terhadap profesi tersebut 

terutama profesi akuntan. 

Karena dalam agama telah diajarkan 

segala hal yang baik dan segala hal yang buruk 

untuk dilakukan sehingga kualitas dari 

religiusitas akan mempengaruhi perilaku etis 

seseorang karena apabila seseorang semakin 

memiliki religiusitas yang tinggi maka 

seseorang tersebut akan mengikuti segala ajaran 

yang telah dicantumkan dalam agama. Dalam 

religiusitas sendiri menurut Glock dan Stark 

telah dibagi dalam beberapa dimensi yang 

tentunya pada masing-masing dimensi apabila 

dilaksanakan dalam kehidupan seseorang maka 

tidak menutup kemungkinan perilaku etis 

seseorang tersebut juga dapat menjadi lebih 

baik. Hal ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Kamel 

Fantazy dan Alaa-Aldin Abdul Rahim A. Al 

Athmay (2014) yang menyatakan bahwa nilai-

nilai Islam adalah prediktor dominan dalam 

meningkatkan perilaku etis dan peran agama 

juga berdampak positif pada perilaku etis. 

H1: religiusitas memiliki pengaruh 

positif terhadap perilaku etis.  

2.2.2. Pengaruh Tingkat Pendidikan sebagai 

Variabel Moderasi Pengaruh Religiusitas 

terhadap Perilaku Etis 

Pendidikan  merupakan  faktor  yang  

semakin  penting  dalam  kehidupan sehari-hari. 

Tingkat  pendidikan  akan  mempengaruhi  

persepsi  seseorang  tentang etika.  Seseorang  

yang  berpendidikan  tinggi  dianggap  memiliki  

etika  yang  juga tinggi serta penalaran moral 

yang tinggi. Tujuan dari adanya pendidikan 

tidak lain adalah untuk menciptakan suatu 

integritas atau kesempurnaan pribadi yang 

menyangkut aspek Jasmaniah, Intelektual, 

Emosional, dan Perilaku Etis (Djumramsjah, 

2004). Menurut Bloodgood (2008) mengatakan 

bahwa seorang individu yang memiliki 

keyakinan agama atau tingkat kepercayaan 

yang kuat maka individu tersebut akan 

memiliki know how dari konsep yang sudah 

diajarkan dari dalam kelas.  

Oleh karena itu, Glaeser (2002) 

berpendapat bahwa tingkat pendidikan dan 

religiusitas berkorelasi positif dengan satu sama 

lain sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat 

pendidikan yang telah ditempuh melalui 

sekolah ataupun melalui jenjang perguruan 

tinggi akan dapat mendorong religiusitas 

seseorang dalam membedakan mana yang 

benar dan mana yang salah dan dari hal kecil 

tersebut dapat berpengaruh terhadap perilaku 

etis secara keseluruhan dalam jangka waktu 

tertentu. Oleh karena itu tingkat pendidikan 

akan diperlakukan sebagai moderator dalam 

penelitian ini. Dampak tingkat pendidikan akan 

dievaluasi dengan perilaku etis dan religiusitas. 

Berikut hipotesis yang dihasilkan untuk 

menguji dampak dari tingkat pendidikan: 

H2: Tingkat pendidikan memiliki 

pengaruh positif sebagai variabel moderasi 

pada pengaruh religiusitas terhadap perilaku 

etis. 
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3. Metode Penelitian 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat kuantitatif. Menurut 

Malhotra (2004) menjelaskan tentang 

penelitian kuantitatif yang diartikan sebagai 

metodologi penelitian yang mencari kuantitas 

data dan biasanya, berlaku beberapa analisis 

yang digunakan untuk statistik. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian eksplanatori 

kausal. Menurut Umar (2008) penelitian 

eksplanatori (explanatory research) adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

hubungan-hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lainnya atau bagaimana 

suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. 

 Penelitian ini menggunakan metode 

eksplanatori kausal untuk menjelaskan 

hubungan pengaruh antar variabel sehingga 

mendapatkan informasi spesifik mengenai 

dampak religiusitas dan terhadap perilaku etis 

dengan tingkat pendidikan sebagai variabel 

moderasi. Desain penelitian ini adalah survey. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah data primer dalam bentuk persepsi 

responden (subjek) penelitian. Pengambilan 

data menggunakan survey langsung dan 

instrumen yang digunakan adalah kuesioner 

(angket) dengan menggunkan pengukuran skala 

likert dengan nilai skala 1 sampai dengan 5. 

Menurut Malhotra (2004) kuesioner adalah 

teknik terstruktur untuk pengumpulan data 

yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, 

tertulis atau lisan, untuk menanggapi jawaban. 

Kuesioner ini digunakan sebagai instrumen 

penelitian untuk mengetahui bagaimana 

hubungan antara religiusitas dan terhadap 

perilaku etis dengan tingkat pendidikan 

sebagai variabel moderasi. 

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

3.2.1 Perilaku Etis  

Perilaku  etis digambarkan sebagai 

perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang 

dapat diterima secara umum (Griffin & Ebert, 

1998 dalam Maryani & Ludigdo, 2001). 

Sedangkan perilaku etis menurut Morgan 1993 

merupakan komponen dari kepemimpinan yang 

mana pengembangannya merupakan hal yang 

penting. Dengan demikian   dalam kaitan 

dengan etika profesi, sikap  dan  perilaku  etis  

merupakan  sikap  dan  perilaku  yang  sesuai  

dengan  etika profesi tersebut. Rachman (2012) 

meneliti perilaku etis seorang akuntan dengan 

indikator berdasarkan Prinsip Kode Etik IAI, 

antara lain : Pertama, memahami dan mengenali 

perilaku sesuai dengan kode etik yang berlaku. 

Kedua, melakukan tindakan yang konsisten 

dengan dasar nilai dan keyakinan. Ketiga, 

bertindak berdasarkan nilai dan norma 

meskipun sulit untuk dilakukan. Keempat, 

bertindak berdasarkan nilai dan norma 

meskipun mengandung resiko dan biaya yang 

besar didalamnya. Dengan demikian penelitian 

ini menggunakan 4 dimensi yang diatur 

berdasarkan prinsip kode etik IAI dengan 

masing-masing dimensi mengandung 2 hingga 

3 indikator pertanyaan sehingga total indikator 

pertanyaan yang diajukan dalam variabel 

religiusitas sebanyak 10 indikator 

3.2.2 Religiusitas 

Religiusitas diartikan sebagai rasa 

kepercayaan seseorang dalam meyakini ajaran 

Tingkat Pendidikan 

H2 

Perilaku Etis Religiusitas 

H1 
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agamanya, mengimplementasikan 

keimanannya dalam kehidupan sehari-harinya 

dan bagaimana hubungannya dengan sang 

Khaliknya (Ancok,  1994). Dalam penelitian ini, 

religiusitas yang dimiliki oleh seseorang dapat 

dinilai melalui lima dimensi keberagamaan, 

yaitu dimensi keyakinan, dimensi praktik agama 

(ritual dan ketaatan), dimensi pengalaman, 

dimensi pengetahuan agama, dimensi 

konsekuensi. (Glock & Stark, 1965). Indikator 

pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner 

penelitian mengacu pada Azam, et al. (2011). 

Satuan pengukuran yang digunakan adalah 

skala likert 1-5. Dengan demikian penelitian 

ini menggunakan 5 dimensi yang 

dikembangkan oleh Glock dan Stark dengan 

masing-masing dimensi mengandung 3 

indikator pertanyaan sehingga total indikator 

pertanyaan yang diajukan dalam variabel 

religiusitas sebanyak 15 indikator. 

3.2.3 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan menurut Normadewi 

(2012) diartikan sebagai serangkaian proses, 

teknik hingga metode belajar mengajar dengan 

tujuan akhir sebagai media dalam transfer 

pengetahuan dari seorang individu terhadap 

individu lain sesuai dengan standart yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, 

tingkat pendidikan diukur berdasarkan 

jenisnya, yaitu pendidikan formal, pendidikan 

informal, pendidikan non formal (Coombs, 

1986). Pertanyaan yang peniliti ajukan pada 

kuesioner penelitian terdiri dari poin 1 dan 2 

mengacu pada Makhsus (2013), pada poin 3 

dan 4 mengacu pada Efendy (2010), dan poin 5 

– 9 mengacu pada  Larsson (2005). Satuan 

pengukuran yang digunakan adalah skala likert 

1-5. Dengan demikian penelitian ini 

menggunakan 3 dimensi yang dikembangkan 

oleh Coombs dengan masing-masing dimensi 

mengandung 3 indikator pertanyaan sehingga 

total indikator pertanyaan yang diajukan dalam 

variabel religiusitas sebanyak 9 indikator 

3.3 Teknik Analisis Data 

3.3.1 Partial Least Square (PLS) 

 Setelah data-data yang dibutuhkan 

telah terkumpul dari proses penyebaran 

kuesioner yang telah dilakukan maka akan 

dilakukan analisis pada data yang telah 

diperoleh tersebut. Dari hasil analisis yang telah 

dilakukan nantinya akan digunakan dalam 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan pada 

awal pelaksanaan penelitian ini. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Partial Least Square (PLS) dikarenakan tidak 

adanya syarat minimum sampel yang dapat 

dilakukan uji. PLS merupakan metode analisis 

yang powerful oleh karena tidak 

mengasumsikan data dengan pengukuran skala 

dan sampel yang kecil. Pendekatan PLS adalah 

distribution free atau dengan kata lain tidak 

mengasumsikan data berdistribusi tertentu, 

dapat berupa nominal, kategori, ordinal, 

interval, dan rasio (Ghozali, 2006:18). 

Dipergunakannya metode PLS cocok dalam 

penelitian ini. PLS cocok karena tidak 

memerlukan data dengan distribusi tertentu dan 

sangat fleksibel untuk penelitian ini karena 

tidak terlalu banyak membutuhkan sampel. 

Model dalam PLS : 

1. Model pengukuran atau outer model. 

Outer model dibagi menjadi metode 

refleksif indikator digunakan karena 

menghilangkan satu indikator yang tidak 

akan merubah makna konstruk. Pada model 

refleksif mengharuskan adanya covariasi 

(hubungan) antar indikator dan indikator 

harus memiliki konten yang sama atau 

mirip (Ghozali, 2006). Uji yang digunakan 

adalah : 
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a. Validitas konvergen 

Convergent validity dari model 

pengukuran (uji validitas) dari model 

dengan refleksif indikator dinilai 

berdasarkan korelasi antara item score 

atau component score dengan construct 

score yang dihitung dengan PLS. 

Ukuran refleksif individual dikatakan 

tinggi apabila berkorelasi lebih dari 

0.70 dengan kontruk yang ingin diukur. 

Namun demikian untuk penelitian 

tahap awal dari pengembangan skala 

pengukuran nilai loading 0.5 sampai 

0.6 dianggap cukup (Chin, 1998). 

b. Validitas deskriminan 

Indikator dikatakan valid apabila 

mempunyai nilai ariab loading dalam 

satu variabel lebih besar dibandingkan 

variable lain. Nilai standard factor 

loading  lebih besar atau sama dengan 

0,5 

c. Validitas konstrak  

Discriminant validity dianalisa dengan 

membandingkan square root average 

variance estracted (AVE) setiap 

konstruk dengan korelasi antar 

konstruk lainnya dalam model. Jika 

nilai akar AVE setiap konstruk lebih 

besar dari 0,5 antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model, maka 

dikatakan memiliki discriminant 

validity yang baik. 

d. Composite reliability.  

Composite realibility (uji realibilitas) 

indikator yang mengukur suatu 

konstruk dapat dievaluasi dengan 

menggunakan dua macam yaitu 

internal consistency dan Cronbach’s 

Alpha. Composite reliability. 

Digunakan untuk mengukur internal 

consistency dan dapat dikatakan baik 

apabila memiliki nilai di atas 0.6. 

2. Model struktural maupun inner model 

dievaluasi dengan melihat prosentase 

varian yang dijelaskan yaitu dengan 

melihat nilai R2 untuk konstruk laten 

dependen. Stabilitas dari estimasi ini 

dievaluasi dengan menggunakan uji t 

statistik yang didapat lewat prosedur 

bootstrapping (Ghozali, 2006 : 24). Uji 

dikatakan berpengaruh jika nilai t lebih 

besar dari 1,96.  

3. Pengujian Goodness of fit  

a. Koefisien determinasi (R2)  

Pengujian terhadap model struktural 

dilakukan dengan melihat nilai R-

Square yang merupakan uji goodness-

fit model. Pengujian inner model dapat 

dilihat dari nilai R-square pada 

persamaan antar variabel latent.Nilai 

R2 menjelaskan seberapa besar variabel 

eksogen (independen/bebas) pada 

model mampu menerangkan variabel 

endogen (dependen/terikat) 

b. Predictive Relevance (Q2)  

Selain R-square model juga dievaluasi 

dengan melihat nilai Q-square. Nilai 

dari Q-square dapat dihitung dengan 

perhitungan sebagai berikut : Q2 = 1 – 

(1 – R12) (1 – R22) (1- Rn2) jikanilai Q2 

> 0, dapat disimpulkan bahwa variabel 

penelitianmemiliki tingkat prediksi 

yang baik terhadap variabeltergantung 

c. Goodness of Fit Index (GoF)  

Yang terakhir adalah dengan mencari 

nilai Goodness of Fit (GoF). Berbeda 

dengan CBSEM, untuk nilai GoF pada 

PLS-SEM harus dicari secara manual. 

Rumusnya adalah : 
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Menurut Tenenhau (2004), nilai GoF small = 

0,1, GoF medium = 0,25 dan GoF besar = 0,38. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Uji Validitas 

Berikut adalah hasil nilai uji validitas 

yang bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari masing – masing item 

pertanyaan yang diajukan pada kuesioner: 

Item Nilai Validitas Keterangan 

MM1 0,639 Valid 

MM2 0,596 Valid 

MM3 0,397 Valid 

MT1 0,393 Valid 

MT2 0,423 Valid 

MT3 0,491 Valid 

MS 1 0,448 Valid 

MS 2 0,448 Valid 

WA 1 0,652 Valid 

WA 2 0,652 Valid 

PA1 0,570 Valid 

PA2 0,348 Valid 

PA3 0,481 Valid 

ID1 0,622 Valid 

ID2 0,722 Valid 

ID3 0,824 Valid 

IN1 0,332 Valid 

IN2 0,447 Valid 

IN3 0,534 Valid 

EX1 0,407 Valid 

EX2 0,504 Valid 

EX3 0,432 Valid 

CO1 0,379 Valid 

CO2 0,402 Valid 

CO3 0,516 Valid 

PF1 0,576 Valid 

PF2 0,687 Valid 

PF3 0,610 Valid 

PI 1 0,698 Valid 

PI 2 0,616 Valid 

PI 3 0,765 Valid 

PN 1 0,422 Valid 

PN 2 0,674 Valid 

PN 3 0,542 Valid 

Menurut data diatas menjelaskan 

bahwa nilai uji validitas dari setiap item 

pertanyaan yang ada dalam kuesioner telah 

memenuhi nilai minimun yang ditetapkan 

sebesar 0,3 sehingga item dalam kuesioner 

layak untuk dilakukan uji berikutnya yaitu uji 

reliabilitas. 

4.2 Uji Reliabilitas 

Berikut adalah hasil nilai uji reliabilitas 

yang bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari masing-masing dimensi 

yang tercantum pada kuesioner : 

Item Nilai Reliabilitas Keterangan 

MM 0,718 Reliabel 

MT 0,624 Reliabel 

MS 0,616 Reliabel 

WA 0,779 Reliabel 

PA 0,637 Reliabel 

ID 0,850 Reliabel 

IN 0,625 Reliabel 

EX 0,635 Reliabel 

CO 0,621 Reliabel 

PF 0,783 Reliabel 

PI 0,831 Reliabel 

PN 0,717 Reliabel 

  

Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa 

setiap dimensi yang diajukan dalam kuesioner 

dapat dinyatakan reliabel karena nilai yang 

dihasilkan seluruhnya telah melebihi nilai 

minimum yang ditetapkan sebesar 0,6 sehingga 

setiap dimensi yang diajukan dalam kuesioner 

layak untuk dilakukan analisis Particial Least 

Square dengan merata-rata nilai dari item 

pertanyaan yang terdapat dalam setiap dimensi. 

4.3 Evaluasi Outer Model 

 

4.3.1 Convergent Validity 

Evaluasi pertama pada outer model 

adalah convergent validity. Untuk mengukur 

convergent validity digunakan nilai outer 

loading. Suatu indikator dikatakan memenuhi 

convergent validity jika memiliki nilai outer 

loading > 0,50. Berikut adalah nilai outer 

loading masing-masing indikator pada variabel 
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penilitian 

Indikator Nilai Outer Loading Ketetapan 

MM 0,806885 0,500 

MT 0,772216 0,500 

MS 0,835542 0,500 

WA 0,888277 0,500 

PA 0,690985 0,500 

ID 0,615510 0,500 

IN 0,702217 0,500 

EX 0,905083 0,500 

CO 0,868650 0,500 

PF 0,837832 0,500 

PI 0,792063 0,500 

PN 0,834888 0,500 

 Berdasarkan data diatas diketauhi 

bahwa nilai outer loading masing- masing 

indikator variabel yaitu Perilaku etis, 

Religiusitas dan Tingkat pendidikan semuanya 

bernilai > 0,50. Dengan demikian disimpulkan 

indikator – indikator yang digunakan dalam 

penelitian  ini  telah  memenuhi  convergent  

validity  dan  validitas  pada  masing- masing 

variabel indikator dapat mengukur dengan 

tepat. 

4.3.2. Discriminant Validity 

Evaluasi  kedua  pada  outer  model  

adalah  discriminant  validity. Untuk  

mengukur  discriminant  validity  digunakan  

nilai  cross  loading. Dikatakan memenuhi 

discriminant validity jika nilai cross loading 

indikator pada  variabelnya  adalah  terbesar  

dibandingkan  pada  variabel  lainnya. Berikut 

adalah nilai cross loading masing-masing 

indikator. 

Indikator 
Perilaku 

etis 
Religiusitas 

Religiusitas dengan 

moderasi Tingkat 

pendidikan 

Tingkat 
pendidikan 

MM 0.806885 0.417471 0.213752 0.382583 

MT 0.772216 0.426952 0.389140 0.427882 

MS 0.835542 0.243982 0.469846 0.375322 

WA 0.888277 0.308708 0.379275 0.415561 

PA 0.223026 0.690985 -0.063660 0.278063 

ID 0.148538 0.615510 -0.113192 0.252009 

Indikator 
Perilaku 

etis 
Religiusitas 

Religiusitas dengan 
moderasi Tingkat 

pendidikan 

Tingkat 

pendidikan 

IN 0.217980 0.702217 -0.226169 0.513998 

EX 0.453114 0.905083 -0.029270 0.556208 

CO 0.415399 0.868650 -0.179851 0.522208 

PF 0.485794 0.420475 0.153968 0.837832 

PI 0.362914 0.547605 -0.093183 0.792063 

PN 0.312609 0.489066 -0.066323 0.834888 

Berdasarkan data diatas diketauhi 

bahwa masing-masing indikator pada variabel 

Perilaku etis, Religiusitas, Tingkat pendidikan 

memiliki nilai loading factor terbesar pada 

variabel itu sendiri dibandingkan pada variabel 

lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

indikator – indikator yang digunakan dalam  

penelitian  ini telah memiliki nilai discriminant 

validity yang baik dalam variabelnya masing-

masing. Selain itu, discriminant validity juga 

mengukur sejauh mana indikator-indikator 

tersebut berbeda dengan Indikator yang 

lainnya pada variabel yang berbeda pula. 

4.3.3. Validitas konstrak 

Validitas Konstrak dianalisa dengan 

membandingkan square root average  variance  

estracted  (AVE)  setiap  konstruk  dengan  

korelasi  antar konstruk lainnya dalam model. 

Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar 

dari 0,5 antara konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model, maka dikatakan  memiliki 

discriminant validity yang baik. Berikut adalah 

nilai AVE masing-masing indikator pada 

variabel penilitian:  

Indikator AVE 

Perilaku etis 0,683637 

Religiusitas 0,584630 

Tingkat pendidikan 0,675455 

Berdasarkan data diatas diketauhi 

bahwa nilai AVE masing-masing indikator 

pada variabel  Perilaku etis, Religiusitas, 

Tingkat pendidikan semuanya bernilai >0,50. 

Uji validitas konstrak adalah untuk 
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memastikan indikator tersebut   memang   

konstrak   dari   variabel   latennya.   Dengan   

demikian disimpulkan indikator-indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi 

Uji Validitas Konstrak. 

4.3.4. Composite reliability 

 Composite realibility (uji  realibilitas) 

indikator yang mengukur suatu konstruk dapat 

dievaluasi dengan menggunakan dua macam 

yaitu internal consistency dan Cronbach’s 

Alpha. Composite reliability. Digunakan untuk 

mengukur internal consistency dan dapat 

dikatakan baik apabila memiliki nilai di atas 

0,6. Berikut adalah nilai composite realibility 

masing – masing indikator pada variabel 

penilitian:  

Indikator Composite Reliability 

Perilaku etis 0,896059 

Religiusitas 0,873237 

Religiusitas dimoderasi 

Tingkat pendidikan 
0,909015 

Tingkat pendidikan 0,861872 

Berdasarkan data diatas diketauhi 

bahwa nilai composite reliability masing-

masing indikator pada variabel Perilaku etis, 

Religiusitas, Tingkat pendidikan semuanya 

bernilai >0,60 dengan kata lain indikator 

tersebut konsisten dalam pengukuran ini, 

Dengan demikian disimpulkan indikator – 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

telah memenuhi composite reliability. 

4.4 Evaluasi Inner Model 

 

4.4.1. Penilaian Goodness of Fit 

Penilaian goodness of fit didasarkan 

pada  nilai  R-square  yang dihasilkan  dari  

estimasi  partial  least  square  untuk  masing-

masing  jalur. Berikut  adalah  nilai  R-Square  

masing-masing  indikator  pada  variabel 

penilitian: 

Indikator R-Square 

Perilaku etis 0,494991 

Religiusitas  

Religiusitas dengan moderasi 

Tingkat pendidikan 
 

Tingkat pendidikan  

Pada data diatas menjelaskan tentang 

hubungan antara variabel Perilaku etis, 

Religiusitas, Tingkat pendidikan dihasilkan 

nilai R Square sebesar 0,494991 yang 

menunjukkan bahwa  prosentase keragaman 

tanggapan mengenai variabel diatas yang 

dikemukakan oleh Auditor pada KAP di Kota 

Surabaya dapat dijelaskan oleh Perilaku etis 

sebesar 49,49%,  sedangkan sisanya sebesar 

50,51% dijelaskan oleh variable lainnya 

4.4.1. Inner Weight 

Pengujian hipotesis pengaruh antara 

variabel Perilaku etis, Religiusitas, Tingkat 

pendidikan harus memenuhi syarat yaitu: 

1. Pengaruh variabel bebas dan variabel 

terikat harus signifikan 

2. Hasil estimasi pengaruh langsung dan 

tidak dengan menggunakan metode 

partial least square didasarkan pada nilai 

t-statistic yang harus > 1,96.  

Berikut adalah hasil estimasi pengaruh 

langsung:  

Indikator 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standart 

Deviation 

(STDEV) 

Standart 

Error 

(STERR) 

T Statistic 

(|O/STERR|) 

Religiusitas 

terhadap 

Perilaku etis 

0,3290 0,2803 0,1157 0,1157 2,8445 
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Indikator 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standart 

Deviation 

(STDEV) 

Standart 

Error 

(STERR) 

T Statistic 

(|O/STERR|) 

Religiusitas 

dengan 

moderasi 

Tingkat 

pendidikan 

terhadap 

Perilaku etis 

0,4860 0,3977 0,3142 0,3141 1,5470 

Tingkat 

pendidikan 

terhadap 

Perilaku etis 

0,2855 0,2974 0,0891 0,0891 3,2040 

 

Dalam data diatas dijelaskan bahwa variabel 

religiusitas dan variabel tingkat pendidikan 

berpengaruh positif signifikan dengan perilaku 

etis. Variabel tingkat pendidikan terhadap 

perilaku etis memiliki pengaruh paling tinggi 

yaitu menghasilkan nilai sebesar 3,203936. 

Sedangkan variabel religiusitas terhadap 

perilaku etis menghasilkan nilai pengaruh 

positif signifikan sebesar 2,844447. Apabila 

variabel religiusitas dimoderasi dengan variabel 

tingkat pendidikan akan menghasilkan nilai 

pengaruh yang positif namun tidak signifikan 

sebesar 1,547031. Sehingga hipotesis pertama 

diterima dan hipotesis kedua ditolak. 

5. Simpulan 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan penelitian 

yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada 

Auditor di KAP Kota Surabaya 

menunjukkan bahwa variabel religiusitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

perilaku etis.  

2. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada 

Auditor di KAP Kota Surabaya 

menunjukkan bahwa variabel tingkat 

pendidikan auditor berpengaruh positif 

namun tidak signifikan pada pengaruh 

religisuitas terhadap perilaku etis dari 

auditor tersebut. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengembangan kompetensi SDM BPKP telah selaras dengan 

sasaran strategis dan implementasi model pembelajaran 10:20:70 dikaitkan dengan kompetensi teknis.  

Penelitian menggunakan metodologi deskripsi, dengan pendekatan kualitatif. Data bersumber dari 

kajian kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal dan artikel elektronik serta website, 

yang kemudian diperbandingkan dengan laporan-laporan, hasil survei, dan informasi yang relevan. 

Penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran yang dikembangkan dalam GIA Corpu sudah mengacu 

pada program pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan sistematis yang dikaitkan dengan 

pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi. Kompetensi-kompetensi teknis yang ditetapkan 

merupakan perluasan dari kompetensi teknis yang merupakan hasil self assessmen SDM BPKP yang 

selaras dengan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis.  Model 

Pembelajaran 10:20:70 dapat diterapkan pada setiap Kompetensi Teknis untuk masing-masing Akademi 

dengan cara memetakan kesepadanan antara aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam 

formal/social/experiential learning dengan regulasi pengembangan kompetensi teknis yang ada. Dengan 

demikian Model Pembelajaran 10:20:70 dapat diterapkan di BPKP diintegrasikan dengan penugasan-

penugasan pengawasan yang akan dilaksanakan melalui perancangan Desain dan Pengembangan 

Pembelajaran yang sesuai. 

 

Kata Kunci: integrasi, model pembelajaran, formal, social, experiential, desain dan pengembangan 

pembelajaran 

 

Abstract 

The purpose of this study was to find out that BPKP's human resources competency development was 

aligned with strategic objectives and the implementation of the 10:20:70 learning model was associated 

with technical competences. The research uses a descriptive methodology, with a qualitative approach. 

The data is sourced from literature studies, laws and regulations, journals and electronic articles as 

well as websites, which are then compared with reports, survey results, and relevant information. The 

research concludes that the learning developed in GIA Corpu already refers to a directed and 

systematic human resource development program that is linked to the achievement of the organization's 

vision, mission, and strategy. The technical competencies specified are an extension of the technical 

competencies which are the result of the BPKP HR self-assessment which is in line with the programs 

and activities that have been set out in the strategic plan. The 10:20:70 Learning Model can be applied 

to each Technical Competency for each Academy by mapping the equivalence between activities 

included in formal/social/experiential learning with existing regulations for developing technical 

competencies. Thus the 10:20:70 Learning Model can be applied at BPKP to be integrated with 

supervisory assignments that will be carried out through the design of appropriate Learning Design 

and Development. 

 

Keywords: integration, learning model, formal, social, experiential, learning design and development 

 

 

mailto:Syafrudin.Bustomi@bpkp.go.id


 
 

68 

 

1. Pendahuluan  

Pengembangan kompetensi setiap Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) merupakan kewajiban setiap 

organisasi pemerintah. Di lain pihak, hal itu juga 

merupakan hak setiap pegawai dalam organisasi 

pemerintah tersebut. Amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 menyatakan 

bahwa pada dasarnya peningkatan atau 

pengembangan kompetensi PNS adalah upaya 

pemenuhan kebutuhan kompetensi dengan 

standar kompetensi jabatan dan rencana 

pengembangan karier PNS yang bersangkutan. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 

Negara  menyebutkan bahwa kompetensi jabatan 

seorang ASN terdiri atas kompetensi teknis, 

kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial 

kultural.  Yang dimaksud dengan Kompetensi 

Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan 

dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan 

bidang teknis jabatan. Kompetensi Manajerial 

adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang diamati, diukur, 

dikembangkan untuk memimpin dan/atau 

mengelola unit organisasi. Kompetensi Sosial 

Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan 

dikembangkan terkait dengan pengalaman 

berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam 

hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan 

kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan 

prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap 

 
4 Definisi terkait masing-masing kompetensi sesuai dengan Pasal 

1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 

Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. 
5 Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil 

pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja 

sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan4. 

Pendekatan sistem pembelajaran 

terintegrasi (corporate university), menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

merupakan metode yang tepat dalam 

pengembangan kompetensi PNS5. Sebagai 

organisasi yang tumbuh dan mengikuti 

perubahan kondisi lingkungan, Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) juga mengimplementasikan corporate 

university sebagai upaya pengembangan sistem 

pembelajaran yang diformalkan dalam 

Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-

205/K/DL/2019 Tanggal 29 Mei 2019 tentang 

Pengembangan Sistem Pembelajaran Sumber 

Daya Manusia di Lingkungan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

Pengembangan sistem pembelajaran yang 

ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKP 

tersebut menggunakan model pembelajaran yang 

disebut dengan Government Internal Audit 

Corporate University (GIA Corpu), yang 

meliputi: bentuk, model, dan karakteristik 

pembelajaran sumber daya manusia (SDM); 

framework GIA Corpu; tata kelola GIA Corpu; 

serta sistem dan proses pembelajaran6. 

 Dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor 

KEP-205/K/DL/2019 dinyatakan bahwa metode 

pembelajaran di BPKP corporate university 

(GIA Corpu) menggunakan Model 10:20:707. 

Model pembelajaran ini sering disebut sebagai 

informational/formal learning (10), 

locational/social learning (20), dan experiential 

learning (70).  

6 Diktum KEDUA Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-

205/K/DL/2019 
7 Dalam berbagai referensi, model ini dikenal sebagai Model 

70:20:10. Penulis menggunakan format sesuai Keputusan Kepala 

BPKP Nomor KEP-205/K/DL/2019. Model pembelajaran ini 
diberlakukan di GIA Corpu mengikuti sequence pembelajaran dari 

formal learning (10), social learning (20), dan experiential 

learning (70). 
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Metode pembelajaran 10% dihasilkan dari 

pelatihan formal, seperti kursus-kursus, e-

learning, pembelajaran campuran (blended 

learning), atau pemberian materi bacaan yang 

diminta (required reading) dalam rangka 

penyelesaian suatu penugasan atau pekerjaan 

rumah (Bodescu, 2016). Pendidikan formal dan 

program-program pelatihan diperlukan agar 

terbangun kerangka teoritis (theoretical 

framework) terhadap suatu penugasan sehingga 

pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan 

aktivitas-aktivitas pekerjaan (Joshi, 2018). 

Pembelajaran social (social learning) diperoleh 

dari hubungan pembelajar dengan orang lain, 

pemanfaatan jejaring, dan umpan balik 

(feedback) yang  diterima, antara lain feedback 

dari atasan, arahan yang jelas untuk 

pengembangan proyek, atau diskusi dan 

percakapan antar kolega atas suatu topik tertentu 

dan lain sebagainya. Bentuk social learning 

dapat pula muncul dari pengalaman mentoring 

dan coaching, jejaring social (social networking) 

dan pengalaman yang dialami oleh rekan sejawat 

di tempat kerja (Bodescu, 2016). Selama 

pembelajaran dalam pekerjaannya, para pegawai 

membutuhkan interaksi dengan atasan dan 

mentornya dalam lingkup kerja. Apabila ada 

kesalahan, para pegawai langsung mendapatkan 

feedback atas kinerja mereka. Dengan demikian, 

para pegawai belajar dari kesalahan-kesalahan 

tersebut (Joshi, 2018), 2018). Terkait dengan 

model ini, 70% pembelajaran datang dari 

pengalaman. Hal ini dalam berbagai literatur 

dikenal juga dengan sebutan learning by doing, 

on-the job training, atau informal workplace 

learning. Telah lama diamati bahwa 70% 

pembelajaran berasal dari penugasan-penugasan 

yang menantang (challenging assignments) dan 

pengalaman-pengalaman kerja (on-the job 

experiences)  (Bodescu, 2016). Suatu hal yang 

telah diyakini bahwa pengalaman (70%) dapat 

mendorong pegawai untuk; menemukan dan 

menambah keterampilan yang berhubungan 

dengan pekerjaan mereka (job-related skills), 

menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, 

dan menghadapi tantangan di tempat kerja  

(Joshi, 2018). Lebih lanjut, menurut Joshi, 

organisasi-organisasi yang berpengalaman 

dengan model ini sepakat bahwa; model ini 

merupakan pilihan yang baik untuk membangun 

dan menambah pengetahuan, kesempatan untuk 

mendorong pembelajaran secara langsung 

selama bekerja, mendorong kepercayaan bahwa 

di era modern sekarang ini perubahan merupakan 

aktivitas inti di tempat kerja, membantu dalam 

pembelajaran praktik-praktik dan prosedur baru, 

dan membantu menghasilkan cara-cara baru 

dalam meningkatkan kinerja serta 

mengerjakannya secara cepat dan efektif.  

Beberapa penelitian sebelumnya membahas 

tentang corporate university di sektor publik 

antara lain: penerapan BLUD dalam 

transformasi lembaga diklat menjadi corporate 

university  (Rustini, 2018); kajian awal proses 

transformasi BPSDM Provinsi Jawa Barat 

menuju corporate university  (Yuliani, 2018); 

rekomendasi agar Badan Diklat menuju 

corporate university sebagai jawaban tantangan 

kemajuan teknologi dan persaingan global 

sekaligus menyiapkan ASN untuk menghadapi 

revolusi industry 4.0 (Hutahaen, 2018); 

transformasi BPSDM Indonesia menuju 

corporate university (Firdaus, et al., 2018); 

penggunaan knowledge management corporate 

university: belajar pada video tunas integritas 

kemenkeu learning center (Lestyowati, 2018); 

mewujudkan corporate university dalam 

perspektif perencananaan pembangunan daerah 

(Kurniawan, 2018); kemenkeu corpu governance 

sebagai patok banding Jabar corpu governance; 

dan communities of practice sebagai media 

pembelajaran pada kemenkeu corpu (Suharsono 

& Subiyakto, 2018). Yuniarto (Yuniarto, et al., 

2019) meneliti faktor-faktor kunci sukses 
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implementasi corpu di BPPK Kementerian 

Keuangan. Hasilnya, dengan menggunakan 

menggunakan metode Importance Performance 

Analysis (IPA), menyatakan bahwa model 

kualitas pelayanan sesuai harapan unit pengguna 

yang dihasilkan BPPK merupakan faktor kunci 

kesuksesan BPPK bertransformasi menjadi 

Kemenkeu Corpu. Secara ringkas, komponen 

kualitas pelayanan dapat diukur melalui empat 

komponen dengan masing-masing atributnya, 

yaitu:  empaty (pembelajaran yang menarik dan 

mudah dipahami); assurance (pembelajaran yang 

aplikatif dapat diterapkan oleh pengguna layanan 

dan pengembangan SDM yang sejalan dengan 

Renstra organisasi); tangible (pembelajaran yang 

berdampak pada perubahan perilaku SDM); 

responsiveness (pembelajaran yang link and 

match dengan kinerja organisasi dan model 

pembelajaran yang mudah diakses seluruh 

SDM); dan reliability (pembelajaran berdampak 

kuat pada peningkatan kinerja organisasi).  

Penelitian-penelitian tersebut umumnya 

berfokus pada proses atau usulan shifting 

pengembangan lembaga diklat menjadi corporate 

university, dan belum membahas penggunaan 

model 10:20:70 dalam pembelajarannya. Dengan 

demikian, untuk mengisi kekosongan pokok 

bahasan tentang model pembelajaran 10:20:70, 

penelitian ini mengangkat model pembelajaran 

tersebut dikaitkan dengan penugasan-penugasan 

pengawasan di BPKP.   

2. Metode Penelitian  

Penelitian menggunakan metode deskripsi, 

dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang 

digunakan adalah data yang berasal dari kajian 

Pustaka, yang mengambil literatur baik dari 

buku-buku, e-book, maupun jurnal-jurnal dan 

artikel yang relevan dengan topik bahasan serta 

data/informasi elektronik yang berasal dari 

website serta laporan-laporan yang terkait. 

Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dan 

diinterpretasikan.  

3. Hasil Dan Pembahasan  

Corporate University 

Pengertian corporate university menurut 

Mark Allen (Allen, 2002) adalah “any 

educational entity that is a strategic tool 

designed to assist its parent organization in 

achieving its goals by conducting activities that 

foster individual and organizational learning 

and knowledge”. Definisi corporate university 

menurut Grenzer (2006), mirip dengan 

pengertian sebelumnya, yaitu “a function 

strategically aligned toward integrating the 

development of people within specific generation 

and must focus on personal development, career 

paths, training opportunities, learning events, 

human resource programs, and leadership at all 

level of the organization. Dari dua definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa corporate 

university adalah suatu entitas yang sifatnya 

strategis yang diperlukan oleh organisasi dalam 

menghubungkan antara program pengembangan 

kompetensi, implementasi pembelajaran, dan 

karir sumber daya manusia dalam organisasi, 

dengan tujuan yang hendak dicapai oleh 

organisasi tersebut. Dengan kata lain, konsep 

corporate university lebih mengacu pada 

program pengembangan sumber daya manusia 

secara terarah dan sistematis yang dikaitkan 

dengan pencapaian visi, misi, dan strategi 

organisasi (Aruman, 2017). 

Corporate university didirikan dengan 

berbagai maksud dan tujuan. Beberapa tujuan 

yang ingin dicapai dengan mendirikan corpu 

seperti yang disampaikan oleh Hearn yang 

dikutip oleh Chusminah (Chusminah, 2015) 

antara lain: (1) menyelenggarakan pelatihan; (2) 

memulai dan mendukung perubahan dalam 

organisasi; (3) mendapatkan hasil maksimal dari 

investasi dalam Pendidikan; (4) membawa 

budaya umum, loyalitas, dan milik perusahaan; 

(5) tetap kompetitif dalam perekonomian saat ini; 

dan (6) mempertahankan karyawan. Training 
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center dengan corporate university setidaknya 

dapat dibedakan dalam sebelas dimensi, yaitu; 

aksesabilitas, kepesertaan, konten, penyampaian 

materi, registrasi, fokus pembelajaran, frekuensi 

pembelajaran, pengoperasian, dampak, 

pendapatan, dan ruang lingkup pembelajaran 

(lihat selengkapnya pada Lampiran 1).  

Kriteria utama keberlangsungan sebuah 

corporate university adalah kepemimpinan yang 

mempunyai komitmen dan keyakinan yang 

tinggi (Paton, et al., 2005). Disamping itu, sebuah 

corporate university adalah harus proaktif, 

terukur, berpengaruh, dan integrasi (Gonzalez, 

2017). Proaktif mengandung arti bahwa 

corporate university harus dapat menjawab 

kebutuhan organisasi, tidak hanya merespon 

permintaan, bahkan dapat merespons kebutuhan 

dan tantangan di masa depan. Terukur 

mengandung makna bahwa dampak 

pembelajaran harus diukur dan didesain sejak 

awal. Pengaruh corporate university harus dapat 

melampaui organisasi tersebut sehingga 

dirasakan oleh stakeholder terkait. Ibarat sebuah 

simpul, corporate university harus dapat 

mengintegrasikan antara sistem ilmu 

pengetahuan dengan pembelajar, 

mengkoneksikan dan kerja sama dengan para ahli 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang 

inovatif. 

Learning Focus GIA Corpu    

Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-

205/K/DL/2019 tentang Pengembangan Sistem 

Pembelajaran Sumber Daya Manusia di 

Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan telah mengamanatkan bahwa 

fokus pembelajaran (learning focus) pada GIA 

Corpu adalah kelompok kompetensi yang 

menjadi fokus organisasi, yaitu mencakup core 

competencies, cross, serta technical and 

 
8 Sasaran Strategis BPKP tertuang dalam Peraturan BPKP Nomor 

2 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Rencana Strategis 

BPKP Tahun 2020-2024. 

functional competencies yang terhubung, 

terintegrasi, dan mendukung tujuan strategis 

organisasi dan pemangku kepentingan. Seluruh 

kompetensi tersebut di atas bermuara pada 

pemenuhan sasaran strategis yang dicanangkan 

oleh BPKP, yaitu: (1) meningkatnya pengawasan 

pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara 

dan daerah, (2) meningkatnya pengawasan 

pembangunan atas akuntabilitas pembangunan 

nasional, (3) meningkatnya pengawasan 

pembangunan atas akuntabilitas badan usaha, (4) 

meningkatknya pengawasan pembangunan atas 

efektivitas pengendalian korupsi, (5) 

meningkatnya pengawasan pembangunan atas 

kualitas kualitas pengendalian intern 

K/L/Pemda/BU, dan (6) meningkatnya tata 

kelola pengawasan yang berkualitas8. Bila 

dikaitkan dengan peran BPKP sebagai Pembina 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, maka fokus pembelajaran (learning 

focus) GIA Corpu juga dikembangkan 

berdasarkan strategi organisasi APIP dan 

pemangku kepentingan dalam mencapai 

tujuannya. Learning focus tersebut terutama 

ditujukan untuk meningkatkan Kompetensi 

Teknis, yang secara khusus untuk SDM di BPKP 

dan APIP pada umumnya. 

Pada tahun 2020, Biro Sumber Daya 

Manusia mengadakan asesmen (self assessment) 

bagi para pegawai BPKP, untuk memetakan 

kompetensi teknis yang relevan dengan tugas dan 

fungsi BPKP sesuai akademi-akademi di GIA 

Corpu. Hasil self assessment tersebut juga 

menunjukkan persepsi pegawai atas penguasaan 

terhadap kompetensi-kompetensi yang 

diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Sesuai assessment tersebut, kompetensi-
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kompetensi teknis yang diperlukan meliputi; 15 

kompetensi teknis untuk lintas unit kerja (cross), 

3 kompetensi teknis untuk Akademi 

AP3N/ATPN, 4 kompetensi teknis untuk 

Akademi TKPDD, 4 kompetensi teknis untuk 

Akademi SPIP, 5 kompetensi teknis untuk 

Akademi APIP, 10 kompetensi teknis untuk 

Akademi TKK, 7 kompetensi teknis untuk 

Akademi PRK, dan 16 kompetensi teknis untuk 

Akademi Umum/Enabler (Kesesmaan dan Pusat-

pusat)9. Kompetensi teknis hasil self assessment 

tersebut selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 2.  

Sejalan dengan hal tersebut, Learning 

Council Forum menghasilkan Learning Focus 

sebagai cetak biru pembelajaran organisasi yang 

merupakan kelompok kompetensi yang menjadi 

fokus organisasi, mencakup core competencies, 

cross serta technical and functional 

competencies untuk mendukung sasaran strategis 

BPKP 2020-2024. Learning Council Forum 

menghasilkan 2 core competency, yaitu 

leadership and talent; 6 cross competency, yaitu 

tata kelola, pengawasan internal, pengendalian 

internal, manajemen risiko, fraud prevention, dan 

digital oversight; dan 94 kompetensi teknis yang 

sesuai dengan sasaran strategis masing-masing 

akademis10. Kompetensi-kompetensi teknis 

sesuai hasil Learning Council Forum secara 

lengkap dapat dicermati pada Lampiran 3. 

Menerapkan Model Pembelajaran 10:20:70 

Dalam Desain dan Pengembangan 

Pembelajaran Kompetensi Teknis GIA Corpu 

  Sistem dan proses pembelajaran yang 

digunakan oleh GIA Corpu merupakan 

serangkaian tahapan pembelajaran berupa siklus 

pembelajaran yang berkaitan dan setiap 

tahapannya memberikan nilai bagi peserta 

pembelajaran, organisasi, dan pemangku 

kepentingan. Sistem dan proses pembelajaran 

 
9 Self Assessment Report Kompetensi Teknis SDM, Biro Sumber 

Daya Manusia-BPKP Tahun 2020. 

pada GIA Corpu, yang dikenal sebagai Rantai 

Nilai Pembelajaran (Learning Value Chain), 

diharapkan menghasilkan Solusi Pembelajaran 

bagi pegawai, unit kerja, organisasi dan 

pemangku kepentingan dalam meningkatkan 

kinerja dan mendorong pencapaian sasaran 

strategis. Sistem dan proses pembelajaran GIA 

Corpu, yang dinyatakan dalam Keputusan 

Kepala BPKP No. KEP-205/K/DL/2019, terdiri 

dari; (1) analisis kebutuhan pembelajaran 

(learning needs analysis), (2) desain dan 

pengembangan pembelajaran (learning design 

and development), (3) penyelenggaraan dan 

implementasi pembelajaran (learning delivery 

and deployment), dan (4) evaluasi dan 

pengukuran dampak pembelajaran (learning 

evaluation and impact measurement). Secara 

diagram keempat sistem dan proses 

pembelajaran tersebut dapat disarikan pada 

Gambar 1. 

 
Gambar 1. Sistem dan Proses Pembelajaran GIA Corpu 

 

Dalam Surat Keputusan Kepala BPKP 

tersebut juga dinyatakan bahwa model 

pembelajaran di GIA Corpu secara bertahap akan 

dirancang, diselenggarakan, dan 

diimplementasikan dengan Model 10:20:70.  

Model 70:20:10 dalam pelatihan merupakan 

model yang banyak digunakan oleh organisasi 

10 Paparan Hasil Learning Council Forum tanggal 22 Desember 

2020. 
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untuk meningkatkan efektifitas dalam program 

pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia. Model 70:20:10 adalah pendekatan 

yang berorientasi perubahan perilaku yang 

berdampak pada kinerja karyawan dibandingkan 

dengan program pelatihan tradisional yang 

banyak menekankan pada aspek perubahan 

pengetahuan11. 

Bentuk-bentuk model pembelajaran 

70:20:10 sudah diatur dalam Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai 

Negeri Sipil yang mengatur bahwa bentuk 

pengembangan kompetensi PNS terdiri atas; (1) 

pelatihan klasikal, yang meliputi: pelatihan 

struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, 

pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan 

sosio-kultural, seminar/konferensi/sarasehan, 

workshop atau lokakarya, kursus, penataran, 

bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau jalur 

pengembangan kompetensi dalam bentuk 

pelatihan klasikal lainnya; dan (2) pelatihan non 

klasikal, yang meliputi: coaching, mentoring, e-

learning, pelatihan jarak jauh, detasering, 

outbound, benchmarking, pertukaran antara PNS 

dengan pegawai swasta/BUMN/BUMD, belajar 

mandiri (self development), komunitas belajar 

(community of practice), bimbingan di tempat 

kerja, magang/praktik kerja, dan jalur 

pengembangan kompetensi dalam bentuk 

pelatihan non klasikal lainnya (Suharsono & 

Hendratna, 2020). 

Meskipun menggunakan sebutan model 

70:20:10, dalam kenyataannya komposisi 

pembelajaran tidak lah menggunakan rasio yang 

eksak seperti sebutannya. Hal itu bervariasi 

tergantung pada industri, organisasi dan situasi 

 
11 Bersumber dari http://manajemen-sdm.com/training-

development/model-702010-dalam-pelatihan-high-impact-

training/ diakses tanggal  29-03-2020 pukul 17.00 WIB. 
Sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 43 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium yang Diberikan 

Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan 

yang ada dalam organisasi tersebut (General 

Dynamics, 2017). Rasio pembelajaran dapat 

bervariasi dan kadang kala mendekati 30:30:30 

(Bodescu, 2016). Dua studi yang dilakukan oleh 

Bodescu (2016), menyimpulkan bahwa rasio 

model tersebut tidak harus eksak 70:20:10.  

Untuk Case 1 berlaku pola dan komposisi 

pembelajaran formal 23%, social 34%, dan 

experiental 43%; sedangkan Case 2 berlaku pola 

formal 22%, social 23%, dan experiental 55%. 

Dengan demikian, model pembelajaran 70:20:10 

tidak menunjuk rasio presisi yang harus dipenuhi 

oleh organisasi bagi pengembangan kompetensi 

sumber daya manusianya, namun merujuk pada 

aktivitas-aktivitas dalam setiap bagian 

pembelajaran yang dapat dilakukan organisasi 

tersebut ((General Dynamics, 2017); (Bodescu, 

2016); (70:20:10Live, 2019); (Scott & Ferguson, 

2014); (Nazarudin, 2015) dan (Joshi, 2018)). 

Aktivitas-aktivitas formal, social dan 

experiential learning secara lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran 4.  

Kesepadanan Aktivitas Pembelajaran dengan 

Pengembangan Kompetensi 

Langkah awal dalam proses Desain dan 

Pengembangan Pembelajaran (DPP) ini adalah 

membuat kesepadanan antara aktivitas-aktivitas 

yang termasuk dalam formal/social/experiential 

learning dengan regulasi pengembangan 

kompetensi teknis, dalam hal ini Peraturan LAN 

RI No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan 

Kompetensi PNS.  Tujuannya adalah 

mengklaster aktivitas-aktivitas pembelajaran 

tersebut ke dalam bentuk dan jalur 

pengembangan kompetensi yang tepat, termasuk 

konversi jam pelajaran yang diperlukan. Sebagai 

contoh, aktivitas dalam formal learning berupa 

Fungsional Widyaiswara dinyatakan bahwa 1 (satu) Jam Pelajaran 

(JP) adalah 45 (empat puluh lima) menit. 

 

http://manajemen-sdm.com/training-development/model-702010-dalam-pelatihan-high-impact-training/
http://manajemen-sdm.com/training-development/model-702010-dalam-pelatihan-high-impact-training/
http://manajemen-sdm.com/training-development/model-702010-dalam-pelatihan-high-impact-training/
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recommend reading material & encourage 

worker to link theories and principles to work 

practices dapat disepadankan dengan “belajar 

mandiri” (self development) dalam Peraturan 

LAN 10/2018 sesuai dengan jam belajar, 

maksimal 2 Jam Pelajaran (JP) dalam satu hari. 

Demikian juga dengan aktivitas pembelajaran 

yang lain, disepadankan dengan bentuk dan jalur 

pengembangan yang ada sesuai dengan Peraturan 

LAN tersebut. Hasil kesepadanan aktivitas 

pembelajaran dengan bentuk dan jalur 

pengembangan kompetensi dapat pada 

Lampiran 5, Lampiran 6 dan Lampiran 7.        

Penyusunan Desain dan Pengembangan 

Pembelajaran (DPP) Dengan Model 

Pembelajaran 10:20:70 

Setelah kesepadanan antara aktivitas-

aktivitas yang termasuk dalam 

formal/social/experiential learning dengan 

regulasi pengembangan kompetensi teknis 

terpetakan, selanjutnya DPP untuk setiap 

Kompetensi Teknis Akademi siap untuk disusun. 

Desain tersebut menggabungkan Model 

Pembelajaran secara lengkap. Sebaiknya, 

dokumen desain tersebut dapat diterapkan untuk 

setiap jenis kompetensi teknis pada masing-

masing Akademi. Pola dan contoh penyusunan 

DPP dapat menggunakan format pada Lampiran 

8. Kompetensi Teknis yang dijadikan contoh 

dalam penyusunan DPP adalah Manajemen 

Risiko Sektor Publik (MRSP) dan Pengawasan 

Intern Berbasis Risiko (PIBR) dengan Mata 

Pelajaran MRSP. Total Jam Pelajaran (JP) yang 

dirancang dalam pembelajaran adalah 216 JP, 

dengan rincian formal learning 37 JP, social 

learning 69 JP, dan experiential learning 110 JP. 

Dengan demikian komposisi pembelajaran untuk 

mata pelajaran tersebut adalah 17%: 32%:51%.  

Rancangan pembelajaran dan DPP seperti 

itu dapat diterapkan pada setiap pembelajaran 

pada Bidang Kompetensi Teknis pada setiap 

Akademi. Komposisi pembelajaran untuk setiap 

bidang kompetensi tersebut dapat bervariasi 

sesuai dengan kondisi yang ada, tergantung 

kebutuhan dan rancangan masing-masing 

Akademi.          

4. Kesimpulan 

Pertama, GIA Corpu telah mengarah pada 

entitas yang menghubungkan antara program 

pengembangan kompetensi SDM, implementasi 

pembelajaran, dan karir sumber daya manusia 

dalam organisasi, dengan tujuan yang hendak 

dicapai oleh organisasi tersebut dalam sasaran 

strategis BPKP. Dengan kata lain, GIA Corpu 

sudah mengacu pada program pengembangan 

sumber daya manusia secara terarah dan 

sistematis yang dikaitkan dengan pencapaian 

visi, misi, dan strategi organisasi. GIA Corpu 

sudah mengarah pada pembelajaran dengan 

pendakatan strategis. Kompetensi-kompetensi 

teknis yang ditetapkan merupakan perluasan dari 

kompetensi teknis yang merupakan hasil self 

assessmen SDM BPKP yang selaras dengan 

program dan kegiatan yang sudah ditetapkan 

dalam rencana strategis.  

Kedua, Model Pembelajaran 10:20:70 dapat 

diterapkan pada setiap Kompetensi Teknis untuk 

masing-masing Akademi dengan cara 

memetakan kesepadanan antara aktivitas-

aktivitas yang termasuk dalam formal/social/ 

experiential learning dengan regulasi 

pengembangan kompetensi teknis yang ada. 

Desain Pembelajaran untuk setiap Mata 

Pembelajaran, dapat menggunakan komposisi 

formal learning, social learning, dan experiential 

learning dapat bervariasi dan disesuaikan dengan 

kondisi yang ada. Sebagai contoh, untuk suatu 

Mata Pembelajaran persentase komposisi formal 

learning: social learning: experiential learning 

adalah perbandingan 17%:32%:51%. Dengan 

demikian, rasio 10:20:70 bukanlah angka-angka 

yang konstan atau kaku. Yang terpenting adalah 

desain pembelajaran tersebut menggabungkan 
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Model Pembelajaran 10:20:70 secara lengkap 

dan terintegrasi. 

Ketiga, Model Pembelajaran 10:20:70 dapat 

diterapkan di BPKP diintegrasikan dengan 

penugasan-penugasan pengawasan yang akan 

dilaksanakan melalui perancangan Desain dan 

Pengembangan Pembelajaran (DPP) yang sesuai.      
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Lampiran-Lampiran 

 

Lampiran 1. Perbedaan Training Center dengan Corporate University 

Dimensi Training Center Corporate University 

Akses Terbatas (pada ruang kelas dan waktu 

tertentu) 

Dapat diakses dari mana saja dan 

kapan saja 

Peserta Terbatas pada peserta tertentu Fleksibel pada semua anggota 

Konten  Meningkatkan keterampilan teknis dan 

bisnis 

Meningkatkan kompetensi 

dengan ruang lingkup yang luas 

via e-learning 

Penyampaian Dilakukan oleh instruktur dan tes 

secara sinkornus (bersamaan) 

Proses pembelajaran dan tes 

dapat secara asinkornus (tidak 

bersamaan)  

Registrasi  Secara terbuka dengan proses manual 

tidak berkaitan dengan kurikulum 

pelatihan dan persyaratan tertentu 

Berdasarkan kebutuhan 

kurikulum secara online via 

Learning Management System 

(LMS) 

Fokus  Biasanya reaktif Kebanyakan secara proaktif 

Frekuensi  Berdasarkan jadwal proses belajar 

dalam waktu tertentu 

Proses belajar secara 

berkelanjutan bisa kapan saja  

Pengoperasian  Secara normal dilakukan oleh staf 

fungsi tertentu 

Dilakukan oleh unit bisnis 

terpisah yang mampu 

menghasilkan revenue 

Dampak  Meningkatkan atau mengembangkan 

keterampilan 

Meningkatkan kinerja secara 

keseluruhan 

Pendapatan Kemampuan menghasilkan pendapatan 

dan peserta yang terbatas 

Memiliki kemampuan 

menghasilkan pendapatan yang 

besar via online 

Ruang Lingkup Bersifat taktis  Keselarasan strategi dengan unit 

bisnis 

Sumber: Grenzer (2006) dikutip dalam Chusminah  (Chusminah, 2015), diolah. 
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Lampiran 2. Hasil Self Assesment Kompetensi Teknis Sesuai Akademi GIA Corpu 

AKADEMI KOMPETENSI TEKNIS 

NO URAIAN NO URAIAN 

Cross Competency/ 

Lintas Unit Kerja 

1. Pengawasan Intern 2. Program Lintas Sektoral 

3. Audit Kinerja 4. Audit Tujuan Tertentu 

5. Pengadaan Barang dan Jasa 6. Policy Evaluation and Analysis 

7. Governace, Risk, and Control Concept 8. Manajemen Risiko 

9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 10. Reporting Skills 

11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

12.  Teknik Mediasi 

13. Data Analysis 14. Fraud Prevention 

15.  Digital Literacy   

     

Akademi 

AP3N/ATPN 

1. Manajemen Penerimaan Negara 2. Manajemen Keuangan Pemerintah 

Pusat 

3. Digital Literacy (Lingkup Keuangan 

Pemerintah Pusat) 

  

     

Akademi TKPDD 1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

2. Tata Kelola dan Keuangan Desa 

3. Manajemen Keuangan Daerah 4. Digital Literacy (Lingkup Keuangan 

Daerah) 

     

Akademi SPIP 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Program Lintas Sektoral 

3. Governance, Risk, and Control Concept 4. Digital Literacy 

     

Akademi APIP 1. Pengawasan Intern 2. Manajemen Kinerja 

3. Disain Organisasi dan Proses Bisnis 4. Manajemen Perubahan 

5. Manajemen SDM   

     

Akademi TKK 1. Governance, Risk, and Control 

Korporasi 

2. Financial Due Dilligence 

3. Investment, Financial Decision and 

Business Valuation 

4. Pengadaan Barang dan Jasa Korporasi  

5. Audit Migas (Cost Recovery) 6. Digital Literacy (Lingkup AN) 

7. Business Law 8. BLU/BLUD 

9. Good Corporate Governance 10. Manajemen Risiko Korporasi 

     

Akademi PRK 1. Audit Investigasi 2. Fraud Control Plan 

3. Forensic Analysis 4. Asset Tracing 

5. Fraud Risk Management 6. PKKN 

7. Digital Literacy (Lingkup Investigasi)   

     

Enabler 1. Strategic Management 2. Manajemen Kinerja 

3. Disain Organisasi dan Proses Bisnis 4. Manajemen Perubahan 

5. Manajemen SDM 6. Manajemen Keuangan Pemerintah 

7. Legal 8. Informasi dan Komunikasi Publik 

9. Manajemen BMN dan Kearsipan 10. Keamanan, Kesehatan, dan 

Keselamatan Kerja 

11. Layanan Umum 12. Manajemen Pembelajaran 

13. Penelitian dan Pengembangan 14. IT (Jaringan) 

15. IT (Programming) 16. IT (Desain Grafis) 

Sumber data: Self Assessment Report Kompetensi Teknis SDM Biro SDM Tahun 2020, diolah 
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Lampiran 3. Sasaran Strategis dan Kompetensi Teknis Akademi GIA Corpu 

AKADEMI/ 

SASARAN 

STRATEGIS 

DALAM 

RENSTRA 

KOMPETENSI TEKNIS STRATEGIS 

NO URAIAN NO URAIAN 

AKADEMI ATPN     

1. Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Akuntabilitas 

Keuangan Negara 

dan Daerah 

2.Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Akuntabilitas 

Pembangunan 

Nasional 

1. Audit Pajak 2. Audit Kepabeanan 

3. Audit PNBP 4. Audit Tunda Bayar 

5. Pengawasan Kerjasama Pemerintah 

dengan Badan Usaha 

6. Pengawasan atas Proyek/Program 

yang Dibiayai Pinjaman atau 

Bantuan Luar Negeri 

7. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa 8. Pengukuran dan Penilaian Indeks 

ATPN (yang didukung waslinsek) 

9. Audit Program Strategis Nasional   

     

AKADEMI SPIP     

1.Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Akuntabilitas 

Keuangan Negara 

dan Daerah 

2.Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Akuntabilitas 

Pembangunan 

Nasional 

4.Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Efektivitas 

Pengendalian 

Korupsi 

5.Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Kualitas 

Pengendalian Intern 

K/L/Pemda/BU 

1. Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan  2. Pengukuran Maturitas SPIP 

3. SPIP dalam Tataran Governance 4. Manajemen Risiko Linsek pada 

PPN 

    

     

AKADEMI APIP     

5.Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Kualitas 

Pengendalian Intern 

K/L/Pemda/BU 

1. Manajemen Pengawasan 2. Proses Bisnis Peningkatan 

Kapabilitas APIP 

3. Manajemen Risiko 4. Bimtek dan Reviu Perencanaan 

(RPJMD/Renstra, RKPD/RKT, 

RKA, dsb) 

5. Bimtek dan Reviu Laporan Keuangan 6. Bimtek dan Reviu SAKIP 

7. Unifikasi Standar Kompetensi JFA dan JF 

P2UPD 

8. Audit Ketaatan (termasuk Audit 

PBJ) 

9. Audit Kinerja Berbasis Risiko 10. Perencanaan Pengawasan Berbasis 

Risiko (PPBR) 
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11. Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) 12. Kerangka Result Based Kapabilitas 

APIP 

13. Bimbingan Teknis Peningkatan 

Kapabilitas APIP 
14. Self Assesment Kapabilitas APIP 

15. Quality Assurance Kapabilitas APIP 16. Early Warning System 

17. Fasilitasi 

Implementasi/Perbaikan/Peningkatan RB, 

WBM-WBBK, WBS 

18. Teknik Audit Berbantuan Komputer  

     

AKADEMI TKPDD     

1.Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Akuntabilitas 

Keuangan Negara 

dan Daerah 

2.Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Akuntabilitas 

Pembangunan 

Nasional 

5.Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Kualitas 

Pengendalian Intern 

K/L/Pemda/BU 

1. Pengawasan OPAD 2. Pengelolaan dan Sistem Informasi 

Pengelolaan Pendapatan Daerah 

3. Reviu RKA 4. Penyusunan ASB dan SSH 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

5. Perencanaan Pembangunan Daerah dan SI-

nya 

6. Pengawasan atas Pengelolaan Dana 

Transfer dan Pinjaman Daerah 

7. Pengawasan atas KPBU 8.  Pengawasan atas PBJ Pemerintah 

9. Pengawasan atas Kerjasama Daerah 10. Pengawasan Umum 

Program/Kegiatan Linsek 

11. Pengawasan Proyek Strategis Nasional 12. Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

SI-nya 

13. Pengelolaan Barang Milik Daerah dan SI-

nya 

14. Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Daerah 

15. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

16. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (EKPPD) 

17. Pengawasan Keuangan Desa dan Aplikasi 

Siswaskeudes 

18. Tata Kelola Pemerintahan Desa 

19. Pengelolaan Keuangan Desa dan Aplikasi 

Siskeudes 

20. Diklat Digital Literacy Tingkat 

Dasar (overview teknologi 

informasi), Workshop Aplikasi 

Siskeudes 

21. Diklat Digital Literacy Tingkat Dasar 

(overview teknologi informasi), Workshop 

Aplikasi Siswaskeudes 

22. Diklat Dasar Substansi Program 

Prioritas Nasional 

23. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

  

     

AKADEMI TKK     

3. Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Akuntabilitas Badan 

Usaha 

5.Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Kualitas 

Pengendalian Intern 

K/L/Pemda/BU 

1. Asesmen I-CORPAX (Indonesian  2. Assemen Good Corporate 

Governance (GCG) 

3. Audit Migas (Cost Recovery) 4. Reviu Aksi Corporasi 

5. Financial Due Dilligence 6. Business Valuation 

7. Investment and Financial Decision 8. Asesmen Sistem Pengendalian 

Intern Korporasi 

9. Asesmen IACM Korporasi 10. Asesmen Manajemen Risiko 

11. Consulting atas Dispute Resolution 12. Pengadaan Barang dan Jasa 

13. Perpajakan Korporasi 14. Financial Forensic 

15. Pengawasan Program Prioritas Nasional 

pada BLU/D 

16. Pengawasan Akuntabilitas Pola 

Pengelolaan Keuangan BLU/D 
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17. Pengawasan Program Prioritas 

Nasional/Proyek Strategis Nasional pada 

BUMD 

18. Pengawasan Akuntabilitas pada 

BUMD 

19. Pengawasan Program Prioritas Nasional 

pada BUM Desa 

20.  Pengawasan Akuntabilitas pada 

BUM Desa 

21. Pemahaman atas Hukum Bisnis   

     

AKADEMI PRK     

1.Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Akuntabilitas 

Keuangan Negara 

dan Daerah 

2.Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Akuntabilitas 

Pembangunan 

Nasional 

4.Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Efektivitas 

Pengendalian 

Korupsi 

1. HKP: Audit Klaim 2. HKP: Audit Penyesuaian Harga  

3. Investigasi 1,2 4. Pengelolaan Dumas 

5. Sertifikasi CFrA, CFE 6. Matrikulasi Hukum 1,2,3 

7. Intelejen 8. Komunikasi Investigatif 

9. Kriminologi 10. Aset Tracing 

11. Investigasi untuk Eksekutif 12. Pencegahan Korupsi 1,2 

13. Anti-Fraud Program 14. Anti-Corruption in Global Context 

15. Evaluasi HKP 16. Sertifikasi Mediator 

     

AKADEMI UMUM     

6.Meningkatnya tata 

Kelola Pengawasan 

yang Berkualitas 

1. IACM BPKP 2. Indeks Reformasi Birokrasi 

3. Indeks Kesehatan BPKP   

Sumber data: Learning Council Forum tanggal 22 Desember 2020, diolah 
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Lampiran 4. Aktivitas-aktivitas Pembelajaran 

AKTIVITAS PEMBELAJARAN 

FORMAL LEARNING LOCATIONAL/SOCIAL LEARNING EXPERIENTIAL LEARNING 

   

Formal education Informal feedback and work debriefs Take on new responsibilities 

Courses, workshops, 

seminars (in person and 

vitual) 

Take on a mentoring role/get a mentor Increase span of control 

Training Coaching from manager/others Increase decision making authority 

Professional qualifications 

/accreditation 

Learning through internal 

teams/networks (virtual or in person) 

Substitute for manager in meetings 

Certification Facilitated group discussion including 

using web-conferencing 

Take on stretch assignments 

Web-conferencing Social nerworking via twitter, blogs, 

wikis 

Develop specific expertise niche 

Self-paced eLearning Observation activities that include rich 

feedback from peer, supervisor or 

expert 

Apply standard and processes 

Online courses 360 feedback Increase interaction with senior management 

(e.g. meetings, presentations) 

Micro-learning Engage in reverse mentoring Work with consultans or internal experts 

Recommend reading material Use manager/report 1-to-1- meeting for 

reflection 

Exploit opportunities for internal/external 

speaking engagements 

Encourage worker to link 

theories and principles to 

work practices 

Curate and share what you’re doing 

with colleagues 

Carry out interviews 

 Seeking advice, asking opinions, 

sounding out ideas 

Take a role in annual budgeting processes 

Assessment with feedback Take part in project reviews 

Teach colleagues how to do a 

component of their jobs 

On demand e-Learning and video vignettes 

Build internal/external 

networks/contacts 

Participate ini a group to solve a real business 

problem 

Professional/industry association 

involvement or active membership 

Apply new learning in real situations 

Participate in action learning set Use feedback to try a new approach to an old 

problem 

MOOC Take on new work and solving problem within 

role 

 Introduce new techniques and approaches 

Performance support via mobile device (smart 

phones, tablets) 

Research and apply best practice 

Make time for day-to-day research and reading 

Champion and/or manage changes 

Cover for others on leave 

Gain exposure to other departments/roles 

Work with a recognized expert 

Take part in a project or working group 

Participated in coordinated role swaps or 

secondments 

Coordinated swaps and secondments 

Assume leaderships activities (e.g. lead a team, 

committee membership, executive directorships) 

Participate in cross functional introductions, 

site/customer visits 

Take on community activities and volunteering 

Sumber : ((General Dynamics, 2017); (Bodescu, 2016); (70:20:10Live, 2019); (Scott & Ferguson, 2014); 

(Nazarudin, 2015) dan (Joshi, 2018)), diolah 
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Lampiran 5. Kesepadanan Aktivitas Pembelajaran Formal Learning (10)  

Dengan Pengembangan Kompetensi PNS 

NO AKTIVITAS 

PEMBELAJARAN* 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS** 

BENTUK DAN JALUR 

PENGEMBANGAN 

KONVERSI JAM PELAJARAN (JP)9 

NASIONAL INTERNASIONAL 

1. Formal education Pendidikan tinggi jenjang 

diploma/S1/S2/S3 

Satu semester 20 (dua puluh) JP 

2. Courses, workshops, 

seminars (in person and 

vitual); training  

Professional qualifications 

/accreditation; 

Certification 

Web-conferencing 

Pelatihan-pelatihan Klasikal 

(antara lain; Struktural 

Kepemimpinan, Manajerial, 

Teknis, Fungsional, Sosial 

Kultural) 

Sesuai JP 

program 

pelatihan 

 

Seminar/konferensi/sarasehan 

/sosialisasi 

Satu hari setara 

4 (empat) JP 

 

Workshop/lokakarya Satu hari setara 

dengan 5 (lima) 

JP 

Satu hari setara dengan 

7 (tujuh) JP 

Kursus/Penataran Sesuai dengan 

JP program 

kursus/penataran 

Ditambahkan 20% (dua 

puluh persen) dari JP 

Kursus/Penataran 

3. Self-paced eLearning; 

online courses; micro-

learning 

Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Sesuai dengan 

JP Program 

Pelatihannya 

Ditambahkan 20% (dua 

puluh persen) dari JP 

Program Pelatihannya 

e-Learning Paling tinggi 1 

(satu) hari 3 

(tiga) JP akses 

pembelajaran 

secara jaringan 

Paling tinggi 1 (satu) 

hari 4  (empat) JP akses 

pembelajaran secara 

jaringan 

4. Recommend reading 

material 

Encourage worker to link 

theories and principles to 

work practices 

Belajar Mandiri (self 

development) 

Sesuai jam 

belajar, 

maksimal 2 

(dua) JP sehari 

Ditambahkan 20% (dua 

puluh persen) dari JP 

Program Belajar 

Mandiri (self 

development) 

 

Sumber : *((General Dynamics, 2017); (Bodescu, 2016); (70:20:10Live, 2019); (Scott & Ferguson, 2014); 

(Nazarudin, 2015) dan (Joshi, 2018)), diolah 

  **   Peraturan LAN RI No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi PNS 
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Lampiran 6. Kesepadanan Aktivitas Pembelajaran Social Learning (20)  

Dengan Pengembangan Kompetensi PNS 

NO AKTIVITAS PEMBELAJARAN* PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS** 

BENTUK DAN JALUR 

PENGEMBANGAN 

KONVERSI JP 

NASIONAL INTERNASIONAL 

1. Feedback    

Informal feedback and work debriefs 

Observation activities that include rich 

feedback from peer, supervisor or expert 

360 feedback 

Assessment with feedback 

Teach colleagues how to do a component 

of their jobs 

Bimbingan Teknis Sesuai JP 

Program 

Bimbingan 

Teknis 

Ditambahkan 20% 

(dua puluh persen) 

dari JP Bimbingan 

Teknis 

2. Structured mentoring and coaching    

Take on a mentoring role/get a mentor 

Engage in reverse mentoring 

Use manager/report 1-to-1- meeting for 

reflection 

Mentoring 1 (satu) kali 

kegiatan 

mentoring 

setara dengan 

2 (dua) JP 

Paling tinggi 

dihitung 2 

(dua) kali 

dalam 1 (satu) 

bulan 

1 (satu) kali kegiatan 

mentoring setara 

dengan 4 (dua) JP 

Paling tinggi 

dihitung 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) bulan 

Coaching from manager/others 

Seeking advice, asking opinions, sounding 

out ideas 

Coaching  1 (satu) kali 

kegiatan 

coaching 

setara dengan 

2 (dua) JP 

Paling tinggi 

dihitung 2 

(dua) kali 

dalam 1 (satu) 

bulan 

1 (satu) kali kegiatan 

coaching setara 

dengan 4 (dua) JP 

Paling tinggi 

dihitung 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) bulan 

3. Communities and sharing    

Learning through internal teams/networks 

(virtual or in person) 

Facilitated group discussion including 

using web-conferencing 

Curate and share what you’re doing with 

colleagues 

Build internal/external networks/contacts 

Professional/industry association 

involvement or active membership 

Komunitas belajar (community of 

practices) 

Sesuai jam 

belajar, 

maksimal 2 

(dua) JP 

sehari 

Ditambahkan 20% 

(dua puluh persen) 

dari JP program 

komunitas belajar 

(community of 

practice) 

4. Social Interaction with Platforms    

MOOC 

Social nerworking via twitter, blogs, wikis 

Participate in action learning set 

e-Learning Paling tinggi 

1 (satu) hari 3 

(tiga) JP akses 

pembelajaran 

secara 

jaringan 

Paling tinggi 1 (satu) 

hari 4  (empat) JP 

akses pembelajaran 

secara jaringan 

Sumber : ((General Dynamics, 2017); (Bodescu, 2016); (70:20:10Live, 2019); (Scott & Ferguson, 2014); (Nazarudin, 

2015) dan (Joshi, 2018)), diolah 
  **   Peraturan LAN RI No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi PNS 
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Lampiran 7. Kesepadanan Aktivitas Pembelajaran Experiential Learning (70)  

Dengan Pengembangan Kompetensi PNS 
NO AKTIVITAS PEMBELAJARAN* PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS** 

BENTUK DAN JALUR 

PENGEMBANGAN 

KONVERSI JP 

NASIONAL INTERNASIONAL 

1 Expand the scope of work    

Take on new responsibilities 

Increase span of control 

Increase decision making authority 

Substitute for manager in meetings 

Take on stretch assignments 

Develop specific expertise niche 

Apply standard and processes  

Increase interaction with senior 

management (e.g. meetings, presentations) 

Work with consultans or internal experts 

Exploit opportunities for internal/external 

speaking engagements 

Carry out interviews 

Take a role in annual budgeting processes 

Take part in project reviews 

On demand e-Learning and video vignettes  

Magang/praktik kerja  Satu kali 

kegiatan 

magang/praktik 

kerja setara 

dengan 20 JP 

Satu kali kegiatan 

magang/praktik kerja 

setara 24 JP 

2. Learn through solving real problems    

Participate ini a group to solve a real 

business problem 

Apply new learning in real situations 

Use feedback to try a new approach to an 

old problem 

Take on new work and solving problem 

within role 

Introduce new techniques and approaches 

Performance support via mobile device 

(smart phones, tablets) 

Research and apply best practice 

Make time for day-to-day research and 

reading 

Patok banding 

(benchmarking) 

1 (satu) kali 

kegiatan patok 

banding 

(benchmarking) 

setara dengan 

10 (sepuluh) JP 

1 (satu) kali kegiatan 

patok banding 

(benchmarking) 

setara dengan 20 

(dua puluh) JP 

3. Learn through new experience    

Champion and/or manage changes 

Cover for others on leave 

Gain exposure to other departments/roles 

Work with a recognized expert 

Take part in a project or working group 

Participated in coordinated role swaps or 

secondments 

Coordinated swaps and secondments 

Detasering (secondment) 

 

 

 

 

 

Pertukaran antara PNS 

dengan pegawai 

swasta/BUMN/BUMD 

1 (satu) kali 

kegiatan 

detasering 

setara dengan 

20 (dua puluh) 

JP 

1 (satu) kali 

kegiatan 

pertukaran 

pegawai setara 

dengan 20 (dua 

puluh) JP 

1 (satu) kali kegiatan 

detasering 

ditambahkan 20% 

dari JP Program 

detaseringnya 

 

1 (satu) kali kegiatan 

pertukaran pegawai 

setara dengan 24 

(dua puluh empat) JP 

Assume leaderships activities (e.g. lead a 

team, committee membership, executive 

directorships) 

Participate in cross functional 

introductions, site/customer visits 

Take on community activities and 

volunteering 

Pembelajaran alam terbuka 

(outbound) 

Sesuai JP 

program 

pembelajaran 

alam terbuka  

Ditambahkan 20% 

(dua puluh persen) 

dari JP program 

pembelajaran alam 

terbuka (outbound) 

 

Sumber : *((General Dynamics, 2017); (Bodescu, 2016); (70:20:10Live, 2019); (Scott & Ferguson, 2014); (Nazarudin, 2015) 

dan (Joshi, 2018)), diolah 

  **   Peraturan LAN RI No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi PNS 
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Lampiran 8.  Contoh Desain Pembelajaran 

Dengan Menggunakan Model Pembelajaran 10:20:70 

AKADEMI 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 

Bidang Kompetensi Teknis:  

Manajemen Risiko Sektor Publik dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko 

Mata Pembelajaran : Manajemen Risiko  Sektor Publik 

Kompetensi Dasar : Peserta pembelajaran diharapkan  ………………………………………………………. 

RANCANGAN PEMBELAJARAN 

MODEL 

PEMBELAJARAN 

JENIS AKTIVITAS 

PEMBELAJARAN* 

KEGIATAN** KLUSTER*** 

KOMPETENSI  

JUMLAH JAM 

PELAJARAN 

(JP) 

% JP 

THD 

TOTAL  

KETE-

RANGAN 

 10: Formal 

Learning 

      

 1. Micro-learning Melakukan 

pembelajaran 

melalui 

eLearning 

(menonton 

video dan 

membaca 

materi/bahan 

ajar) 

e-Learning 27   

 2. Recommend reading 

material 

Membaca 

materi dari 

sumber-sumber 

lain yang terkait 

dengan MR 

Belajar Mandiri 

(self 

development) 

6  Kumulatif  

 3. Web-conferencing Mengikuti 

seminar/webi-

nar dengan 

topik MR 

Seminar/konfere

nsi/ 

sarasehan/sosial

isasi 

4   

Sub Total Formal Learning 37 17  

 20: Social 

Learning 

      

 1. Learning through 

internal teams/networks 

(virtual or in person) 

Berbagi 

informasi 

terkait MR 

dengan 

memanfaatkan 

Aplikasi KMS 

Komunitas 

belajar 

(community of 

practices) 

20  Kumulatif  

 2. Teach colleagues how 

to do a component of 

their jobs 

Melakukan 

asistensi/ 

bimbingan 

teknis ke mitra 

pengawasan 

berdasarkan ST 

Pimpinan Unit  

Bimbingan 

Teknis 

45  Sesuai Surat 

Tugas 

Pimpinan 

Unit Kerja, 

dengan 

asumsi satu 

hari 9 JP 

 3. Coaching from 

manager/others; or and 

Use manager/report 1-

to-1- meeting for 

reflection 

Kegiatan 

mentoring/coac

hing dari 

/supervisor/pen

gendali 

teknis/atasan 

langsung 

Coaching; or 

mentoring 

4  Disesuaikan 

dengan 

jadwal reviu 

Sub Total Social Learning 69 32  

 70: Experiental 

Learning 

      

 1. Research and apply best 

practice 

Melakukan 

studi banding 

ke unit/ satker 

lain yang sudah 

Patok banding 

(benchmarking) 

30  Asumsi, 

studi 

banding ke 

3 unit kerja/ 
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menerapkan 

MR. 

kegiatan. 

Studi 

banding 

dapat 

menggunak

an apliasi 

daring   

 2. Make time for day-to-

day research and 

reading 

Menyusun 

Karya Tulis 

Ilmiah/Jurnal  

Patok banding 

(benchmarking) 

80  Jumlah JP 

adalah 

kumulatif. 

Didukung 

Surat Tugas 

Penyusunan 

KTI oleh 

Pimpinan 

Unit Kerja  

Sub Total Experiential Learning 110 51  

TOTAL JAM PELAJARAN 216   

PERSYARATAN KEPESERTAAN 

----------------------------------------------- diisi persyaratan kepesertaan ------------------------------------------------------------------------------ 

 

(contoh: Peserta yang mengikuti pembelajaran ini adalah Koordinator Pengawasan/Pejabat Eselon IV/Auditor/Pejabat Fungsional 

Lainnya yang mendapatkan penugasan minimal dari Pimpinan Unit Kerja Eselon II)  

 

EVALUASI 

LEVEL 1 : Mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pembelajaran 

LEVEL 2 : Mengukur perubahan kompetensi peserta setelah pembelajaran berakhir  

LEVEL 3 : Mengukur penerapan pembelajaran di tempat kerja 

LEVEL 4 : Mengukur peningkatan kinerja yang dicapai peserta dan unit kerja setelah pembelajaran 

 

INFORMASI LAINNYA 

(Informasi lain-lain terkait pembelajaran akan disiapkan oleh Skill Group Owner/SGO masing-masing Akademi)  

 

Notes: *dari kolom “Aktivitas Pembelajaran”; *** dari kolom “Kluster Kompetensi” pada Lampiran 5, 6, 7 

            ** kolom “kegiatan” diisi dengan kegiatan pengawasan/pembelajaran yang dilakukan  
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ANALISIS DEFISIT ANGGARAN, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, DAN 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA 

 

Ary Suharyanto, SE 

Biro SDM BPKP  

Magister Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM 

arysuharyanto@gmail.com  

 

Abstrak 

 

Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi isu yang menarik karena menjadi salah satu indikator yang 

menggambarkan kemampuan suatu negara dalam mengelola ekonominya. Kebijakan defisit anggaran 

untuk mendapatkan efek crowding in dan mendatangkan Foreign Direct Investment (FDI) merupakan 

pilihan paling populer yang diambil pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Artikel 

ini bertujuan memberikan bukti empiris pengaruh dua kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia selama 20 tahun terakhir, juga mendalami lebih lanjut bagaimana keduanya dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian menggunakan regresi linear berganda 

menunjukkan FDI lebih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibandingkan defisit anggaran. Efek 

crowding in defisit anggaran hanya terjadi jika belanja digunakan untuk hal produktif, namun 

kenyataannya kebijakan yang telah dibuat belum efektif. Penyebabnya, masih banyaknya masalah 

penganggaran yang terjadi antara lain diskoneksi perencanaan dan penganggaran, tidak sinergisnya 

perencanaan pusat dan daerah, dan alokasi belanja non produktif masih mendominasi postur APBN. 

Implikasinya, pemerintah harus lebih memprioritaskan penciptaan iklim investasi yang sehat sembari 

meniingkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Sedangkan terkait investasi, berbagai kebijakan 

harus lebih optimalkan yaitu pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan kemudahan investasi. 

 

Kata Kunci: anggaran; defisit; investasi; pertumbuhan ekonomi; omnibus law 

 

Abstract 

 

Economic growth has always been an interesting issue because it is an indicator that describes a 

country's ability to manage its economy. The budget deficit policy to get the crowding-in effect and 

bring in Foreign Direct Investment (FDI) is the most popular choice taken by the government to achieve 

the target of economic growth. This article aims to provide empirical evidence of the influence of these 

two policies on economic growth in Indonesia over the last 20 years, as well as to explore further how 

they can affect economic growth. The test results using multiple linear regression show that FDI affects 

economic growth more than the budget deficit. The crowding in budget deficit effect only occurs when 

spending is used for productive purposes, but in reality the policies that have been made have not been 

effective. The reason is that there are still many budgeting problems that occur, including the 

disconnection of planning and budgeting, not synergistic central and regional planning, and the 

allocation of non-productive spending that still dominates the state budget posture. The implication is 

that the government should prioritize the creation of a healthy investment climate while improving the 

quality of planning and budgeting. As for investment, various policies must be optimized, namely 

eradicating corruption, reforming the bureaucracy, and facilitating investment. 

 

Keywords: budget; deficit; investment; economic growth; omnibus law 
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1. Pendahuluan 

Pertumbuhan ekonomi dan investasi 

menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden 

Joko Widodo (kompas.com, 2020). Berbagai 

kebijakan telah diambil, mulai dari alokasi besar 

APBN kepada sektor infrastruktur hingga 

regulasi pendukung misalnya UU Cipta Kerja. 

Akan tetapi, realisasi pertumbuhan ekonomi 

selama kurun waktu 2014-2019 tidak pernah 

mampu mencapai target (grafik 1). Sementara 

untuk tahun 2020, dengan adanya Pandemi 

Covid-19, target awal di RPJMN 2020-2024 

sebesar 5,3% kemudian direvisi menjadi 0% 

dengan realisasi sebesar -2,07%. 

Grafik 1 

Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia 2014-2019 

Sumber: katadata.co.id (diolah) 

 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat 

dihitung dengan membandingkan antara Gross 

Domestic Product (GDP) tahun  berjalan dengan 

tahun sebelumnya. GDP merupakan nilai total 

semua yang diproduksi di dalam wilayah suatu 

negara (McEachern, 2009; Van & 

Sudhipongpracha, 2015). GDP dihitung dengan 

rumus C + I + G + (X - M), dimana pengeluaran 

konsumsi pribadi (C), investasi bisnis (I), 

pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X), dan 

impor (M). Kebijakan pemerintah dalam 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui 

komponen pengeluaran pemerintah termasuk 

dalam instrumen fiskal (Eisner, 1989; 

McEachern, 2009). Instrumen fiskal yang paling 

populer adalah memperbesar pengeluaran 

melebihi         pendapatan atau disebut defisit 

anggaran (Van & Sudhipongpracha, 2015). 

Sementara itu, menurut Kurniati et al (2007), 

Investasi terbagi menjadi dua yaitu Domestic 

Investment (DI) dan Foreign Direct Investment 

(FDI).  

Pengeluaran pemerintah sangat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena 

selain secara langsung menambah GDP, secara 

tak langsung juga memiliki efek multiplier 

meningkatkan konsumsi, investasi, dan net 

ekspor (McEachern, 2009). Data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tahun 2019 sebesar 5,02%, dimana 

penyumbang terbesar adalah Konsumsi 61,74%, 

diikuti Investasi 32,17%, pengeluaran 

pemerintah 6,35%, dan Ekspor Netto -0,26%. 

Pada tahun 2020, meskipun terjadi kontraksi 

pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07%, namun 

komponen pengeluaran pemerintah merupakan 

satu-satunya yang masih tumbuh positif sebesar 

1,94% dibandingkan tahun 2019. 

Instrumen fiskal berupa defisit anggaran 

selalu diambil oleh pemerintah dalam 20 tahun 

terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, defisit 

terbesar terjadi pada 2017 yakni Rp330,17 triliun 

atau 2,41% terhadap PDB (lokadata.id, 2020). 

Investasi tumbuh rata-rata 5,4% per tahun dan 

merupakan pendorong utama pertumbuhan 

ekonomi. Disisi lain, sebagaimana diuraikan di 

Perpres 18 Tahun 2020, untuk mencapai sasaran 

pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 % per 

tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4-

35.455,6 triliun sepanjang tahun 2020-2024, 

dimana pemerintah dan BUMN hanya mampu 

menyediakan 16% - 17%, sementara sisanya 

berasal swasta. 

Selain defisit anggaran, kebijakan populer 

lain yang dipilih adalah meningkatkan investasi 

terutama yang berasal dari luar negeri atau 

disebut FDI. Berbagai penelitian 

mengungkapkan peran yang lebih besar FDI 

dibandingkan defisit anggaran dalam 

pertumbuhan ekonomi antara lain oleh Van & 

Sudhipongpracha (2015) pada penelitian di 

negara Vietnam, Arjomand (2015) pada negara-

negara North African and Middle East (MENA), 

dan di Indonesia oleh Swasono & Martawardaya 

(2005), Mirza (2012), Defarahmi & Zulkifli 

(2017), dan Wuryanto (2017). 

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi 

sejak awal tahun 2020 hingga saat ini menjadikan 

tema pertumbuhan ekonomi semakin menarik 

untuk dikaji terkait respon kebijakan pemerintah 

untuk mencapai target. Makalah ini akan 

memberikan bukti empiris pengaruh kebijakan 

defisit anggaran dan investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 20 

tahun terakhir, sehingga didapatkan bukti terbaru 

dan relevan. Kedua, makalah ini akan mendalami 
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lebih lanjut defisit anggaran dan investasi yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

suatu negara sehingga didapatkan pengertian 

mendalam mengenai kedua hal tersebut dalam 

rangka pengambilan kebijakan yang lebih baik. 

2. Landasan Teori 

Terdapat tiga kelompok pendapat dampak 

defisit anggaran terhadap perekonomian, yaitu 

Keynesianism, Neoclassical Economics, dan The 

Ricardian Equivalence Theory. Keynesianism 

mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi 

mempunyai pandangan jangka pendek, 

hubungan antar generasi tidak erat, serta tidak 

semua pasar selalu dalam posisi keseimbangan 

(Pamuji, 2008). Ekonom Keynesian meyakini 

efek crowding in yaitu defisit anggaran 

meningkatkan produksi domestik suatu negara 

yang pada gilirannya mendorong bisnis untuk 

berinvestasi lebih banyak (Eisner, 1989; Van & 

Sudhipongpracha, 2015).  

Neoclassical Economics berpendapat bahwa 

setiap individu mempunyai informasi yang 

cukup, sehingga mereka dapat merencanakan 

tingkat konsumsi sepanjang waktu hidupnya 

(Buiter, 1977; Pamuji, 2008). Defisit anggaran 

meningkatkan konsumsi saat ini dalam jangka 

pendek tetapi mengakibatkan penurunan 

investasi swasta dalam jangka panjang atau yang 

disebut crowding out (Bernheim, 1989; Van & 

Sudhipongpracha, 2015).  

The Ricardian Equivalence Theory 

menyatakan bahwa defisit pemerintah tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Barro, 1989; Van & Sudhipongpracha, 2015). 

Teori ini berasal David Ricardo’s Funding 

System dan dikemukakan kembali oleh Barro 

(1974) dalam Pamuji (2008) sehingga sering 

diberi nama Preposisi Ricardo-Barro. Preposisi 

Ricardo Barro berlandaskan pada asumsi: 

intergenerational altruism, perfect capital 

markets, lump sum taxation, dan kondisi bahwa 

tingkat utang tidak lebih tinggi daripada 

pertumbuhan ekonomi. Peningkatan defisit 

anggaran saat ini harus dikompensasikan dengan 

kenaikan pajak di masa depan, dengan demikian 

membiarkan tingkat bunga dan konsumsi swasta 

tidak terpengaruh. 

Hasil studi hubungan defisit anggaran dan 

pertumbuhan ekonomi yang berfokus di negara 

maju yaitu Amerika Serikat menemukan bahwa 

terdapat efek crowding in (Aschauer, 1989; 

Bahmani, 1999) serta Hasil Argimon et al (1997) 

terhadap 14 negara OECD. Sementara itu 

menurut Kelly (1977), Gupta et al (2005), Bose 

et al (2007), Baldacci et al (2008) bahwa belanja 

modal piublik atau investasi sangat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Temuan ini diperkuat oleh Carlsson et al 

(2015) yang mengungkapkan adanya pengaruh 

kuat infrastruktur terutama transportasi dan 

digital dalam pertumbuhan ekonomi. Faktor 

kunci yang mempengaruhi hubungan defisit 

anggaran dan pertumbuhan adalah jenis layanan 

dan program pemerintah (Van & 

Sudhipongpracha, 2015). Dengan demikian 

syarat untuk mendapatkan efek crowding in 

dalam defisit anggaran adalah kualitas belanja 

yang produktif.  

Borensztein et al (1998) yang menggunakan 

data dari 69 negara berkembang menyimpulkan 

FDI relatif berkontribusi lebih besar terhadap 

pertumbuhan daripada investasi dalam negeri. 

Van & Sudhipongpracha (2015) menguatkan 

temuan ini saat meneliti negara Vietnam dengan 

data selama 20 tahun terakhir. Hasil tersebut 

konsisten dengan temuan Ernita (2013) dan 

Jufrida et al (2016) dalam studi di Indonesia. 

Palupy & Basuki (2019) menambahkan di negara 

ASEAN defisit anggaran berpengaruh secara 

negatif, namun FDI positif. 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

artikel ini mixed method sequential explanatory 

design (Creswell & Plano Clark,  2007). Metode  

terdiri dari dua bagian yang berurutan. Pertama 

menggunakan uji statistik regresi linear berganda 

bagaimana variabel defisit anggaran dan FDI 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Data 

yang digunakan adalah selama 20 tahun periode 

2000-2019 yang didapatkan dari berbagai 

sumber antara lain Worldbank, IMF, BPS, dan 

Kementerian Keuangan (tabel 1). 

Bagian kedua, berdasarkan bukti kuantitatif 

sebelumnya, jika dikonfirmasi bahwa variabel 

defisit anggaran dan FDI mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, selanjutnya 

metode kualitatif akan digunakan untuk lebih 

memahami penyebab dan dampak yang terjadi. 

Pendalaman dilakukan dengan studi kepustakaan 

memanfaatkan berbagai sumber yang telah 

membahas mengenai hubungan variabel-variabel 

yang di uji. 
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4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil pengujian menggunakan aplikasi 

SPSS atas pengaruh defisit anggaran dan FDI 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

dalam rentan waktu tahun 2000-2019 atau 20 

tahun terakhir disajikan pada tabel 2.  Pada 

tingkat signifikansi 5% kedua variabel 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan secara 

statistik jelas bahwa FDI (0,009) lebih 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daripada 

Defisit (0,042). Hasil ini konsisten dengan 

temuan Swasono & Martawardaya (2005), Ernita 

(2013), Jufrida et al (2016), Van & 

Sudhipongpracha (2015), Arjomand (2015), dan 

Defarahmi & Zulkifly (2017). Menurut Van & 

Sudhipongpracha (2015), faktor kunci yang 

mempengaruhi hubungan defisit anggaran dan 

pertumbuhan adalah jenis layanan dan program 

pemerintah. Bukti empiris juga menunjukkan 

bahwa efek crowding in sebagaimana teori 

keynesian lebih banyak terjadi di negara maju 

(Aschauer, 1989; dan Argimon et al, 1997). 

Sedangkan di negara berkembang (termasuk 

Indonesia), efek tersebut tidak terbukti secara 

empiris (Van & Sudhipongpracha, 2015). Efek 

crowding in dari defisit anggaran hanya akan 

dapat dicapai jika penggunaan defisit tersebut 

untuk belanja yang produktif berupa peningkatan 

infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan 

sosial.  

4. 1. Analisis Defisit Anggaran  

Narasi RPJMN 2020-2024 menjelaskan 

dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, rata-rata 

pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% 

per tahun, bahkan dalam empat tahun terakhir 

cenderung stagnan pada kisaran 5,0% yang 

antara lain disebabkan oleh produktivitas dan 

kualitas SDM yang rendah, kualitas belanja serta 

infrastruktur konektivitas yang masih harus 

ditingkatkan. Dari segi kebijakan fiskal, 

Indonesia mengambil jalan untuk tetap 

menstimulasi terhadap perekonomian dengan 

penajaman belanja negara dan menjaga defisit 

pada 1,5 - 1,7% PDB. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebenarnya Pemerintah telah 

menyadari berbagai kelemahan struktur 

perkonomian terutama hal-hal yang 

menyebabkan stagnannya pertumbuhan 

ekonomi.  

Berbagai kebijakan yang telah diambil 

dalam 20 tahun terakhir telah mengarah kepada 

upaya peningkatan kualitas belanja. Pada Bidang 

Pendidikan, pembentukan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional juga sebagai bentuk 

komitmen memajukan pendidikan nasional. 

Komitmen tersebut diwujudkan dalam alokasi 

APBD untuk pendidikan yang terus meningkat 

dan dijaga sesuai proporsi. Dalam kurun waktu 

2009–2014 alokasi anggaran pendidikan 

merupakan anggaran terbesar dalam porsi 

belanja terbesar dalam APBN (indonews.id, 

2019). Proporsi anggaran tersebut diikuti dengan 

kebijakan belanja antara lain dengan Program 

Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Pra Kerja. 

 

Tabel 1 

Data Defisit, FDI, dan Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia 

 

No Tahun DEF FDI EG 

1 2000 -         29,761.01  -      4,550,355,285.71  4.92 

2 2001 -         40,484.30  -      2,977,391,857.14  3.64 

3 2002 -         40,453.70            145,085,548.72  4.50 

4 2003 -         34,436.34  -         596,923,827.79  4.78 

5 2004 -         26,271.60          1,896,082,770.00  5.03 

6 2005 -         20,330.41          8,336,257,207.64  5.69 

7 2006 -         39,983.94          4,914,201,435.40  5.50 

8 2007 -         58,285.30          6,928,480,000.00  6.35 

9 2008 -         94,503.26          9,318,453,649.83  6.01 

10 2009 -       129,844.93          4,877,369,178.44  4.63 

11 2010 -       134,345.24        15,292,009,410.51  6.22 

12 2011 -       150,836.69        20,564,938,226.72  6.17 

13 2012 -       190,105.29        21,200,778,607.87  6.03 

14 2013 -       224,186.27        23,281,742,361.53  5.56 

15 2014 -       241,494.27        25,120,732,059.51  5.02 

16 2015 -       222,506.94        19,779,127,976.96  4.79 

17 2016 -       296,723.86          4,541,713,739.24  5.02 

18 2017 -       397,235.88        20,510,310,832.45  5.07 

19 2018 -       325,936.64        18,909,826,043.51  5.06 

20 2019 -       296,000.20        24,946,901,158.07  5.02 

Keterangan: 

DEF 
: Defisit Anggaran APBN -- Sumber data: http://www.data-

apbn.kemenkeu.go.id 

FDI : Foreign Direct Investment - Sumber data: data.worldbank.org 

EG : Economic Growth - Sumber data: bps.go.id 
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Tabel 2 

Hasil Pengujian SPSS 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Stand. 

Coef. 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

  

1 (Constant) 5.149 .218  23.606 .000 

Defisit 3.765E-6 .000 .649 2.201 .042 

Investasi 5.983E-11 .000 .875 2.970 .009 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan 

 

Gambar 1 

Anggaran Pendidikan (dalam trilyun rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: APBN 2020 
 

Pada Bidang Kesejahteraan Sosial terutama 

Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan Nomor 

36 Tahun 2009 juga telah dibentuk, diantaranya 

kewajiban untuk mengalokasikan minimal 

sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara di luar gaji, sedangkan untuk pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota minimal 10%. 

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-

Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial juga merupakan 

upaya pemerintah menjamin meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. 
 

Gambar 2 

Anggaran Kesehatan (dalam trilyun rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: APBN 2020 

 

 

 

Pada bidang Infrastruktur, menurut data 

Statista, berdasarkan penilaian aspek 

Telecommunications, Energy, Transportation, 

Roads and bridges, Railroad, dan Airport 

Singapura memimpin secara global dalam 

infrastruktur keseluruhan dengan nilai 95,7, 

sedangkan Indonesia berada di peringkat ke 71 

dengan nilai 66,8. Sementara itu dalam peringkat 

Global Competitiveness Index tahun 2019, 

Indonesia menempati peringkat 50, turun 5 

peringkat dari tahun 2018. Selain itu Logistics 

Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh 

World Bank, secara agregat dari tahun 2012-

2018, Indonesia menempati peringkat 51 dari 

167 negara dengan skor total 3.08 dalam skala 5. 

Sedangkan negara-negara ASEAN yang berada 

di atas Indonesia adalah Singapura, Thailand, 

Malaysia, dan Vietnam. Kebijakan yang diambil 

oleh pemerintah adalah dengan mengalokasikan 

porsi APBN untuk infrastruktur  terbesar kedua 

setelah Pendidikan (republika.co.id. 2020).  
 

Gambar 3 

Anggaran Infrastruktur (dalam trilyun rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: APBN 2020 
 

Namun demkian, kebijakan-kebijakan yang 

telah diambil untuk meningkatkan kualitas 

belanja tersebut agaknya belum cukup mampu 

untuk menjadi faktor pendorong utama 

pertumbuhan ekonomi. Kajian Wasono dan 

Maulana (2018) menemukan adanya diskoneksi 

perencanaan dan penganggaran yang terjadi 

karena ketidakselarasan peraturan perundang-

undangan, tidak sinerginya perencanaan 

pembangunan di tingkat pusat dan daerah, tidak 

selarasnya jadwal atau waktu perencanaan 

pembangunan antara pusat dan daerah, dan 

minimnya bukti dipakai sebagai dasar 

persetujuan program dan anggaran. Sedangkan 

menurut Ananda (2020), hal tersebut disebabkan 

masih dominannya belanja non produktif 

terutama belanja pegawai yang masih 

mendominasi proporsi belanja baik APBN 
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maupun APBD yang mencapai 35%. Temuan ini 

sejalan dengan hasil kajian Wuryanto (2017), 

Bachtiar et al (2016), dan Mirza (2012) yang 

menyatakan bahwa belanja modal 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional 

sedangkan belanja pegawai dan barang tidak 

mempengaruhi. 

 Pandemi Covid-19 dan Defisit Anggaran 

Proyeksi dan rencana yang telah disusun 

dalam RPJMN 2020-2024 dan APBN 2020 harus 

diubah dengan cukup drastis akibat dari pandemi 

Covid-19. Defisit anggaran diperkirakan 

mencapai 5,07% terhadap PDB atau meningkat 

dari menjadi Rp853 triliun. Beberapa sektor 

menjadi perhatian alokasi utama yaitu belanja 

kesehatan Rp75 triliun, bantuan sosial (bansos) 

Rp110 triliun, serta bantuan untuk usaha mikro 

kecil menengah (UMKM) Rp70 triliun. 

Pemerintah menambah anggaran penanganan 

Covid-19 dan pemulihan ekonomi menjadi 

Rp677,2 triliun. Pada perubahan postur kedua 

kali ini, target penerimaan negara menyusut 

menjadi Rp1.699,1 triliun dan belanja negara 

bertambah menjadi Rp2.738,4 triliun sehingga 

defisit anggaran turut melonjak menjadi 

Rp1.039,2 triliun atau 6,34% dari PDB. 

Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif 

Januari - September 2020 mencapai -2,03% 

(cnbcindonesia.com, 2020). Menurut Barro 

(1974) dalam Arjomand et al (2016), defisit 

anggaran merupakan salah satu kebijakan 

pemerintah yang harus diambil saat krisis untuk 

menyelamatkan perekonomian. Atau dalam 

kondisi saat ini defisit anggaran dilakukan 

pemerintah dalam rangka menahan laju kontraksi 

pertumbuhan ekonomi sehingga tidak terlalu 

dalam. Sebagai pembanding berikut disajikan 

pertumbuhan ekonomi beberapa kelompok 

negara-negara di dunia (grafik 2). Kontraksi 

pertumbuhan ekonomi dunia yang sebesar 4,4%, 

negara-negara maju 5,8%, Lima negara terbesar 

ASEAN 3,4%, ASEAN dan Negara-negara 

berkembang 3,3%, dan Indonesia yang sebesar 

1,5% berarti masih lebih baik. Terlihat bahwa 

 

Grafik 2 

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 

 
Sumber: imf.org 
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Grafik 3 

Pertumbuhan Ekonomi Kelompok Negara 
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kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah 

berupa peningkatan defisit, re-alokasi belanja, 

peningkatan belanja kesehatan, peningkatan 

bantuan sosial, dan perbaikan ekonomi nasional 

sampai dengan saat ini secara empiris terbukti 

efektif dalam menahan kontraksi pertumbuhan 

ekonomi/resesi.  

Efek Samping Kebijakan Defisit: Utang 

Berbagai kebijakan yang diambil 

pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan 

ekonomi saat keadaan normal dan menahan laju 

resesi saat masa Pandemi, akan memberi efek 

samping yang perlu mendapat perhatian, yaitu 

bertambahnya utang.  Hal ini karena utang 

merupakan jalan yang diambil untuk menutup 

defisit tersebut. Pada kondisi normal defisit 

APBN diperkenankan hingga mencapai 3% dari 

PDB, namun pada masa Pendemi ini sesuai 

dengan Perpres No. 72 tahun 2020, membuka 

ruang bagi kemungkinan terjadi defisit hingga 

6,34 % dari PDB atau diperkirakan Rp1.039 

triliun. Realisasi defisit hingga akhir Juli tahun 

anggaran 2020 telah memang baru mencapai 

mencapai 2,1% dari PDB atau Rp330,17 triliun 

(Kemenkeu, 2020), namun tetap saja hal ini 

mencemaskan bagi pengelolaan anggaran 

negara, terutama dalam menutupi kebutuhan 

penanganan dampak Covid -19 (Ompusunggu, 

2020). 

 

Grafik 4 

Government Debt to GDP Ratio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: imf.org 
 

 Perbandingan utang luar negeri pemerintah 

terhadap PDB di enam negara terbesar ASEAN 

(lihat grafik 4) menunjukkan kecenderungan naik 

sejak enam tahun terakhir. Indonesia sendiri 

sampai dengan bulan Oktober 2020 rasio utang 

pemerintah terhadap GDP mencapai 38,5%, naik 

daripada tahun 2019 yang masih berada 30,5%, 

meskipun tetap yang paling kecil dibanding lima 

negara ASEAN lain. Jumlah tersebut juga masih 

jauh dibawah batas maksimal rasio utang 

terhadap PDB yaitu 60% sebagaimana diatur 

dalam UU Nomor 17 Tahun 2004. Efek jangka 

panjang terhadap ekonomi negara menjadi 

berbahaya jika penggunaan utang digunakan 

untuk pengeluaran non-pembangunan. Untuk itu 

pemerintah harus tetap berhati-hati terhadap 

utang untuk menutup defisit.  

4.2. Analisis FDI 

Hasil pengujian statistik (tabel 2) 

menunjukkan FDI sangat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hasil ini 

konsisten dengan temuan Ernita (2013) dan 

Jufrida et al (2016). Berkaca kepada negara 

Vietnam yang satu kawasan dan sama-sama 

negara berkembang, menurut Van & 

Sudhipongpracha (2015), FDI sangat berperan 

dalam pertumbuhan ekonomi Vietnam selama 20 

tahun terakhir. Di sisi lain, Presiden Joko 

Widodo meminta pertumbuhan ekonomi 

nasional dijaga dan ditingkatkan lewat upaya 

peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia 

(tempo.com, 2021).  

Menurut World Bank Group dalam buku 

Global Investment Competitiveness Report 

2017/2018: Foreign Investor Perspectives and 

Policy Implications, tiga faktor utama yang 

mempengaruhi keputusan investasi dalam suatu 

negara adalah Political stability and security, 

Legal and regulatory environment, dan Large 

domestic market size.  World Economic Forum 

(WEF) dalam The Global Competitiveness 

Report 2017–2018, menerbitkan hasil survey 

tentang faktor paling bermasalah dalam berbisnis 

di Indonesia yang dirinci dalam 16 item (gambar 

3). Dari 16 faktor tersebut, peringkat lima besar 

adalah korupsi (skor 13,8), inefisiensi birokrasi 

(skor 11,1), akses ke pembayaran (skor 9,2), 

infrastruktur yang tidak merata (skor 8,8.), dan 

kebijakan tidak stabil (skor 8,6). Praktik-praktik 

korupsi seperti suap, gratifikasi, dan pelicin, 

yang dilakukan hampir di berbagai sektor, 

memberikan dampak negatif bagi investor karena 

menyebabkan persaingan tidak sehat dan 

investasi biaya tinggi. 

Menurut (KemenPAN&RB, 2018) pada 

tingkat Kementerian/Lembaga indeks Reformasi 

Birokrasi meningkat dari 65,78 pada tahun 2015 
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menjadi 71,91 pada tahun 2017; pada pemerintah 

provinsi, meningkat dari 41,61 di tahun 2015 

menjadi 60,47 di tahun 2017; sementara level 

kab/kota meningkat dari 42,96 di tahun 2015 

menjadi 64,61 di tahun 2017. Faktor kedua 

terbesar adalah birokrasi yang tidak efisien, hal 

ini dapat dilihat dari nilai rata-rata indeks 

reformasi birokrasi meskipun meningkat, baik di 

tingkat kementerian/lembaga (K/L) maupun 

pemerintah daerah, namun masih buruk.  

Pada berbagai kesempatan Presiden Joko 

Widodo mengeluhkan banyaknya peraturan yang 

dimiliki Indonesia (Fitryantica, 2020). Lebih 

lanjut diuraikan bahwa regulasi tersebut berkisar 

sekitar 42 ribu aturan yang mencakup Undang-

undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan 

Gubernur, Walikota dan Bupati di daerah yang 

diantaranya ada yang bertentangan. Banyaknya 

peraturan tersebut membuat kecepatan sikap 

pemerintah mengambil keputusan menjadi 

lambat. Maka tumpang tindih organisasi, 

prosedur layanan yang berbelit-belit dan 

rendahnya kualitas aparat juga masih menjadi 

masalah utama. 

Dari berbagai data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penghambat utama investasi 

di Indonesia adalah korupsi dan birokrasi yang 

buruk. Birokrasi yang buruk ini turut andil besar 

menjadikan tumpang tindah peraturan dan 

lambatnya proses berinvestasi. Berbagai 

kebijakan telah dikeluarkan dalam upaya 

mempermudah investasi dan kemudahan bisnis, 

antara lain  Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 

2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha 

yang mengatur tentang penataan kembali 

perizinan berusaha di Indonesia. Penataan ini 

diwujudkan dalam bentuk pelayanan, 

pengawalan (end to end), dan peran aktif 

penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha 

melalui pembentukan Satuan Tugas pada tingkat 

nasional, kementerian/lembaga, daerah provinsi, 

dan daerah kabupaten/kota. Hasilnya pencabutan 

ribuan perda yang dianggap tumpang tindih dan 

menghambat perizinan (kompas.com, 2020). 

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait 

pelayanan perizinan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik. Dengan kebijakan ini Perizinan 

Berusaha diterbitkan oleh Lembaga Online 

Single Submission (OSS) untuk dan atas nama 

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui 

sistem elektronik yang terintegrasi. 

Grafik 5 

Peringkat Kemudahan Bisnis di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Wold Bank 

Gambar 3 

Hasil Survei WEF tentang Permasalahan Berbisnis di Indonesia 

 

 

Sumber: World Economic Forum 
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Berdasarkan peringkat kemudahan berbisnis 

dari World Bank, Indonesia menempati peringkat 

73 dari 190 negara. Peringkat Indonesia sempat 

meningkat tajam pada tahun 2015 hingga 2018, 

namun selama dua tahun terakhir cenderung 

stagnan di peringkat 73. Peringkat Indonesia 

dibandingkan negara-negara tetangga masih 

tertinggal yaitu Singapura (2), Malaysia (15), 

Thailand (27), Brunei Darussalam (55), dan 

Vietnam (69).  Data tersebut menunjukkan 

berbagai upaya untuk meningkatkan kemudahan 

berbisnis dan daya saing Indonesia belum 

mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Data realisasi penanaman modal luar negeri 

(grafik 6) dari Badan Pusat Statistik 

menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren 

kenaikan selama 20 tahun terakhir, namun 

selama periode 2014-2019 stabil pada kisaran 

28.825 juta US$, meskipun sempat mencapai 

titik tertinggi pada tahun 2017 dengan nilai 

32.239 juta US$. Hal ini mengindikasikan usaha-

usaha perbaikan iklim investasi yang dilakukan 

belum sepenuhnya efektif.  

Hal di atas menjadi salah satu pertimbangan 

pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

membentuk UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja yang disusun menggunakan metode 

Omnibus Law. Menurut Mayasari (2020), 

Omnibus Law merupakan praktik penyusunan 

peraturan perundang-undangan yang banyak 

dilakukan di negara-negara yang menganut 

sistem Common Law/Anglo Saxon seperti 

Amerika, Kanada, Inggris, Filipina. Lebih lanjut 

Suriadinata (2020), menjelaskan bahwa metode 

ini tepat dalam menyusun payung hukum proses 

bisnis perizinan di Indonesia akan melakukan 

perubahan, pencabutan, atau pemberlakukan 

beberapa ketentuan yang terdapat pada beberapa 

aturan pada tingkatan yang berbeda ke dalam 

suatu peraturan. Hal ini akan menghasilkan suatu 

peraturan yang bersifat khusus yaitu terkait 

perizinan berusaha yang akan menyelesaikan 

panjangnya rantai birokrasi, peraturan tumpang 

tindih, dan regulasi yang tidak harmonis (Kartiko 

et al, 2020; Mayasari, 2020); Fitryantica, 2020; 

Hernawati & Suroso, 2020). UU ini juga 

diharapkan menjadi jalan keluar ketidakjelasan 

pengaturan mengenai penanaman modal asing 

yang menimbulkan tumpang tindih antara 

peraturan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, serta kesulitan dalam birokrasi perizinan 

(Hernawati & Suroso, 2020).  

Setelah usaha-usaha membangun regulasi 

dan infrastruktur yang untuk mempercepat 

pertumbuhan investasi, terutama FDI di 

Indonesia, pemerintah juga tidak boleh 

mengabaikan pendapat dari Borensztein et al 

(1998) yang menyimpulkan bahwa FDI 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi hanya 

jika kemampuan serap yang memadai dari 

teknologi maju tersedia di ekonomi tuan rumah. 

 

5. Kesimpulan 

Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan 

kebijakan fiskal (diantaranya defisit anggaran) 

akan selalu menjadi isu yang menarik karena 

menjadi salah satu indikator yang 

menggambarkan kemampuan suatu negara 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah) 
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dalam mengelola ekonominya. Berbagai 

penelitian menyimpulkan efek crowding in dari 

defisit anggaran, terutama di negara berkembang, 

hanya akan dapat dicapai jika penggunaan defisit 

tersebut untuk belanja yang produktif berupa 

peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan 

kesejahteraan sosial. Namun demikian hasil 

penelitian sebelumnya banyak yang 

menunjukkan bahwa FDI jauh lebih berperan 

dalam pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan 

defisit anggaran.  

Berdasarkan hasil regresi linear berganda 

data defisit anggaran, FDI, dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rentang 

waktu 2000-2019, terbukti FDI mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi sedangkan defisit 

anggaran tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hasil ini konsisten 

dengan temuan Swasono & Martawardaya 

(2005), Ernita (2013) Jufrida et al (2016), Van & 

Sudhipongpracha (2015), Arjomand (2015), dan 

Defarahmi & Zulkifly (2017). Kebijakan defisit 

anggaran yang telah diambil pemerintah selama 

20 tahun terakhir nyatanya belum mampu 

mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 

Indonesia sebesar 5,3% per tahun, bahkan dalam 

empat tahun terakhir cenderung stagnan pada 

kisaran 5,0%.  

Menurut Eisner (1989) dan Van & 

Sudhipongpracha (2015) efek crowding in dari 

defisit anggaran hanya akan dapat dicapai jika 

penggunaan defisit tersebut untuk belanja yang 

produktif berupa peningkatan pendidikan, 

kesejahteraan sosial, dan insfrastruktur. Untuk 

itu berbagai kebijakan yang telah diambil dalam 

20 tahun terakhir. Pada bidang pendidikan dan 

kesehatan, sejak tahun 2009, alokasi anggaran 

pendidikan selalu di atas 20% dan bahkan 

menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015, 

sementara kesehatan telah dijaga pada kisaran 

5% untuk APBN dan 10% untuk APBD. 

Program-program strategis nasional juga telah 

diarahkan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dan kesehatan, antara lain KIS, KIP, 

Kartu Pra Kerja, dll. Sedangkan pada bidang 

Infrastruktur yang menjadi fokus utama 

pemerintahan Joko Widodo, berbagai upaya yang 

dilakukan hingga menjadikan alokasi anggaran 

terbesar kedua setelah pendidikan di APBN.  

Namun demikian, nyatanya berbagai 

kebijakan terseut belum mampu membuat 

instrumen fiskal defisit anggaran menjadi motor 

penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Hal 

tersebut disebabkan adanya diskoneksi 

perencanaan dan penganggaran yang terjadi 

karena ketidakselarasan peraturan perundang-

undangan, tidak sinerginya perencanaan 

pembangunan di tingkat pusat dan daerah, tidak 

selarasnya jadwal atau waktu perencanaan 

pembangunan antara pusat dan daerah, dan 

minimnya bukti dipakai sebagai dasar 

persetujuan program dan anggaran. Selain itu 

juga disebabkan masih dominannya belanja non 

produktif terutama belanja pegawai yang masih 

mendominasi proporsi belanja yang mencapai 

35%. Efek lain dari kebijakan defisit yang harus 

diperhatikan adalah utang karena pada Oktober 

2020 rasio utang pemerintah terhadap GDP 

mencapai 38,5%, naik daripada tahun 2019 yang 

masih berada 30,5%. 

Hasil pengujian menunjukkan FDI sangat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, hal ini konsisten dengan temuan 

Ernita (2013), Van & Sudhipongpracha (2015), 

dan Jufrida et al (2016). FDI juga menjadi salah 

fokus utama Presiden Joko Widodo selama masa 

pemerintahannya. Berbagai kebijakan diambil 

untuk meningkatkan minat investasi ke Indonesia 

mulai dari usaha pemberantasan korupsi, 

reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan 

perizinan secara online, hingga pencabutan 

ribuan peraturan daerah yang tumpang tindih dan 

menghambat investasi, serta menyusun UU 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU 

yang disusun dengan metode Ombinus Law ini 

diharapkan akan menyelesaikan panjangnya 

rantai birokrasi, peraturan tumpang tindih, dan 

regulasi yang tidak harmonis yang pada akhirnya 

meningkatkan daya saing, kemudahan berbisnis, 

dan investasi di Indonesia. 
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