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 Menyambung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang 
mengamanatkan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berada di level 3, maka 
RPJMN tahun 2020 hingga 2024 telah mengamanatkan indeks manajemen risiko pada instansi 
pemerintah, kementerian, lembaga, dan daerah juga dapat berada di level 3. Keadaan tersebut 
menunjukkan pen�ngnya manajemen risiko untuk dijalankan secara serius oleh instansi 
pemerintah, terlebih didukung dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) internal yang 
memadai. 

 Sesuai dengan kapabilitas APIP level 3, diharapkan aparat pemerintah dapat memberikan 
nilai tambah dalam aspek ekonomis, efek�vitas, dan efisiensi, serta dapat memberikan perbaikan 
kepada pemerintah dari sisi governance, risk, and control/compliance (GRC). Hal ini mensyaratkan 
peningkatan kompetensi APIP dalam GRC yang juga membutuhkan upaya pembangunan kapasitas 
secara terencana, terstruktur dan sistema�s. Tujuannya, level yang dicapai bukan hanya berhen� di 
level yang semula diinginkan, melainkan terus meningkat, serta hal ini �dak hanya berlangsung 
sampai tahun 2024, melainkan terus berkelanjutan.

 Dalam GRC, ke�ga aspek penyusunnya harus berlangsung op�mal, baik secara satu per satu 
maupun saat terintegrasi. Hal ini mengingatkan kita pada pen�ngnya prak�k manajemen risiko 
yang efek�f di seluruh instansi pemerintah—baik kementerian, lembaga, atau pemerintah 
daerah—untuk mencapai indeks level 3, seper� diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, selain 
prak�k tata kelola organisasi yang baik serta pengendalian internal dan kepatuhan. 

 Mengacu pada model �ga lini dari The ins�tute of Internal Auditors (IIA), di mana ke�ga lini 
diperlukan agar suatu organisasi dapat berfungsi op�mal, maka instansi pemerintah dirasa perlu 
membangun kapabilitas lini kedua sehingga prak�k manajemen risiko di lini pertama dapat lebih 
terkawal. Tak lupa, lini ke�ga juga dibutuhkan untuk melakukan pengawasan secara independen 
terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dijalankan di organisasi tersebut. Selain itu, 
mengingat lini pertamalah yang secara ak�f melakukan pengelolaan pengendalian risiko secara 
melekat dalam prak�k pekerjaan profesional—baik mengacu pada model �ga lini dari IIA, Internal 
Control Framework dan ERM Framework dari COSO, maupun prinsip terintegrasi pada manajemen 
risiko berbasis SNI ISO 21000:2018—maka kompetensi bidang manajemen risiko ini pun perlu 
dimiliki oleh seluruh pejabat publik.

 Sebagai asosiasi profesi manajemen risiko lintas sektor dan industri di Indonesia, IRMAPA 
menaruh perha�an besar untuk berkontribusi melalui inisia�f-inisia�f peningkatan SDM dan 
kualitas prak�k manajemen risiko yang dijalankan, termasuk di sektor publik. IRMAPA juga 
mengajak semua prak�si manajemen risiko sektor publik untuk berkolaborasi menyukseskan 
RPJMN 2020-2024.
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Muhammad Yusuf Ateh

Pengawasan Intern Berbasis Risiko: Peluang dan Tantangan di Sektor Publik

 Mencerma� kondisi beberapa tahun terakhir, sektor publik di Indonesia bersifat makin 
dinamis menghadapi tantangan, terutama pada 2 tahun terakhir atau sejak tahun 2020. Dilihat dari 
postur anggaran, pemerintah sendiri telah menyediakan uang dalam jumlah sangat besar, yaitu 
mencapai Rp2.708,7 triliun dalam APBN 2022 dan Rp1.196,44 triliun dikelola oleh daerah (APBD 
2022). Dinamika lingkungan strategis berlangsung sangat cepat, di antaranya bahkan bersifat 
disrup�f, seper� pada pandemi COVID-19 yang berdampak masif pada bidang kesehatan dan 
sosio-ekonomi. Perubahan lainnya termasuk perkembangan teknologi yang sangat besar dan 
perubahan geopoli�k akibat konflik antarnegara yang juga memengaruhi rantai pasok global 
sehingga mengakibatkan kenaikan harga pada beberapa komoditas.

 Hal-hal di atas menjadikan manajemen sektor publik berubah lebih menantang. Beberapa 
aspek yang perlu digarisbawahi adalah 1) munculnya tuntutan bahwa kebijakan harus dapat 
diambil dengan cepat, 2) meningkatnya perha�an masyarakat juga memperbesar ekspektasi yang 
diberikan pada pihak penyelenggara pemerintahan, 3) �mbulnya emerging risks atau risiko-risiko 
yang harus dapat dian�sipasi sebab adanya perubahan-perubahan, misalnya konflik Rusia-
Ukraina, dan 4) efek�vitas uang publik lebih sulit dijaga. Sejumlah tantangan dalam manajemen 
sektor publik ini perlu dijawab oleh pengawas intern. 

2 Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
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Pengawasan Intern: Peluang dalam Mengawal Risiko Sektor Publik 

 Tingginya ke�dakpas�an dan dinamisnya perubahan lingkungan strategis sektor publik 
menyebabkan manajemen membutuhkan bantuan dalam meningkatkan ketercapaian tujuan. 
Se�daknya ada �ga kebutuhan utama yang dibutuhkan manajemen dalam menjawab tantangan 
pengelolaan sektor publik:

 1. pengawalan atas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah untuk memas�kan efek�vitas 
delivery,

 2. feedback/informasi yang relevan dan bernilai dalam mengambil kebijakan yang selalu berubah, 
dan

 3. memas�kan �ndak kecurangan yang lolos dari pengendalian internal dapat segera terdeteksi 
dan ditangani.
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Tantangan Pengawasan Intern Berbasis Risiko

 Kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi peluang bagi op�malisasi value dari 
pengawasan intern, melalui assurance, insights, dan fraud detec�on. Tentu saja, peluang-peluang 
ini juga menghadapi beberapa tantangan tersendiri yang perlu diselesaikan agar pengawasan 
intern berjalan dengan efek�f.

 Tantangan yang dimaksud digolongkan ke dalam beberapa poin, yaitu terkait jangkauan 
pengawasan, kecepatan, relevansi pengawasan intern, tailored repor�ng, manajemen sumber 
daya audit, dan personil yang kompeten. Untuk menjawab seluruh tantangan ini, pengawasan 
intern berbasis risiko harus dibarengi dengan peningkatan kualitas di beberapa area.



Kualitas untuk Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang Efek�f

 Untuk dapat membangun kapasitas pengawasan intern berbasis risiko serta menciptakan 
manfaat op�mal bagi organisasi, tentu terdapat beberapa kualitas yang harus dimiliki, yaitu SDM, 
transformasi pendekatan pengawasan, adopsi teknologi informasi, dan peningkatan peran �ga lini.

 Pada aspek SDM, pelaksanaan pengawasan intern didukung SDM dengan business acumen 
dan pengetahuan manajemen risiko yang mumpuni. Pelaksanaannya melipu� penetapan rencana 
pengembangan dan pengelolaan keterampilan SDM, serta peningkatan keterampilan, baik untuk 
exis�ng talent maupun new talent. Sementara itu, transformasi pendekatan pengawasan perlu 
dilakukan agar pelaksanaan pengawasan intern menjadi relevan dengan risiko yang dihadapi 
manajemen. Adapun pelaksanaannya melipu� perencanaan audit berbasis risiko, fleksibilitas 
dalam rencana audit, kolaborasi dengan divisi/unit kerja lain terkait implementasi manajemen 
risiko dan pengendalian internal, serta menilai efek�vitas desain dan penyelenggaraan 
manajemen risiko.

 Pengadopsian Teknologi Informasi (TI) juga diperlukan, termasuk pemanfaatannya dalam 
pelaksanaan kegiatan audit intern. Terakhir, peningkatan peran �ga lini harus dilaksanakan karena 
sinergi dan kolaborasi pengawas intern dan manajemen akan mengakselerasi efek�vitas dan 
akuntabilitas pencapaian tujuan sektor publik.

 Pada dasarnya, seiring meningkatnya tantangan dan risiko sektor publik, pelaksanaan 
pengawasan intern memang perlu diarahkan untuk mengawal pengelolaan risiko yang dihadapi 
organisasi.
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Agus�na Arumsari  ,   Ide Juang Human�to

Peningkatan Kapabilitas Bidang Inves�gasi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 

 Masing-masing dari kita akan selalu menghadapi risiko korupsi. Sepanjang organisasi, SDM, 
lembaga, dan lain sebagainya dikelola manusia, risiko tersebut selalu akan ada. Tugas kita 
sebenarnya adalah mengelola risiko tersebut agar angkanya bisa diminimalkan.

 Untuk itu, terdapat 4 strategi pengendalian risiko korupsi dalam pengelolaan keuangan dan 
penyelenggaraan pembangunan nasional. Strategi-strategi yang dimaksud adalah kolaborasi 
aparat penegak hukum (APH), transformasi digital penugasan bidang inves�gasi (PBI), 
pengembangan metodologi PBI, dan peningkatan kapabilitas APIP bidang inves�gasi. 
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Depu� Kepala BPKP Bidang Inves�gasi

Koordinator Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Pengawasan Bidang Inves�gasi BPKP

3 4



7

Strategi Spesifik Pengendalian Risiko Korupsi: Kolaborasi Aparat Penegak Hukum (APH)

 Tidak ada satu ins�tusi pun yang mampu menangani korupsi sendiri. Oleh karenanya, kerja 
sama yang baik antarprofesi, lembaga pemerintah, APH, dan berbagai ins�tusi lain sangat 
diperlukan. BPKP sendiri sudah bekerja sama dengan APH sejak tahun 1989, dan selalu diperbarui 
hampir se�ap tahun. Terbaru, sekitar bulan Maret 2022, BPKP dan Polri menandatangani MoU 
terbaru terkait penguatan tata kelola.

 Kolaborasi dinilai sangat pen�ng, khususnya dalam upaya penanganan risiko, mengingat 
�dak satupun lembaga yang mampu menanganinya sendiri, termasuk Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Secara umum, BPKP akan terus meningkatkan kolaborasi menjadi lebih terstruktur. 
Sesuai PP No. 72 Tahun 2019, APIP di Pemerintah Daerah (Pemda) juga diharapkan melakukan 
kolaborasi dengan APH karena APIP telah diberi mandat untuk melakukan audit inves�ga�f, 
menghitung kerugian uang negara, menangani pengaduan dalam konteks administra�f, dan, 
apabila ada indikasi �ndak pidana, diserahkan ke APH. 
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Strategi Spesifik Pengendalian Risiko Korupsi: Transformasi Digital

 Transformasi digital ini bukan hanya digunakan BPKP untuk melakukan pengawasan, tetapi 
juga mendorng lembaga kementerian lainnya untuk memanfaatkan digitalisasi dalam proses 
bisnis, termasuk untuk perizinan dan sebagainya. Untuk kepen�ngan pengawasan, BPKP 
menggunakan proses digitalisasi ini untuk mengakses beberapa database yang diperlukan, seper� 
Sisminbakum (Sistem Adminstrasi Badan Hukum) dan Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil). 
Termasuk dalam transformasi digital yang dimaksud adalah penyediaan forensics tools, upgrade 
storage, dan pela�han serta ser�fikasi berkelanjutan.
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Pengembangan Metodologi Pengawasan Bidang Inves�gasi

 Untuk risiko korupsi, ada �ga strategi yang BPKP coba kembangkan, yaitu strategi eduka�f, 
preven�f, dan represif. Terkait strategi eduka�f, sedikitnya ada �ga pelaksanaan yang dilakukan, 
mencakup sosialisasi an� korupsi, pengembangan masyarakat pembelajar an� korupsi, dan 
penilaian budaya organisasi an� korupsi. Dua poin pertama telah dan sedang dilaksanakan BPKP, 
sedangkan poin ke�ga sedang akan dikembangkan. Adapun tujuan strategi eduka�f ini adalah 
meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, terutama para birokrat untuk peduli dengan 
aksi an�korupsi.

 Strategi kedua, strategi preven�f, adalah mengenai perbaikan sistem pengendalian internal 
secara umum maupun pengendalian internal an�korupsi. Pelaksanaannya termasuk konsultasi 
FRA/FCP dengan tujuan tema�k, organisasional, atau lintas sektor, serta �ndakan lainnya, seper� 
probity advice and assurance, capability review manajemen risiko korupsi, evaluasi HKP 
(Hambatan Kelancaran Pembangunan), dan asistensi konsiliasi HKP.

 Strategi ke�ga adalah strategi represif yang pelaksanaannya merupakan core business 
BPKP, melipu� audit inves�ga�f, audit PKKN, audit klaim, audit penyesuaian harga, ATT lainnya 
bidang inves�gasi, dan ATLR.
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Strategi Spesifik Pengendalian Risiko Korupsi: Kapabilitas APIP Bidang Inves�gasi

 Pada langkah ini, BPKP berupaya menjadi lini ke�ga yang baik, serta membantu jalannya lini 
pertama dan lini kedua, sekaligus membantu lini ke�ga lainnya. Untuk mewujudkannya, ada dua 
langkah besar yang ditempuh BPKP, yaitu edukasi (dalam bentuk diklat audit inves�ga�f dan diklat 
audit PKKN dan PKA) serta kegiatan konsultasi yang melingkupi ak�vitas FCP, coaching clinic, dan 
pengawasan IEPK.

FCP (Fraud Control Plan): Definisi dan Atribut FCP

 Secara umum, FCP adalah keseluruhan strategi pengendalian kecurangan yang diikh�sarkan 
dalam suatu dokumen dan disahkan oleh Pimpinan En�tas Pemilik Risiko Kecurangan. Melalui FCP, 
keterpaduan lini pertama, kedua, dan ke�ga dapat dilaksanakan.

 Terdapat 10 atribut FCP yang dibantu secara ak�f oleh BPKP agar organisasi-organisasi lain 
dapat membangun seluruhnya, yaitu kebijakan an�kecurangan, struktur an�kecurangan, standar 
perilaku dan disiplin, penilaian risiko kecurangan, manajemen SDM, manajemen pihak ke�ga, 
sistem whistleblowing, deteksi proak�f, inves�gasi, dan �ndakan korek�f.
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Indeks Efek�vitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

 Penilaian IEPK tahun 2021 oleh BPKP menggunakan �ga pilar utama, yaitu kapabilitas 
pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi, 
serta 12 indikator yang terkandung di dalamnya. Hasil penilaian menunjukkan rata-rata IEPK pada 
KL mencapai level 2,69, sedangkan pada Pemda adalah 2,08. Hasil tersebut masih cukup jauh dari 
harapan, yaitu level 3.
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Risiko Kegagalan Deteksi dan Penanganan Korupsi di Daerah

 Survei BPKP dilakukan terhadap 488 Pemda (dari jumlah keseluruhan adalah 542). Hasil 
temuannya menyebutkan bahwa baru 232 Pemda (47,5%) yang memiliki pedoman pengawasan 
bidang inves�gasi (AI, APKKN, PKA), sedangkan 17 Pemda (3,5%) baru sedang menyusunnya. 
Sementara itu, sejumlah 239 Pemda (49%) belum menyusun pedoman pengawasan bidang 
inves�gasi pada saat pemetaan dilakukan.

Strategi Peningkatan IEPK

 Peningkatan IEPK dilakukan dengan menggabungkan ke�ga cara yang disebutkan 
sebelumnya, yaitu strategi eduka�f, preven�f, dan represif secara terpadu, terintegrasi, serasi, 
serta selaras. Di antara pelaksanaannya, perlu diadakan komitmen dalam bentuk alokasi anggaran 
yang cukup, khususnya untuk perbaikan sistem dan perbaikan metode kerja.



 IRMAPA, atau Indonesia Risk Management Professional Associa�on, adalah sebuah asosiasi 
bagi para prak�si dan profesional bidang manajemen risiko lintas sektor dan industri di Indonesia 
yang didirikan pada tanggal 30 April 2012. Para Anggota yang tergabung dalam organisasi ini 
berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari para prak�si korporasi, baik BUMN, swasta 
nasional, maupun PMA, perusahaan terbuka maupun private company, serta aparat pemerintah 
pusat dan daerah, konsultan, periset, dosen, hingga mahasiswa. 

IRMAPA memiliki visi untuk menjadi asosiasi profesi manajemen risiko di Indonesia yang 
menduduki posisi terhormat di dalam dan luar negeri, serta tujuan: 

1) meningkatkan harkat dan martabat profesi manajemen risiko di Indonesia melalui kontribusi 
posi�f kepada masyarakat;

2) menyediakan program dan layanan bernilai tambah bagi Anggota dan pemangku 
kepen�ngannya; dan

3) memperkuat kredibilitas IRMAPA dengan dasar tata kelola organisasi yang baik.

Dalam menuju visi dan pencapaian tujuannya di atas, IRMAPA juga terus berbenah dan 
mengembangkan kapasitas untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh 
Anggota karena IRMAPA meyakini bahwa kiprah para Anggota dalam penerapan manajemen risiko 
di organisasi masing-masing yang kemudian akan meningkatkan pengakuan dan apresiasi terhadap 
profesi manajemen risiko di Indonesia.

IRMAPA juga senan�asa ak�f menghubungkan para pemangku kepen�ngan melalui berbagai 
kegiatan dan inisia�f agar tercipta kolaborasi sinergis antara IRMAPA dengan pemangku 
kepen�ngannya maupun antar pemangku kepen�ngan IRMAPA sehingga, melalui kolaborasi 
sinergis ini, IRMAPA dan para pemangku kepen�ngan dapat menyediakan apa yang diperlukan oleh 
prak�si dan profesional manajemen risiko untuk berkontribusi bagi organisasi tempat mereka 
berkarya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang IRMAPA, atau dukungan yang dapat IRMAPA 
berikan terhadap pengembangan prak�k manajemen risiko, kunjungi irmapa.org, atau kontak kami 
di +62 811-1291-253 (WA) atau sekretariat@irmapa.org. 

Irmapa.org 

Tentang IRMAPA
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