
KUALITAS AUDIT SEKTOR PUBLIK  MEMBENTUK TATA KELOLA YANG
BAIK ORGANISASI  PEMERINTAH

Drs. Hardi Supeno, MM, Ak

Abstrac
Good governance and public sector auditing have a great correlation, where public
sector auditing acts as a tool to elaborate good governance to a more realistic level.
This  paper  emphasises  on  the  importance  of  a  responsive,  communicative,
transparent, and accountable government  as a realisation of good governance. This
paper also recognises the significance of trust from society and investors towards the
government in the accountability sense. Thus concepts such as dimensions of public
accountability, strengthening value for money audit  (performance audit),  financial
audit,  compliance  audit.   This  paper  analyses  the  change in  public  sector  audit,
financial statements as a tool towards public accountability, and the importance of
government audit to ensure government path in improving the implementation of good
governance. 
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I. Pendahuluan

Ketika korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) berlindung di bawah rule of the

game  maka  hal  ini  akan  membahayakan  bagi  praktik  lingkungan  pemerintah,

keyakinan  dunia  luar  yang  akan  menanamkan  investasi  pada  pemerintah.

Pengungkapan dan informasi  keuangan  yang  reliable  merupakan  alat  yang  efisien

bagi  perlindungan  stakeholder  dan  corporate  governance  serta  bagi  peningkatan

keyakinan  investor  untuk  menanamkan  modalnya.  Beberapa  hal  lain  yang  sama

pentingnya  adalah  kejelasan  regulasi  (rules)  dan  kualitas  informasi  keuangan.

Laporan  keuangan  pemerintah  pusat  disusun  dari  laporan  keuangan  seluruh

kementrian negara/lembaga.

Konsep  tata  kelola  organisasi  yang  baik  (  good  governance)  sudah  lama

menjadi perbincangan di pemerintahan. Namun demikian, elaborasi dan pembumian

ke dalam bentuk reformasi yang holistik dan aplikatif  belum ada. Hal ini tentunya

banyak  hal  yang  mempengaruhi.  Reformasi  struktural  menghendaki  adanya

perubahan mendasar pada diri entitas yang bersangkutan. Seperti kita ketahui UNDP

mengajukan  9  (sembilan)  prinsip  sebagai  karakteristik  good  governance  yaitu:
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partisipasi,  rule of law,  transparansi,  responsiveness,  consensus orientation,  equity,

efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, strategic vision.

Konsep  good  governance  merupakan  tuntutan   harus  dipenuhi  oleh  sektor

publik.  Tuntutan  itu  tidak  mudah untuk dipenuhi.  Hal  ini  perlu  media  dan proses

untuk memenuhinya.  Akuntabilitas  publik  keuangan  negara  adalah  pemberian

informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja keuangan negara

kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Sehingga hak publik, yaitu

hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be kept informed),

dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to), dapat

dipenuhi. 

Good governance menghendaki  pemerintahan  dijalankan  dengan mengikuti

prinsip-prinsip  pengelolaan  yang  baik,  seperti  transparansi  (keterbukaan),

akuntabilitas,  partisipasi,  keadilan,  dan kemandirian,  sehingga sumber  daya  negara

yang  berada  dalam pengelolaan  pemerintah  benar-benar  mencapai  tujuan  sebesar-

besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. 

Transparansi atas aktivitas pengelolaan keuangan negara kepada pihak-pihak

yang membutuhkan informasi sangat diperlukan. Dimensi akuntabilitas publik yang

perlu  dilakukan  meliputi  :  akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran,  akuntabilitas

manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas keuangan.

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara tak

lepas dari masalah akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan negara,

karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan

bangsa,  baik  dari  segi  sifat,  jumlah  maupun  pengaruhnya  terhadap  kemajuan,

ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa.

Guna memberikan informasi kepada masyarakat (terkait dengan akuntabilitas

instansi  pemerintah)  harus  dilaksanakan  instansi  pemerintah,  dimana  alat  dari

akuntabilitas  adalah  pemeriksaan  terhadap  instansi  pemerintah.  Wujud  dari

tanggungjawab  instansi  pemerintah  terhadap  stakeholder  untuk  penggunaan  dana,

pelaksanaan  program dan  kegiatan  kerja  instansi  pemerintah  melalui  pemeriksaan

dilaksanakan auditor pemerintah , nantinya akan berdampak  pada tata kelola kegiatan

yang baik.   

Hasil  audit.  atas laporan keuangan adalah opini  auditor yaitu   unqualified

opinión, qualified opinión, disclaimer opinión dan adverse opinión. Reputasi auditor
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didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan

monitoring yang secara umum tidak dapat diamati.  

Reputasi  auditor sering digunakan sebagai   proksi dari kualitas audit., namun

demikian   dalam banyak  penelitian   kompetensi  dan  independensi   masih  jarang

digunakan sebagai dasar data untuk melihat seberapa besar kualitas hasil audit secara

aktual.

II. Kerangka teoritis dan pengembangan hipótesis

Dalam pengelolaan keuangan negara, di Indonesia saat ini menggunakan dasar

Undang  –  Undang  No.  17  tahun  2003  tentang  keuangan  negara.  Regulasi  itu

mengamanatkan agar dalam pengelolaan keuangan negara menggunakan azas efisien,

hemat, tidak bermewah – mewahan, transparan dan akuntabel.

Boynton  et al.,  (2001) mendefinisikan auditing sebagai sebuah proses yang

sistematik  untuk  memperoleh  dan  mengevaluasi  bukti  secara  objektif  sehubungan

dengan asersi mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi,  untuk menentukan tingkat

kesesuaian  antara  berbagai  asersi  tersebut  dan  kriteria  yang  ditetapkan.  Serta

menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Auditing  sektor  publik  merupakan  salah  satu  bentuk pelayanan  jasa  yang

diberikan auditor kepada pemerintah untuk pemeriksaan instansi pemerintah. Auditing

sektor  pemerintah  merupakan suatu proses yang sistematis  untuk memperoleh  dan

mengevaluasi  bukti  secara  objektif  mengenai  asersi  atas  tindakan  dan  kejadian

ekonomi, kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan

hasil-hasil  tersebut  kepada  pihak  pengguna  laporan.  Motivasi  auditor  dalam

melakukan  audit  pemerintah  adalah  penghargaan intrinsik,  penghargaan ekstrinsik,

pekerjaan yang menarik,  stimulasi  intelektual,  pekerjaan yang menantang (mental),

kesempatan membantu orang lain, pelayanan masyarakat, karir, keamanan/kemapanan

kerja yang tinggi , kesempatan karir jangka panjang yang luas.

Pemeriksaan   tidak  semata-mata    dimaksudkan  untuk  mencari  kesalahan  atau

menemukan  kecurangan,  walaupun  dalam  pelaksanaannya  sangat  memungkinkan

diketemukannya kesalahan atau kecurangan.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi  masalah,  analisis,  dan evaluasi yang

dilakukan  secara  independen,  objektif,  dan  profesional  berdasarkan  standar
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pemeriksaan,  untuk  menilai  kebenaran,  kecermatan,  kredibilitas,  dan  keandalan

informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Good governance akan tercapai jika lembaga pemeriksa berfungsi dan tertata dengan

baik. Setelah itu, pengembangan pengauditan perlu dilakukan. Salah satunya dengan

memperluas cakupan audit, tidak hanya audit keuangan (financial audit) tetapi juga

value for money audit atau sering disebut performance audit. Audit kinerja merupakan

suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif,

agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi

serta  efektivitas  dalam pencapaian  hasil  yang  diinginkan,  dan  kepatuhan  terhadap

kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku, serta menentukan kesesuaian antara

kinerja yang telah dicapai  dengan kriteria  yang telah ditetapkan sebelumnya,  serta

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Malan

et al., 1984).

Pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  dimaksudkan  untuk  menilai  kewajaran

laporan  keuangan berdasarkan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum di  Indonesia

(Agoes, 2004). Audit sektor publik biasanya menggunakan salah satu dari tiga bentuk

berikut:  audit keuangan  (financial audits),  audit  ketaatan (compliance audits),  atau

audit kinerja (performance audits). 

Audit keuangan juga disebut audit pengesahan karena auditor membuktikan

atau memverifikasi  keakuratan  dan kebenaran  penyajian  laporan keuangan.  Semua

lembaga pemerintah  mengurus  buku catatan  keuangan (buku kas,  buku besar,  dll)

yang mencatat setiap transaksi keuangan.

Ketika  sedang  melakukan  audit  ketaatan,  auditor  pemerintah  menentukan  apakah

keadaan-keadaan berikut telah terpenuhi:

1. Apakah pengeluaran telah disahkan oleh pihak berwenang yang kompeten?

2. Apakah  pengeluaran  telah  disahkan  oleh  undang-undang  pengeluaran

anggaran dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

3. Apakah pengeluaran sesuai dengan prosedur resmi (aturan, peraturan dan tata

tertib

yang  terkait)  dalam berbagai  undang-undang keuangan negara dan undang-undang

lainnya?

Audit  kinerja  dalam  dekade  akhir-akhir  ini,   telah   memperluas   dengan

memasukkan  pengukuran  “value-for-money”  dalam  pengeluaran  pemerintah.

Pengauditan  kinerja  seperti  ini  memerlukan tenaga  ahli  tidak  hanya  dalam bidang
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akuntansi  dan  keuangan  tetapi  juga  dalam  disiplin  lain  seperti  ekonomi,  ilmu

komputer, dan teknik. 

Secara lebih rinci,  audit  kinerja dibagi menjadi audit ekonomi dan efisiensi

(management  audit)  dan  audit  efektivitas  (program  audit)  (Herbert,  1979).  Audit

ekonomi dan efisiensi  bertujuan untuk menentukan:  (1)  apakah suatu entitas  telah

memperoleh,  melindungi,  dan  menggunakan  sumber  dayanya  (seperti  karyawan,

gedung,  dan  peralatan  kantor)  secara  hemat  (ekonomis)  dan  efisien,  (2)  penyebab

ketidakhematan dan ketidakefisienan, dan (3) apakah entitas tersebut telah mematuhi

peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  kehematan  dan  efisiensi.

Sedangkan,  audit  efektivitas  bertujuan untuk  menentukan  tingkat  pencapaian  hasil

program,  efektivitas  pelaksanaan  program,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan

perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  program  (Malan  et  al.,

1984). 

Dalam mengadakan audit kinerja, seorang auditor biasanya melaporkan tiga

hal  berikut  ini:  (a).  ekonomis  dapatkah  program  dijalankan  dengan  biaya  sekecil

mungkin  (b).efisiensi:  dapatkah  hubungan  antara  input  (manusia  dan  bahan)  dan

output (barang atau jasa) ditingkatkan.  Dengan kata lain, apakah output maksimum

diperoleh dari input minimum. (c). efektivitas: apakah program itu memberikan hasil

yang diharapkan.

Tujuan memperkuat pelaksanaan value-for-money audit adalah meningkatkan

akuntabilitas  sektor  publik.  Hal  ini  penting  untuk  mendukung  pelaksanaan

desentralisasi  fiskal.  Semua  pelaksana  negara,  harus  memberikan

pertanggungjawaban  kepada  masyarakat,  dan  akhirnya  akuntabilitas  publik

merupakan bagian penting dari sistem politik dan demokrasi.

III. Opini Audit

Sebuah opini  audit  disampaikan  setelah  auditor  memeriksa  empat  hal  berikut:  (a)

sudahkah auditor memperoleh semua informasi yang diperlukan untuk mengadakan

audit?  (b).  apakah laporan  keuangan  disajikan  dalam bentuk yang  ditentukan?  (c)

sudahkan persyaratan semua undang-undang yang relevan terpenuhi dalam segala hal

selama  pembuatan  catatan  keuangan?  (d).  apakah  laporan  keuangan  menunjukkan

gambaran tentang keuangan yang benar dan jujur (yakni, apakah dapat dipercaya)?

Opini auditor bisa termasuk dalam salah satu dari lima ketegori berikut: “tanpa
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syarat  (unqualified)”,  “penekanan  masalah  (emphasis  of  matter)”,  “bersyarat

(qualified)”, “tidak setuju (adverse)”, “menolak” (disclaimer, berarti bahwa ia tidak

mampu menyampaikan pendapat). Istilah-istilah tersebut dijelaskan dibawah ini.

Opini “Tidak Bersyarat”: opini audit yang menyatakan “tidak bersyarat” dikeluarkan

jika auditor yakin bahwa keempat kondisi diatas telah terpenuhi.Opini “Penekanan

Masalah”: ketika  seorang auditor  ingin menyoroti  masalah  penting dalam laporan

keuangan yang tidak mempengaruhi opini audit itu sendiri, ia mengeluarkan pendapat

yang terletak diantara opini tidak bersyarat dan bersyarat dan pendapat itu disebut

“penekanan  masalah.  Opini  “Bersyarat”:  berlawanan  dengan  arti  harfiahnya

(qualified  = baik, bersyarat),  opini audit “bersyarat” bukanlah hal yang baik  Opini

“Tidak Setuju”: jika auditor  merasa  bahwa laporan  keuangan tidak ditulis  dengan

jujur  dan  permasalahan  yang  dimunculkan  oleh  temuan  audit  adalah  bersifat

mendasar, maka ia terpaksa mengeluarkan opini “tidak setuju.”  Audit  “Menolak”:

Auditor mengeluarkan penolakan audit ketika ia belum bisa memperoleh cukup bukti

yang sesuai dan karena itu tidak bisa menyampaikan pendapat/opini. Penolakan audit

kebanyakan  dikeluarkan  ketika  auditor  tidak  diberi  akses  ke  semua  buku  catatan

keuangan, ketika nilai item-item penting dalam catatan keuangan tidak pasti.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa opini (pendapat) auditor:

a. Pendapat  wajar  tanpa  pengecualian.  Pendapat  wajar  tanpa  pengecualian

menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal

yang material,  posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

b. Bahasa  penjelasan  ditambahkan  dalam  laporan  auditor  bentuk  baku.

Keadaan tertentu  mungkin  mengharuskan auditor  menambahkan suatu paragraf

penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

c. Pendapat  wajar dengan pengecualian.  Pendapat  wajar  dengan  pengecualian,

menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal

yang material,  posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

d. Pendapat  tidak  wajar.  Pendapat  tidak  wajar  menyatakan  bahwa  laporan

keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus

kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
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e. Pernyataan  tidak  memberikan  pendapat.  Pernyataan  tidak  memberikan

pendapat  menyatakan  bahwa  auditor  tidak  menyatakan  pendapat  atas  laporan

keuangan.

Tulisan ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas audit terhadap

perubahan tata kelola organisasi pemerintah. Metode penelitian yang dipakai report

metode.  Hasil  penelitian  berupa report  yang  didapat  dari  observasi  lapangan pada

organisasi pemerintah  yang sering diperiksa oleh akuntan pemerintah.

Hipotesis  yang menyatakan bahwa kualitas auditor lebih cenderung mempengaruhi

perubahan  terhadap  tata  kelola  instansi  pemerintah  terutama  dari   opini  auditor.

Semakin  meningkat  instansi  pemerintah  dalam  mendapat  opini  akan  banyak

mempengaruhi peningkatan kualitas kerja instansi pemerintah.

3.1  Pentingnya Pengendalian Intern

Sistem pengendalian  internal  yang  masih  lemah.  Tantangan  yang  dihadapi

adalah membangun sistim pengendalian internal  yang handal yang meliputi  unsur-

unsur  organisasi,  kebijaksanaan,  prosedur,  personalia,  perencanaan,  pembukuan,

pelaporan dan pengawasan intern. Sebagai salah satu solusinya adalah meningkatkan

kualitas  pemantauan  dan  mendorong  pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  pengawasan/

pemeriksaan,  serta  memberikan  pemahaman  kepada  pimpinan  organisasi  bahwa

tindak lanjut hasil pengawasan merupakan wewenang dan tanggung jawab pimpinan

objek  pemeriksaan,  karena  mereka  memiliki  wewenang untuk mengambil  langkah

dan  tindakan  korektif  serta  penerapan  sanksi  administrative  terhadap  aparat  yang

melanggar aturan. 

Dalam keadaan normal,  sistem pengendalian internal   dilakukan dalam tiga

lapis  yaitu  lapis  terdalam  (lapisan  satu)  oleh  bendaharawan,  lapis  ke  dua  aparat

pemeriksa internal pemerintah dan lapis ke tiga adalah pemeriksa eksternal. Bila hal

ini dapat dilakukan dengan baik dan saling bersinergi dan masing-masing berpegang

kepada  tugas  dan  fungsi  asasinya  maka  pemeriksaan  pengelolaan  dan

pertanggungjawaban keuangan negara yang  selama ini  terkesan saling bertumpang

tindih maka akan dapat dihindari. 

3.2. Penghargaan yang salah 
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Pembesaran  atau  peningkatan   penggunaan  sumber  daya  pemerintah  yang

tanpa batas, anggaran diajukan selalu meningkat dari tahun ke tahun dibentuk dalam

program  atau  proyek  pemerintah,  penyebabnya  adalah  perlombaan

individu/kelompok/instansi  untuk  menaikkan  anggaran  semaksimal  mungkin,  yang

didalamnya  terkait  dengan  kepentingan  (yang  tidak  terkait  dengan tujuan,  sasaran

proyek/program pemerintah) tanpa melihat efektif  dan efisiensi terhadap pengajuan

dana tersebut. 

Anggaran  yang  telah  dinaikkan tertuang dalam proyek/program pemerintah

harus  dihabiskan  dalam jangka waktu  tertentu  atau  satu  tahun  program anggaran.

Keinginan  untuk  menghabiskan  anggaran  karena  dipicu  oleh  penghargaan  atas

kemampuan  menghabiskan  anggaran.  Kesalahan  penilaian  dimana  semakin  besar

anggaran yang dapat diserap semakin sukses instansi tersebut. Hasil  pemeriksaan

organisasi  sektor  publik  sampai  saat  ini  belum  menunjukkan  hasil  pemeriksaan

kinerja organisasi  sektor  publik.  Peningkatan penggunaan sumber daya  pemerintah

yang tanpa batas, belanja selalu meningkat dari tahun ke tahun akan meningkatkan

pula  luas  pemeriksaan  yang  dihadapi  oleh  auditor  pemerintah.  Luas  pemeriksaan

instansi pemerintah yang terus meningkat dari  tahun ke tahun mengakibatkan pula

meningkatnya beban pekerjaan institusi pemeriksa, sedangkan sumber daya yang ada

di institusi pemeriksa terbatas. 

Solusi  yang  harus  dilakukan  adalah  analisa  yang  benar  terhadap  anggaran

belanja yang diajukan oleh instansi pemerintah, dan pembahasan pengajuan anggaran

yang  selalu  harus  ditingkatkan  kualitasnya  dengan  membuat  landasan  instrumen-

instrumen analisa kinerja  insansi pemerintah.  Berikutnya   adanya analisa prioritas

program dan kegiatan yang juga melihat pada sisi analisa aset yang dimiliki instansi

pemerintah.  Dengan langkah-langkah yang  terjadwal  dan terprogram kemungkinan

pemeriksaan dilaksanakan tiap semester agar mengurangi beban pemeriksaan di akhir

tahun anggaran,dan juga  mengurangi  lingkup pemeriksaan.

3.3  Keterbatasan Waktu

Keterbatasan waktu pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa laporan

keuangan  instansi  pemerintah,  dimana  besar  dana  yang  harus  diperiksa  kurang

diperhitungkan jadwal  dan waktu  pelaksanaan pemeriksaan.  Disamping  itu  jumlah

instansi pemerintah yang harus diperiksa, jarak lokasi instansi pemerintah. 
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Luas dan tidaknya  pemeriksaan laporan  keuangan instansi  pemerintah  juga

akan mempengaruhi  waktu yang  akan dilaksanakan dalam pemeriksaan.  Pada saat

dilapangan  untuk  pemeriksaan  fisik,  auditor  akan  sangat  menghabiskan  waktu

pelaksanaan.  Dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  kemungkinan  akan  ditemukan

kecurangan-kecurangan  (fraud)  dalam  transaksi  aktivitas  yang  dilaksanakan

organisasi  pemerintah.  Fraud  auditing atau  audit  kecurangan  adalah  upaya  untuk

mendeteksi  dan  mencegah  kecurangan  dalam transaksi-transaksi  organisasi.  Untuk

dapat  melakukan  audit  kecurangan  terhadap  pembukuan  dan  transaksi  yang

dilaporkan  dalam  laporan  keuangan  seorang  auditor   memerlukan  gabungan  dua

keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan investigator. 

Kecurangan  (fraud)  perlu  dibedakan  dengan  kesalahan  (errors).  Kesalahan

dapat  dideskripsikan  sebagai  “unintentional  mistakes”  (kesalahan  yang  tidak  di

sengaja).  Kesalahan dapat  terjadi  pada setiap tahapan dalam pengelolaan  transaksi

terjadinya transaksi, dokumentasi, pencatatan dari ayat-ayat jurnal, pencatatan debit

kredit,  pengikhtisaran  proses  dan  hasil  laporan  keuangan.  Kesalahan  dapat  dalam

banyak  bentuk matematis,  kritikal,  atau dalam aplikasi  prinsip akuntansi.  Terdapat

kesalahan  jabatan  atau  kesalahan  karena  penghilangan  /  kelalaian,  atau  kesalahan

dalam  interprestasi  fakta.  “  omission  ”  merupakan  kesalahan  prinsip  (error  of

principle),  seperti  perlakuan  pengeluaran  pendapatan  sebagai  pengeluaran  modal.

Apabila kesalahan cukup material, kesalahan tersebut dapat mempengaruhi kebenaran

(truth) dan kewajaran (fairness) laporan tersebut. 

Sedangkan “ omission ” berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga

menyebabkan informasi  tidak benar. Apabila suatu kesalahan adalah disengaja, maka

kesalahan  tersebut  merupakan  kecurangan  (fraudulent).   Penyebab  utama :

penyembunyian  (concealment)  ,  kesempatan  tidak  terdeteksi.  pelaku  perlu  menilai

kemungkinan  dari  deteksi  dan  hukuman  sebagai  akibatnya.  kesempatan/peluang

(opportunity).  

Orang  yang  menyalahgunakan  keuangan  berada  pada  tempat  yang  tepat,

waktu yang tepat agar mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam system

dan juga menghindari deteksi. , ada motivasi (motivation) ,  pelaku  untuk melakukan

aktivitas  demikian,  ada  kepentingan  atau  suatu  kebutuhan  pribadi  seperti

ketamakan/kerakusan dan motivator  yang lain,  ada   daya  tarik  (attraction)    dari

kecurangan bagi pelaku., ada keberhasilan (success) bagi pelaku. 
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Apabila  suatu  kesalahan  adalah  disengaja,  maka  kesalahan  tersebut

merupakan  kecurangan  (fraudulent).  Istilah  “Irregulary”  merupakan  kesalahan

penyajian keuangan yang disengaja atas informasi keuangan. Auditor terutama tertarik

pada  pencegahan,  deteksi,  dan  pengungkapan  kesalahan-kesalahan.  Kesulitan-

kesulitan  dilapangan  dan  luasnya  pemeriksaan  tidak  akan  cukup  waktunya  untuk

mengungkapkan,  auditor  banyak  melakukan  sampel  saja,  sehingga  kurang

memperoleh  data  dukung  hasil  pemeriksaan  yang  memadai.  Sehingga  untuk

menemukan kecurangan dan kesalahan memang dibutuhkan waktu yang cukup.

3.4. Keterbatasan auditor dan kompetensi auditor

Tenaga auditor untuk instansi pemerintah yang berlatar belakang pendidikan

ekonomi akuntansi sangat kurang, hal ini juga akan berdampak pada dukungan belum

optimalnya kinerja pemeriksaan. Dengan latar belakang pendidikan yang berdampak

kurang  mendukung  terhadap  pelaksanaan  pekerjaan  dilapangan,  berakibat  pula

terhadap hasil  pemeriksaan.  Memang butuh waktu untuk menjadikan auditor  yang

terampil  dalam  melaksanakan  pekerjaan,  dimana  auditor  bukan  latar  belakang

pendidikan  ekonomi akuntansi. 

Kompetensi  auditor,  adalah  kesesuaian  tugas  dengan  kemampuan  ,  latar

belakang pendidikan, dan pengalaman bidang audit. Dengan kompetensi yang tinggi

akan berdampak pada hasil pemeriksaan, dan disamping itu akan berdampak pula atas

kesesuaian  keputusan untuk memberikan opini hasil pemeriksaan. Kompetensi yang

tinggi  akan  meningkatan  kemandirian  auditor  dalam  melaksanakan  tugas  dan

penyelesaian tugas lapangan. Kualitas hasil pemeriksaan akan mendukung opini yang

akan diberikan  dan  berdampak  pada  instansi  pemerintah  yang  diperiksa  (auditee).

Auditee  akan  melaksanakan  rekomendasi   auditor  untuk  menindaklanjuti  temuan-

temuan pemeriksaan atau laporan hasil  pemeriksaan (LHP).  Disamping itu  auditee

akan menjaga agar temuan pemeriksaan untuk yang akan datang tidak terjadi lagi.

Dalam arti bahwa instansi pemerintah akan terus memperbaiki administrasi, laporan

dan  arsip  yang  akan  menghilangkan  atau  mengurangi  temuan  pemeriksa  di

instansinya.  Dengan pengalaman terus menerus diperiksa akan menjadikan instansi

pemerintah dengan tata kelola yang baik. 

Baharuddin Aritonang mengatakan, BPK masih kekurangan tenaga akuntan.

(Berita Sore, 16 Oktober 2009), “Problem dalam lembaga ini selalu berulang secara

riil karena lembaga juga belum berkembang secara maksimal, akibatnya kita selalu
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mengalami kekurangan tenaga,” kata Baharuddin dalam acara peluncuran bukunya di

Jakarta,  Kamis  [15/10].  Pada  2003  jumlah  akuntan  di  BPK sebanyak  863  orang,

bertambah pada 2005 menjadi 1.084 orang dan pada awal 2009 menjadi 1.885 orang

dengan jumlah karyawan BPK berjumlah 4.827 orang.

Anwar Nasution : Audit Kerugian Negera Lambat Karena BPK Kekurangan

Tenaga (RRI, Sabtu, 17 Oktober 2009 23:26 Surabaya),ditanya terlalu lamanya BPK

dalam  mengaudit  kerugian  negara  dalam  kasus  korupsi  yang  diminta  kejaksaan,

Anwar  Nasution  menyatakan  hal  itu  terjadi  karena  kurangnya  tenaga  di  BPK,

terlambatnya pengiriman berkas dan kurangnya informasi dari kejaksaan. 

Dengan  keterbatasan  tenaga  kerja,  tetapi  BPK  tetap  memegang

profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemeriksa

di  instansi  pemerintah,  sehingga  setiap  melaksanakan  tugas-tugas  yang  diemban

selalu  memperoleh  laporan  hasil  pemeriksaan  yang  dapat  menjadikan  instsnsi

pemerintah  yang  diperiksa  semakin  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan,

sehingga dari tahun ke tahun tata  kelola instansi pemerintah meningkat baik. 

3.5 Keterbatasan tenaga ahli

Dalam melaksanakan pemeriksaan dilapangan untuk pemeriksaan fisik atau

pemeriksaan non keuangan diperlukan tenaga ahli untuk mendampingi auditor dalam

melaksanakan pemeriksaan fisik (contoh : tenaga ahli bangunan, tenaga ahli bidang

hukum, tenaga ahli bidang lainnya terkait dengan pemeriksaan). Selama ini auditor

pemerintah  bekerja  dengan  merangkap  tugas  yaitu  memeriksa  keuangan  dan  non

keuangan.  Sehingga  dalam  melaksanakan  tugasnya  kurang  optimal  dan  rendah

hasilnya,  mengingat  auditor  bukan  orang  yang  berkompeten  untuk  suatu  kasus

tertentu dalam pemeriksaan. 

Keterbatasan  tenaga  ahli  yang  diperbantukan  dalam  pemeriksaan  akan

berdampak  pada  kualitas  hasil  pemeriksaan,  dan  akan  mempengaruhi  opini  hasil

pemeriksaan serta temuan-temuan lapangan yang seharusnya menjadi temuan dalam

pemeriksaan.  Bantuan  tenaga  ahli  mendampingi  dalam  pemeriksaan,  akan

berdampak  pula  pada  hasil  kualitas  pemeriksaan  fisik  dan  kesesuaian  antara

pengadaan dengan aktiva yang diadakan.

Adanya  tenaga ahli,  kompetensi  auditor  baik,  hasil  pelaksanaan dilapangan

pemeriksaan baik, akan mempunyai dampak atau menghasilkan kualitas pemeriksaan
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baik , sehingga  opini auditor dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu instansi

pemerintah  yang  diperiksa  akan  terus  menerus  memperbaiki  kinerjanya,  agar

dikemudian  hari  tidak  terjadi  temuan-temuan   pemeriksa  dan  selalu  melakukan

peningkatan dan pengembangan terhadap tata kelola organisasinya.

IV .Audit kinerja

Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  organisasi  publik,  sebagai  bentuk

akuntabilitas publik, seharusnya mengambarkan kondisi yang komprehensif tentang

kegiatan operasional, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan (disclosure) atas pos-

pos yang ada di dalam laporan keuangan. 

Audit  pertanggungjawaban   keuangan  seharusnya  tidak  terbatas  pada  audit

kepatuhan,  tetapi  juga  audit  keuangan  (agar  dapat  memberikan  pendapat  atas

kewajaran Laporan Keuangan), dan diperluas lagi dengan audit kinerja. Audit kinerja

merupakan  suatu  bentuk  evaluasi  pertanggungjawaban  kinerja,  sebagai  sarana

memastikan bahwa value for money benar-benar telah diaplikasikan.

Selama  ini  pemeriksaan  yang  dilaksanakan  banyak  berkutat  pada  audit

kepatuhan, dan audit  keuangan sedangkan audit  kinerja belum dilaksanakan secara

optimal oleh pemeriksa.  Audit  kinerja  sangat penting dimana pemeriksaan kinerja

akan dapat mengetahui efektif, efisien suatu penggunaan dana  dan juga pencapaian

tujuan,  misi  dan  visi  pemerintah.  Pelaksanaan  audit  kinerja  akan   menemukan

kesalahan  dan  kecurangan  dalam  membelanjakan  dana  .  Audit  kepatuhan  juga

dilaksanakan  dengan  hanya  mengambil  sampel-sampel  belanja  besar  dan   rawan

kecurangan, tetapi untuk belanja kecil-kecil jarang diperiksa  auditor, padahal pada

jenis  belanja  kecil  ini  kemungkinan  terjadi  penyimpangan.  Keterbatasan  waktu,

keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan kompetensi,  keterbatasan tenaga ahli  dalam

pendampingan pemeriksaan akan berdampak pada kualitas hasil pemeriksaan.

Hasil  pemeriksaan  auditor  pemerintah  (laporan  hasil  pemeriksaan)  dalam  waktu

tertentu adalah :

a. Terjadi temuan masalah yaitu kesalahan yang diakibatkan kesalahan administrasi

atau kesalahan dalam pelaksanaan pengerjaan fisik. 

b. Terjadi temuan masalah  kelemahan  dalam laporan keuangan pemerintah meliputi

desain dan pelaksanaan pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan.
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c. Hal-hal  yang perlu dicermati adalah instansi pemerintah  harus menyadari bahwa

risiko  korupsi  dimulai  dengan  suap  dan  kemudian  terus  berlanjut,  dan  hal  itu

memerlukan  suatu  pendekatan  yang  terpadu  terhadap  integritas  instansi

pemerintah dan pelaksana instansi pemerintah (corporate government). 

Pemerintah harus memanfaatkan perangkat inovatif  terbaru dan dengan begitu

lebih  menekankan  pada  kemampuan  dalam  membuat  peraturan,  penegakan  yang

nyata. Pelaksana pemerintah   harus sadar korupsi dilingkungan kerja  merupakan inti

dari  banyak terjadinya  masalah sosial,   pembangunan,  dan lingkungan hidup.  Para

pelaksana  negara  korup  akan  dibayar  mahal  dan  berdampak  pada  perdagangan,

pembangunan dan kemiskinan masyarakat. 

Pemangku jabatan pemerintah, pejabat eksekutif dan karyawan hingga auditor,

pembuat  peraturan  dan  aktivis  anti  korupsi  –  harus  mengakui  bahwa  integritas

organisasi instansi pemerintah  merupakan upaya dari banyak pihak yang memerlukan

tindakan  bersama  yang  lintas  sektor,  perbatasan  dan  batasan  kelembagaan.  Perlu

menggarisbawahi fakta bahwa korupsi  dan jenis-jenis lain korupsi dalam pemerintah

mengindikasikan kelemahaan serius dalam hal check and balance internal. 

Korupsi  memperlemah persaingan sehat,  harga yang adil,  dan efisiensi di seluruh

dunia.   Praktik korupsi menghalangi izin sosial (social license) untuk dapat berjalan

dengan  baik,  yang  akibatnya  menghilangkan  legitimasi  dan  kepercayaan  di

masyarakat . 

Kemajuan memang terlihat pada instansi pemerintah, tetapi tetap ada banyak

kelemahan.  Kini  ada  begitu  banyak  instansi  pemerintah   yang  mengadopsi  sistem

pengelolaan keuangan modern melalui akuntansi dan menyerahkan laporan tentang

kinerja  melalui  laporan  keuangan  pemerintah.  Setiap  penyimpangan  pengelolaan

keuangan  merugikan negara selalu diproses, hal itu memberikan efek jera yang cukup

besar pada perilaku korup. Check and balance internal masih jauh dari harapan, dan

sepenuhnya  masih  kurang  efektif.  Beberapa  langkah  perlu  dikaji  adalah  dengan

perkuatan integritas (a). kesadaran, pelatihan dan monitoring  :semua pelaku yang ada

di pemerintah mengetahui bahwa pemberantasan suap terhadap pejabat publik sangat

penting,  untuk  mengingatkan   dilaksanakan   program  pelatihan  tentang  cara

pencegahan korupsi, monitoring terhadap kemajuan dan verifikasi keterbukaan  belum

menjadi  praktik  yang  meluas.  (b). kerangka  hukum  untuk  mengatasi  korupsi :

memberikan perhatian isu khusus terjadi di sektor publik.  Pemerintah  mengesahkan
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atau memutakhirkan undang-undang anti korupsi atau membentuk badan anti korupsi

tapi  belum  optimalnya  sanksi  lebih  berat  bagi  pencetus  tindak  korupsi.(c).  usaha

menciptakan  integritas  instansi  pemerintah   yang   kokoh:  usaha  positif  tengah

dilaksanakan  memutakhirkan  banyak  aspek  standar  peraturan  dan  tata  kelola

pemerintahan.(d). usaha  memikirkan  strategi dan tindakan   tegas  untuk memajukan

integritas pemerintah: menutup celah, memperketat kepatuhan, dan memperkenalkan

sistem baru ke dalam pengelolaan keuangan Aksi bersama dan kolaborasi   prinsip

penting  dalam  membahas  tantangan  korupsi,  dimana  akan  menstimulasi

pembelajaran,  berisi  fragmentasi  dan  proliferasi  standar  pelaporan  dan  kepatuhan,

melindungi  penunggangan  gratis  (freeriding)  dan  menciptakan  tekanan   dalam

mencabut suap hingga ke akarnya. . Pusat perhatian saat ini pada kegagalan pembuat

peraturan, kelemahan dalam hal sumber daya dan staf, dan berbagai masalah serius

dalam kerja sama  untuk terciptanya pencegahan yang efektif.(e). bentuk komitmen

mengikat,   diverifikasi,  dan  terbuka  untuk  monitor  kepatuhan  :monitoring  dan

verifikasi  independen  terhadap  kepatuhan  dengan  berbagai  kode  dan  komitmen

mengikat memperkuat integritas instansi pemerintah guna menjaga kredibilitas publik.

(f). dukung standar dan kerangka aksi  yang sudah ada : semakin tinggi komitmen

pada  keterbukaan  dan  pelaporan,  menyebabkan  keruwetan  arus  informasi.  Untuk

membuat  keterbukaan  menjadi  transparansi  yang  bermakna,  instansi  pemerintah

harus  mengadopsi,  mendukung  dan  secara  aktif  terlibat  di  dalam  pengembangan

standar yang relevan.(g)  penegakan aturan, sumber daya  diperlukan, pengukuran dan

kinerja  penegakan  :  penegakan  itu  penting,  tetapi  sumber  daya  yang  dialokasikan

untuk penegakan penting. Hasil kinerja yang capai dapat berbeda di antara instansi

pemerintah  dan sulit  dimonitor, dibandingkan. Pemerintah dan pembuat peraturan

harus membuat  efisiensi dan efektivitas penegakan lebih transparan dan akuntabel.

(h.)  menggunakan  dan   menyempurnakan  perangkat  inovatif  untuk  peraturan  dan

penegakan yang cerdas : perangkat peraturan yang  fleksibel, yakni lebih dari sekedar

pendekatan dengan perintah dan kontrol  yang menyempurnakan. Perangkat seperti

keterbukaan yang sifatnya  wajib, pemberlakuan daftar hitam, penundaan perjanjian

penuntutan  dan  monitor  terhadap  kepatuhan  dapat  diadopsi  semua  instansi

pemerintah..(i.)  memperkuat  kerja  sama  internasional  di  antara  pembuat  undang-

undang  dan  membangun  kerja  sama  yang  benar-benar  global  :  krisis  finansial

mengingatkan  kita  ada  titik  yang  berpotensi  terlupakan  yang  berkaitan  dengan

transparansi dan pengawasan yang dapat mengurangi stabilitas ekonomi. Usaha anti
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korupsi yang dilakukan instansi pemerintah perlu diutamakan ke dalam  metrik dan

inisiatif untuk menilai integritas rantai suplai, kinerja lingkungan, keberlanjutan dan

tanggung jawab  lebih luas lagi. Struktur tata kelola pemerintah dan budaya kerja ,

sumber terpenting untuk keterbukaan kepada publik. 

V. Sistem ekonomi Islam: suatu alternatif 

Sistem  ekonomi  Islam  secara  sederhana  merupakan  suatu  sistem  ekonomi

didasarkan  ajaran dan nilai  Islam. Sumber  nilai  adalah Qur’an dan sunnah,  ijma

dan  qiyas.  Nilai   sistem  ekonomi  Islam  bagian  integral    ajaran  Islam  secara

komprehensif  dan  sempurna.  Sistem  ekonomi  Islam  mendasarkan  diri  pada  nilai

Ilahiah,   nilai  tauhid  adalah  dasar  utama  ekonomi  Islam.  Janji  setiap  muslim

sebagaimana shahadat yang pertama, la ilaaha ilallah, merupakan pondasi utama atas

segala aktivitas manusia. Prinsip ini membawa konsekuensi keyakinan bahwa semua

faktor ekonomi termasuk diri manusia adalah kepunyaan Allah.  Keimanan memegang

peranan penting dalam ekonomi Islam, karena mempengaruhi  cara pandang dalam

membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap

terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan,  keimanan inilah yang  aturan yang

mengikat.  Aturan  Ilahiah,  setiap  perbuatan  manusia  mempunyai  nilai  moral  dan

ibadah.  Secara vertikal  merefleksikan moral  yang  baik,  secara horisontal  memberi

manfaat  bagi  setiap  manusia  dan  makhluk  lainnya.  Hal  inilah  kemudian  yang

membedakan  dengan  paham  naturalis  dan  moneteris.  Dengan  demikian  sistem

ekonomi Islam bersifat  Ilahiah-insaniah, terbuka tetapi selektif,  mengenal toleransi

tetapi tidak mengenal kompromi dalam menegakkan keadilan. 

Karakteristik  ekonomi  Islam  : adalah  harta  kepunyaan  Allah  dan  manusia

merupakan khalifah atas harta. Ekonomi terikat  dengan akidah, syariah dan moral.

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah, syariah dan moral memungkinkan aktivitas

ekonomi  dalam  Islam  menjadi  ibadah.  Keseimbangan  antara  kerohanian  dan

kebendaan. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu

dengan kepentingan umum. Dengan demikian Islam tidak mengakui hak mutlak dan

kebebasan  mutlak,  tetapi  mempunyai  batasan  –  batasan  tertentu,  termasuk  dalam

bidang hak milik. 

Kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  tidak  boleh  mengorbankan  kepentingan

masyarakat,  kebebasan  individu  dijamin  dalam  Islam.  Namun  kebebasan  tersebut

                                                                      Kualitas Audit Sektor Publik   (Hardi S)   1-16        15

.



tidak boleh melanggar  aturan Allah.  Negara diberi  wewenang turut  campur  dalam

perekonomian,  agar  kebutuhan  masyarakat  baik  individu  maupun  sosial  dapat

terpenuhi  secara  proporsional,  masyarakat  terlindungi  dari  ketidakadilan.  Dalam

berkonsumsi dilarang untuk berlebih – lebihan atau bermewahan. Adanya petunjuk

investasi, aturan zakat dan larangan riba. 

Selanjutnya,  peranan  negara  melalui  pengelolaan  keuangan  negara  bisa

terwujud  dengan  baik  manakala  prinsip   ekonomi  Islam  diterapkan  dengan  baik.

Dengan penerapan prinsip  ini maka  good governance bisa terwujud. Korupsi bisa

dieliminir. Kebocoran keuangan negara bisa dihilangkan. Akhirnya, kemiskinan bisa

dikurangi. Insya Allah kesejahteraan   masyarakat bisa terwujud  dengan lebih baik

dan lebih cepat dari yang diperkirakan.

VI. Peningkatan tata kelola yang baik instansi pemerintah

Hasil pemeriksaan  auditor pemerintah,  mempunyai dampak terhadap kinerja

instansi pemerintah yang diperiksanya. Setiap instansi pemerintah secara umum, tidak

mau  ada  temuan-temuan  terus  menerus  di  institusinya  yang  harus  ditindaklanjuti.

Langkah-langkah positip akan selalu dilakukan, agar pada kondisi berikutnya  tidak

akan  terjadi  temuan-temuan  oleh  pemeriksa  atau  akan  menurunkan  tingkat  atau

prosentase temuannya. Contoh : upaya Pemprov DKI Jakarta  menindaklanjuti hasil

audit  laporan  keuangan  tahun  2007,  dengan  melakukan  pembenahan  laporan

keuangan,  akibat  penilaian  disclamer  BPK.  Pembenahan  laporan  keuangan

membentuk tim, membangun  sistem. 

Melakukan pembenahan administrasi  secara  cermat  dan akurat.pembenahan

kelemahan  sistem  pengendalian  intern  atas  kepatuhan  sehingga  temuan  yang

berindikasi  kerugian  negara,  temuan  kekurangan  penerimaan  negara  dan  temuan

administrasi tidak akan terjadi lagi.

VII. Kesimpulan 

a. Hasil pemeriksaan instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh auditor pemerintah

tergantung  luas  sempitnya  pemeriksaan,  kecukupan  waktu  pelaksanaan

pemeriksaan,  kecukupan  sumberdaya  manusia  sesuai  kompetensinya,

pendampingan  tenaga  ahli  terhadap  pemeriksaan  khusus,  kemampuan  auditor

dalam memperoleh suatu aktivitas yang menyimpang tanpa meninggalkan etika

dalam melaksanakan tugasnya.
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b. Hasil  pemeriksaan  akan  mempunyai  pengaruh  yang  positip  terhadap  kinerja

instansi  pemerintah  secara  vertikal  maupun  horisontal.  Perlu  juga  kesadaran

secara menyeluruh aparat pemerintah, bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme akan

mempunyai  dampak  pada  individu  itu  sendiri,  perekonomian  negara,  ekonomi

dengan biaya  tinggi,  kemiskinan,  ketidak  percayaan  dunia  bisnis  pada  instansi

pemerintah

c. Perlu  juga  kesadaran  secara  menyeluruh  aparat  pemerintah,  bahwa  adanya

korupsi, kolusi, nepotisme tidak hanya dipertanggungjawabkan dunia tetapi juga

akhirat.
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