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U 
ntuk mencapai tujuan reformasi birokrasi diperlukan peran APIP yang efektif, salah 

satunya memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efek-

tivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah atau 

yang disebut assurance activities. Salah satu aktivitas penjaminan tersebut adalah audit kinerja. 

Guna meningkatkan kompetensi terkait audit kinerja, maka personil auditor Inspektorat BSN 

ditugaskan mengikuti diklat teknis audit kinerja yang diselenggarakan pada tanggal 9-13 Septem-

ber 2019 di Pusdiklatwas BPKP Ciawi. 
Audit kinerja menurut Standar Audit Intern Pemerintah adalah audit atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas 

serta ketaatan pada peraturan. 
Tahapan audit kinerja 

terdiri dari:  
1. Perencanaan: peneta-

pan tujuan dan lingkup 

penugasan, pemahaman 

auditan, identifikasi dan 

penilaian risiko, identifi-

kasi pengendalian kunci, 

evaluasi pengendalian, 

penyusunan rencana 

pengujian, penyusunan 

program audit, dan pen-

galokasian sumber daya. 
2. Pelaksanaan: pengujian dan 

pengumpulan bukti, evaluasi bukti dan pengambilan simpulan, serta pengembangan temuan 

dan rekomendasi. 
3. Pelaporan: penyampaian 

simpulan sementara, penyusu-

nan laporan, distribusi laporan 

dan monitoring tindaklanjut. 

 
 Audit kinerja men-

dasarkan pengujiannya pada 

kerangka indikator kinerja 

utama atau yang sering dise-

but IKU sebagai kinerja 

efisiensi dan efektivitas 

operasional. Oleh karena itu 

auditor perlu menilai 

kecukupan IKU auditan. IKU 

dianggap cukup bila memenuhi 

karakteristik spesifik, dapat 

diukur,  relevan dan komper-

hensif.  

  

Diklat Teknis Audit Kinerja di Pusdiklatwas BPKP 
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The way to 

get started 

is to quit 

talking and 

begin doing. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Audit Kinerja 

Gambar 2. Tahapan Audit Kinerja 
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Beberapa tahapan audit kinerja yang telah dilaksanakan 

di Indonesia:  

1. Performance direct approach di KemenPUPERA  
 Laporan kinerja terdapat masalah misalnya kapasitas air baku 

rendah. 

 Membuat matriks audit kinerja berisi pertanyaan penelitian dan 

info yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut 

(matriks disetujui Inspektur dan disusun oleh Pengendali 

Teknis). 

 Metodologi apa yang digunakan dan hambatan apa yang dihadapi. 

 Membuat program kerja audit berisi tujuan audit dan langkah 

audit. 

 Mengumpulkan bukti dan membuat simpulan. 

2. Control based approach 
 Membuat potential audit objective untuk menilai efisiensi 

dan efektivitas program, kegiatan, dan tusi. 
 Membuat tentative audit objective untuk menilai efisiensi 

dan efektivitas kegiatan. 
 Evaluasi sistem pengendalian intern (jika jawaban kuision-

er IYA maka akan diuji, jika jawaban TIDAK maka akan 

diaudit). 

 Membuat program kerja audit. 

3. Risk based approach 
 Menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit, misalnya 

menilai efisiensi dan efektivitas tusi Dirjen xxx. 
 Pemahaman auditan melalui laporan kinerja, DIPA, indi-

kator kinerja dan lain-lain. 
 Sasaran unit kerja dan target (apa risiko yang menghalangi 

pencapaiannya. Jika sudah baik, minta risk control matrix). 
 Membuat program kerja audit berdasarkan risk control 

matrix dan menguji pengendalian yang dilaksanakan dan 

menguji risiko terjadi atau tidak. 

4. Skoring digunakan di BPK dan BPKP 
 Hampir sama dengan risk based approach namun ada 

penilaian kinerja dengan skoring. 

 Capaian kinerja yang nilainya rendah akan diaudit. 
 Membuat program kerja audit (Auditor akan fokus mem-

buktikan indikator kinerja, membutuhkan sumber daya 

yang besar, tidak menggunakan risk control matrix).  

(AH) 

K 
ementerian Keuangan menyelenggarakan 

Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 

2019 dengan Tema : Optimalisasi Informasi Keuangan 

di Era Digital untuk Indonesia Maju. Dibuka oleh 

Wakil Kementrian Keuangan sebagai Keynote Speaker 

beliau menyampaikan beberapa point penting yaitu 

Pertama, mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

laporan keuangan pemerintah. Kedua, memperkuat 

Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan 

Negara terkait Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah. 

Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan data dan infor-

masi keuangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan 

fiskal, khususnya informasi keuangan akrual. Keempat, 

mengintegrasikan informasi fiskal nasional yang melipu-

ti konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Daerah.  
 Acara dilanjutkan dengan Limited Hearing 

RPMK Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang 

dihadiri oleh APIP Inspektorat BSN. Diselenggarakan 

di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan pada tang-

gal 11 September 2019 oleh Direktorat Jendral Per-

bendaharaan. Menghadirkan 2 narasumber sebagai 

penyaji materi yaitu Direktur Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan, Direktorat Jendral Perbendaharaan dan 

Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda 

Wil. III Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian 

Dalam Negeri.  
 Narasumber Direktur Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan, Direktorat Jendral Perbenda-

haraan menyampaikan 4 agenda pembahasan yaitu :  

1. Gambaran umum kebijakan akuntansi 

2. Aset dan kewajiban konsesi jasa 
3. Penyajian dan pengungkapan atas aset tanah dari 

putusan hokum yang sudah inkracht 
4. Perlakuan akuntansi atas koreksi pencatatan 

piutang.    
Narasumber Kasubdit Pelaksanaan dan Per-

tanggungjawaban Keuda Wil. III Ditjen Bina Keuangan 

Daerah, menyampaikan materi pembahasan terkait 

Standar Akuntansi Pemerintah.  Pokok pembahasan 

yang disampaikan ada 5 yaitu : 

1. Dasar hokum Standar Akuntansi Pemerintah 

2. Produk KSAP 
3. Pemberian Konsensi Jasa oleh Pemerintah kepada 

Badan Usaha (KPBU) 

4. Perlakuan Akuntansi atas Putusan Hukum Inkracht 

5. Perlakuan Akuntansi atas Putusan Hukum Inkraht. 

(Ra) 

 

Limited Hearing  RPMK Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat 

Limited Hearing yang diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan 
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D 
alam rangka Meningkatkan efek-

tivitas hasil audit atas Pengadaan 

barang dan jasa, auditor in-

spektorat Badan Standardisasi Na-

sional selaku APIP mengikuti diklat audit pen-

gadaan barang dan jasa yang diselenggarakan 

oleh BPKP di Pusdiklatwas BPKP  pada tanggal 

28 Oktober sampai dengan 01 November 

2019. Latar belakang pelaksanaan audit penga-

daan barang dan jasa adalah Menteri/kepala 

lembaga/kepala daerah wajib untuk melakukan 

pengawasan PBJ melalui Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah (APIP) masing-masing. 
 Pedoman audit pengadaan barang dan 

jasa di sesuaikan dengan Peraturan Presiden 

No 16 Tahun 2018 dan Standar Audit AAIPI 

2013. Tujuan adanya pedoman pengadaan ba-

rang dan jasa adalah untuk Meningkatkan efek-

tivitas hasil audit atas PBJ  memberikan kontri-

busi bagi upaya peningkatan efektivitas, 

efisiensi, dan kehematan serta ketaatan pada 

peraturan dalam pelaksanaan PBJ secara na-

sional serta Memberikan keyakinan memadai 

atas tercapai/terpenuhinya tujuan, kebijakan, 

prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 
 Pengadaan barang dan Jasa adalah 

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kemen-

terian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai 

oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identi-

fikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima 

hasil pekerjaan. Tujuan pengadaan barang dan 

jasa adalah menghasilkan barang dan jasa yang 

tepat (kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan 

penyedia) untuk setiap uang yang dibelanjakan 

meliputi: 

1. Mendorong Pengadaan berkelanjutan  

2. Mendorong Pemerataan ekonomi  
3. Meningkatkan Keikutsertaan industri kre-

atif  
4. Mendukung  pelaksanaan penelitian dan 

pemanfaatannya  

5. Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional  

6. Meningkatkan Peran serta UMKM 
7. Meningkatkan Penggunaan produksi dalam 

negeri  

(IL) 

Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Pusdiklatwas BPKP 

Peserta Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Pusdiklatwas< BPKP 
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P 
ada tanggal 16-20 

September 2019, 

BSN mengirimkan 2 

perwakilan auditor 

Inspektorat BSN yang mengiku-

ti diklat teknis Evaluasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) bertempat 

di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi. 

Keikutsertaan Auditor dalam 

diklat ini bertujuan agar dapat 

memahami dan menerapkan 

Evaluasi atas Implementasi SA-

KIP.  

Diklat ini berisikan materi 

tentang overview SAKIP, dim-

ulai dari tahap perencanaan 

hingga evaluasi dan pembu-

atan laporan hasil evaluasi 

SAKIP. Pada akhir diklat dil-

akukan test untuk mengetahui 

pemahaman para peserta 

diklat. Peserta diklat dari BSN 

atas nama Dian Silviani ber-

hasil mendapatkan peringkat 

ke-3 nilai test tertinggi dari 

total 42 peserta diklat dari 

instansi pusat maupun instansi 

pemerintahan daerah di se-

luruh Indnesia. Diharapkan 

dengan diklat ini Inspektorat 

BSN dapat melaksanakan eval-

uasi SAKIP sesuai standar yang 

berlaku. (CKP) 

DIKLAT TEKNIS  

EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 

Peserta  Diklat Evaluasi SAKIP di Pusdiklatwas, BPKP 

P 
usat Pembinaan Jabatan 

Fungsional Auditor 

(Pusbinjfa) BPKP, bulan 

September 2019 akan 

melaksanakan Evaluasi Penerapan 

Jabatan Fungsional Auditor (JFA). 

Pada tanggal 12 September 2019 

dilaksanakan Entry Meeting Evalua-

si Penerapan Jabatan Fungsional 

Auditor (JFA) yang dihadiri oleh 

Penanggung Jawab Tim Evaluasi 

Penerapan JFA Bapak Suhadril dan 

tim, Kepala Biro SDMOH, Kabag 

Kepegawaian serta APIP In-

spektorat BSN. Tujuan dil-

aksanakannya evaluasi penerapan 

JFA di lingkungan Inspektorat BSN 

untuk mengetahui optimalisasi 

penerapan jabatan fungsional audi-

tor di lingkungan Inspektorat BSN.  
Ruang lingkup dari evaluasi 

penerapan JFA terdapat 5 yaitu 

mencakup kegiatan utama dalam 

proses penilaian angka kredit JFA 

sebagaiman berikut : 
1. Evaluasi atas kegiatan pengum-

pulan angka kredit oleh PFA 
2. Evaluasi atas kegiatan pen-

gusulan angka 

kredit oleh 

Pejabat Pen-

gusul Angka 

Kredit 
3. E v a l u a s i 

atas kegiatan 

S e k r e t a r i a t 

Tim Penilai 

Angka Kredit 

JFA 
4. E v a l u a s i 

atas kegiatan 

penilaian angka 

kredit oleh 

TimPenilai angka kredit, dan 
5. Evaluasi atas kegiatan peneta-

pan angka kredit oleh Pejabat 

yang berwenang menetapkan 

Angka Kredit.  

(Ra) 

Rapat Entry Meeting Penerapan JFA 

Entry Meeting Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 



Gedung BPPT 1 Lantai 13 

Jalan MH Thamrin No. 8 

Jakarta Pusat 10340 

Telp. 021-3927422  

(ext. 151) 

0857 5690 7058 

(whatsapp only) 

INSPEKTORAT BSN 
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KAMUS AUDIT INTERNAL 

 

Standar Audit ini terdiri dari dua bagian utama, sebagai berikut:  

a. Standar Atribut (Attribute Standards)  

Standar Atribut mengatur mengenai karakteristik umum yang meli-

puti tanggung jawab, sikap, dan tindakan dari penugasan audit intern 

serta organisasi dan pihakpihak yang melakukan kegiatan audit in-
tern, dan berlaku umum untuk semua penugasan audit intern. 

Standar Atribut dibagi menjadi Prinsip-Prinsip Dasar dan Standar 

Umum.  

b. Standar Pelaksanaan (Performance Standards)  

Standar Pelaksanaan menggambarkan sifat khusus kegiatan audit in-

tern dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit intern. 

Standar Pelaksanaan dibagi menjadi Standar Pelaksanaan Audit Intern 

dan Standar Komunikasi Audit Intern. Lingkup kegiatan yang diatur 

dalam Standar Pelaksanaan ini meliputi Kegiatan Pemberian Jaminan 

Kualitas (Quality Assurance Activities) dan Pemberian Jasa Kon-

sultansi (Consulting Activities).  

 

Sumber: Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 


