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Auditama

ada hari ini, Kamis, 22 Oktober 2015, bertempat di Gedung PDhanapala Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan 
bekerjasama dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah 

Indonesia (AAlPl) berinisiatif menyelenggarakan Konferensi 
Auditor Intern Pemerintah Tahun 2015. Acara ini diikuti oleh 
sekitar 800 orang peserta yang terdiri dari Pimpinan 
Kementerian/Lembaga, seluruh Inspektur Jenderal/lnspektur 
Utama, seluruh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama, dan 
beberapa pimpinan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 
pemerintah daerah.

Dalam konferensi ini peserta diharapkan dapat memperoleh 
pemahaman mengenai peran strategis APIP dalam mewujudkan 
salah satu program Nawacita yaitu terwujudnya pemerintahan 
yang bersih dan melayani dalam upaya meningkatkan 
kepercayaan publik. Peran strategis APIP tersebut antara lain: 
(i)  mengawal program dan kebijakan pemerintah; 
(ii)  mengawal penyelenggara pemerintahan agar terhindar dari 

korupsi; 
(iii) membantu mempercepat penyerapan anggaran secara 

akuntabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; serta 
(iv)  mencegah para pengambil kebijakan melakukan kesalahan, 

khususnya terkait realisasi anggaran, agar terhindar dari 
kriminalisasi. 

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa APIP pada setiap 
instansi pemerintah memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik 
dari sisi tata kelola, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan 
yang melingkupi. Adanya kasus korupsi yang melibatkan Kepala 
Daerah dan unsur pimpinan Kementerian/Lembaga atau 
keluarganya merupakan indikasi belum optimalnya peran 
pengawasan APIP. Hal ini karena APIP tidak diberdayakan secara 
efektif atau rendahnya kapabilitas APIP dalam menjalankan fungsi 
pengawasannya. Sebagian besar APIP masih memiliki kapabilitas 

level-1 (dari skala 5) dalam penilaian lnternal Audit Capability 
Model (IACM). Sesuai arahan Presiden, paling tidak 85% APIP 
Kementerian Negara/Lembaga dan APIP Daerah ditargetkan 
memperoleh predikat level 3 (lntegrated) IACM di tahun 2019. 
Oleh karena itu, dalam Konferensi ini diharapkan dapat 
dirumuskan suatu pola umum pengembangan kapabilitas dan 
pemberdayaan APIP yang dapat digunakan sebagai langkah logis 
dalam mewujudkan APIP yang efektif. 

Untuk meningkatan kapabilitas dan pemberdayaan APIP tersebut, 
penajaman fungsi asurans (penjaga) dan konsultasi APIP menjadi 
penting dalam mengawal program pembangunan, termasuk 
upaya pencegahan korupsi. Dalam perannya sebagai penjaga, 
APIP melakukan compliance audit dan memberikan saran koreksi 
atau perbaikan apabila ditemukan penyimpangan dalam audit. 
Peran penjaga ini biasanya menghasilkan saran/rekomendasi 
yang mempunyai impact jangka pendek. Oleh karena itu, APIP 
perlu memperluas perannya agar dapat memperbesar nilai 
tambah (added value) bagi organisasi melalui pemberian 
rekomendasi yang memberikan impact jangka menengah maupun 
jangka panjang.

Selain sebagai penjaga, APIP diharapkan dapat menjalankan 
peran sebagai konsultan. Dalam kapasitas sebagai konsultan, 
APIP diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemberian 
nasihat dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Proporsi 
pelaksanaan pengawasan mulai diberikan kepada audit kinerja 
dengan tujuan untuk menyakinkan bahwa institusi pemerintahan 
telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, 
efisien, dan efektif (3E) dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui 
pelaksanaan peran sebagai konsultan inilah, APIP dapat 
memberikan rekomendasi yang bersifat preventif dan perbaikan 
untuk jangka menengah dan jangka panjang.

uji syukur kami panjatkan kehadirat PTuhan Yang Maha Kuasa bahwa 
Konferensi Auditor Intern 

Pemerintah Tahun 2015 dapat terlaksana 
dengan baik. Kami mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada 
Bapak Menteri Keuangan yang 
mendorong dan memberikan dukungan 
penuh bagi terselenggaranya konferensi. 
Demikian juga kami ucapkan terima kasih 
kepada Keynote Speaker dan para Panelis 
yang telah berkenan menyampaikan 
paparan, seluruh undangan dan peserta, 
para pengurus Asosiasi Auditor Intern 
Pemerintah Indonesia (AAIPI), dan seluruh 
pihak yang telah berkontribusi dalam 
membantu penyelenggaraan konferensi.

Peran APIP dalam Mewujudkan 
Tata Kelola Pemeritahan yang Bersih

Prosiding ini merupakan dokumentasi 
pokok-pokok pikiran strategis yang 
dihasilkan dalam konferensi tersebut. 
Pokok-pokok pikiran dimaksud mencakup 
beberapa hal, yaitu:
a. Perlunya perumusan pola umum 

pengembangan kapabilitas dan 
pemberdayaan APIP yang dapat 
digunakan sebagai langkah logis 
dalam mewujudkan APIP yang efektif.

b. Perlunya pemberdayaan APIP untuk 
mengawal program dan kebijakan 
pemerintah;  mengawal 
penyelenggara pemerintahan agar 
terhindar dari korupsi; membantu 
mempercepat penyerapan anggaran 
secara akuntabel untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi; serta 

mencegah para pengambil kebijakan 
melakukan kesalahan, khususnya 
terkait realisasi anggaran, agar 
terhindar dari kriminalisasi.

Pokok-pokok pikiran dimaksud kami 
sajikan dalam bentuk  ikhtisar, dari materi 
yang disampaikan oleh Keynote Speaker 
dan para Panelis dalam acara diskusi.
Akhirnya kami berharap hasil konferensi 
dan kongres ini dapat dimanfaatkan dan 
ditindaklanjuti oleh seluruh pihak yang 
terkait untuk meningkatkan kapabilitas 
APIP dalam rangka memastikan 
terwujudnya tata kelola pemerintahan 
yang bersih dan melayani sebagai upaya 
meningkatkan kepercayaan publik

Kata Pengantar
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ertama-tama, marilah kita Ppanjatkan puji syukur kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa, karena 

hari ini kita bisa berkumpul untuk 
menghadiri Konferensi ini serta memberi 
kekuatan untuk terus menjalankan 
tugas-tugas kita. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada Bapak Menteri Keuangan, 
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi yang berkenan hadir 
di antara kita untuk membuka, 
memberikan arahan dan juga 
memberikan keynote speech pada acara 
Konferensi Auditor Intern Pemerintah 
Indonesia Kementerian 

Yang kami hormati:
Ÿ Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Ÿ Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
Ÿ Bapak Menteri Dalam Negeri,
Ÿ Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Ÿ Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara,
Ÿ Pimpinan APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah,
Ÿ Para Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan
Ÿ Para Pejabat Eselon I dan II Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah,
Ÿ Perwakilan Bank Dunia,
Ÿ Perwakilan The Institute of Internal Auditors Chapter Indonesia,
Ÿ Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), serta
Ÿ Hadirin dan Peserta Konferensi.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Negara/Lembaga/Pemda tahun 2015 yang bertema 
“Peningkatan Kapabilitas APIP Untuk Memastikan 
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih 
Dan Melayani Dalam Upaya Meningkatkan 
Kepercayaan Publik”. 

 Bapak Menteri Keuangan, Bapak-Bapak Menteri, 
dan hadirin sekalian,

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 
nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan pengelolaan keuangan negara. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Menteri Keuangan 
memerlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) untuk menjaga akuntabilitas pengelolan 
tersebut. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan 
baik, kapabilitas APIP perlu ditingkatkan secara 
berkesinambungan. Sehubungan dengan hal 
tersebut, Kementerian Keuangan memandang perlu 
untuk menyelenggarakan suatu acara, dalam hal ini 
konferensi, yang dapat berkontribusi terhadap 
peningkatan kapabilitas APIP. Penyelenggaraan 
konferensi ini dilakukan bekerja sama dengan 
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah 60 
tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah, perlu dibentuk suatu organisasi profesi 
yang mewadahi auditor intern pemerintah. 
Organisasi tersebut telah terbentuk pada akhir tahun 
2012 dengan nama Asosiasi Auditor Intern 
Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang merupakan 
wadah para auditor intern pada seluruh APIP dengan 
jumlah anggota sekitar 15.000 orang dari 628 APIP di 
seluruh Indonesia, mencakup pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Kepengurusan AAIPI periode 
2012-2015 dikukuhkan oleh Wakil Presiden pada 
tanggal 19 Desember 2012 untuk masa jabatan 
sampai dengan 30 November 2015. Pembina AAIPI 
adalah Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, 
Menteri PAN dan RB, Kepala BPKP, dan Kepala BKN. 
Sementara, Dewan Pengurus Nasional AAIPI adalah 
Inspektur Jenderal K/L dan APIP pemerintah daerah.

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa 
kepengurusan tersebut, AAIPI harus 

menyelenggarakan kongres untuk memilih 
kepengurusan periode selanjutnya selambat-
lambatnya tanggal 30 November 2015. Demi e�siensi 
dan waktu penyelenggaraan, pelaksanaan kongres 
digabung dengan konferensi ini. 

Konferensi dan kongres ini diselenggarakan oleh 
Kementerian Keuangan bekerja sama dengan AAIPI, 
diikuti oleh seluruh perwakilan APIP pusat maupun 
daerah sejumlah  800 peserta.

Bapak Menteri Keuangan, Bapak-Bapak Menteri, 
dan para hadirin yang kami hormati,

Konferensi akan diawali dengan arahan dan 
pembukaan oleh Menteri Keuangan. Kemudian 
dilanjutkan dengan keynote speech oleh Bapak 
Menteri Dalam Negeri dan nanti juga diharapkan 
Bapak Wakil Menteri Keuangan. Setelah itu, 
Konferensi dilanjutkan dengan diskusi panel yang 
menghadirkan tiga panelis, yaitu Menteri PAN dan 
RB, Kepala BPKP, dan Presiden the Institute of Internal 
Auditors (IIA) Chapter Indonesia. Setelah diskusi panel, 
pada sesi siang konferensi ini akan diselenggarakan
Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah untuk 
memilih Dewan Pengurus Nasional periode 2015 
sampai dengan 2018. 

Bapak – Bapak Menteri dan para hadirin sekalian,

Kami atas nama panitia penyelenggaraan 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 
tak terhingga kepada seluruh APIP yang diwadahi 
dalam AAIPI atas dukungan penuh dan kerja sama 
dari seluruh APIP sehingga Konferensi dan Kongres 
ini dapat berjalan. Dukungan dan kerja sama ini kami 
yakin akan terus hadir, terutama dalam setiap 
langkah dalam memperbaiki tata kelola 
pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan 
publik terhadap pemerintah.

Demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon 
perkenan Bapak Menteri Keungan untuk 
memberikan arahan dan sekaligus membuka 
konferensi Auditor Intern Pemerintah Tahun 2015 
secara resmi.

Terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Sonny Loho

LAPORAN PENYELENGGARAAN
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Bismillaahirrahmaanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati:
Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
Bapak Menteri Dalam Negeri,
Bapak Wakil Menteri Keuangan,
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepala Badan Kepegawaian Negara,
Pimpinan APIP Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah,
Para Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan dan Lembaga lainnya
Perwakilan Bank Dunia,
Perwakilan The Institute of Internal Auditors Chapter Indonesia,
Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, serta
Hadirin dan Peserta Konferensi.

arilah kita mengucap syukur Mke hadirat Allah SWT, atas 
rahmat dan hidayah-Nya, 

pada hari ini kita dapat menghadiri 
Konferensi Auditor Intern Pemerintah 
Indonesia tahun 2015.

Pada hari ini para auditor intern 
berkumpul dari seluruh wilayah 
Indonesia untuk mengadakan 
konferensi dengan tema “Peningkatan 
Kapabilitas APIP Untuk Memastikan 
Terwujudnya Tata Kelola 
Pemerintahan Yang Bersih Dan 
Melayani Dalam Upaya Meningkatkan 
Kepercayaan Publik”. Saya menyambut 
gembira pelaksanaan konferensi ini. 
Tema ini menunjukkan kepedulian 
Saudara-saudara sekalian terhadap 
pemerintahan yang ada pada saat ini.

Pada kesempatan ini, di hadapan APIP 
dari seluruh wilayah Indonesia, saya 
menitipkan pesan untuk ikut mengawal 
Nawacita yang telah dicanangkan oleh 
Pemerintah. Sesuai dengan tema yang 
diangkat, saya berharap APIP dapat 
meningkatkan kapabilitasnya untuk 
menjaga akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara serta mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan 
melayani. 

Kepada para pimpinan APIP 
Kementerian Negara/Lembaga dan 
pemerintah daerah, saya berharap agar 
dapat berkomitmen untuk 
meningkatkan kapasitas dan 
kompetensi para auditor intern agar 
dapat melaksanakan tugasnya dengan 
lebih baik.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Pengawasan internal menjadi salah satu 
pilar penting reformasi birokrasi 
nasional. Bahkan, penguatan 

pengawasan internal akan sangat 
mempengaruhi pelaksanaan 8 (delapan) 

pilar reformasi birokrasi lainnya dalam 
rangka mewujudkan good governance 
serta meningkatkan kinerja instansi 
pemerintah, pelayanan publik, dan 
kepercayaan publik terhadap 
pemerintah. Pengawasan yang kuat 
dapat mendorong efektivitas penataan 
peraturan perundang-undangan; 
penataan dan penguatan organisasi; 
penataan tatalaksana; penataan sistem 
manajemen SDM aparatur; penguatan 
akuntabilitas kinerja; peningkatan 
kualitas pelayanan publik; serta 
monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

APIP merupakan unsur sentral dalam 
pilar penguatan pengawasan ini. APIP 
dapat mendorong penguatan 
pengawasan internal pemerintah baik di 
Kementerian/Lembaga maupun di 
pemerintah daerah dengan tujuan untuk 
meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih dan bebas 
KKN, yang ditandai dengan 
meningkatnya efektivitas dan kepatuhan 
pengelolaan keuangan negara dan 
daerah; meningkatnya status opini BPK; 
serta menurunnya tingkat 
penyalahgunaan wewenang. Dalam 
konteks kekinian, peran sentral APIP 
dalam penguatan pengawasan ini dapat 
diberdayakan untuk mengawal program 
dan kebijakan pemerintah;  mengawal 
penyelenggara pemerintahan agar 
terhindar dari korupsi; membantu 
mempercepat penyerapan anggaran 
secara akuntabel untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi; serta mencegah 
para pengambil kebijakan melakukan 
kesalahan, khususnya terkait realisasi 
anggaran, agar terhindar dari 
kriminalisasi.

Hadirin sekalian yang berbahagia, 

Untuk menjalankan peran strategis 
tersebut, APIP dapat meningkatkan 
efektivitas fungsi asurans/pemberian 
keyakinan dan konsultasi-nya dalam 
melakukan pengawasan intern atas 
penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Instansi Pemerintah termasuk 
akuntabilitas keuangan negara dan 
daerah. Hal ini sejalan dengan peran 
internal auditing yang menurut literatur 
internasional dide�nisikan sebagai 
kegiatan asurans dan konsultasi yang 
independen dan objektif yang dirancang 
untuk memberi nilai tambah dan 
meningkatkan operasi organisasi. 
Internal auditing membantu organisasi 
mencapai tujuannya dengan 
memberikan pendekatan sistematis 
untuk mengevaluasi dan meningkatkan 
efektivitas proses manajemen risiko, 
pengendalian, dan tata kelola. APIP 
dapat menjalankan kedua fungsi 
tersebut melalui pelaksanaan audit, 
audit investigasi, pemantauan, reviu, 
asistensi, pendampingan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya. Lebih spesi�k, 
beberapa instrumen dapat digunakan 
untuk penguatan pengawasan di 
lingkungan pemerintahan, antara lain: 
penguatan sistem pengendalian intern 
pemerintah (SPIP), penerapan 
manajemen risiko, serta peningkatan 
pencegahan korupsi. 

Penguatan SPIP dapat dilaksanakan 
melalui penerapan 3 lines of defence 
model, antara lain dengan menerapkan 
fungsi kepatuhan internal yang dapat 
membantu manajemen mendapatkan 
keyakinan bahwa pengendalian intern 
telah diterapkan secara efektif. Dalam 
hal ini, APIP dapat mengembangkan 
kapasitas fungsi kepatuhan internal 

Menteri Keuangan
Bambang Brodjonegoro

ARAHAN DAN PEMBUKAAN

Prosiding
Konferensi Auditor Intern Pemerintah 2015 

Prosiding
Konferensi Auditor Intern Pemerintah 2015 

08 09



untuk melakukan pemantauan pengendalian intern. 

Untuk menerapkan manajemen risiko pada 
Kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah, APIP diharapkan 
dapat mengembangkan framework yang sesuai dengan 
lingkungan kerja masing-masing Kementerian/Lembaga/ 
pemerintah daerah. Selanjutnya, APIP juga diharapkan dapat 
mengembangkan kapasitas untuk mengelola risiko dan 
menumbuhkan budaya sadar risiko (risk awareness). Jika 
manajemen risiko telah diterapkan, APIP dapat berperan 
sebagai compliance office untuk penerapan manajemen risiko.

Sementara itu, untuk meningkatkan pencegahan korupsi, APIP 
dapat berperan antara lain dalam pembangunan 
whistleblowing system, penguatan fungsi pengendalian 
grati�kasi, serta penerapan unit Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Penguatan pengawasan internal pemerintah perlu didukung 
oleh APIP yang kapabel dan terpercaya. Namun, berdasarkan 
informasi yang saya peroleh, kapabilitas APIP pada umumnya 
masih berada di level bawah, 85% APIP masih berada pada 
level 1 dari skala 5. Untuk itu saya berharap melalui 
pelaksanaan konferensi ini, APIP dapat berbenah diri dan 
meningkatkan kapabilitasnya terutama dalam pembangunan 
sumber daya manusianya. Para Auditor di semua APIP pada 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberi kesempatan 
yang seluas-luasnya untuk dapat mengembangkan diri, 
mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. 

Kepada para Auditor saya harap untuk  melakukan tugas 
pengawasan dengan lebih baik. Lakukan pengawalan 

terhadap setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah 
baik di pusat maupun daerah, dari mulai perencanaan, 
pelaksanaan, sampai pertanggungjawabannya. Lakukan 
penilaian yang terus-menerus terhadap aspek pelayanan 
masyarakat. Lakukan upaya-upaya pencegahan korupsi agar 
tidak ada lagi pejabat publik yang terseret kasus korupsi. 

Hadirin yang berbahagia,

Perjalanan kita masih panjang. Pemerintah kita masih akan 
terus-menerus menghadapi tantangan baru. Untuk itu saya 
sangat berharap APIP sebagai pengawas internal dapat 
berperan aktif untuk mendukung setiap menteri/kepala 
lembaga dan kepala daerah agar dapat mengatasi seluruh 
tantangan yang ada dan mewujudkan pemerintahan yang 
bersih dan melayani.

Akhirnya dengan mengucap Bismillaahirrahmaanirrahim, 
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan 
Penyayang, Konferensi Auditor Intern Pemerintah Indonesia 
tahun 2015, saya nyatakan dibuka dengan resmi.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PEMBUKAAN SECARA RESMI

KONFERENSI 
AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
TAHUN 2015
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aya mengucapkan terima kasih atas undangan pada Ssiang hari ini kepada  Menteri Keuangan, Menteri PAN-
RB, Kepala BPKP, serta Bapak/Ibu sekalian. Saya pernah 

menyampaikan poin-poin umum ini di gedung BPKP. Tema ini 
menarik. Saya hanya ingin mengambil waktu singkat saja, 
karena nanti akan ada pendalaman namun tentunya kita 
semua perlu evaluasi. Membangun tata kelola pemerintahan 
yang efektif, efesien, bersih taat kepada hukum, ini menjadi 
perintah Bapak Presiden dengan nawacitanya. Ini harus 
dipercepat. Membangun tata kelola pemerintahan yang 
efektif, e�sien bersih, dan sebagainya tadi juga seiring dengan 

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Omswastiastu.
Yang saya hormati, 
Ÿ Menteri Keuangan
Ÿ Menteri PAN-RB 
Ÿ Bapak Ibu Sekalian khususnya Kepala BPKP, dan
Ÿ Hadirin sekalian 

programnya Menteri PAN-RB yaitu mempercepat proses 
reformasi birokrasi.  Kalau kedua hal ini bisa cepat terlaksana 
semata-mata juga untuk memperkuat otonomi daerah. Baik 
otonomi daerah provinsi, ada daerah otonomi khusus, ada 
daerah keistimewaan, ada provinsi kepulauan, dan juga hal-hal 
yang dicermati khususnya oleh BPKP dan Kementerian 
Keuangan. 

Daerah, termasuk kementerian, biasanya menuntut tiga hal, 
wewenangnya minta di tambah, pembiayaannya minta 
ditambah, tetapi kadang-kadang tidak mau ada sebuah proses 
evaluasi dari kinerja sebuah kementerian atau sebuah daerah. 
Saya tidak tahu BPKP, tapi BPK saja masih ada yang tidak pernah 
masuk ke evaluasi di daerah tingkat II. Alasannya macam-
macam, begitu BPK datang di daerah tingkat II, Bupatinya/ 
Walikotanya pergi. Sampai sekarang masih ada, termasuk 
dalam pembahasan perencanaan anggaran sebagai daerah 
area rawan korupsi, itu pada perencanaan anggaran kalau di 
daerah menyangkut pajak dan retribusi, yang ketiga 
mencangkup dana hibah dan bansos (dalam lingkup pemda). 

Perencanaan ini yang tidak pernah ada sinergi yang baik antara 
kepala daerah dan jajarannya dengan DPRD. Kalau Aceh, 
walaupun keras, lebih fair. Keluar pistol “saya GAM”, terbuka, 
tapi pembahasannya clear walaupun dalam proses perjalannya 
yang dari Aceh pasti paham dimana posisi Gubernur dimana 
posisi Wakil Gubernur. Ini yang kadang-kadang mengganggu 

tata kelola hubungan pemerintah yang baik. Papua misalnya. 
Papua itu kewengangan minta ditambah, pembiayaan pun mau 
juga minta ditambah namun tidak pernah mau di evaluasi 
dengan baik. Ini problem yang di hadapi. Atau tidak usah jauh-
jauh di Aceh atau di Papua, di Jakarta saja, sinergi dan 
konekti�tas antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam 
rangka perencanaan anggaran termasuk menyusun perda-
perda juga masih belum sinkron, masih ada egoisme sektoral, 
masih banyak hal-hal yang belum dipersiapkan dengan baik. 

Sebagai Menteri Dalam Negeri saya mendukung langkah 
kebijakan Menteri Keuangan yang harus ketat dan konservatif, 
kalau menuruti kemauan daerah yang terdiri dari 543 daerah, 
ini akan sangat-sangat merepotkan kita bersama. Dalam 
kerangka tema yang kita laksanakan pada hari ini, juga akan 
sejalan dengan rangkaian pada 9 Desember 2015 (Pilkada 
serentak) untuk memperkuat konsistensi terhadap sistem 
pemerintahan presidensial 5 tahunan, dimana saya punya 
target pemilu tahun depan ada 2, (1) pemilu nasional, serentak 
yaitu memilih anggota DPR/DPD RI, memilih presiden dan wakil 
presiden,(2) pemilu serentak daerah, memilih 
Gubernur/Bupati/Walikota, memilih DPRD provinsi dan memilih 
DPRD Kabupaten/Kota. 

Kalau ini bisa dilakukan serentak dengan baik, jika ada sinergi 
yang baik, ada konekti�tas antar daerah dengan baik, apa yang 
diharapkan oleh Bapak Presiden, perencanaan pembangunan 
yang harus jangka panjang 50 tahun 100 tahun (misalnya 
infrastruktur) harus dilaksanakan secara terus menerus 
didukung oleh kebijakan politik yang harus solid. Ini yang kita 
lihat, kenapa Tiongkok yang begitu besar itu begitu cepat maju. 
Kenapa Singapura yang kecil bisa sangat maju. Itu dikarenakan 
3 hal diatas, adanya perencanaan pembangunan jangka 
panjang, perencanaan infrastrukturnya cepat dilaksanakan 
dengan tertib, teratur, terukur, terarah dan anggarannya jelas di 
alokasikan dengan baik serta partai politiknya yang solid. Itu di 
Cina di Singapore, (contoh saja).

Di negara kita kan tidak, jadi Gubernur/Bupati/Walikota paling 
lama 10 tahun, kadang-kadang merencanakan membangun 
kawasan industri, membangun jalan dan sebagainya hanya 
ukurannya maksimal10 tahun. Ini yang harus dirubah. 
Perencanaannya jangan seperti di DKI, membangun tiang 
pancang monorel saja 15 tahun, peletakan batu pertama 
monorel di Kuningan  langsung stop berhenti. Alasannya kalau 
diteruskan akan merugi. Membangun irigasi waduk Jatigede, 
itu perencanaan sejak Presiden pertama Bung Karno hingga 
kemarin di kucurkan airnya. Bayangkan rentang waktu antara 

perencanaan dan pelaksanaannya. Belum lagi partai politiknya. 
Kalo di Cina dan di Singapore kan solid. Di kita kan enggak, 
masih ada 2 ketua umum, masih ada yang menunggu islah, 
masih ada yang masih menunggu munas, menunggu 
keputusan MA, nah ini akan sangat terkait dengan proses 
pengambilan keputusan politik pembangunan di tingkat 
Provinsi/Kabupaten/Kota, walaupun di tingkat pusatnya DPR 
RI-nya tidak menjadi masalah. Dari konteks ini, yang pertama 
saya mengapresiasi tema konferensi ini, yang meskipun cukup 
panjang tapi sangat-sangat komprehensif sekali, setidaknya 
menjadi evaluasi bagi kita bersama.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,

Saya ambil dari beberapa poin-poin mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan posisi strategis APIP ini yangsebagai mata, 
telinga pimpinan serta benteng penjaga akuntabillitas dari 
sebuah organisasi pemerintahan yang besar.  Tetapi jujur harus 
kita akui kontribusinya masih belum optimal. Mungkin saya 
salah, mohon maaf. Saya orang yang belum begitu lama 
memahami masalah birokrasi yang ternyata begitu pelik,  
khususnya birokrasi pemerintahan yang besar seperti negara 
kita ini. 

Setelah saya pelajari dengan detail, ternyata ada 7 
Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya masih 
dinyatakan disclaimer dan hanya 251 atau 49,80% Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP), berarti ini masih tingginya 
permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada semester 
pertama, yang mana BPK saja dengan angka gini rasionya 
masih berkisar antara 0.41% dan hasil temuan BPK saja 
mencapai  Rp21,6 Trilyun.

Saya mengevaluasi Kementerian saya sendiri, 58% camat dari 
6.000 sekian kecamatan di Indonesia ini, camatnya tidak faham 
tata kelola pemerintahan, tidak memahami masalah 
administrasi pemerintahan. 58% camat itu, ada dokter gigi 
yang menjadi camat, sarjana pertanian/sarjana kimia menjadi 
camat. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi dia harus belajar 
setidaknya 3 bulan mempelajari mengenai administrasi 
pemerintahan dengan baik. Bayangkan 58%. Saya sampai 
mengajukan anggaran ke Menteri Keuangan untuk mendidik. 
Ini saja repot. IPDN misalnya kemarin, bayangkan, dengan Rp 
200 juta orang bisa masuk jadi praja IPDN, CPNS. Saya ganti 
semua kemarin. 80% pejabat IPDN saya drop semua, 
permainan sudah dimulai dari bawah, padahal revolusi mental 
itu harus di mulai dari yang namanya IPDN kalau dalam 
struktur pemerintahan ini .

Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo

KEYNOTE SPEECH
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Isu peningkatan APIP senyatanya sudah sejak lama menjadi 
concern pemerintah, paling tidak sejak tahun 2010 dengan 
digagasnya penguatan pengawasan menjadi salah satu area 
perubahan dalam . Namun, Grand Design Reformasi Birokrasi
faktanya APIP belum secara  mampu berbenah diri signi�kan
berubah menjadi lebih baik. Padahal hasil yang diharapkan 
dari penguatan pengawasan adalah meningkatnya 
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas 
korupsi, kolusi dan nepotisme. Tadi yang sesuai disampaikan 
oleh Bapak Menteri Keuangan.

Upaya lain yang dilakukan untuk memperkuat peran APIP 
adalah dengan memasukkan peningkatan kapabilitas APIP 
dalam RPJMN 2015-2019 yaitu upaya menaikkan kapabilitas 
APIP dari level 1 atau  pada Tahun 2014 menjadi level 3 inisial
atau  pada Tahun 2019. Hal tersebut menjadi integrated
tantangan bagi kita untuk secara bersama-sama meningkatkan 
kapabilitas APIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang bersih dan melayani serta meningkatkan kepercayaan 
publik.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 

Memang gerakan perubahan ini sudah tidak lagi kita bicarakan 
dalam tataran secara konseptual semata, namun harus masuk 
dalam sebuah tataran yang lebih implementatif, ini yang harus 
kita wujudkan bersama. Kapasitas saya sebagai Menteri Dalam 
Negeri dalam melaksanakan tugas pembinaan dan 
pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 dan sebagainya ini masih perlu proses yang 
panjang.

Saya mengalami, mengikuti, seseorang menjadi 
Bupati/Walikota jaman orde baru, kalo PNS ya dia sudah kepala 
dinas, Asisten Sekda, Sekda baru jadi Bupati/Walikota. Kalau 
dari TNI/matra TNI minimal dia sudah Komandan Kodim. Kalau 
diambil dari Kepolisian atau kejaksaan, ya dia Kajari atau 
seorang Kapolres. Sekarang kan tidak, dia punya uang, partai 
yang mendukung, jadi. Ada sebuah daerah yang pemilihnya 
hanya 120.000 orang. Untuk menjadi Bupati dia sampai habis 
Rp75 Milyar, ada di 4 daerah. Mengalahkan teman saya yang 
kemarin menjadi anggota DPR habisnya Rp43Milyar. Nah, saya 
kira ini sesuatu hal yang tidak sehat. Sesudah 10 tahun menjadi 
Bupati/Walikota, tetapi masih kurang, akhirnya ditambah 7 
tahun lagi (tapi di Lembaga Pemasyarakatan).

Ada teman saya, tau-tau dia bilang “mas saya tak nyalon jadi 
Bupati” padahal saya tahu dia ini hanya guru tari, tapi mau 

nyalon Bupati, ternyata jadi. Sampai 10 tahun jadi Bupati. 
Selama 5 tahun jadi Bupati dia hebat nambah gelar, S1 dapat, 
S2 dapat, S3 dapat, dia nggak urusan, urusan pemerintahannya 
itu urusan Sekda atau urusan kepala dinas, yang penting saya 
kepala daerah. Selesai dia 10 tahun, dua kali terpilih dengan 
biaya yang tidak banyak. Tapi ya tadi, setelah selesai di tambah 
7 tahun tadi (di LP). Saya kira ini hal yang harus kita lihat secara 
bersama.

Reformasi Birokrasi yang kami terus meminta pada Menteri 
PAN-RB untuk terus melahirkan berbagai gagasan, pikiran 
untuk mempercepat reformasi birokrasi ini. Saya kira gerakan 
reformasi pengawasan dan penyelengggaraan pemerintahan 
daerah sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki tata 
kelola pemerintahan termasuk juga memperbaiki tata kelola 
APIP di daerah secara nasional juga harus di wujudkan. 

Saya mempunyai 5 hal yang saya kira perlu kita renungkan, kita 
laksanakan yang harus direformasi melalui langkah nyata:
1.  Area Kapabilitas, Profesionalisme dan IntegritasAparat 

Pengawas;
2.  Harmonisasi regulasi;
3.  Independensi APIP Daerah;
4.  Peningkatan anggaran; dan
5.  Reorientasi pengawasan.
saya kira mohon kalau ini bisa dilaksanakan, ini  akan bisa jalan 
dengan baik. Kalau tidak, mungkin Menteri Keuangan akan 
pusing, sekarang saja mulai  tahun depan sudah ada 
pembahasan 87+19 daerah otonomi baru, masih masuk 
rancangan usulan  daerah 199 daerah otonomi baru. 
Banyak orang di daerah yang senang jadi kepala tikus dari pada 
buntut gajah, kalah di pilkada bentuk daerah pemilihan baru. 
Sampai sekarang juga masih ada otonomi daerah yang sudah 3 
tahun, menentukan ibukota kabupatennya saja masih belum 
bisa apalagi ber�kir meningkatkan PAD, berpikir meningkatkan 
pemerataan pembangunan di daerah, ber�kir meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Padahal arahan dari Bapak Presiden jelas 
hingga masukan Bapak Menteri Keuangan, sepanjang daerah 
itu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mampu 
meningkatkan pemerataan pembangunan, silahkan.

Yang kedua, fungsi pengawasan juga tidak clear. Saya sebagai 
kepala BNPT perbatasan, saya keliling  mulai dari Sabang pulau 
Rondo, menikmati 29 jalur tikus di Kepri, Sango, Entikong, 
sampai anak saya, saya suruh kamu kerja saja di Entikong sana, 
di Sango di entikong sebagai dokter supaya saya bisa ikut lihat 
bagaimana keadaan perbatasan. Sampai di Malino, sampai di 
pulau terluar Muartara, sampai di Bero Sangir Talaut. Kemudian 

kecamatan Sekau, Kabupatan Belu dan Malaka di NTT.187 
kecamatan di perbatasan ini masih belum menjadi kecamatan 
sebagaimana harapan dari sebuah proses yang ada. Anggaran 
pendapatan yang mengalir selama ini hanya 14%, bayangkan 
86% menguap entah kemana. Ini juga lepas dari pengawasan 
kita semuanya. Kenapa? Banyak pemborong Jakarta yang 
memborong pembangunan di perbatasan pasti tidak akan 
jalan. BPD kita banyak yang berhasil sebagai BUMD di daerah 
tapi 90% beroperasinya BPD itu tidak di daerahnya, tapi di 
Jakarta cari uangnya. Tidak pernah memberikan kesempatan 
untuk bisa mengembangkan daerah itu dengan baik.

Saya kira dengan 5 hal tadi, mengenai Area Kapabilitas, 
Profesionalisme dan Integritas Aparat Pengawas, Harmonisasi 
Regulasi, Independensi APIP Daerah, dan Peningkatan 
anggaran, saya kira harus menjadi reorientasi pengawasan 
yang harus menjadi bagian yang harus kita lihat bersama.

Yang terakhir Bapak/Ibu sekalian, saya hanya mengingatkan 
untuk menjadi perhatian bagi kita bersama termasuk diri saya 
sendiri. Ada hal-hal yang saya kira perlu menjadi pencermatan 
kita bersama. Peran Inspektorat Daerah ini juga masih belum 
mampu untuk bisa secara optimal di berdayakan, apalagi 
dengan modal pilkada serentak disini, yang pola pikir Kepala 
Daerah secara utuh belum komprehensif integral memahami 
suatu permasalahan yang ada, yang mengakibatkan fungsi-
fungsi pengawasan ini belum bisa dilakukan dengan baik. 

Di kementerian kami, kami mengecek semua daerah itu perlu 
pengawalan serius dari APIP antara lain tekait masalah 
perencanaan dan penganggaran, masalah pengadaan barang 
dan jasa, masalah bantuan keuangan dan hibah, masalah 
penyaluaran dana desa, masalah kesiapan pemda dalam 
pilkada serentak, termasuk di dalamya sinergi pengawasan 
dengan Bawaslu yang terdapat indikasi-indikasi mungkin 
penggunaan APBD seperti pilkada yang lalu, maupun 
pengarahan ASN dalam kampanye. Juga terkait optimalisasi 
penyerapan anggaran, penyederhanaan perijinan di daerah, 
belum lagi kon�ik-kon�ik sosial, ini yang saya kira harus selalu 
kita lihat dengan baik. Belum lagi kepala daerah akan 
menggugat MK dari produk UU No. 23 termasuk UU No.35 dan 
sebagainya.

Saya kira dari sisi konsistensi urusan pemerintahan termasuk di 
dalamnya program strategis Bapak Presiden Jokowi “nawacita” 
yang semangatnya menghadirkan Indonesia yang utuh ini, 
saya kira harus mampu kita wujudkan kalau fungsi-fungsi 
pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Saya dan 
Menteri Keuangan misalnya mengurusi masalah penyerapan 

anggaran saja, ini begitu ribetnya setengah mati. Ada faktor 
kehati-hatian, ada faktor ketakutan, malah banyak program 
yang di pecah-pecah dari sekian jenis supaya bisa lolos dsb, 
saya kira ini bisa menjadiperhatian kita semuanya.

Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB dan Bapak/Ibu sekalian, 
saya kira dengan tema dan forum ini momentum yang tepat 
dari konferensi ini, disamping nanti akan memilih 
kepengurusan baru juga mungkin perlu menyamakan persepsi 
atau komitmen bersama untuk membangun tata kelola 
pemerintahan yang lebih efektif, bersih, taat kepada hukum 
dalam upaya memperkuat otonomi daerah termasuk 
bagaimana mengoptimalkan lembaga-lembaga dan 
kementerian-kementarian yang ada.

Saya kira ini beberapa hal secara garis besar saja, masalah yang 
dihadapi masih begitu besar dan kompleks. Satu tahun 
pemerintahan ini yang tentunya tidak ada GBHN, maka 
pemerintahan ini adalah penjabaran dari janji kampanye calon 
presiden dan wakil presiden. Setelah jadi, maka dirumuskan 
dalam RPJM, jangka panjang maupun jangka pendek, 
walaupun peramasalahannya terkait dengan permasalahan 
yang lalu, sehingga saya kira ini konsekuensi-konsekuensi ini 
harus di tata, dimulai dari komitmen kita bersama dengan baik. 

Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas, tapi ini niat kita 
apalagi Kementerian Dalam Negeri sebagai poros 
pemerintahan, mulai dari Presiden sampai Kepala Desa itu 
tegak lurus satu komando dimana Gubernur/Bupati/Walikota 
sampai Kepala Desa hukumnya harus taat melaksanakan apa 
perintah keputusan kebijakan politik pembangunan pusat, 
oleh Bapak Presiden dan kementerian-kementerian yang ada, 
disamping Gubernur/Bupati/Walikota juga punya janji 
kampanye pilkada yang itu merupakan program kerja dia yang 
harus di sinkronkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah 
pusat. Apalagi tahun depan sebagian besar dari kebijakan 
Menteri Keuangan, anggaran K/L juga akan lebih banyak di 
serahkan ke daerah, bagaimana kita bersama-sama untuk 
memonitor, mengawasi, menggerakkan, mengorganisir daerah 
akan lebih bisa mampu melakukan sinergi yang ada.

Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada 
manfaat yang bisa kita diskusikan. Tadi poin-poin juga 
disampaikan oleh Menteri Keuangan,  penajaman lebih masuk 
disampaikan oleh Pak Yuddy dan Kepala BPKP untuk bisa lebih 
mensinkronkan dan mengefektifkan kita bersama. 

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullohi wabarakatuh.

Prosiding
Konferensi Auditor Intern Pemerintah 2015 

Prosiding
Konferensi Auditor Intern Pemerintah 2015 

14 15



masing-masing menterinya, di mana 
masing-masing kementerian ada Irjennya, di 
mana setiap pemerintah daerah ada 
inspekturnya, di mana setiap lembaga ada 
inspektur utamanya, ini yang harus bisa 
menjaga, walaupun tanggung jawabnya 
tetap masih di pemerintah ataupun 
Kementerian/Lembaga masih sebagai risk 
owner-nya, tetapi sebagai aparat pengawas 
internal pemerintah harus betul-betul bisa 
menjaga amanah ini. 

Dengan demikian kongres ini harus 
mempunyai nilai tambah. Harus 
menghasilkan suatu kesepakan bahwa 
bapak ibu sekalian yang hadir di ruangan ini 
menjadi mitra kerja pemerintah melalui 
Kementerian/Lembaga dan pemerintah 
daerahnya. Bapak Presiden telah meminta 

agar seluruh Kementerian/Lembaga dan 
pemerintah daerah untuk 
mengembangkan sistem peringatan dini 
supaya bisa mengawal setiap kegiatan 
pembangunan. Dengan tercapainya 
tujuan pembangunan nasional berupa 
kesejahteraan rakyat, maka kepercayaan 
publik akan ada dengan sendirinya. 

Peran internal auditor tetap harus 
komprehensif, harus holistik, semua 
harus ada. Jadi watchdog pun masih 
diperlukan, mengingat kondisi riil 
negara kita. Jadi kita harus down to 
earth. Kongkritnya seperti apa? Suatu 
saat APIP harus sebagai watchdog, harus 
betul-betul bisa mengawasi.  Tapi suatu 
saat APIP menjadi konsultan, misalnya 
Pemda BPKP dengan Simda-nya. Ada 
sekarang Desa, Simdades-nya. Tapi suatu 
saat yang lain kita jadi katalis untuk 
seperti itu. Jadi ini suatu hal yang harus 
Bapak Ibu kembangkan supaya harus 
betul-betul mulai detective control-nya. 
Harus jalan semuanya. Apalagi tadi 
Bapak Kepala BPKP sudah 
menyampaikan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2014. 

Tantangan ke depan adalah bagaimana 
pengawasan intern tidak hanya 
memastikan dan menjaga suatu sistem 
tidak berjalan dengan baik, namun juga 
turut memperbaiki sistem sebagai 
bagian dari solusi dengan perbaikan dan 
inovasi. Jadi nanti ujungnya adalah 
bagaimana kita bisa memperbaiki sistem 
yang ada, mengembangkan dengan 
inovasinya. Kita ingin melihat APIP 
dengan paradigma dasar dan paradigma 
pengawasan internal ke depan. 

Harapan saya, Internal auditor 
cakupannya, skupnya, instrumennya, 
insfrastrukturnya adalah semacam BPKP 
mini di masing-masing kementerian dan 

lembaganya. Jadi ada yang fungsi 
prevention-nya, tadi juga ada 
investigatornya, sehingga kita bisa 
memberikan masukan kepada mitra 
kerja, atau bahkan presiden, mulai dari 
kalau ada kesalahan administrasi yang 
sangat sederhana, by design atau malah 
cenderung untuk fraud. Sehinggga 
peran APIP ini sangat penting, sangat 
strategis. Nah ini semua harus dilihat dari 
program audit internnya, piagam atau 
internal audit charter-nya. Kita sudah 
punya semua kan? Selanjutnya agar 
dimaknai benar peran internal auditor 
seperti apa, aksestabilitasnya seperti 
apa, struktur organisasi di dalamnya 
seperti apa, anggarannya seperti apa. 
Semua sudah ada ketentuannya. 
Anggaran Inspektorat Jenderal itu 
minimal sekian persen dari 
kementeriannya. Ada aturannya semua. 
Supaya kita tidak dikebiri, supaya kita 
juga punya jumlah SDM yang memadai, 
bahkan ada yang sudah di level tiga. 

APIP harus didukung sepenuhnya oleh 
pimpinan sebagai risk owner-nya. oleh 
menterinya, oleh kepala lembaganya, 
untuk melaksanakan fungsi pengawasan 
yang krusial. Nah, bayangan kita kalau 
yang namanya accountability, ya tidak 
cukup hanya compliance saja, ini yang 
barangkali harus kita tegaskan dalam 
kongres ini. Accountability is not only 
prevention ataupun compliance, tapi juga 
yang penting adalah performance, 
kinerja. Performance untuk siapa? 
Performance-nya siapa? Ya stakeholders 
values tadi, kesejahteraan rakyat. Jadi 
misalnya Irjen tujuannya apa? BPKP 
tujuannya apa? Ya untuk 
mensejahterakan rakyat. Jadi uang yang 
diberikan kepada kementerian/lembaga, 
dana-dana yang sudah dialokasikan ke 
semua lembaga itu menjadi amanah bisa 

Bismillahirahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua

Yang saya hormati:
Ÿ Bapak Menteri PAN-RB, 
Ÿ Para pembicara, 
Ÿ Bapak Kepala BPKP, dan juga Pak Hari Setianto, 
Ÿ Para irjen, 
Ÿ Bapak Ibu sekalian.

ebagaimana yang Bapak Kepala BPKP sampaikan tadi, SBapak presiden menyampaikan harapan yang tinggi 
kepada kinerja APIP. Sehingga APIP harus bisa menjadi 

mitra strategis penting bagi pemerintah dalam menjalankan 
pembangunan nasional. Jadi yang diminta oleh Bapak 
Presiden ini adalah mitra untuk pembangunan nasional. Jadi 
tidak cukup hanya WTP, tapi bagaimana pemerintah melalui 

Wakil Menteri Keuangan
Mardiasmo

KEYNOTE SPEECH

dilaksanakan dengan baik. Apakah jalan 
betul betul jalan, kalau puskesmas jadi 
puskesmas, kalau jembatan jadi 
jembatan. Tidak ada mark up di situ, 
tidak ada penyalahgunaan wewenang 
disitu, tidak ada tadi, fraud dan 
Corruption. Oleh karena itu sebetulnya, 
menurut pendapat saya bahwa APIP 
harus sebagai �nancial control, 
performance control dan investigator. Tiga 
ini. Saya ulangi �nancial control, 
performance control dan investigator. Itu 
juga in line dengan fungsi audit atau 
jenis audit.

 Jadi artinya, mestinya APIP di Indonesia 
itu punya tiga kewenangan tadi. Dan 
harus berani mengatakan pada 
pimpinannya. Tergantung pada internal 
audit charter-nya. Dan kita punya 
investigator-investigator handal. Jadi 
kalau sudah punya auditor yang 
berserti�kasi CFE, ada forensic audit dan 
sebagainya, sebelum diobok-obok oleh 
pihak luar ataupun aparat penegak 
hokum, seharusnya APIP bisa protect 
dulu. Kita harus selalu berkembang. Jadi 
sekali lagi bahwa accountability tidak 
cukum hanya compliance tapi juga 
performance. 

Apabila kita bicara mengenai 
pengelolaan keuangaan Negara, selama 
ini dalam penyusunan perencanaan 
jarang sekali internal conrol diajak bicara. 
Karena APIP bukan sebagai controller. 
Oleh karena itu, sudah saatnya kita 
menjadi controller. Financial control dan 
performance control di sini. Jadi kita juga 
betul-betul bisa memberi masukan 
kepada policy maker-nya, terus planning 
budgetingnya, terus bagaimana 
pelaksanaannya sampai dengan 
monitoring dan evaluasi, hingga policy 
dan planning berikutnya. Jadi tahapan-
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tahapan itu sebetulnya yang kita 
butuhkan bersama. 

Dengan kongres APIP ini kita perkuat 
institusi kita. Kekurangan kita apa? Kalau 
kapasitas dan kapabiltas saya yakin itu 
bagian yang sudah di rencanakan. Jadi 
sekali lagi saya sampaikan di paparan ini 
paling bawah adalah bagaimana 
mendukung terwujudnya kesejateraan 
rakyat. Bagaimana mendukung 
terwujudnya kesejateraan rakyat? Ini 
yang paling penting. Jadi bila prevention 
dijalankan, maka penggunaan uang itu 
betul-betul menggunakan prinsip 3E 
atau 2K3E, Ketaatan, Keuangan, 
Ekonomis, E�sien dan Efektif, maka 
bagaimana cost effective bisa berjalan. 
Tidak ada wasting money, tidak ada mark 
up dan sebagainya, sehingga maka uang 
itu betul-betul akan digunakan sesuai 
dengan perencanaan atau berjalan 
sesuai dengan yang kita harapkan. 

Hal yang pernah saya singgung di 
beberapa pertemuan sebelumnya 
bahwa di dalam fungsi pengawasan APIP 
sebagai mitra kerja, kita lupa bahwa 
yang kita jadikan standar adalah luar 
negeri yang tingkat korupsinya sangat 
kecil, sehingga mereka bicara langsung 
pada tranparansi dan akuntabiltas. Good 
governance ujungnya adalah tranparansi 
dan akuntabiltas yang didalamnya 
sebetulnya sudah tidak ada korupsi. 
Kalau di Indonesia, korupsi masih 
menjadi musuh paling utama. Maka 
jangan kita bicara transparansi kalau 
korupsi masih ada. Kita mengira sudah 
berpikir next step yaitu good governance, 
transparansi dan akuntabilitas,  padahal 
belum. First step, basic-nya tidak 
dibenahi dulu. Jadi ini sebetulnya, 
penyakitnya di sini ini. Kalau penyakit itu 
masih ada, kita tidak akan dipercaya 

publik. Apapun peran kita. Maka ini yang harus kita lawan dulu 
dengan upaya prevention. Kalau sampai ada menteri masuk 
penjara, gubernur masuk penjara, BPKP bisa mengevaluasi 
peran Inspektorat Jenderal di wilayah sesuai dengan perpres 
atau inpres yang ada. Apakah ada atensi dari Irjen atau  
inspektur provinsi mengenai hal tersebut. Dan terkait Undang-
Undang SPIP, mungkin salah satu agenda konferensi ini bisa 
merekomendasi agar Undang-undang SPIP segera 
diprolegnaskan. Sehingga bisa menjadi ajang untuk kita 
bagaimana betul-betul bisa mengawasi. Jadi jangan bicara 
mengenai  accountability ataupun level 4, level 5 IACM. 
Menurut saya itu terlalu jauh. Kita baru bicara ini sebetulnya, 
efektif e�sien seperti ini. 

Tapi ini kadang-kadang menjadi momok bagi kita semua. Oleh 
karena itu kita harapkan dengan kongres ini kita bisa 
menyatukan, membulatkan tekad untuk mendukung visi dan 
misi pemerintah, sehingga betul-betul bisa mewujudkan 
Indonsia yang adil, makmur dan sejahtera. Ini yang kita 
inginkan bersama. Terakhir, bagaimana kita menjalankannya. 
Mestinya ini akan dapat dijalankan dengan kapasitas dan 
kapabilitas yang, mudah-mudahan nanti di tahun 2019, sudah 
level . Tapi bukan levelnya yang kita cari sebenarnya, level itu 
kan hanya predikat. Level itu hanya suatu aksesoris saja. Tapi 
yang penting substansinya, kontribusi riilnya. Inilah 
profesional, artinya baik kapasitasnya, kapabilitasnya, 
integritasnya, soft maupun hard kompetensinya sudah jalan, 
sehingga kita bisa betul-betul melaksanakan dengan baik. 

Kita berkeinginan agar bagus levelnya juga bagus juga 
substansinya,  sehingga mere�eksikan apa yang kita inginkan 
bersama bahwa APIP betul-betul menjadi peran kita.  Namun 
saya ingatkan bahwa masih ada �rst, second dan third line of 
defence, juga risk owner-nya. Ini juga harus kita ingatkan. Mari, 
dari APIP ini kita bisa menjalin kerja sama yang betul-betul 
lebih harmoni, betul-betul kualitas, integritas, sehingga 
harapan Bapak Presiden itu betul-betul bisa terwujud dan kita 
bisa ikut berkontribusi di dalam mewujudkan kesejahteraan 
rakyat. 

Terima kasih dan selamat berkongres. Semoga siapapun 
ketuanya bisa amanah dan menjalankan dengan baik. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

DISKUSI PANEL

MODERATOR PEMBICARA
Yuddi Chrisnandi
 Menteri PAN-REFORMASI BIROKRASI

Ardan Adiperdana
Kepala BPKP

Hari Setianto
Presiden IIA

Andha Fauzie Miraza 
Inspektur Jenderal 

Kementerian Kelautan dan Perikanan

“Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Memastikan 
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Melayani”
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ita bersyukur bahwa sekarang masih berada dalam suasana peringatan K1 (satu) tahun pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak 
Jusuf Kalla. Alhamdulillah sekalipun banyak tantangan dan pekerjaan 

besar yang harus diselesaikan, namun stabilitas sosial politik, dan ekonomi 
cukup mantap. Kita menyadari masih banyak harapan masyarakat yang belum 
bisa dipenuhi, tetapi setidaknya kita sendiri dan masyarakat menyaksikan 
bahwa  pemerintah bekerja keras siang dan malam dalam mewujudkan 
harapan-harapan dan keinginan masyarakat untuk lebih sejahtera.

Hari ini, tadi, saya menyaksikan berita yang cukup membanggakan 
sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi yakni jajaran TNI mengirimkan 
pasukan barunya dengan 6 pesawat Hercules menuju ke medan-medan atau 
lahan-lahan yang terbakar di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Saya berpikir 
apakah kita perlu mengirimkan juga PNS ke sana, luar biasa ini. Tapi karena 
PNS-PNS di masing-masing daerah itu sudah cukup tersedia dalam jumlah 
yang cukup besar jadi sebenarnya tinggal di klik sedikit revolusi mentalnya 
sehingga mereka mau berjibaku bersama TNI untuk turut memadamkan api.

Bapak Presiden sangat bersungguh-sungguh, kalau kita hitung sudah 
lebih dari 5 kali beliau melakukan kunjungan ke tempat-tempat kebakaran 
hutan tersebut. Ini menunjukkan keseriusan yang sangat dalam. Bahkan 
sampai kemarin malam kami masih rapat dengan Bapak Presiden, dari 
berbagai tema masalah asap ini mendapat perhatian yang cukup dari Bapak 
Presiden. 

Pada kesempatan ini juga kami 
menyampaikan keprihatinan yang mendalam 
kepada saudara-saudara yang hadir dari wilayah 
Sumatera dan Kalimantan yang wilayahnya 
terkena bencana kebakaran hutan dan asap, 
sampai saat ini kami masih terus bekerja untuk 
itu. 

Namun masalah ini juga sangat tergantung 
kepada edukasi kita kepada masyarakat dalam 
jangka panjang. Jadi sebelum kita berbicara 
yang lebih spesi�k mengenai revolusi mental 
dan reformasi birokrasi, dan dampaknya kepada 
APIP, pada akhirnya revolusi mental ini harus 
juga mampu mengubah cara berpikir 
masyarakat kita sendiri dengan melakukan satu 
proses edukasi yang berkesinambungan. 

Masalah asap sekarang ini bisa dikatakan 
lebih serius dibandingkan periode-periode 
sebelumnya. Perlahan kebakarannya juga lebih 
luas dibanding sebelumnya, sudah jutaan hektar, 
dan area wilayahnya yang tidak masuk akal 
karena menjalar sampai ke Papua dan Papua 
Barat. Jadi tidak mungkin kalau ini hanya sekedar 
satu bencana alam yang sifatnya force majeur 
yang terjadi karena suhu panas lalu ada gesekan 
api dan kemudian terbakar, tanpa adanya satu 
rencana yang dilakukan dengan sengaja. 
Pemerintah sudah melakukan pemetaan 
terhadap lahan-lahan kebakaran tersebut 
bersama jajaran TNI dan POLRI. Kita juga sudah 
memiliki teknologi canggih untuk melihat area 
tersebut dan dari situ kita dapat melihat apakah 
area tersebut adalah area penduduk pada 
umumnya atau area yang sudah dimiliki 
konsesinya. Dan konsesinya tersebut tentu 
sudah dimiliki oleh kelompok-kelompok usaha 
tertentu. Nah Pemerintah sudah mendeteksi di 
lahan mana, siapa pemilik konsesinya, siapa 
orangnya, dan perusahaannya. 

Dan ini tentunya tidak terlepas secara tidak 
langsung menjadi tanggung jawab kita semua. 
Bagaimana mungkin di satu area wilayah yang 
dilindungi harusnya menjadi satu kawasan hijau 
bisa diberikan izin yang dengan mudah 
dikeluarkan oleh pihak yang memegang otoritas, 

apakah pemerintah provinsi ataukah pemerintah daerah 
kabupaten, ataukah Instansi pemerintah, apakah Kementerian 
ESDMnya ataukah Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanannya, pasti ada sesuatu yang tidak tepat di sana. Dan 
sesuatu yang tidak tepat di luar kewenangan atau di luar 
aturan-aturan yang seharusnya ditegakkan, pasti ada 
kelemahan dalam pengawasan internalnya. Jadi bencana asap 
ini jangan semata-mata dilihat dari kondisi bencananya, jangan 
dari ujung kejadiannya, tetapi kalau kita tarik ke atas, itu akan 
sampai pada efektivitas pengawasannya apakah telah 
menerapkan tindakan-tindakan preventif terhadap 
penyalahgunaan wewenang, Penyalahgunaan pemberian izin, 
ataupun penegakkan aturan-aturan yang seharusnya menjadi 
tanggung jawab kita sebagai pengawas, sebagai auditor.

Nah pertanyaannya adalah kenapa tugas yang sudah 
diberikan oleh pemerintah, oleh bangsa dan negara kepada 
kita, tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak 
dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, tidak kita 
laksanakan dengan prinsip-prinsip profesionalisme.

Revolusi mental ingin mengembalikan jati diri aparatur 
sebagai sumber daya manusia unggul yang dimiliki oleh 
pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan 
dengan sebaik-baiknya yang menjadi harapan publik, yang 
betul-betul bersih dan akuntabel, dan mampu memberikan 
pelayanan publik yang sebaik-baiknya karena kita digaji oleh 
APBN yang berasal kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat. 

Revolusi mental harus mampu menyadarkan kita bahwa 
jabatan yang kita emban, fasilitas yang kita terima dari negara, 
berbagai macam kehormatan yang kita sandang, 
sesungguhnya itu semua berasal dari rakyat. Rakyat telah 
memilih pemimpinnya secara demokratis, dan pemimpin telah 
memilih pejabat-pejabat dan pejabat-pejabat tersebut telah 
memilih kita untuk turut berperan dalam mengelola 
pemerintahan, bangsa, dan negara untuk kepentingan 
masyarakat luas.  

Karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam 
semangat perjalanan satu tahun pemerintahan Bapak Joko 
Widodo dan Bapak Jusuf Kalla dengan revolusi mentalnya, mari 
kita mulai dari diri kita. 

Hakikat daripada revolusi mental ada 3 poin utama:

a. Integritas
Pada dasarnya kita semua adalah orang yang baik, namun 
dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam 
kondisi dan situasi, maka ada deviasi. Oleh karena itu 

dengan situasi yang baru, dengan kepemimpinan yang 
baru, dengan tekad yang baru, mari kita kembalikan nilai-
nilai integritas kita dan jati diri kita sebagai aparatur 
pemerintah, terlebih sebagai APIP.

b. Kerja keras
Tidak mungkin ada kerja keras tanpa loyalitas, tanpa 
adanya landasan yang kokoh yang menyadarkan bahwa 
jabatan adalah amanah dan tanggung jawab yang harus 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh 
dedikasi, dengan penuh kepatuhan, dan ketaatan. Itulah 
loyalitas. Tidak mungkin ada kerja keras tanpa loyalitas, 
tanpa kedisiplinan. Oleh karena itu jati diri kita sebagai 
aparatur pemerintahan adalah loyalitas dan disiplin  dalam 
menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan 
fungsinya masing-masing.

c. Mengembalikan semangat kegotong-royongan yang 
telah pudar. 
Kita harus membangun kebersamaan. Visi misi 
pemerintahan ini sama. Yang dilakukan oleh TNI, POLRI, 
dan yang dilakukan oleh PNS dan ASN adalah sama. Visi, 
misi, tujuan, program pembangunan memiliki sasaran 
yang sama yaitu rakyat, kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat, harkat derajat rakyat yang semakin baik, dan itu 
dilakukan oleh kita semua. Tidak ada satupun instansi 
pemerintah yang memilki visi misi yang berbeda-beda. 
Semuanya sama, hanya pelaksanaan tugas dan fungsinya 
yang berbeda-beda. Bapak Presiden berpesan karena kita 
semua dalam NKRI maka bekerjasamalah, tanggalkan ego 
sektoral, bekerjalah lintas sektoral, inilah esensi dari 
kegotongroyongan. Tidak mungkin pemerintah daerah 
yang sedang dirundung masalah asap bisa mengatasi 
permasalahannya sendiri tanpa adanya dukungan dari 
pemerintah pusat. Pusat tidak mungkin hanya BNPB sendiri 
yang turun tanpa dukungan dari TNI. TNI dengan pesawat-
pesawatnya yang ada tidak mungkin dapat memadamkan 
area yang luas tersebut tanpa bantuan dari berbagai 
macam pihak, di sinilah sinergi dan kerja sama. Apabila 
aparatur pemerintah dan sumber daya aparatur sipil 
negara menyadari esensi kegotongroyongan ini maka 
masalah-masalah kebangsaaan kita yang utamanya adalah 
masalah pembangunan nasional, dan lebih khusus lagi di 
bidang tugas pekerjaan kita masing-masing akan lebih 
mudah kita selesaikan dan akan lebih cepat mencapai 
sasaran program-program pembangunan nasional. Ini 
merupakan pengantar dan ini merupakan bagian yang 
penting dalam tata kelola pemerintahan kita. Sebelum kita 
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Panelis I

Prosiding
Konferensi Auditor Intern Pemerintah 2015 

Prosiding
Konferensi Auditor Intern Pemerintah 2015 

20 21



masuk dalam fungsi tugas, kewenangan, dan kendala,  
marilah kita revitalisasi dulu semangat kita dengan 
semangat revolusi mental yang baru yakni integritas, kerja 
keras, dan gotong royong. 

Situasi sepanjang tahun 2015 tidak seperti biasa, situasi-
situasi nasional tentu dipengaruhi oleh situasi-situasi global. 
Kondisi-kondisi ekonomi nasional tidak berdiri sendiri tanpa 
adanya pengaruh dari global. Interaksi-interaksi ekonomi dari 
negara lain seperti penurunan kurs rupiah kita terhadap dollar. 
Walaupun kita memilki industri yang kuat, kita memiliki ekspor 
yang semakin meningkat, tetapi kalau terjadi pertarungan 
kekuatan-kekuatan ekonomi dunia yang menghimpit pasar 
konsumsi di negara kita dan berlangsung dengan massive, 
maka rencana-rencana yang ingin kita wujudkan dan yang 
ingin kita capai tentu akan sulit targetnya untuk bisa dicapai. 
Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya yang lebih keras, 
perlu adanya deregulasi-deregulasi, adanya paket-paket 
kebijakan, adanya aturan-aturan, adanya kebijakan-kebijakan 
yang harus mempercepat gerak dan langkah kita agar lebih 
responsif tanpa keluar dari jalur aturan-aturannya. Di sini juga 
APIP harus memiliki daya responsitas yang tinggi dan juga 
kepedulian yang lebih besar untuk mengawasi, melakukan 
langkah-langkah preventif, sekaligus memberikan dorongan 
bekerjanya mesin-mesin birokrasi secara efektif. Jadi bukan 
sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang diam. Oleh karena itu 
saudara-saudara sekalian, minimalisir kesalahan-kesalahan 
yang mungkin bisa kita buat atau dianggap sesuatu yang lazim, 
di sinilah peran para APIP. Di saat pemerintah meminta cepat 
segala sesuatunya dilaksanakan, disaat yang sama tidak boleh 
ada kesalahan. Disaat serapan anggaran harus segera, disaat 
yang sama juga ada aturan-aturan tentang tender, ada batas 
waktu yang ditentukan, peran APIP ada di sini. 

Di sisi lain, kerja keras yang kita lakukan dalam satu tahun 
ini banyak produk-produk kebijakan yang hasilnya kita rasakan 
baik, namun tuntutan masyarakat juga demikian besar, 
harapan masyarakat demikian besar. Sebagaimana kita ketahui 
harapan masyarakat begitu tinggi, hasil-hasil survei 
menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah 
belum begitu menggembirakan. Bukan berarti kita tidak 
bekerja keras. Kita sudah bekerja keras siang dan malam pun 
masyarakat masih belum puas. Ini harus dijadikan bagian 
introspeksi pada diri kita bahwa kerja keras yang kita lakukan 
masih menuntut kerja yang lebih keras lagi. 

Betapa banyak juga pejabat-pejabat, aparatur negara, 
aparatur pemerintah yang sepanjang tahun ini juga masih 

berhadapan dengan masalah hukum. Dan kita juga dapat 
menyaksikan dan merasakan bagaimana concern dan 
komitmen yang besar dari Bapak Presiden yang 
mempersilahkan pemeriksaaan kepada pejabat-pejabatnya 
yang diduga terlibat masalah-masalah penyelenggaraan 
hukum, korupsi khususnya. Bahkan pejabat-pejabat yang baru 
diduga, Bapak Presiden mengalah dan mempersilahkan juga 
untuk diperiksa. 

Ini semua menuntut kerja kita yang lebih keras lagi, karena 
masyarakat kita semakin berkembang, tranparansi semakin 
luas, perkembangan IPTEK semakin pesat, dan masyarakat 
berada di dalamnya. Pengawasan yang kita lakukan dibayang-
bayangi oleh pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh 
masyarakat. Kita mengawasi aparatur kita, tetapi para 
pengawasnya diawasi oleh masyarakat, apakah berfungsi 
pengawasan yang dilakukan. Di sini lah tuntutan 
profesionalisme, penguatan integritas, dan kemandirian. Kami 
menyadari bahwa masih ada kendala pada aturan-aturan dalam 
pelaksanaan fungsi tugas yang lebih tajam dari APIP. Masih ada 
juga aturan-aturan yang belum secara tegas mengatur 
bagaimana area pengawasan, bagaimana melakukan langkah-
langkah preventif, juga di beberapa daerah masih ada 
hambatan psikologis dengan kepala daerahnya yang jadi 
pimpinan langsung organisasi daerahnya, yang masih 
dibayang-bayangi independensinya. Ini semua tentu menjadi 
catatan-catatan untuk perbaikan-pernaikan dalam hal 
penguatan APIP. Bahkan Kemenpan-RB sudah memiliki satu 
konsep bagaimana membuat struktur yang lebih independen, 
struktur yang nantinya akan lebih tajam di dalam 
melaksanakan tugas-tugas profesional APIP, yang tidak 
tergantung secara langsung kepada pimpinan organisasi 
instansi pemerintahnya. Tentu ini semua membutuhkan 
persiapan-persiapan SDM yang memadai, persiapan-persiapan 
peraturan yang memadai, dan juga memerlukan persiapan-
persiapan sistem pengawasan itu sendiri.

Di luar ini, masyarakat juga masih melihat bahwa 
pemerintahan kita ini belum efektif. Walaupun sudah banyak 
instansi-instansi yang berlomba dalam inovasi perbaikan 
layanan publik, namun persepsi masyarakat terhadap 
pemerintah masih buruk, masih memandang birokrasi korup, 
masih menganggap perizinan berbelit-belit, terlalu panjang, 
tebang pilih, tidak jelas. Ini merupakan tantangan pemerintah 
dan masukan bagi APIP.

Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa tahun ini 
adalah tahun pelayanan publik dalam konteks Reformasi 

Birokrasi. Pemerintah ingin melakukan deregulasi besar-
besaran terhadap masalah-masalah perizinan. Tolong diawasi 
instansi-instansi bapak /ibu sekalian yang berhubungan 
langsung dengan masyarakat, dengan pelaku-pelaku usaha, 
dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengeluarkan izin-
izin, pastikan paket-paket deregulasi kebijakan ekonomi yang 
sudah dicanangkan pemerintah dan juga debirokratisasi 
masalah-masalah perizinan dengan SOP yang sudah 
ditetapkan, dengan maklumat yang sudah dikemukakan dalam 
UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Mohon 
dibaca, dipahami, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
Pastikan perizinan ini tidak berbelit-belit, pastikan SOP 
waktunya betul, kalau memang 1 (satu) hari ya 1 (satu) hari. Ini 
tugas Bapak dan Ibu sekalian. Jangan biarkan pandangan-
pandangan masyarakat tetap buruk melihat pelayanan publik 
kita.

Kenapa pelayanan publik dipandang masyarakat buruk, ini 
tidak hanya semata-mata pelayanan di depan kantor-kantor 
yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang kurang 
baik. Mereka pasti baik, kalau manajemen pengawasannya 
baik, mereka pasti baik kalau mereka merasa diawasi dengan 
baik, dan itulah tugas kita.

Bapak Presiden berkali-kali menekankan, kalau sistemnya 
sudah baik, aturannya sudah baik, orang-orangnya tersedia, 
yang paling penting adalah manajemen pengawasannya. Yakni 
manajemen pengawasan yang sesuai dengan aturan, 
konsisten, dan berkesinambungan.

Kenapa pelayanan publik masih buruk, kenapa masih ada 
pungli, masih ada SOP yang tidak berjalan dengan baik, 
jawabannya karena manajemen kontrol, manajemen 
pengawasannya tidak konsisten dan tidak berkesinambungan. 
Kadang-kadang kalau Inspekturnya baik, Inspekturnya kreatif, 
pengawasannya berjalan. Ketika ganti Inspektur mungkin 
Inspektur yang baru tidak punya inisiatif yang sama. 
Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Inilah salah satu 
tantangan bagi APIP, yaitu SDM,  profesionalisme, 
development, dan sebagainya.

Masyarakat juga masih melihat bahwa persepsi korupsi 
kepada pemerintah kita belum begitu menggembirakan. Ini 
adalah peran kita semua untuk tidak bertambah, untuk 
memberikan keyakinan kepada masyarakat, sekalipun banyak 
operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, pastikan tahun-
tahun ke depan tidak ada yang tertangkap tangan, tidak ada 
yang bermasalah, tidak ada yang menyalahgunakan 
kewenangan, tidak ada yang melanggar hukum, dan ini semua 

bisa dilakukan kalau APIP berperan, kalau APIP melakukan 
tindakan-tindakan preventif, kalau APIP-nya independen, tidak 
takut terhadap tekanan pimpinan. Tadi kita menyadari bahwa 
regulasinya belum cukup memadai, tetapi komitmen revolusi 
mental yang 3 hal tadi yang saya sampaikan menurut saya 
sudah cukup memadai agar kita berperan sehingga ke depan 
APIP tidak hanya menjadi watchdog, tetapi APIP harus menjadi 
partner bagi institusi lembaga pemerintah yang memberitahu 
“ini yang salah, ini yang benar, ini yang seharusnya dilakukan, 
ini yang tidak boleh dilakukan”, dan juga  memberikan ide-ide 
dan saran-saran untuk peningkatan kinerja dan tata kelola 
pemerintah yang seharusnya menuju sebuah sistem 
pemerintahan yang clean and good governance.

Untuk hal itu maka harus ada kesadaran untuk 
mengembangkan diri, harus ada kesadaran untuk mau belajar, 
dan yang paling penting adalah mereformasi diri kita, 
memperkuat integritas kita. Dalam kaitan itu semua maka 
banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak hal yang harus kita 
tingkatkan dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Sampai dengan saat ini kebijakan Menpan-RB terhadap 
kepegawaian adalah moratorium. Jadi tidak boleh ada satu 
instansi pemerintahpun yang merekrut pegawainya tanpa ijin 
prinsip dan pengajuan kebutuhan formasi kepada Kemenpan-
RB. Moratorium hanya dikecualikan untuk pemenuhan guru, 
lembaga pendidikan, pemenuhan tenaga kesehatan (dokter, 
perawat, atau bidan), dan tenaga hukum serta jabatan 
fungsional khusus tertentu. Jadi yang melakukan rekrutmen 
tanpa persetujuan dan ijin prinsip adalah ilegal. Segala 
sesuatunya itu harus dirinci menurut kebutuhan dan formasi. 

Saya dapat kabar, menjelang pilkada ini ada bupati-bupati 
atau kepala dinas yang merekrut banyak pegawai-pegawai 
honorer baru, bahkan ada di salah satu kabupaten di 
Kalimantan Barat, merekrut pegawai honorer dengan SK lokal 
lebih dari 1.000 orang. Ini pasti tidak benar, ini pasti ada 
kaitannya dengan pilkada, dan ini pasti ilegal. 

Telinga kami di pusat terbatas, pandangan kami di pusat 
terbatas, namun ada saudara-saudara sekalian. Di sinilah 
integritas saudara-saudara sekalian diuji. Independensi dan 
profesionalisme saudara-saudara sekalian yang menjadi 
Inspektur-inspektur pengawasan di daerah diuji. Apakah 
saudara berintegritas, profesional, dan independen dalam 
melaksanakan tugasnya

Kami juga mengeluarkan SE tentang pembatasan rapat-
rapat pemerintah di luar kantor pemerintah. Yang kemudian 
diperbaharui menjadi peraturan Menpan-RB. Ini era revolusi 

Prosiding
Konferensi Auditor Intern Pemerintah 2015 

Prosiding
Konferensi Auditor Intern Pemerintah 2015 

22 23



mental, ini era kita berbenah, maka tidak bisa kita biasa-biasa 
saja. Rapat di luar kantor boleh asal memang karena tidak ada 
ruangan, output-nya jelas, outcome-nya jelas.  Maka saya 
menghimbau kepada bapak/ibu sekalian sebagai APIP agar 
melakukan tindakan preventif sebelum obral rapat yang di 
akhir tahun biasa dilakukan, kecuali dengan alasan yang sangat 
jelas. Saya menerima laporan dari masyarakat, bahwa ada salah 
satu provinsi yang merayakan hari ulang tahunnya besar-
besaran di hotel. Kemarin kami sudah menugaskan KASN dan 
Reformasi Pengawasan Birokrasi untuk meminta keterangan 
dan klari�kasi kepada pemerintah daerah tersebut, Sekretaris 
Daerah-nya akan kami panggil. Harusnya ini tidak terjadi kalau 
Inspektorat Daerah-nya melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran, bahkan 
Instruksi Presiden tentang Kesederhanaan dan Penghematan di 
dalam menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintah. Saya 
memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kemenkeu dan juga 
BPKP yang acapkali mengundang saya diberbagai kesempatan 
dan acara menggunakan kantornya masing-masing karena 
fasilitasnya memadai. Dan saya tidak pernah diundang rapat 
oleh BPKP atau Kemenkeu rapat di hotel. Ini contoh yang baik 
yang harus kita ikuti.

Gedung-gedung pemerintah itu jangan lebih dingin dari 
24˚C. Karena kalau di bawah 24˚C itu KWH-nya pasti lebih 
mahal. Biaya membayar listrik instansi-instansi pasti lebih 
mahal akibatnya anggaran rutin biaya-biaya menjadi mahal. Di 
kantor Menpan kami sudah coba, di 3 bulan pertama itu kami 
konsisten 24˚C, listriknya biasanya 23-24 juta per bulan, turun 
menjadi 17-18 juta per bulan. Kantor Menpan ini kecil, 
pegawainya hanya 360 orang. Bayangkan kalau kantor 
Kemensos yang ribuan, Kementerian Pertahanan yang ribuan, 
Kemendikbud yang ribuan. 

Salah satu penyebab ine�sien penggunaan uang negara 
adalah kita. Salah satu penyebabnya adalah peran dari APIP 
yang tidak optimal. Pada kesempatan yang baik ini saya 
mengingatkan, mari kita bantu negara ini yang kurang uang. 
Mau merekrut pegawai-pegawai baru saja dengan Kemenkeu 
masih kita rapatkan berkali-kali karena mau mengambil 
anggaran darimana sedangkan di sisi lain untuk bayar listrik 
kantor-kantor instansi pemerintah bisa trilyunan rupiah. Di sisi 
lain subsidinya puluhan trilyun. Ini sesuatu yang absurd. Mari 
kita bantu pemerintah ini, mari kita perkuat struktur anggaran 
melalui peran APIP. 

Saya juga ingin menginformasikan, ini bukan perintah, ini 
juga bukan peraturan yang dibuat, hanya menginformasikan, 
Bapak Presiden kalau kunjugan ke luar daerah yang hanya 

jinkan kami menyampaikan sharing perkembangan kapabilitas APIP. Saya Iingin memulai dengan arahan Bapak Presiden pada rakornas pengawasan 
intern pemerintah di kantor BPKP tanggal 13 Mei 2015 lalu.

Presiden mengharapkan lima tahun kedepan, level Kapabilitas APIP yang level-
3 ditargetkan mencapai 85%, dan yang level-1nya 1% yang keadaannya 
terbalik dari posisi saat ini. Beliau mengharapkan APIP dapat menjadi sistem 
peringatan dini dan memberikan solusi atas berbagai masalah yang dialami 
pemerintah. Di samping itu Bapak Presiden juga concern terhadap kapabilitas 
pengawasan intern pemerintah agar terus ditingkatkan.

Pada tanggal 31 Desember 2014, setelah BPKP melakukan assessment 
terhadap 474 APIP, ini belum keseluruhan, terutama untuk yang di daerah. 
Didapati bahwa pada APIP Pusat yang level-3 ada 1 APIP, level-2 ada 19 APIP, 
dan level-1 ada 37 APIP. Sementara di daerah yang level-3 belum ada, level-2 
ada 50 APIP, level-1 ada 367 APIP.

Setelah mendapatkan pengarahan pada saat Rapat Koordinasi APIP, kami 
melakukan berbagai langkah yang dapat kami laporkan di sini bahwa proses 
peningkatan kapabilitasnya dalam 2015 ini dapat kami sampaikan bahwa 
sampai pantauan 10 Oktober 2015 dengan menggunakan aplikasi yang kita 
kembangkan setelah rapat koordinasi APIP bulan Mei yang lalu. Jadi pada saat 
ini, yang sedang dalam proses self assessment ada 60 APIP, yang sudah selesai 
melakukan self assessment ada 10 APIP, kemudian yang sedang dalam proses 

validasi terhadap hasil self assessment APIP oleh 
BPKP ada 7 APIP, dan yang sudah selesai proses 
validasi ada 26 APIP.

Posisi 10 Oktober 2015, yang level-3 ada 2 APIP, 
level-2 ada 88 APIP, level-1 ada 386 APIP. Kalau 
dirinci, untuk APIP Pusat level-3 ada 2 APIP, level-
2 ada 19 APIP, dan level-1 ada 36 APIP. 
Sementara untuk APIP daerah untuk level-3 
belum ada, level-2 ada 69 APIP, level-1 ada 350 
APIP. Dari 31 Desember 2014 sampai dengan 
saat ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat 
kenaikan untuk level-2 sejumlah 19 unit APIP, 
dan level-3 ada 1 (satu) unit APIP. Yang sudah 
masuk dalam program ini ada 476 APIP. Kami 
mengharapkan agar ke depan ini meskipun 
masih jauh 2019, tapi lebih cepat lebih baik, 
karena kapabilitas ini diperlukan agar APIP dapat 
memberikan kontribusi dampak yang 
diharapkan.

Kekuatan auditor kita saat ini berjumlah 12.832 
auditor. Kebutuhan Auditor kita sebanyak 46.560 
auditor. Ini kebutuhan yang dihitung 
berdasarkan asumsi bahwa setiap 
kabupaten/kota akan membutuhkan 40 auditor 
dan di provinsi membutuhkan 65 auditor. 
Sementara di pusat akan membutuhkan 14.000 
auditor yang kurang lebih setara dengan jumlah 
auditor inspektorat jenderal di USA. Kami 
memohon kepada Bapak Menteri PAN dan RB 
agar dapat mempertimbangkan kebutuhan 
formasi untuk APIP, karena pada saat ini jumlah 
auditor kita hanya 12.832 orang yang tersebar di 
BPKP, APIP Pusat, maupun APIP Daerah. Saat ini 
kami sudah mempekerjakan diberbagai APIP di 
pusat maupun di daerah hampir 500 orang, 
sehingga posisi kami sebetulnya agak kurang 
juga, tapi lebih kurang lagi tampaknya kekuatan 
auditor di APIP Kementerian/Lembaga atau 
Pemda.

Sebagai judul kami memilih tema Peningkatan 
Kapabilitas APIP yang berkelas dunia. Kenapa 
APIP harus berkelas dunia? Karena kami harus 
menyesuaikan dengan visi reformasi birokrasi, 

1(satu) atau 2 tempat, atau kunjungan yang sederhana tidak 
menggunakan pesawat pribadi, beliau menggunakan pesawat 
garuda kelas ekonomi begitu juga dengan Ibu Iriana. Sebagian 
besar Menteri-menterinya pun demikian. Ini adalah revolusi 
mental. Bapak Presiden telah memberikan contoh, Menteri-
menterinya melakukan hal yang sama. Ironis jika bepergian 
dengan Menteri, lalu Sekdanya duduk di kelas bisnis, atau ada 
pejabat eselon II yang duduk di kelas bisnis.

Satu lagi yang penting adalah netralitas ASN dalam pilkada, 
larangan ikut kampanye, dan tidak boleh menggunakan aset 
pemerintah untuk kepentingan kampanye. Besok akan dilantik 
satuan tugas netralitas ASN. Saya dapat kabar ada Plt. yang 
memutasikan kepala-kepala dinasnya karena bupati 
incumbance-nya berkepentingan terhadap pemilu, ini tidak 
boleh. Saya minta bapak/ibu para Inspektur daerah untuk 
menegakkan aturan ini. Kami akan memiliki satgas 
pengawasan pemilu dan kami akan dengan tegas menegakkan 
sanksi kepada mereka yang melanggar aturan-aturan ini. 
PNS/ASN sebagaimana halnya TNI dan POLRI harus netral, tidak 
boleh jadi alat kepentingan politik. Kami juga menyurati 
pejabat-pejabat negara termasuk menteri agar tidak 
mengambil cuti kampanye. Saya rasa bapak/ibu sekalian tidak 
perlu takut atau ragu akan jabatan karir saudara, kalau 
bupatinya nanti terpilih, dan saudara pernah tidak mengikuti 
keinginannya, ada Kemenpan-RB, ada KASN yang bisa 
menampung keluhan-keluhan saudara dan menjaga karir 
saudara agar tidak diperlakukan semena-mena.  

Yang terakhir mengenai Zona Integritas, Daerah-daerah 
yang mencanangkan Zona Integritas ada kemajuan. Di tahun 
2014 hanya 54 kabupaten dan kota yang mencanangkan, di 
tahun 2015 sudah mencapai 245 daerah kabupaten dan kota. 
Kepada daerah-daerah lain yang belum mencanangkan Zona 
Integritas agar APIP berperan mendorong melaksanakan hal 
itu. Di Pemerintahan daerah/provinsi di  tahun yang lalu hanya 
5 provinsi, di tahun ini sudah 22 provinsi. Di Kementerian, 
tahun lalu hanya 5 Kementerian. Di tahun 2015 ini, di era 
Pemerintahan Bapak Joko Widodo 28 dari 34 Kementerian. 
Untuk lembaga, tahun ini seluruh lembaga non pemerintah 
termasuk BPKP sudah mencanangkan Zona Integritas. 
Pencanangan Zona Integritas harus ditindaklanjuti dengan 
Pembangunan Zona Integritas dan pada akhirnya Evaluasi Hasil 
Pencapaian Zona Integritas. Ini semua ditujukan untuk 
kepentingan rakyat, untuk memastikan pelayanan publik 
menjadi lebih baik, mencapai masyarakat Indonesia yang adil, 
makmur, dan sejahtera.

Panelis II

Ardan Adiperdana
Kepala BPKP
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No Elemen Kriteria KPA Level 2 Kriteria KPA Level 3

1. Peran dan 
Layanan 

1. APIP memberikan layanan 
pengawasan ketaatan (compliance 
auditing) 

1.

2.

APIP melaksanakan value for money audit/ audit 
kinerja untuk menilai keekonomisan, e�siensi, 
efektivitas.

APIP memberikan jasa konsultansi (advisory services) 
perbaikan governance process, risk management, 
control organisasi 

2. Pengelolaan 
SDM 

2.

3.

APIP mengidenti�kasi dan merekrut 
tenaga SDM yang kompeten, sehingga 
kegiatan pengawasan dilaksanakan 
oleh SDM yang kompeten. 

APIP telah melakukan pengembangan 
profesi bagi individu auditor melalui 
Diklat, PKS/PPM, dan bentuk-bentuk 
pengembangan profesi yang lainnya. 

3.

4.

5.

Adanya koordinasi yang optimal/ keselarasan antara 
kesediaan tim-tim SDM APIP (Workforce), dengan 
rencana pengawasan (PKPT) secara periodik. 

Tersedianya  staf APIP yang profesional, ditandai 
dengan SDM yang terlatih /terserti�kasi baik nasional 
maupun internasional sesuai dengan peran dan 
layanan APIP.

Pengembangan kompetensi SDM APIP bereformasi 
birokrasiasis tim (team building) yang saling 
bereformasi birokrasiagi pengetahuan 

3. Praktik 
Profesional 

4.

5.

Perencanaan pengawasan disusun 
berdasarkan pada prioritas 
manajemen/ pemangku kepentingan.

APIP memiliki  kerangka kerja praktik 
profesional berikut prosesnya 
(menetapkan standar audit yang 
digunakan, kode etik, pedoman audit, 
SOP pelaksanaan audit).

6.

7.

Perencanaan audit berbasis risiko, yang difokuskan 
pada skala prioritas/risiko tertinggi. 

APIP memiliki  kerangka kerja untuk mengelola  
kualitas kegiatan pengawasannya (Quality Assurance 
Improvement Programme - QAIP). 

4. Akutabilitas 
dan 
Manajeman 
Kinerja 

6.

7.

Adanya Rencana Kerja Tahunan/Renja 
(business plan). 

Tersedianya anggaran operasional 
kegiatan pengawasan. 

8.

9.

10

APIP memiliki kebijakan, sistem dan prosedur 
pelaporan manajemen kegiatan pengawasan 

Adanya sistem informasi keuangan/biaya, yang 
mengacu pada standar biaya yang berlaku. 

Adanya sistem pengukuran kinerja 

Kami mengusulkan kepada Pak Menpan 
bagaimana caranya ada suatu oversight 
body terhadap organisasi APIP ini 
sebagai cara untuk kita mem-benchmark 
diri kita dengan praktik-praktik 
Internasional.

Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP.

Di website kami sudah tersedia 
pedoman-pedoman untuk self 
assessment, self improvement, untuk 
melakukan validasi (khususnya ini yang 
digunakan oleh BPKP), dan untuk 
monitoring. Ini sudah tersedia dan dapat 
diakses di website kami.

Pada intinya kita mendapatkan mandat 
untuk melakukan pendalaman terhadap 
penyimpangan-penyimpangan dan kita 
harus bisa sama-sama memisahkan 
apakah penyimpangan ini masuk ke 
dalam ranah pidana ataukah masuk di 
dalam ranah administrasi. Dan ini 
memerlukan peningkatan kapabilitas kita 
semua. 

Ada beberapa arahan dari Bapak 
Presiden, terutama terkait dengan tindak 
lanjut BPK. Tentunya kita selaku APIP 
harus mendorong dan memastikan 
bahwa sebelum 60 hari tindak lanjut 
sudah bisa diselesaikan karena arahan 
Bapak Presiden apabila sudah 60 hari 
namun tidak selesai, maka akan 
diserahkan kepada Aparat Penegak 
Hukum. Kesalahan administrasi harus 
diproses dan dilakukan pendalaman 
terlebih dahulu oleh APIP. Menuju MEA, 
tentunya diharapkan pemerintahan juga 
harus berdaya saing, dan kita bagian dari 
pemerintahan itu. Oleh karena itu 
kontribusi APIP menjadi sangat penting 
kepada persoalan-persoalan yang bisa 
meningkatkan daya saing kita terutama 
terkait dengan pelayanan, e�siensi, 
efektivitas dan juga kesejahteraan 

masyarakat. Saat ini pemerintah sedang 
mentransformasikan secara fundamental 
perekonomian Indonesia yang dibuktikan 
dengan berbagai paket ekonomi yang 
dikeluarkan.

Tantangan ini tentunya harus didukung 
oleh kelembagaan dan SDM. Tadi Bapak 
Menpan sudah menjelaskan 
kelembagaan APIP seperti apa yang 
dibutuhkan ke depan, SDM seperti apa, 
anggaran dan sarana prasarana. Tentunya 
kita sangat concern dan menginginkan 
hal ini agar tugas-tugas pengawasan 
intern dapat berjalan. Lebih dari itu 
tentunya koordinasi dan sinergi sesama 
APIP sangat penting, tidak bisa BPKP saja 
yang menyelesaikan semua ini, tetapi 
kerja sama dan sinergi dengan seluruh 
APIP di Kementerian/Lembaga, di 
Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota, 
sangatlah penting.

Pada akhirnya apabila kita berbicara 
tentang kapabilitas, tentunya ini 
hanyalah merupakan 1 (satu) syarat saja, 
tetapi yang sangat diharapkan adalah 
kontribusi dan pada akhirnya dampak 
dari keberadaan APIP.  

Saya menggarisbawahi agar tidak hanya 
kita exist menjalankan tugas dan fungsi 
saat ini, tetapi yang ditunggu dari kita 
adalah kontribusi dan dampak untuk 
peningkatan pelayanan pemerintahan 
kepada masyarakat, dan peningkatan 
kesejahteraan kepada masyarakat, serta 
dalam koridor good governance.

oleh karena itu ASN harus mampu mencapai level itu juga. Dan 
kita sebagai kekuatan pengawasan intern tentunya tidak akan 
dilihat oleh jajaran eksekutif apabila level kita tidak seimbang 
dengan level aparatur pemerintahan yang melaksanakan 
program-program pembangunan. Sementara tujuan reformasi 
birokrasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menpan-
RB, ada penguatan-penguatan APIP yang diperlukan sehingga 

APIP ini menjadi third line of defense. 

Ada strategi yang harus kita kembangkan agar APIP tadi bisa 
berkontribusi dengan lebih efektif. Untuk itu ada model yang 
kita pergunakan untuk meningkatkan kapabilitas auditor kita, 
yakni IACM (Internal Audit Capability Model). Ada 6 elemen yang 
digunakan untuk mengukur bagaimana APIP berada pada level 
yang mana.
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Panelis III

elamat kepada AAIPI yang melaksanakan kongres dan konferensi pada Ssaat ini, dan saya rasa kongres semacam ini merupakan prasyarat juga 
untuk menjadi level-3. Keanggotaan di profesi merupakan prasyarat 

level-3. Kemudian tentunya nanti dilanjutkan dengan keterlibatan aktif di 
profesi itu yang mungkin di level-4 (managed). 

Saya ingin menggarisbawahi perspektifnya dulu bahwa level dalam capability 
model ini memang bukanlah skala tetapi adalah tahapan kapabilitas yang 
harus dilalui satu per satu. 

Saat ini di dunia level-5 tidak ada/belum ada, level-4 jarang, kebanyakan di 
dunia ini adalah level-3. Jadi level-3 ini adalah world class. Jadi kalau kita di 
level-1 atau level 2 atau dsb, tentunya ini tidak terlalu jauh untuk menjadi 
world class di level-3.

Kita harus melangkah setahap demi setahap. Jadi mungkin ada persepsi 
bahwa IIA adalah untuk swasta namun ini kurang tepat karena justru presiden 
IIA global, Richard Chambers, dia adalah mantan dari Irjen Kemhan di USA, 
sebelum itu di GAO. Jadi banyak tokoh-tokoh dari kami Internal Auditor, 
berasal dari public sector.

Misi dari IIA Indonesia adalah meningkatkan profesi dan praktisi dari Internal 
Auditor dengan visi bahwa kita ingin internal auditor di Indonesia ini di-
recognized, dikenal sebagai indispensable (tidak bisa digantikan) dalam 

rangka mendukung governance dan 
pengendalian internal di dalam organisasi kita.

IIA secara keseluruhan ada 180.000 member di 
170 negara. Indonesia itu sudah menjadi 
institute bukan chapter, jadi sudah bisa lebih 
mandiri dalam mengelola di negara kita.

Kita masuk dalam region asia pasi�k, untuk 
serti�kasi CIA di Asia Pasi�k ada 56.000. Dari 
56.000, 14.000 ada di China. Jadi, China itu 
paling banyak CIA-nya, karena di sana ujian CIA-
nya itu diterjemahkan ke dalam bahasa China. 
Jadi di sana ada banyak CIA, tetapi tidak bisa 
berbahasa Inggris. Jadi itu juga yang akan 
dilakukan CIA Indonesia, yaitu akan banyak 
menerjemahkan berbagai resources yang saya 
kira bermanfaat untuk bapak/ibu sekalian.

Kita prinsipnya ada beberapa hal yang 
dilakukan, 1 (satu) mengenai membership 
kemudian kita juga meningkatkan 
profesionalisme dan juga mengadvokasi kepada 
lembaga pemerintah di negara kita ini untuk 
mengangkat pro�le dari internal audit dan juga 
governance serta mengelola people kita. 

Dari sisi membership, kita memberikan beyond 
dari minimum services. Jadi ada minimum 
services yang harus diberikan, yang harus 
disyaratkan oleh IIA pusat dan kita akan 
melampaui itu, kemudian meningkatkan jumlah 
member.

Minimum Services yang pertama adalah kami 
harus menyediakan Free access to IPPF's 
Mandatory Guidance in the local language, jadi 
kalau bapak/ibu sekalian mengunjungi website 
IIA, maka di sana ada standar, kode etik, de�nisi, 
dalam bahasa Indonesia. Dan juga ada 
beberapa publikasi yang dalam bahasa 
Indonesia. Jadi local language itu menjadi 
kewajiban kami untuk menyediakan itu dan 
akan terus kita lakukan banyak hal semacam itu. 
Yang kedua adalah memperbanyak akses 
kepada bimbingan belajar untuk serti�kasi. Kita 
juga memberikan akses supaya bapak/ibu bisa 

meningkatkan CPE (Continous 
Professional Education), antara lain 
dengan menyediakan forum di mana 
bapak/ibu bisa ikut rutin sebulan sekali 
kemudian juga bisa melakukan kerja 
volunteer di IIA. Karena kami semua di 
sini volunteer. Kemudian juga 
networking kita ada, web, dan publikasi 
kita ada untuk menjadi member kita.

Profesionalisme, tentunya kita 
memastikan bahwa bapak/ibu 
mendapatkan knowledge yang timely 
(tepat waktu) dan relevan. Kami juga 
mengajak AAIPI untuk membuat semua 
dokumentasi ini, semua knowledge ini 
cepat sampai kepada bapak/ibu sekalian 
melalui transaksi yang mungkin kita 
harus lakukan secara massive.  
Contohnya adalah China tadi. China bisa 
ada 14.000 auditor tadi disebabkan 
karena transaksinya yang massive. 

Advokasi, kami mengadvokasi kepada 
OJK, Kemenkeu, dsb. supaya pro�le dari 
internal audit ini diakui. Jadi kita semua 
sudah punya regulasi, tapi apakah 
regulasi itu cukup, karena regulasi hanya 
mengatur bahwa harus punya, tapi 
pertanyaannya punya yang seperti apa, 
kualitasnya seperti apa, nah ini yang 
harus kita lengkapi. Itu bagian dari 
advokasi kita. 

Kemudian kita ada standard yang baru, 
prinsipnya adalah bahwa dengan 
standard yang baru kita ini ada untuk 
meng-enhance dan mem-protect. Jadi, 
tugas kita ada 2, bukan hanya 
memproteksi saja tapi kita juga meng-
enhance organisasi di mana kita ada di 
situ. Misalnya bagaimana peran 
Kemendag dalam mengembangkan 
UKM-UKM, perdagangan-perdagangan, 
simpli�kasi perdagangan, dsb. Kita harus 
juga enhance di sana, di samping protek 

tentunya. Caranya dengan memberikan 
risk based dan objective. Jadi yang kita 
berikan adalah Assurance (kenyamanan, 
kepastian), Advice (nasihat berisi 
informasi), dan Insight (melihat di luar 
horison dari pimpinan organisasi kita).

Level-3 itu masih dispensable, kalau mau 
indispensable itu mesti di level-4. Level 2 
sudah ada sistem yang teratur, yang 
bapak audit adalah jalannya internal 
control, apakah SPIP jalan atau tidak, 
untuk memastikan bahwa tujuan dari 
kementerian kita masing-masing bisa 
tercapai.

Kemudian kalau di level-2 bapak/ibu 
sudah membiasakan mereviu internal 
control, yang diaudit adalah proses 
bagaimana organisasi bapak/ibu 
melaksanakan misinya, baru bapak bisa 
menginjak ke level-3 sebagai advisory, 
sebagai performance auditing. 

Level-2 adalah kita bicara mengenai 
bagaimana organisasi kita mencapai 
tujuannya dengan menerapkan SPIP. 
Auditornya memeriksa SPIP, sehingga ini 
harus dikuasai betul. 

Sekali lagi capability model ini adalah 
jenjang kapabilitas, seperti masang batu 
bata, bata di atasnya belum bisa 
dipasang kalau bata di bawahnya belum 
kuat. Jadi bapak tidak akan dapat masuk 
level-3 kalau level 2 belum dikuatkan. 
Level-2 yaitu compliance auditing, yang 
diperiksa adalah internal control, SPIP, 
untuk memastikan bahwa organisasi kita 
sukses mencapai tujuannya. Jadi harus di 
situ dulu kita perkuat. Dan ini tidak bisa 
dilompati, setiap tangga harus dilalui. 
Bedanya ada yang bisa melalui dalam 2 
tahun, 3 tahun, ada yang mungkin 6 
bulan, bahkan ada yang mungkin 5 
tahun, tapi ini harus dilalui. 

Kemudian implikasi lainnya adalah, 
bapak/ibu tidak bisa mature sendirian 
tanpa organisasi kita juga dewasa. Kita 
harus dewasa bersama organisasi. Kita 
tidak bisa memeriksa SPIP kalau SPIPnya 
sendiri belum diterapkan.

Pada level-3, bapak/ibu sudah 
menerapkan standar. Level-4 ini adalah 
di mana bapak/ibu sudah menggunakan 
informasi dari dalam organisasi, yang 
digali oleh fungsi assurance yang lain, 
misalnya fungsi kepatuhan internal, 
untuk menyampaikan kepada pimpinan 
kita bagaimana kondisi internal control, 
risk management, dan governance di 
dalam organisasi kita. Level-5 adalah 
selain menggunakan informasi dari 
dalam, bapak/ibu juga melihat keluar 
organisasi untuk menjadi katalis, 
memberikan insight, dsb. 

Imperatif meliputi melangkah bertahap; 
dewasa bersama organisasi; Enhance & 
Protect Value; Assurance, Advise, dan 
Insight; koordinasi dengan fungsi 
asurans lainnya (combined assurance), 
seperti kepatuhan internal; Flexible risk-
based plan, PKPT yang dulu menjadi 
sakral sepanjang setahun, kini sudah 
tidak boleh. Karena risiko yang dihadapi 
organisasi bisa berubah. Kemarin 
mengenai kabut asap, sekarang 
mengenai penyerapan anggaran, dsb. 
Jadi harus PKPT yang �eksibel. 
Bapak/Ibu harus memonitor terus apa 
yang terjadi dalam organisasi. Jadi PKPT 
yang setahun sekali sekarang sudah 
tidak memadai lagi; dan terapkan IPPF 

Hari Setianto
Presiden IIA
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engan berakhirnya masa kepengurusan Dewan Pengurus DNasional (DPN) Periode 2012-2015, maka sesuai Anggaran 
Rumah Tangga AAIPI pemilihan DPN yang baru dilakukan 

melalui kongres. Kongres dimulai dengan sidang pengesahan kuorum. 
Sidang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yang terdiri dari 
Ketua: Daryanto (Inspektur Jenderal Kemendikbud), Wakil Ketua: 
Alexander Zulkarnain (Inspektur III Itjen Kemenkeu), dan Sekretaris: Sri 
Penny Ratnasari (Kapusbin JFA BPKP).

Sidang dibuka oleh Pimpinan SIdang Sementara Bapak Daryanto. 
Dalam pasal 16 ayat 5 Anggaran Rumah Tangga, ”Kongres dianggap 
sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa. 
Apabila sebulan menjelang konres, setelah undangan pertama 
ternyata jumlah anggota biasa yang mendaftar tidak memenuhi 
kuorum, makan Panitia Pelaksana Kongres mengirimkan undangan 
kedua. Setelah pengiriman undangan kedua, kongres dinyatakan sah 
dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum”.

Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga menyebutkan bahwa ”Anggota AAIPI 
adalah perorangan dan unit kerja APIP yang memenuhi persyaratan 
keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi AAIPI”. 
Sementara, pasal 3 Anggaran Rumah Tangga menyatakan bahwa 
”Anggota Biasa adalah:
a. Perorangan yang memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk 

melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang ebrlaku dan 
mendaftar menjadi anggota AAIPI

b. Seluruh unit kerja APIP otomatis menjadi anggota AAIPI.”

Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar menyatakan bahwa ”Pengurus AAIPI 
disebut Dewan Pengurus Nasional yang dipilih dan disahkan melalui 
kongres”. Dewan Pengurus Nasional terdiri dari anggota eksekutif 
tetap dan anggota eksekutif tidak tetap. Anggota eksekutif tidak tetap 
dipilih dan ditetapkan oleh Kongres sebanyak 10 (sepuluh) unit kerja 
terdiri atas: APIP Pusat 7 (tujuh) unit kerja, mewakili APIP Provinsi 1 
(satu) unit kerja, mewakili APIP Kabupaten 1 (satu) unit kerja, dan 
mewakili APIP Kota 1 (satu) unit kerja.

Undangan pertama Kongres telah disampaikan ke Pimpinan APIP dan 

Ketua Umum AAIPI Wilayah melalui surat Ketua Umum 
DPN AAIPI Nomor:S-192/AAIPI/2015 tanggal 13 Agustus 
2015 tentang pemberitahuan Konferensi dan Kongres 
AAIPI. Undangan Kedua mengenai pemberitahuan 
rencana Kongres dan Konferensi AAIPI telah 
disampaikan ke Pimpinan APIP dan Ketua Umum AAIPI 
Wilayah melalui surat Nomor: S-212/AAIPI/2015 tanggal 
22 September 2015.

Saat ini, jumlah peserta kongres adalah 800 peserta 
(sesuai daftar hadir). Dengan demikian, persyaratan 
kuorum untuk melaksanakan Kongres telah terpenuhi 
dan Kongres ini dinyatakan sah.

1. Pengesahan agenda dan tata 
tertib Kongres

2. Pemilihan Ketua Sidang Pleno 
Tetap

3. Penilaian laporan 
pertanggungjawaban DPN 
Periode 2012-2015

4. Pemilihan anggota eksekutif 
tidak tetap DPN periode 
2015-2018

5. Penutupan sidang

Pengesahan agenda dan tata 
tertib kongres disetujui oleh 
peserta kongres setelah 
dibacakan oleh Sekretaris 
Pimpinan Sidang Sementara. 
Acara dilanjutkan dengan 
pemilihan Ketua Sidang Pleno 
Tetap. Peserta kongres 
mengusulkan untuk memilih 
Ketua Pimpinan Sidang 
Sementara menjadi Ketua Sidang 
Pleno Tetap. Usulan tersebut 
diterima oleh Ketua, dan Ketua 
melengkapi Pimpinan Sidang 
Pleno Tetap dengan meminta 
kesediaan Saudara Alexander 
Zulkarnain sebagai Wakil Ketua 
dan Saudari Sri Penny Ratnasari 
sebagai Sekretaris.

Ketua Sidang Pleno Tetap 
melanjutkan acara Penilaian 
Laporan Pertanggungjawaban 
DPN periode yang lalu. 
Pertanggungjawaban 
disampaikan oleh DPN yang 
diwakili oleh salah satu anggota 
eksekutif tetap yaitu Dr. Binsar 
Simanjuntak (Deputi Bidang 
Pengawasan Instansi Pemerintah 

Bidang Politik, Hukum, Keamanan, 
Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan).

Setelah mendengar laporan 
pertanggungjawaban DPN, seluruh peserta 
kongres dapat menerima 
pertanggungjawaban tersebut. 

Acara selanjutnya adalah pemilihan anggota 
eksekutif tidak tetap. Pemilihan anggota 
eksekutif tidak tetap dilakukan secara online 
melalui situs AAIPI dengan alamat aaipi.or.id. 
Voting dilakukan selama 1 bulan mulai 
tanggal 23 September sampai dengan 19 
Oktober 2015. Hasil voting menunjukkan 
anggota eksekutif tidak tetap terpilih adalah 
sebagai berikut.
1. Inspektorat Jenderal Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan
2. Inspektorat Jenderal Kementerian 

Kesehatan
3. Inspektorat Jenderal Kementerian 

Pertanian

4. Inspektorat Jenderal Kementerian 
Perhubungan

5. Inspektorat Jenderal Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6. Inspektorat Utama Kementerian 
PPN/BAPPENAS

7. Inspektorat Jenderal Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat

8. Inspektorat Provinsi Jawa Barat
9. Inspektorat Kabupaten Jombang
10. Inspektorat Kota Palembang

Setelah melihat hasil voting, seluruh 
peserta kongres dapat menerimanya. 
Dengan terpilihnya anggota eksekutif 
tidak tetap, maka berakhirlah acara 
kongres AAIPI yang pertama.

Untuk e�siensi waktu, anggota DPN 
yang baru menyelenggarakan rapat 
yang pertama untuk menetapkan Ketua 
Umum DPN dan Para Ketua Komite. Hasil 
rapat tersebut adalah sebagai berikut.

KONGRES

Daryanto
Inspektur Jenderal Kemendikbud

AGENDA KONGRES
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1. Inspektur Jenderal
2. Sekretaris Jenderal
3. Ketua Umum AAIPI

Roberth Gonijaya  19670530 198802 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Sofandi Ari�n  19611021 198802 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Achmad Saefudin  19561105 197712 1 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Euis Fatimah  19581212 198210 2 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Sri Penny Ratnasari  19570527 198303 2 001 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
C.M. Susetya  19630912 198503 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Raida   19650916 198603 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Imam Tofani  19670411 198803 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Ari Su�anto  19660712 198703 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
R. Basoeki Fadjar H.  19700525 199103 1 003 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Iwan Kurniawan  19730710 199302 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Parningotan Simatupang 19640101 198503 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Arief Ismail  19850825 200701 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Soma Somantri  19640818 199103 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Cipto Hadi Prayitno   19650724 199003 1 004 Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Lucky Kristiawan   19840731 201012 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Koordinator PMK
Sofyan Antonius  19671207 198803 1 002 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Rini Wartini  19690416 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 199003 2 001 
Eddy Rachman  19590605 198012 1 005 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sigit Satrio Wibowo  19740718 199402 1 001 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Suryani Wardah  19641126 198503 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Sabam L. P. Sinurat  19810813 200901 1 005 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Eko Heru Laksono  19831220 200701 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Awan Gundita  19850830 200701 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Yoga Firmanaji  19830815 200412 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Ose Puji Nurhayat  19881009 201012 2 004 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Jeni Nurwijaya  19870502 200812 1 003 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Aditya Kurnia  19890602 201012 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Novia Ramadhan  19920318 201310 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Dhika Pungky Ranisa  19911108 201402 2 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Khairunnisa  19921101 201411 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Satria Adi Nugraha  19920522 201411 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Lut�a Susanti  19841228 201012 2 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Ervian Prasetyo  19880508 200912 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Hadi Gunawan Siahaan 19880727 200812 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Su�yan Hariri  19911125 201411 1 003 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Iis Setiani   19910818 201411 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Ahmad Ghufron  19710415 199302 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Etti Dyah Widyati  19651209 198603 2 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Fitriyani   19670111 198703 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Yudi Armizan  19720524 199302 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Wiyoso Tranggono  19651011 198603 1 003 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Budi Prayitno  19650514 198603 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Tri Achmadi  19730220 199303 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Yudhy Haryantho  19720202 199803 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
R. Patrick W.  19630124 198403 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Ludovikus Agwin Primana 19870625 200812 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Dianita Wahyuningtyas 19870619 201012 2 004 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Putra Kusumo Bekti  19890203 200812 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Ila� Rani Yoasti  19941128 201411 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Chaled Mawardi Ansyari 19860313 200812 1 003 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Maria Cicilia Kinanti R. A. 19861009 201012 2 003 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Guindra Pramudi Nugraha 19890801 201212 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Disqa Ardityasari  19871228 200710 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Delima Frida Primadhani 19850614 200901 2 004 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Muhammad Azamuddin 19910731 201310 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Reza Darmawan  19911108 201310 1 004 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Rahmawati Setyaningsih 19830219 201012 2 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Yopita Br. Karo Sekali  19910915 201411 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Putu Chandra Anggiantara 19910721 201310 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Arfan Sahrul Ramadhan 19910413 201310 1 003 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Panji Pradana Putra  19920223 201411 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Yohana Tiara Eka Putri 19900114 201502 2 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Hendaryati  19640317 198503 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Dede Mulyani  19600729 198203 2 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Sidqullisan Akmilul Fahmi 19911018 201310 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Ananda Anggara S.  19910516 201310 1 003 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Mohamad Rizal Malahim 19920529 201411 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Dio Virgiawan  19920326 201411 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Fadhlul Rahman N.  19911002 201411 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Andre Surya Wijaya  19920216 201411 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Zahro Fathoni  19910612 201310 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Nydia Rahmania  19920110 201411 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
M. Maulana Rheza  19920908 201310 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Surya Primazis  19910918 201310 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Tri Wahyuningsih  19920303 201411 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Suryanto   19650319 199303 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Mahardika Prihantono 19880821 201502 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Argo Satria Widagdo  19921226 201411 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Fariz Rosoel  19930215 201411 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Dedy Septiawan  19880904 200812 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Widiastuti   19900422 201212 2 004 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Leviadi Pangaribuan  19901010 201310 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Muhammad Famungkas 19910930 201310 1 005 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Asep Subhi  19920726 201411 1 005 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Rut Siska Erlita Wibowo 19881013 200710 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Eli Susiani Br Ginting  19910330 201310 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Najihah Nabdlotul Huda 19910525 201411 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Sadhitya Pratomo  19910629 201310 1 005 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Noor Al�an Ma'ruf  19910603 201310 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Reza Ahmada  19900810 201310 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Willy David Morison Manik 19910904 201310 1 005 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Pramadita Yulianasari Astuti 19910710 201310 2 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Anita Yakub  19920901 201502 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Riska Widya Ningrum  19920606 201411 2 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Anisa Siselia Mulyasari 19920713 201411 2 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Arif Bintarto Yuwono   19710912 199703 1 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Welem Ganap  19591118 198310 1 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Anwari   19621005 198209 1 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Hufron Purwanto  19610505 198401 1 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Pengarah :

Ketua  :
Wakil Ketua I :
Wakil Ketua II : 
Wakil Ketua III :
Wakil Ketua IV :
Koordinator : 
Tim Kerja

Tim Kerja Bidang : 
Materi

Tim Kerja Bidang : 
Penyelenggara:
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Sopian A.D.  19580507 198110 1 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Sulistyo   19650124 198310 1 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Emmanuel Agust Hartono 19700803 199103 1 003 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Juliandi Ricardo Sipayung 19740720 199402 1 003 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Dudung Rudi Hendratna 19700622 199103 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Ade Saepuloh  19700620 199103 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Sumarsono  19711221 199303 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Ramadifta Thariq Asadha 19900622 201310 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Arief Anwar Hidayat  19910601 201310 1 003 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Wira Jeffris Oktaromi  19901020 201310 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Wardjianto  19680324 198912 1 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Wahyuni Saptaningsih 19680507 199703 2 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Endah Mulyati  19760426 199903 2 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Arif Pamuji Nugroho  19890818 201212 1 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Agung Ardhianto  19690806 199603 1 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Rizwan Pribhakti  19731202 199903 1 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Rezha Sahhilnyamran  19850918 200901 1 003 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Dina Anandita  19770530 200212 2 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Danu Sandjoyo  19830114 200701 1 001 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
M. Sandri Merizanta  19710329 199703 1 001 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Pilar Wirotama  19831227 200901 1 006 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Protokol Istana
Protokol Istana
Protokol Istana
Protokol Istana
Protokol Istana

Renowidya  19620611 198402 2 003 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Syarifuddin  19800916 200212 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Hadi Su�yanto  19821229 200602 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Okky Rizky Pratama  19901031 201310 1 001 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Zakky Yoga Adhi Pratama 19910520 201310 1 002 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Tria Priadi   19920218 201411 1 001  Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Tim Kerja Bidang  :
Humas dan Protokoler

Tim Kerja Bidang :
Keuangan
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