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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi fakta secara empiris mengenai pemaknaan,
rekontruksi tindakan terhadap dilema etis yang menimpa auditor internal pemerintah daerah pada
inspektorat provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendengakatan studi
fenomenologi. Penelitian ini juga
menggunakan Paradigma Interpretif untuk memahami,
mendeskripsikan, dan menjelaskan realitas dari dilema etis yang di alami auditor Internal pemerintah
daerah.
Hasil penelitian yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah di temukan bahwa terdapat dilema
etis Auditor Internal pemerintah daerah ketika melakukan proses audit dimana dilema itu adalah
dilema yang di pengaruhi oleh individu auditor itu sediri berupa tekanan dari obrik, sevis, kerabat
yang menjadi obrik. Disamping itu terdapat dilema pada struktur dilingkungan auditor internal
berupa tekanan atasan, faktor kurangnya sumberdaya manusia dan waktu yang sempit untuk
digunakan untuk mengaudit. Kesadaran spiritual adalah kesadaran utama yang dijadikan fondasi
untuk tetap bertindak etis, melahirkan keadaran yang lain yaitu kesadaran sosial, keadaran hukum,
kesadaran profesi yang juga merupakan fondasi bagi auditor untuk berada pada Idealisme dan
bertindak etis.
Keywords : Auditor Internal, Dilema Etis, Fenomenologi, Paradigma Interpretif, Inpektorat
Sulawesi Tenggara

1. PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi merupakan bagian yang
perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan good
government governance. Hal ini bertujuan untuk
menciptakan
birokrasi
pemerintah
yang
profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur negara (Reynolds, 2000). Mardiasmo
(2005) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek
utama
yang
mendukung
terwujudnya

pemerintahan yang baik (good governance) yaitu
pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.
Demi mewujudkan good government itulah,
penyelenggaraan pemerintahan melalui auditor
internal yang disebut Aparatur Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) membutuhkan pengawasan
yang efektif dan efisien agar roda pemerintahan
berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
sebelumnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8
Tahun 2009 perubahan Permendagri Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
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Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah pada pasal 1 (4) peraturan tersebut
disebutkan
bahwa
pengawasan
atas
penyelenggaraan pemerintah daerah adalah
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perUndang- Undangan. Mengingat
perannya yang sangat penting ini, auditor internal
pemerintah harus memiliki dasar etika yang kuat
agar dalam profesinya seorang auditor senantiasa
bertindak etis.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
inspektorat merupakan badan yang menjadi
ujung tombak peningkatan akuntabilitas dan
transparansi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan suatu daerah. Namun dalam
prakteknya, auditor seringkali mengalami
kendala-kendala yang membuat ia dilema saat
harus membuat keputusan etis (Larkin, 2000;
Goodwin dan Yeo, 2001; Thompson, 2003). Hal
ini seperti diungkapkan oleh Mindharto (2009)
bahwa auditor seringkali menghadapi dilema
etika saat melakukan pemeriksaan. Dilema etis
yang sering dialami auditor menyangkut split
loyalty, kesenjangan ekspektasi dan konflik
kepentingan antara berbagai pihak (Woodbine
dan Liu, 2010).
Ketika melihat secara regional, peneliti
memperoleh pengakuan dari salah seorang
auditor internal pemerintah di Inspektorat
Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan
bahwa idealisme dan independensi seorang
auditor internal itu perlu dipertanyakan.
Pasalnya, disatu sisi auditor dituntut profesional
sesuai dengan kode etik auditor. Akan tetapi,
disisi lain banyak faktor yang menjadi
penghalang terlebih ketika itu berkaitan dengan
konsumsi publik. Akibatnya idealisme itu
semakin jauh. Berikut ini sekelumit pernyataan
dari auditor tersebut: “ jadi kita ini pemeriksa
kayak serba salah di satu sisi terikat dengan
regulasi dan idealisme, namun disisi yang lain
ketika ada kejanggalan kita harus kasi soft
(benar) itu laporan. Jadi kita agak susah.
Disamping itu pula kalau atasan yang terkait
sudah barang tentu harus dikasi baik itu hasil
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pemeriksaan
(dengan
wawancara 13-10-2017).

ekspresi)”.

(Hasil

Sebagai umpan balik terhadap isu dan persoalan
yang telah diuraikan di atas dan mengingat
pentingnya peranan auditor dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik, maka penulis tertarik
dan melihat penting untuk menjadikan
permasalahan ini sebagai bahan penelitian dalam
rangka memunculkan sikap tegas oleh auditor itu
sendiri. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji
secara mendalam dilema etis yang dialami
auditor internal pemerintah di Inspektorat
Provinsi Sulawesi Tenggara baik sisi pengaruh
eksternal maupun internal auditor itu sendiri
dalam menjalankan pemeriksaan (audit) serta
langkah-langkah apa yang diwujudkan auditor
untuk memecahkan dilema etis. Disamping itu,
selain sebagai bagian dari koreksi bentuk kode
etik, penelitian ini juga diharapkan bisa mencoba
menggali kesadaran yang dalam dari auditor
internal pemerintah dalam memberikan suatu
keputusan.
Tujuan
penelitian
dimaksudkan
untuk
mendapatkan
potret
pemahaman,
serta
pemaknaan mengenai bentuk situasi dilema etis
yang dihadapi oleh auditor internal pemerintah
dalam menjalankan tugas-tugas pemeriksaan
(audit) serta tindakan yang dilakukan auditor
internal pemerintah dalam memecahkan dilema
etis saat menjalankan tugas tersebut.
Dari penelitian-penelitian yang telah ada,
sepanjang pengetahuan peneliti, masih relatif
jarang penelitian di Indonesia yang secara khusus
mengangkat masalah dilema etis terhadap auditor
pemerintah sebagai topik. Padahal, eksplorasi
lebih mendalam mengenai dilema etis dan situasi
dilematis yang dialami oleh auditor internal
pemerintah saat menjalankan pemeriksaan dapat
memberikan gambaran nyata sebagai informasi
berharga bagi proses audit. Inilah yang akan coba
diungkap dalam penelitian ini. Penelitian ini akan
dilakukan dengan pendekatan paradigma
interpretif studi fenomenologi.
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2. TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian audit lainnya menurut Soekrisno
Agoes (2012:4), auditing adalah suatu
pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis
oleh pihak yang independen terhadap laporan
keuangan yang telah disusun oleh manajemen
beserta catatan-catatan pembukuan dan buktibukti pendukungnaya dengan tujuan untuk
memberikan pendapat mengenai kewajaran
laporan keuangan tersebut.
Berdasarkan definisi-definisi auditing tersebut,
dapat dilihat beberapa hal penting terkait dengan
definisi auditing, di mana yang diperiksa adalah
laporan keuangan yang telah disusun oleh
manajemen beserta catatan-catatan pembukuan
dan pendukung-pendukungnya. Pemeriksaan
dilakukan secara kritis dan sistematis sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan,
pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang
kompeten dan independen yaitu oleh akuntan
publik. Tujuan dari pemeriksaan oleh akuntan itu
sendiri yaitu untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan yang
diperiksa agar dapat memberikan informasi yang
dapat dimanfaatkan oleh para pemakai laporan
keuangan (Sri Hasanah, 2010).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria
jabatan fungsional keahlian dan jabatan
fungsional ketrampilan memiliki etika profesi
yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika
profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah
yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan
dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh
pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya.
Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia
(disingkat KE-AIPI) disusun sebagai pedoman
perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan
bagi pimpinan APIP
dalam mengevaluasi
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perilaku auditor intern pemerintah. Auditor
intern pemerintah diharapkan menerapkan dan
menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai
berikut:
Integritas
Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang
menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga
memiliki potensi dan kemampuan yang
memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
Integritas auditor intern pemerintah membangun
kepercayaan dan dengan demikian memberikan
dasar
untuk
kepercayaan
dalam
pertimbangannya.
Integritas
tidak hanya
menyatakan kejujuran, namun juga hubungan
wajar dan keadaan yang sebenarnya.
Objektivitas
Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak
dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi
atau golongan dalam mengambil putusan atau
tindakan.
Auditor
intern
pemerintah
menunjukkan objektivitas profesional tingkat
tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi,
dan mengkomunikasikan informasi tentang
kegiatan atau proses yang sedang diaudit.
Auditor intern pemerintah membuat penilaian
berimbang dari semua keadaan yang relevan dan
tidakdipengaruhi
oleh
kepentingankepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam
membuat
penilaian.
Prinsip
objektivitas
menentukan kewajiban bagi auditor intern
pemerintah untuk berterus terang, jujur secara
intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.
Kerahasiaan
Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang
dipercayakan kepada seseorang agar tidak
diceritakan kepada orang lain yang tidak
berwenang mengetahuinya. Auditor intern
pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan
informasi
yang
diterima
dan
tidak
mengungkapkan informasi tanpa kewenangan
yang tepat, kecuali ada ketentuan perUndangUndangan atau kewajiban profesional untuk
melakukannya.
Kompetensi
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik
yang
dimiliki
oleh
seseorang,
berupa
pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
jabatannya.
Auditor
intern
pemerintah
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menerapkan
pengetahuan,
keahlian
dan
keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan
dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.
Akuntabel
Akuntabel
adalah
kemampuan
untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah
wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas
kinerja dan tindakannya kepada pihak yang

3. METODE PENELITIAN
Fenomenologi Sebagai Upaya Mamahami
Adanya Dilema
Paradigma yang sesuai untuk memahami dan
mengeksplorasi dilema etis auditor internal
pemerintah di Inspektorat Provinsi Sulawesi
Tenggara adalah paradigma interpretif.
Paradigma
ini
juga
disebut
dengan interaksional subjektif (Macintosh,
1994). Paradigma interpretif lebih menekankan
pada makna atau interpretasi seseorang
terhadap sebuah simbol (Creswell, 2007).
Tujuan penelitian dalam paradigma ini adalah
memahami atau memaknai dan kemudian
menginterpretasikan pemaknaan tersebut.
Paradigma interpretif memiliki beberapa
pendekatan yang terdiri dari fenomenologi,
interaksionisme simbolik, etnometodologi, dan
hermeneutika (Burrell dan Morgan, 1979;
Moleong, 2005; Saladien, 2006; Kuswarno,
2009). Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian adalah pendekatan fenomenologi.
Secara umum penelitian fenomenologis
bertujuan untuk mengklarifikasi situasi yang
dialami dalam kehidupan seseorang sehari-hari.
Fenomenologi
berusaha
mendeskripsikan
sebagaimana gejala itu menampakkan dirinya
pada pengamat. Gejala yang dimaksud adalah
baik gejala secara lansung yang bisa diamati
oleh pancaindra maupun gejala yang bisa
dialami, dirasakan dan diimajinasikan atau
dipikirkan oleh si pengamat tanpa perlu ada
referensi empirisnya.
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memiliki hak atau kewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.
Perilaku Profesional
Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang
merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi
atau orang yang profesional di mana memerlukan
kepandaian khusus untuk menjalankannya.
Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak
dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi
yang baik dan menahan diri dari segala perilaku
yang mungkin menghilangkan kepercayaan
kepada profesi pengawasan intern atau
organisasi.
Secara khusus, jenis pendekatan fenomenologis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
fenomenologi
eksistensial.
Fenomenologi
eksistensial ini merupakan salah satu cabang dari
studi fenomenologi yang membahas tentang
eksistensi dari kejadian atau benda yang
kongkrit, meliputi gejala, pengalaman manusia
akan pilihan dan tindakan yang bebas dalam
sistuasi situasi konkrit (Creswell, 2007). Atau
dengan kata lain fenomenologi eksistensial
penentuan pengertian gejala yang terjadi sangat
tengantung pada individu, di sebut juga dengan
refleksi individual dalam rangka menemukan
kebenaran
(Hussrel,1997).
Menggunakan
pendekatan ini, peneliti ingin mengeksplorasi
esensi fenomena berdasarkan kesadaran individu.
Pendekatan ini meyakinkan peneliti untuk dapat
memahami dilema etis auditor internal
pemerintah secara mendalam melalui kesadaran
murni auditor sebagai aktor yang terlibat dan
mengalami fenomena.
Diharapkan, dengan
menyelami titik kesadaran aktor tersebut dapat
diperoleh gambaran nyata atas realitas dilema
etis.
Penelitian ini mencoba untuk mengambil lokasi
di Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara.
Alasan pemilihan lokasi ini adalah: pertama,
penelitian yang menggunakan auditor pemerintah
khususnya auditor Inspektorat sebagai objek riset
masih di dominasi oleh penelitian dengan
paradigma non positivistik. informan dalam
penelitian ini terdiri dari auditor (memiliki
jabatan dalam penugasan sebagai Anggota Tim,
Ketua Tim dan Pengendali Teknis), Kepala
Bidang/Inspektur Pembantu Wilayah selaku
Corresponding Author: Supriyadi| 48

Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)
Volume 4, Nomor 1 (2), Tahun 2019
Page: 45-56
http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP

Pengendali Mutu serta Sekretaris yang
sebelumnya pernah berprofesi sebagai seorang
auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi
Tenggara.
Teknik Analisis
Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan
dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai
akhir penelitian. Analisis data merupakan proses
pelacakan dan pengaturan secara sistematis
transkip-transkrip wawancara, catatan lapangan,
dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat
menyajikan temuannya. Analisis data melibatkan
penginterpretasian maupun pengorganisasian
data yang telah diperoleh peneliti, hingga
pengungkapan hal-hal yang penting dan
penentuan apa yang dilaporkan.
Menurut Basrowi dan Suwandi (2008), reduksi
data merupakan proses pemilihan, pemusatan
perhatian, pengabstrakan dan pentranformasian
data kasar dari lapangan. Fungsinya untuk
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi
sehingga interpretasi dapat ditarik.
Reduksi data yang dilakukan peneliti, yaitu:
Pengkodean (data coding).
Dalam penelitian ini, data-data yang telah
dikumpulkan diorganisir ke dalam format yang
memungkinkan untuk dianalisis atau yang biasa
dikenal dengan istilah organisasi data, yaitu
dengan menentukan kategori, konsep, tema dan
pola (pattern) dari data-data tersebut.
Strauss dan Corbin (2003) juga menyatakan
bahwa coding berguna untuk menyajikan data
agar lebih bermakna dan mudah dipahami.
Terdapat 3 langkah dalam coding, antara lain:
Open Coding. Di dalamnya, peneliti berupaya
menemukan selengkap dan sebanyak mungkin
variasi data yang ada, termasuk di dalamnya
perilaku subjek penelitian, hingga situasi sosial
lokasi penelitian.
Axial Coding. Pada tahap ini, hasil yang
diperoleh dari open coding diorganisasi kembali
berdasarkan kategori masing-masing untuk
dikembangkan ke arah proposisiproposisi. Juga
dilakukan analisis hubungan antar kategori.
Selective Coding. Pada tahap ini, peneliti
menggolongkan kategori menjadi kriteria inti dan
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pendukung, serta mengaitkan antara kategori inti
dan pendukungnya, sehingga memudahkan
peneliti untuk melakukan interpretasi dan
analisis.
Interpretasi Data, yang dapat dilakukan dengan
cara Mencari Penjelasan Lainnya, Hasil
interpretasi kemudian dikaitkan dengan teori
yang ada sehingga interpretrasi tidak bersifat bias
tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut.
Menulis
Laporan,
Laporan
harus
menggambarkan dengan jelas dan rinci fenomena
yang diteliti. Harus koheren dengan ontology,
permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis
yang digunakan. Kutipan langsung digunakan
untuk menunjukkan emosi, perasaan, pandangan
dan interpretasi informan atas isu atau peristiwa
tertentu.
Sekilas Profil Dan Budaya Sosial Auditor Di
Inspektorat
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
Inspektorat
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
berlokasi area sekitaran perkantoran gubernur,
Bangunan instansi yang terletak sangat strategis
yaitu di darah perkantoran Sulawesi Tenggara
tidak jauh dari kantor gubernur Sulawesi
Tenggara Kota Kendari dengan mengadopsi
konsep bangunan arsitektur modern sehingga
membuat kantor ini terlihat lebih Elegant.
Selama kurang lebih sebulan peneliti hilir mudik
di
Inspektoat
bahkan
peneliti
sampai
mengadakan diskusi di kediaman informan.
Peneliti mencermati beberapa sisi dari aparatur
salah satu lembaga pengawas ini. Yang ada di
benak peneliti sebelumnya adalah yang namanya
lembaga pengawas itu cenderung cukup
“tertutup” tetapi setelah yang peneliti alami dan
cermati para aparatur di inspektorat cukup ramah
meski awal membawa surat peneliti terkesan
melihat proses administrasi yang cukup
merepotkan tetapi itulah bagian dari menjalankan
fungsi administrasi dalam sebuah instansi agar
data dan aktivitas di dalam lembaga tercatat
dengan baik. Budaya kerja yang memang saat itu
cukup sibuk tetapi para aparatur dari inspektorat
tersebut tetap menyempatkan untuk melayani
berbagai kepentingan orang yang masuk dengan
ramah.
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Bentuk Dilema Etis: Individu Yang
Menempatkan Auditor Internal Dalam
Dilema
Auditor menghadapi dilema etis dikarenakan
adanya persepsi dan konflik kepentingan dari
berbagai macam pihak yaitu kepentingan teman
akrab dan obrik serta persepsi obrik dan
masyarakat/publik terhadap kinerja auditor
internal pemerintah. Teman akrab dapat
membuat auditor sulit untuk mengambil
keputusan etis. Auditor tidak enak hati apabila
melaporkan kasus pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh teman sendiri. Namun jika tidak
dilaporkan, independensi dan obyektifltas akan
dikorbankan.
Tantangan yang dihadapi oleh auditor internal
pemerintah salah satunya berasal dari buruknya
persepsi obrik terhadap auditor. Sabenarnya,
auditor ingin bertindak secara profesional.
Tapi, auditor beranggapan bahwa sulit untuk
mewujudkan profesionalitas dalam pengawasan
jika obrik masih menganggap Auditor bisa
disuap. Selain itu, stigma masyarakat juga
menyulitkan posisi auditor untuk bertindak etis.
Auditor
merasa
sudah
melaksanakan
pemeriksaan dengan seharusnya tapi dianggap
tidak dapat memberikan hasil maksimal dalam
menjalankan pengawasan. Stigma masyarakat
ini meruntuhkan semangat auditor.
Selain hal-hal di atas, tekanan dari pimpinan
obrik juga merupakan situasi dilematis yang
dihadapi auditor. Pada saat melakukan audit,
auditor pernah mendapatkan tekanan untuk
tidak melaporkan temuan pemeriksaan yaitu
indikasi gratifikasi yang dilakukan oleh oknum
obrik yang di audit. Keadaan ini menimbulkan
dilema bagi auditor ketika harus memilih untuk
menutupi atau melaporkan indikasi temuan
gratifikasi tersebut. Materi adalah elemen lain
yang menjadi penyebab auditor mengalami
dilema etis. Auditor internal pemerintah
mengalami dilema saat mendapatkan servis dan
obrik.
Auditor sebenarnya ingin menolak pemberian
tersebut karena termasuk gratifikasi tetapi ada
kekhawatiran obrik akan tersinggung jika tidak
diterima. Ada auditor yang merasa bahwa
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jamuan makan saat pemeriksaan merupakan hal
yang lumrah berlangsung selama ini mengingat
bahwa menghormati tamu dengan menyajikan
jamuan makan tergolong adat istiadat timur.
Namun seringkali sebagai kompensasi atas
jamuan makan ini auditor adalah pihak yang
kemudian akan disalahkan ketika temyata obrik
terindikasi melakukan kesalahan. Obrik merasa
bahwa telah memberikan servis kepada auditor
jadi tidak semestinya auditor melaporkan
penyimpangan yang terjadi. Pada kondisi ini,
auditor dilanda kebimbangan dalam mengambil
keputusan karena sudah terlanjur menikmati
jamuan.
Auditor internal juga mengalami posisi
dilematis saat menerima tawaran uang dari
obrik. Memang, selama ini berdasarkan
pengakuan dari auditor belum tajadi karena
nominal uang yang ditawarkan terbilang kecil.
Jumlah uang yang ditawarkan tidak sebanding
dengan biaya operasional dan pendapatan yang
mereka terima. Namun, ketika jumlah uang
yang ditawarkan cukup besar, muncullah katakata masih mikir dari auditor. Saat itu, terjadi
pergulatan batin pada diri auditor apakah akan
menenima tawaran uang tersebut ataukah akan
menolaknya.
Dinamika Persoalan Struktur Dapat
Menjadi Dilema Etis Auditor
Temuan penyimpangan pada umumnya adalah
indikasi gratifikasi yang dilakukan oleh oknum
dalam SKPD yang di audit, seperti
penuturannya sebagai berikut: “Ada, kalau
tekanan untuk tidak melaporkan itu pernah,
karena awal-awal kita idealis saya pernah dulu.
Dulu saya dari obrik di kehutanan dulu
semacam gratifikasi, bahkan mau sampai ke
Polda.” (Bapak Haris, 15 Oktober 2018)
Dalam penuturannya. Haris menguraikan
bahwa temuan penyimpangan audit yang sudah
sering ia temui adalah gratifikasi yang
dilakukan oleh oknum-oknum dalam SKPD.
Berbagai kasus ini kemudian dilimpahkan
kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur
sebagai pimpinan tertinggi. Selanjutnya,
Gubernur yang akan mengambil keputusan
pemberian sanksi dan kewajiban terhadap
pelaku penyimpangan “ Yaa.. itu pada tatanan
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profesional. Pada faktanya kita ini auditor sama
kita tabrak tembok, apa lagi kalau periksa
kepala daerah yang punya power (ekspresi
sambil tersenyum)” (Bapak Haris, 15 Oktober
2018)
Kata “tabrak tembok” adalah kiasan yang
memberikan arti bahwa apa yang ada di
hadapan seseorang adalah sesuatu yang sangat
sulit bahkan perjalanan akan terhenti saat
menghadapi sesuatu tersebut. Interpretasi
profesi seorang dari kiasan itu terhadap profesi
seorang auditor adalah seolah-olah audior tidak
memiliki kekuatan dalam menghadapi atasan
atau kepala daerah sebagai pemangku
kebijakan.
Terkuak kenyataan bahwa lnspektorat Provinsi
Sulawesi Tenggara turut pula menghadapi
masalah kekurangan jumlah auditor, jika
dibandingkan dengan luas wilayah pemeriksaan
dan banyaknya SKPD yang menjadi obrik hal
ini tidak sebanding dengan kapasitas auditor
internal pemerintah di Inspektorat Sulawesi
Tenggara yang memang kita ketahui bersama
bahwa wilayah obrik sangat luas sehingga
secara otomatis membutuhkan SDM yang
memadai serta berkualitas dalam rangka
menunjang berlangsungnya kinerja Auditor saat
melakukan pemeriksaan.
Fakta mengenai gersangnya jumlah auditor ini
adalah berujung pada pelaksanaan pemeriksaan
yang sangat tidak efektif dari pemaparan
informan tadi menjelaskan bahwa ada rangkap
jabatan tugas didalam pemeriksaan yang tadiya
hanya akan menjalankan satu job description
ini kemudian bertambah harus merangkap
mejalankan itu semua. Hal ini tentu
menimbulkan dilema tersendiri bagi auditor
saat memeriksa di samping keterbatasan SDM
disisi yang lain auditor di tuntut untuk
menyelsaikan program pemeriksaan sesuai
dengan surat tugas yang di berikan. Selain
kekurangan tenaga fungsional pengawas,
terbatasnya
waktu
untuk
melakukan
pemeriksaan adalah faktor penunjang yang juga
merupakan hambatan yang dialami oleh auditor
seperti penuturan Haris: “Selain jumlah auditor
kurang, waktu juga. Sarana juga terbatas. Kita
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mau pergi (menjalankan tugas) harus
menggunakan mobil sendiri, tapi kita dituntut
profesional.’(Bapak Haris, 16 Otober 2018)
Auditor dihadapkan pada keadaan yang
dilematis ketika meluangkan waktu yang
dialokasikan untuk melakukan pemeriksaan
(audit) terbatas. Di satu sisi, auditor diharapkan
dapat memenuhi target pemeriksaan yang
tertuang dalam Program Ketja Pengawasan
Tahunan (PKPT). Masalah ini juga dijabarkan
oleh Maulidkepada peneliti dalam kutipan
berikut ini: ''Jangka waktu pemeriksaan
terbatas, belum lagi ditambah dengan jumIah
obrik yang banyak....''(Bapak Maulid, 22
Oktober 2018).
Kondisi demikian menyebabkan auditor harus
berkejar-kejaran
dengan
waktu
untuk
memenuhi
rencana
pemeriksaan.
Dikhawatirkan, demi memenuhi tuntutan
pekerjaan ini auditor akan menjalankan
pengawasan yang kurang maksimal sehingga
kesalahan/penyimpangan
tidak
dapat
diketahui/dideteksi dan akhimya akan berimbas
pada kualitas audit yang dihasilkan.
Intepretasi Wujud Kesadaran Auditor
Internal Pemerintah Daerah Sebagai Upaya
Menjawab Tantangan Dilema Etis
Menelisik lebih jauh berkaian dengan dilema
etis menimpa auditor dan upaya untuk mengatasi
dilema agar tidak menimpa auditor secara pribadi
sehingga muncul beberapa ungkapan yang
menggambarkan realitas bahwa bebrpa elemen
mampu membuat auditor itu kembali pada posisi
yang ideal dalam artian auditor kembali
memposisikan diri sebagaimana idealnya dengan
kesadaran spiritual yang mampu melahirkan
kesadaran kesadaran yang lain berupa kesadaran
hukum, sosial, dan profesi mambuat auditor
mampu bertidak etis. Tentu hal ini tidak
berlansung secara otomatis tetapi berbagai latar
belakang dari auditor itu sendiri yang juga
menentukan sejauh mana pemahaman dari
auditor itu sendiri dalam memmbangun
kesadaran spiritual. Kesdarah hukum tertuang
karena adanya rasa was was dari auditor ketika
terjadi permasalahan dalam hal pemerikasaan
yang suatu saat melibatkan KPK. Berbagai
kesadaran inilah menjadikan elemen pembentuk
sikap dari auidtor internal dapat berindak etis.
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Berprilaku
Etis
Sebagai
Komitmen
Mengakhiri Dilema Auditor
Dilema individu adalah dilema yang dialami
oleh auditor saat harus membuat keputusan etis
pada kondisi mendapatkan tekanan dari
berbagai pihak sebagaimana yang termuat
dalam penuturan Haris sebagai berikut : “Ada
lah kalau tekanan”

Lebih lanjut lagi Haris mengatakan “tapi
pada intinya kita harus profesional
independen sehingga tenang juga dalam
melakukan tugas” (Bapak Haris, 16
Oktober 2018).
Eksplorasi terhadap dilema etis auditor
internal pemerintah mengerucut pada suatu
kesimpulan bahwa terdapat dua dimensi
utama dilema etis yang dialami auditor
yaitu dilema individu dan dilema masalah
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struktur. Keberadaan dua dimensi dilema
ini merupakan realita yang tidak
terpisahkan dari aktivitas pengawasan
auditor. Dua dimensi dilema ini terikat
menjadi sebuah bentuk dilema etis yang
dialami auditor internal pemerintah.
Pada akhimya, dapat disimpulkan bahwa
perilaku etis dalam situasi dilematis akan
terwujud apabila auditor mendapatkan
dorongan dari dua sisi baik dari dalam diri
maupun lingkungan instansi/organisasi.
Tanpa dukungan dari instansi, auditor akan
sulit untuk bertindak etis walaupun
diinginkan karena tidak dapat dipungkiri
auditor bergantung kepada instansi sebagai
tempat menjalankan profesinya.

Dua Dimensi Dilema Etis Auditor Internal

Profesi auditor internal
Dilema individu

Dilema struktur

Sumber: Data diolah (2018)

Fondasi Lahirnya Prilaku Etis Bagi Auditor
Kesadaran spiritual
Kesadaran sosial

Kesadaran hukum

Keputusan individu auditor. Prilaku etis

Kesadaran profesi
Lingkungan instansi

Sebaliknya, betapapun besarnya
dukungan organisasi bagi terwujudnya
perilaku etis jika tanpa disertai dengan

kesadaran untuk bertindak etis yang
muncul dari hati nurani, perilaku etis tidak
akan tetwujud. Oleh sebab itu, perpaduan
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kedua hal ini adalah kombinasi panting
yang ditemukan untuk mengakhiri dilema
etis dan menghantarkan auditor internal

4. KESIMPULAN
Dilema individu menimpa auditor terjadi
disaat auditor mendapatkan perlakuan berupa
sevis dari obrik disini adalah pemberian materi
atau nonmateri saat pemeriksaaan terjadi
sehingga posisi auditor ingin menolak tetapi
disisi yang lain auditor merasa tidak nyaman
ketika menolak seperti jamuan makanan saat
pemeriksaan yang konsekuensinya berpengaruh
pada hasil akhir dari pemeriksaan.
Pada kondisi yang lain fenomena juga hadir
dalam lingkungan auditor dan mengalami dilema
saat mendapatkan posisi untuk mengaudit salah
satu pejabat daerah yang sejatinya adalah kerabat
bahkan keluarga dari auditor itu sendiri seorang
kepala desa yang kemudian auditor tidak
menyebutkan namanya. Peneliti mengambil
kesimpulan bahwa secara logika dilema akan
dialami oleh auditor apakah akan mengungkap
semua temuan jika terdapat kejanggalan dalam
pelaksanaan pemerintahan daerah. Lingkungan
eksternal
lainya
adalah
saat
auditor
mengganggap
bahwa
terdapat
persepsi
masyarakat/publik yang menganggap bahwa
auditor tidak memiliki kinerja atau tumpul dalam
melaporkan kasus- kasus besar, ketika stigma
publik yang buruk ini melekat maka menjadi
dilema bagi auditor yang sampai mempengaruhi
psikologi auditor.
Posisi dilema etis menimpa auditor adalah
kekecewaan menimpa auditor karena telah
memeriksa dengan profesional tetapi di posisi
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pemerintah pada tindakan etis sebagai jalan
yang benar.
yang lain ketika sampai di meja pimpinan
berbeda pandangannya. Kondisi-kondisi lain juga
mempengaruhi
auditor
adalah
mengenai
ketersediaan jumlah auditor yang terbatas
sehingga menjadi tumpang tindih dalam hal
pekerjaan secara otomatis kinerja dan kualitas
pemeriksaan tidak maksimal atau dengan kata
lain tugas menjadi keteteran. Disamping itu pula
waktu jenjang pemeriksaan yang cukup singkat
sehingga
menambah
kerumitan
dalam
pemeriksaan, tetapi disisi yang lain para auditor
di tuntut untuk profesional dalam melakukan
pemeriksaan. Inilah yang membuat dilema dalam
diri auditor.
Kesadaran spiritual yang hadir sebagai salah satu
pondasi elemen kesadaran yang membuat
perilaku auditor tetap pada posisi ideal dan etis
dalam bertindak dengan auditor mengingat
bahwa pertanggung jawabannya sampai pada
akhirat dan keberkahan pekerjaan karena
dorongan nilai-nilai agama. Sehingga perilaku
jujur dan bekerja dengan halal adalah dorongan
tersendiri bagi individu auditor tersebut,
berangkat dari kesadaran spritual ini menjadi
pemantik menimbulkan kesadaran kesadaran lain
dimana kesadaran sosial mengenai tanggung
jawab dan amanah dari masyarakat atau publik,
kesadaran profesi akan bekerja dengan
mengetahui tugas dan tanggung jawab profesi
sebagai seorang auditor. Kesadaran hukum
bahwa ada sanksi yang akan di terima sebagai
konsekuensi logis dari adanya tindakan tidak etis
yang melanggar hukum. Keberadaan lembaga
pengawas lain juga menjadi pengingat tersendiri
bagi auditor.
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