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D 

alam rangka mewujudkan good 

governance, clean government 

dan mendukung penyeleng-

garaan pemerintahan yang efek-

tif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih 

dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme perlu melakukan pengawasan dan 

pengendalian di bidang kepegawaian. Untuk 

melakukan pengawasan dan pengendalian di 

bidang kepegawaian, maka dibentuk jabatan 

fungsional kepegawaian salah satunya adalah 

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian 

(JFAK).  
 Menurut Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-

masi Birokrasi  Nomor 40 Tahun 2012 ten-

tang Jabatan Fungsional Auditor Kepega-

waian dan angka kreditnya, Jabatan Fungsion-

al Auditor kepegawaian adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak untuk melakukan 

kegiatan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada instan-

si pemerintah pusat dan daerah, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  
 Badan Standardisasi Nasional saat 

ini mempunyai 1 Auditor Kepegawaian 

Madya dan 1 CPNS Calon Auditor Kepega-

waian di unit kerja Inspektorat. JFAK masih 

terbilang baru di BSN. Pada hari Senin tang-

gal 4 November 2019 

bertempat di Ruang 

Rapat BSN 1, dil-

aksanakan pembahasan 

JFAK dengan 

mengundang narasum-

ber dari Instansi Pem-

bina JFAK yaitu Badan 

Kepegawaian Negara 

(BKN). Narasumber 

dari BKN yang hadir 

yaitu Ibu Briliant Si-

manungkalit. Beliau 

merupakan Auditor 

Kepegawaian Madya 

BKN yang bertugas di Direktorat 

Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian 

bidang formasi, pengadaan, dan pasca diklat. 

Beliau juga merupakan Wakil Ikatan Auditor 

Kepegawaian Republik Indonesia.                
 Pada kesempatan tersebut, Ibu Bril-

lian Simanungkalit menyampaikan bahwa 

Jabatan fungsional auditor kepegawaian 

berkedudukan sebagai pelaksana teknis di 

bidang wasdalpeg di lingkungan instansi 

pemerintah. Wasdalpeg merupakan seluruh 

proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, 

memantau dan melakukan tindakan korektif 

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan bidang kepegawaian yang dapat 

dilakukan secara regular, reviu, dan investi-

gasi. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Brillian 

Simanungkalit juga disampaikan mengenai 

rincian kegiatan JFAK sesuai jenjang jabatan.  
 Jabatan fungsional auditor kepega-

waian sangat diperlukan oleh instansi 

pemerintah, baik pusat maupun daerah, 

disamping jabatan fungsional lain yang ada. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan 

dan pengembangan jabatan fungsional auditor 

kepegawaian secara berkelanjutan untuk 

memastikan terselenggaranya pengawasan 

dan pengendalian pelaksanaan NSPK mana-

jemen kepegawaian ASN di instansi-instansi 

tingkat pusat, provisnsi dan kabupaten/kota. 

(DAH) 

Pembahasan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dengan BKN 

Daftar Isi : 

Desember 2019 

“Corruption is 
like a ball of 
snow, once it’s 
set a rolling it 
must 
increase.” 
 
 
Charles Caleb Colton 
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Pelantikan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Tahun 2019 

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Tertentu di Ruang Komisi Utama, Gedung BPPT 1. 

P 
ada hari Jumat tanggal 22 November 2019 

bertempat di Gedung BPPT II Jakarta Pusat, 

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), 

Bambang Prasetya melantik sejumlah pejabat 

baru di lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Pejabat 

yang dilantik sebanyak 9 orang yang terdiri dari pejabat 

pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas, 

serta 4 orang pejabat fungsional Pranata Humas. Salah 

satu pejabat pengawas yang dilantik yaitu Hanif Nur-

cholis, SE. Hanif Nurcholis, SE dilantik menjadi Kepala 

Subbagian Tata Usaha pada unit kerja Inspektorat BSN.  
 Hadir sebagai saksi pelantikan pejabat, Sekreta-

ris Utama BSN, Puji Winarni dan Deputi Bidang Penera-

pan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah. 

Pelantikan juga dihadiri oleh Deputi Bidang Akreditasi 

BSN Kukuh S. Achmad, Deputi Bidang Pengembangan 

Standar BSN, Nasrudin Irawan serta jajaran pejabat 

eselon 1-4 BSN. 
 Dalam prosesi pelantikan ini, Kepala BSN, Bam-

bang Prasetya menyampaikan ucapan selamat kepada 

pejabat yang baru dilantik. Bambang Prasetya juga 

menyampaikan harapannya agar pejabat yang baru dilan-

tik dapat amanah dalam mengemban jabatan serta dapat 

memanfaatkan jabatan sebagai wadah untuk meningkat-

kan kinerja. (DAH) 

Penyusunan PKPT Inspektorat BSN Tahun 2020 

P erubahan peran APIP sebagaimana yang telah dia-

komodir dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang juga 

sekaligus menjadi harapan penting kepada APIP adalah mem-

berikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, 

efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan 

peringatan dini (early warning system) dan meningkatkan 

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah dan memelihara serta meningkatkan 

kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah. 
 Sejalan dengan hal diatas, sekaligus untuk memen-

uhi tuntutan peningkatan kapabilitas APIP level 3 penuh, 

Inspektorat menuju Level 3, Inspektorat Badan Standardisasi 

Nasional mengadakan Pembahasan Penyusunan Program 

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis Risiko untuk 

Tahun Anggaran 2020. Kegiatan ini mengundang  Kasubdit-

was Iptekdikti Bapak Deny Sundara dan Auditor Madya 

Bapak Heru Setiawan dari Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) sebagai narasumber. Kegiatan ini dil-

aksanakan di Ruang Rapat Kenari BSN, Gedung Menara 

Thamrin Lt.6 pada Kamis, 28 November 2019.  
 Narasumber menjelaskan bahwa Penyusunan PKPT 

ini didasar-

kan pada 

h a s i l 

k e g i a t a n 

perencanaan 

Pengawasan 

B e r b a s i s 

R i s i k o 

(PPBR) dan 

k e g i a t a n 

E v a l u a s i 

Manajemen 

Risiko ber-

sama be-

berapa Unit 

K e r j a 

T e r k a i t . 

Dalam PKPT 

ini telah ditetapkan program/kegiatan Unit Kerja sebagai 

sasaran yang akan diaudit. Berdasarkan hasil Evaluasi Mana-

jemen Risiko Program/Kegiatan tersebut memiliki tingkat 

risiko yang paling tinggi. (MBS) 

Rapat Pembahasan Penyusunan PKPT Tahun 2020 



 

Page 3 Volume XII 

 

D 
alam rangka menjaga kon-

sistensi penerapan SNI 

ISO 9001:2015 Sistem 

Manajemen Mutu (SMM) di ling-

kungan Badan Standardisasi Nasion-

al (BSN), BSN mendapatkan Audit 

Surveillance SNI ISO 9001:2015 

dari Lembaga Sertifikasi Sistem Ma-

najemen Mutu PT Sucofindo 

(Persero). Audit eksternal ini telah 

dilaksanakan selama dua hari, pada 

Kamis-Jumat, 28-29 November 

2019 di Kantor BSN, Jakarta. 
 Audit dilakukan oleh Tim 

Auditor yang terdiri dari 6 orang 

yaitu Budhi Subagio, Vico Delta 

Frihannedy, Dian Indrawaty, Sukma 

Erlangga, Seto Kukuh, Gharyta Ratu 

Intan Permatasari Audit eksternal 

ini merupakan aktivitas penting bagi 

BSN untuk melihat efektivitas pen-

erapan sistem manajemen mutu dan 

untuk melakukan perbaikan secara 

berkelanjutan. 
 I n s p e k t o r a t  B S N 

mendapatkan jadwal audit pada 

tanggal 28 November 2019. Audit 

dilakukan oleh Budgi Subagio dan 

didampingi oleh Plt. Inspektur Ibu 

Puji Winarni, serta seluruh Auditor 

dan pegawai Inspektorat. 
 Adapun  Klausul SNI ISO 

9001:2015 yang yang diaudit sebagai 

berikut: Organizational roles, re-

sponsibilities, and authorities (5.3), 

Actions to address risks and op-

portunities (6.1), Quality objectives 

and planning to achieve them (6.2), 

People (7.1.2), 

Environment for 

the operation of 

p r o c e s s e s 

(7.1.4), Compe-

tence (7.2), 

A w a r e n e s s 

(7.3), Commu-

nication (7.4), 

D o c u m e n t e d 

I n f o r m a t i o n 

(7.5), General 

(9.1.1), Customer Satisfaction 

(9.1.2), Analysis and evaluation 

(9.1.3), Internal Audit (9.2), Non-

conformity and corrective action 

(10.2), Continual Improvement 

(10.3). 
 Diharapkan dengan dil-

aksanakannya audit eksternal oleh 

Sucofindo, Inspektorat BSN dapat 

segera melakukan tindakan perbai-

kan dan perbaikan berkelanjutan 

sehingga dapat meningkatkan mutu 

dan kinerja Inspektorat BSN. (DS) 

Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu 9001:2015 oleh Sucofindo 

Audit Eksternal dari Sucofindo ke Inspektorat BSN 

D asar hukum KSWP dimulai dari 

diterbitkannya Inpres No. 7 Tahun 

2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pem-

berantasan Korupsi. KSWP diatur lebih 

lanjut pada Perdirjen Pajak Nomor 43/

PJ/2015 tentang KSWP. Pada bulan No-
vember 2019 sudah memasuki pada Target 

Aksi PK B12 sampai dengan B24. 

Direktorat Jendral Pajak, Kementerian 

Keuangan dan Tim Stranas PK mengadakan 

Monitoring dan Evaluasi Implementasi 

KSWP dan Persiapan Pemenuhan Target 

Aksi PK B12 sampai dengan B24. Diadakan 

di The 101 Bogor Suryakencana, acara ini 

dihadiri oleh seluruh Kemneterian/

Lembaga yang sedan melaksanakan penera-
pan Sub-Aksi Stranas PK Konfirmasi Wajib 

Pajak (KSWP). 
  Dibuka dengan penyampaian Over-

view Implementasi KSWP pasca terbitnya 

PP Nomor 24 Tahun 2018 dari per-

wakilan Direktorat Potensi, Kepatu-

han dan Penerimaan. Kemudian 

dilanjutkan dengan sesi FGD terkait 

Evaluasi Pencapaian Target Aksi PK 

dan Komitmen pemenuhan target 

Aksi PK B12 sampai dengan B24 

mas ing -mas in g  Kementer i an /

Lembaga. 
 Tujuan dilaksanakan acara ini 

agar Kementerian/Lembaga dapat 

menyampaikan progres pelaksanaan 

penerapan KSWP di unit layanan 

yang telah ditunjuk. Selain itu Kemen-

terian/Lembaga dapat menyampaikan ham-

batan dalam pelaksanaan penerapan KSWP 

sehingga Tim Stranas dan Direktorat Jen-

dral Pajak dapat membentu memberikan 

solusi dengan kembali memberi penyulu-

han terkait penerapan KSWP sesuai 

dengan amanah Perpres No 54 Tahun 

2018. (Ra)  

 

Monev Implementasi KSWP di Bogor 

Monitoring dan Evaluasi Implementasi KSWP dan Persiapan Pemenuhan 

Target Aksi PK B12 sampai dengan B24 
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S 
alah satu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan 

hak dan kewajiban negara adalah melalui 
laporan keuangan. Oleh karena itu laporan 

keuangan sangatlah penting untuk disusun 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 
2010. Namun pada praktiknya, laporan keuangan terse-

but banyak dimanipulasi dan tidak sesuai dengan standar 
yang 

ber-
laku. 

Sa- lah 

satunya adalah ketidak sesuaian klasifikasi belanja. Hal ini 
dikarenakan ketidakpahaman pejabat dan pengelola keu-

angan terkait klasifikasi belanja. Kali ini saya akan men-
gulas lebih lanjut mengenai klasifikasi belanja berdasar-

kan beberapa peraturan yang berlaku. 
 Klasifikasi belanja yang saya maksud di sini adalah 
Bagan Akun Standar (BAS) atau yang sering disebut Ma-

ta Akun Kegiatan (MAK), yaitu kodefikasi dan klasifikasi 
terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistema-

tis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan 

pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan No. 214/

PMK.05/2013). 
Klasifikasi belanja atau MAK ini sangat berguna dalam 

penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA). 

Beberapa manfaat MAK: 
1. Mengetahui jumlah belanja pegawai, belanja barang 

dan belanja modal yang dianggarkan dalam 1 tahun 

anggaran. Hal ini membantu pejabat dalam pengambi-
lan keputusan terkait perencanaan anggaran dan 

pelaksanaan kegiatan. 
2. Mengklasifikasi belanja yang merupakan belanja pega-

wai, belanja barang dan belanja modal. Hal ini nantinya 

akan berpengaruh kepada laporan keuangan yang akan 
disusun, terutama neraca yang memberikan informasi 

jumlah aset lancar dan aset tetap yang kita miliki. 
3. Memudahkan pengawasan terkait penyusunan ang-

garan (Peraturan Menteri Keuangan No. 142/

PMK.02/2018), pelaksanaan kegiatan (Peraturan Men-
teri Keuangan No. 190/PMK.05/2012), dan pelaporan 

(Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.05/2016). 
Oleh karena itu, seluruh pegawai, baik yang menyusun 
RKA maupun yang melaksanakan kegiatan, wajib me-

mahami klasifikasi belanja. 
 Berikut ini saya tampilkan beberapa MAK yang 

sering digunakan dalam perencanaan kegiatan di BSN: 

A. BELANJA PEGAWAI 51xxxx 

    - MAK 521111 Belanja gaji pokok PNS 
Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok 

Pegawai Negeri Sipil. 

B. BELANJA BARANG 52xxxx 

    - MAK 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 
Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan 
sehari-hari perkantoran yang secara langsung menun-

jang kegiatan operasional Kementerian negara/ lem-

baga, namun tidak menghasilkan barang persediaan.  

- MAK 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 
Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan 
barang yang tidak dapat ditampung dalam mata ang-

garan 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 da-
lam rangka kegiatan operasional satker dan tidak 

menghasilkan barang persediaan. 

- MAK 521211 Belanja Bahan  
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang 
digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung 

kegiatan (yang habis dipakai). 

- MAK 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 
Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai 

yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan out-
put seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan 

Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim 
Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, 
koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf 

sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, 
Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia 

Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan 
yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, 

termasuk juga vakasi.  
- MAK 521219 Belanja Barang Non Operasional 

Lainnya 
Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat dit-
ampung dalam kelompok Akun Belanja Barang Non 

Operasional. Belanja Barang Non Operasional 
Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash 

Program. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 
dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada 
pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. 

Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak 

menghasilkan barang persediaan. 
- MAK 521811 Belanja Barang Persediaan Barang 

Konsumsi 
Digunakan untuk mencatat belanja barang yang 

menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi. 

-     MAK 522131 Belanja Jasa Konsultan 
Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara 
kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya 

tidak menghasilkan Aset Lainnya. Jasa Konsultansi 
adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 

keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang 

mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 
Continue next page …. 

Klasifikasi Belanja: Penting namun Sering Diabaikan 
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- MAK 522141 Belanja Sewa 
Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kan-

tor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya). 

- MAK 522151 Belanja Jasa Profesi 
Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber 

yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai 
negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar 

yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pega-
wai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber 

pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan 

tentang standar biaya. 

- MAK 522191 Belanja Jasa Lainnya 
Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa dit-
ampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 

52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membu-
tuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ket-
erampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola 

yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk me-
nyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/

atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan 

Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang 
- MAK 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Me-

sin 
Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan un-

tuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada 
dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat krite-

ria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin. 
- MAK 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 
Digunakan untuk mencatat belanja barang yang 

menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeli-

haraan peralatan dan mesin. 

- MAK 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya 
Digunakan untuk mencatat pemeliharaan aset tetap 
selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta 

jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi nor-
mal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan 

bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, 
Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/ 
Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar 

valam, cagar budaya, makam yang memilki nilai sejarah, 
serta pemeliharaan atas aset lainnya yang bukan milik 

entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat 

lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat. 

- MAK 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 
Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan 
melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai 

dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas 
dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan 

pegawai tidak tetap. 

- MAK 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 
Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dil-
aksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan men-

teri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas 
dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan 

pegawai tidak tetap. 
- MAK 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 

Dalam Kota 
Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rang-
ka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dil-

aksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan 
dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun 

yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan 
biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peser-

ta. 
- MAK 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 

Luar Kota 
Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka 

kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dil-
aksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai 

seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dil-
aksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya per-

jalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta. 
- MAK 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar 

Negeri 
Pengeluaran untuk perjalanan dinas lainnya dalam rangka 

pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang 
tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa 

dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional 

kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri. 

C. BELANJA MODAL 53xxxxx 

 - MAK 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan 
mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara 

lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, 
serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan 

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut 

siap digunakan. 
 - MAK 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan 

Mesin 
Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin 
yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, 

atau yang kemungkinan besar memberi manfaat 
ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk pen-

ingkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar 
kinerja; dan memenuhi batasan minimun kapitalisasi 

sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang menga-

tur batasan minimun kapitalisasi. 

- MAK 536111 Belanja Modal Lainnya 
Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap 
Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasi-
kan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.  
-     MAK 536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap 

Lainnya dan/atau Aset Lainnya 
Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya 
dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa 

manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang 

dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau pen-
ingkatan standar kinerja. Untuk penambahan nilai Aset 

Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada 
entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti 

ketentuan batasan minimal kapitalisasi. (AH) 
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KAMUS AUDIT INTERNAL 

 

Kompetensi teknis audit intern terkait dengan persyaratan untuk dapat 

melaksanakan penugasan audit intern sesuai dengan jenjang jabatan Au-

ditor. Kompetensi teknis audit intern meliputi tujuh bidang kompetensi 

yaitu:  

a. Kompetensi Bidang Manajemen Risiko, Pengendalian Intern, dan Ta-
ta Kelola Sektor Publik;  

b. Kompetensi Bidang Strategi Kegiatan Audit Intern;  

c. Kompetensi Bidang Pelaporan Hasil audit intern;  

d. Kompetensi Bidang Sikap Profesional;  

e. Kompetensi Bidang Komunikasi;  

f. Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan;  

g. Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan.  

 

 

 

 

 

Sumber: Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 


