
 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa hasil Total jawaban responden 

sebanyak 5881, menunjukan total jawaban responden berada pada nilai 

antara 5222,7 - 6451,5 yaitu termasuk pada kriteria memadai. Artinya 

Direktorat Pengawasan  Intern telah memadai untuk pencegahan 

terjadinya kecurangan pada Bank Indonesia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Direktorat Pengawasan Intern, 

Bank Indonesia Jakarta Pusat, disampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai 

berikut: 

5.1. Kesimpulan. 

1) Pelaksanaan independensi Direktorat Pengawasan Intern, Bank Indonesia 

memadai, namun perlu ditingkatkan lagi, karena independensi adalah 

sikap yang tidak memihak dan tidak terpengaruh yang harus mutlak 

dimiliki, agar Pengawas  tidak bias dalam melaksanakan aktivitas 

auditnya. 



 

 

2) Tanggung jawab dan kewenangan audit sudah sangat memadai. 

3) Kemampuan profesional / kompetensi pegawai Direktorat Pengawasan 

Intern, berdasarkan penelitian menunjukkan hasil yang cukup memadai, 

namun perlu pengembangan/improvement yang berkelanjutan agar 

pengetahuan selalu up to date dengan keadaan terkini. 

4) Ruang lingkup audit setelah diteliti ternyata sangat memadai. Hal ini 

menunjukan Direktorat Pengawasan Intern  sudah dapat melaksanakan 

semua tugasnya dengan baik. 

5) Mengenai survey pendahuluan atau entry meeting, Direktorat Pengawasan 

Intern sudah mendapatkan gambaran yang memadai atas satuan kerja yang 

diaudit. Beberapa masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan Direktorat 

Pengawasan Intern   adalah kurangnya profil tentang Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia, dan atau Kantor Cabang Bank Indonesia, dan kurangnya 

pemetaan proses bisnis maupun risiko dari Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia, dan Kantor Cabang Bank Indonesia. 

6) Pelaksanaan audit di Bank Indonesia menunjukan hasil yang sangat 

memadai, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Direktorat 

Pengawasan Intern  di Bank Indonesia sudah sangat  memadai. Direktorat 

Pengawasan Intern   sudah melakukan tugas dengan baik, dan melakukan 

audit sebagaimana yang dibutuhkan. 

7) Kondisi di Bank Indonesia sudah memadai dan memenuhi persyaratan 

agar fraud dapat ditemukan. 

8) Ruang lingkup Direktorat Pengawasan Intern sudah memadai untuk 

ditemukannya fraud. DPI selalu melaksanakan pemeriksaan walaupun 

biayanya tinggi, dan DPI pun mampu mendapatkan informasi yang 

sensitif tentang terjadinya fraud. 

9) Mengenai pendekatan audit, Direktorat Pengawasan Intern   cukup 

memadai untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya, 

dan dalam pengevaluasian informasi. 



 

 

10) Pengawasan tidak langsung di Bank Indonesia cukup efektif dan cukup 

memadai, terutama untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut yang telah 

disepakati dalam exit meeting, dan juga dalam memantau satuan kerja 

secara aktif melalui dokumen, maupun data elektronis. 

11) Jasa konsultasi SPIN di Bank Indonesia telah memadai. Hal ini berarti 

Jasa konsultasi SPIN sudah berfungsi dengan  baik dalam membantu 

satuan kerja dalam meningkatkan dan mengevaluasi Sistem Pengendalian 

Intern satuan kerja. Jasa konsultasi SPIN juga dapat berfungsi dalam 

penilaian risiko satuan kerja. 

12) Control Self-Assessment di Bank Indonesia menunjukan hasil yang 

memadai. Hal ini menunjukan bahwa CSA sudah dilaksanakan, dengan 

cukup baik dan dalam merencanakan obyek workshop CSA, Direktorat 

Pengawasan Intern  selalu mempertimbangkan permintaan dan saran dari 

satuan kerja lainnya. 

 

5.2. Saran Dan Rekomendasi. 

1) Sebaiknya dalam melaksanakan Audit Khusus, auditor yang 

mengumpulkan data/barang bukti dan  yang melakukan wawancara 

dengan terduga pelaku adalah orang yang sama.  

2) Perlu dibuat peraturan yang lebih mengikat dan tegas tentang kewajiban 

penyerahan dokumen, data, dan peraturan tentang penyusunan dokumen 

dimana satuan kerja harus menyerahkan dan melaporkan semua 

dokumennya secara lengkap dari awal hingga akhir.  

3) Untuk penyimpangan di bidang logistik, DPI dapat meminta satuan kerja 

atau melaksanakan sendiri aktivitas berupa: benchmarking, pemeriksaan 

fisik, pengujian terhadap peserta tender, fiktif dan tidaknya peserta 

tender, dan menguji kualitas pengadaan barang. 



 

 

4) Untuk penyimpangan di bidang kas dan logistik, cara yang paling efektif 

adalah dengan surprise audit dan surprise check yang dapat dilakukan 

DPI kepada satuan kerja terkait. 

5) Perlu buat peta risiko dan proses bisnis untuk seluruh auditee, terutama 

untuk Kantor Cabang Bank Indonesia, dan Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia. 

6) Untuk menjaga independensi, sebaiknya pegawai DPI (dan atau satuan 

kerja lainnya) selalu melaporkan gratifikasi ( bila ada) kepada atasannya. 

7) Untuk masalah penyamaan presepsi antara satuan kerja dan DPI, 

sebaiknya perbedaan presepsi dapat didiskusikan di level kepala satuan 

kerja, atau bahkan di level Deputi Gubernur dan atau Gubernur, tetapi 

lebih baik apabila pihak DPI dan satuan kerja berembuk, berdiskusi 

bersama untuk menetapkan risiko, dalam hal konsultasi SPIN, Control 

Self-Assessment, maupun terdapat masalah lainnya. 

8) Sebaiknya DPI mengadakan improvement yang berkelanjutan, agar 

pengetahuan pegawai DPI selalu up to date dengan keadaan terkini, 

mengetahui  jenis-jenis kecurangan yang terbaru, dan teknik-teknik 

terbaru. Selain itu perlu juga perlu adanya  mewajibkan seorang  auditor 

untuk memiliki sertifikat profesi  sebagai pengawas intern. 

9) Dalam menghadapi fraud, DPI dapat memfokuskan diri pada: 

pendeteksian dini, pencegahan, investigasi, dan inforcement  untuk 

tindakan hukumnya. 

 

 

 

 

 

 

 


