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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. PENGANTAR  

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah 

yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada terdiri dari Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal 

Departemen (Itjen), Inspektorat Utama/Inspektorat atau Deputi Pengawasan 

LPND, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai pelaksana 

pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif 

terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik di bidang 

politik, di bidang ekonomi maupun di bidang sosial melalui program dan 

kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang 

berlaku secara menyeluruh untuk APIP pusat dan daerah. Perubahan yang 

terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan 

peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan tata kelola 

kepemerintahan yang baik dan peningkatan peran daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.  

 

Inspektorat BSN dibentuk sebagai unsur pengawasan intern BSN. 

Inspektorat BSN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas 

BSN. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat menyelenggarakan fungsi     

penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan 
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intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan 

untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala; penyusunan laporan hasil 

pengawasan; dan pelaksanaan administrasi inspektorat. 

 

Kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat BSN perlu didukung dengan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan tentang 

pengawasan intern pemerintah yang merumuskan ketentuan-ketentuan 

pokok dalam bidang pengawasan intern pemerintah dalam rangka menjamin 

terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efisien dan efektif. 

Untuk itu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia telah 

memberlakukan kode etik dan standar audit APIP pada tahun 2014. 

 

Pemberlakuan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP tersebut 

dimaksudkan agar pelaksanaan audit berkualitas, siapapun yang 

melaksanakannya diharapkan menghasilkan suatu mutu audit yang sama 

ketika auditor melaksanakan auditnya sesuai dengan kode etik dan standar 

audit yang bersangkutan. Untuk memastikan suatu audit yang sesuai 

dengan kode etik dan standar audit yang bersangkutan perlu dibuat suatu 

sistem pengendalian oleh manajemen APIP berupa kendali mutu 

pelaksanaan audit.  

 

Sistem pengendalian mutu audit tersebut merupakan suatu prosedur dan 

reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap unit APIP yang 

meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian pada lingkup 

kewajiban unit APIP sebagaimana tercantum pada standar audit APIP. Oleh 

karena itu, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Kendali Mutu Audit bagi 

Inspektorat BSN, yang selanjutnya disingkat PPPKMA, yang terdiri dari 

prosedur-prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa Inspektorat 

BSN telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada auditi dan 

pihak lainnya.  
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1.2. PENGERTIAN-PENGERTIAN  

Pengertian-pengertian berikut ini digunakan dalam PPKMA ini:  

Kendali mutu dalam audit oleh APIP adalah metode-metode yang 

digunakan untuk memastikan bahwa Inspektorat BSN dan auditornya telah 

memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya.  

 

Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan 

kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah 

Indonesia. 

 

Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang 

digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan 

tugas audit intern.  

 

Auditor adalah jabatan yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab 

dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi 

pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat 

kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 

diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang 

diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pengertian auditor 

sebagaimana dimaksud mencakup Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan 

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah 

(JFP2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang 

pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 

 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah 

yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di 

lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat 

Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada 

Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada 

Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat 
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Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum 

Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk 

pemberian keyakinan [assurance activities] dan konsultansi [consulting 

activities], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan 

operasional sebuah organisasi [auditi]. Kegiatan ini membantu organisasi 

[auditi] mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang 

sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari 

proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor 

publik]. 

 

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang 

dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar 

audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, 

efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah. 

 

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu 

kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan 

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

 

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

 

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang 

akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak 

dan kemungkinan. 
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN  

Disusunnya PPKMA ini dimaksudkan untuk memecahkan berbagai masalah 

berikut ini:  

a.  Ketidakefektifan pengawasan intern;  

b.  Proses audit yang tidak transparan;  

c.  Kualitas dan integritas pengendali teknis dan pengendali mutu audit 

yang kurang memadai;  

d. Pelaksanaan audit yang kurang terjamin mutunya sehingga tidak 

mencapai tujuan pelaksanaan audit;  

e. Belum adanya Petunjuk Pelaksanaan Kendali Mutu Audit yang 

mendukung agar audit dapat berjalan lebih efisien dan efektif.  

 

Tujuan disusunnya PPKMA ini adalah memastikan bahwa audit yang 

dilaksanakan oleh Inspektorat BSN sesuai dengan kode etik dan standar 

audit.  

 

1.4. RUANG LINGKUP  

Kegiatan utama Inspektorat BSN meliputi audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi 

dan konsultasi. PPKMA ini hanya mengatur kendali mutu atas kegiatan 

audit yang dilakukan oleh Inspektorat BSN sehubungan dengan telah 

diterbitkannya kode etik dan standar audit APIP. Meskipun demikian, 

apabila dalam pelaksanaan pekerjaan, prinsip-prinsip yang ada dalam 

kendali mutu audit ini sesuai dengan pekerjaan tersebut, maka petunjuk 

pelaksanaan kendali mutu audit ini dapat digunakan sebagai rujukan.  

 

BAB II  

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  

Penyusunan Renstra mengacu ke Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas 

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. 
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BAB III 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU PERENCANAAN 

AUDIT APIP 

 

Penyusunan PKPT mengacu ke peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang 

Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko 

Kementerian/Lembaga. 

 

BAB IV 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU PENYUSUNAN 

RENCANA DAN PROGRAM KERJA AUDIT  

 

2.1. PENDAHULUAN  

2.1.1. Latar Belakang  

Audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya manajemen 

dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu tahapan yang diperlukan 

dalam audit yang baik adalah penyusunan rencana dan program kerja audit 

pada tingkat tim audit yang memenuhi kriteria dan memadai.  

 

Uraian mengenai penyusunan rencana dan program kerja audit pada 

tingkat tim audit adalah:  

1. Penyusunan rencana dan program kerja audit pada tim audit adalah 

proses perencanaan yang dilakukan oleh tim audit sebelum 

melaksanakan tugas audit.  

2. Berdasarkan rencana audit, tim audit menyusun program kerja audit.  

3. Penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit ini 

harus dibuat untuk setiap penugasan yang diberikan.  

 

2.1.2. Standar Audit Terkait  

Standar audit 3200 Perencanaan Penugasan Audit Intern mengatur bahwa:  
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 Rencana penugasan audit intern dimaksudkan untuk menjamin bahwa 

tujuan audit intern tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien dan 

efektif. 

 Dalam merencanakan penugasan audit intern, auditor menetapkan 

sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya. Selain itu, 

auditor perlu mempertimbangkan berbagai hal termasuk sistem 

pengendalian intern dan ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-

undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). 

 Auditor harus mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan 

audit intern. 

 

2.1.3. Maksud dan Tujuan  

Petunjuk pelaksanaan pengendalian mutu penyusunan rencana dan 

program kerja audit pada tingkat tim audit dimaksudkan untuk 

memberikan panduan bagi auditor dalam mengendalikan mutu bagi 

kegiatan penyusunan rencana dan program kerja audit. Petunjuk 

pelaksanaan ini disusun dengan tujuan agar APIP mampu menyusun 

rencana dan program kerja audit yang baik.  

 

2.1.4. Sistematika Petunjuk Pelaksanaan 

Petunjuk pelaksanaan ini disusun dalam tiga subbab yang menjelaskan 

urutan serta isi dari masing-masing subbab sebagai berikut:  

a. Pendahuluan  

b. Pengendalian mutu atas penyusunan rencana dan program kerja audit 

pada tingkat tim audit  

c. Pengendalian mutu atas koordinasi dengan auditi  

 

2.2. PENGENDALIAN MUTU ATAS PENYUSUNAN RENCANA DAN 

PROGRAM KERJA AUDIT PADA TINGKAT TIM AUDIT  

Dalam menyusun rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit, 

tim audit harus melakukan kegiatan penetapan sasaran, ruang lingkup, 

metodologi dan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan:  
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a. laporan hasil audit intern sebelumnya serta tindak lanjut atas 

rekomendasi yang material dan berkaitan dengan sasaran audit intern 

yang sedang dilaksanakan; 

b. sasaran audit intern dan pengujian-pengujian yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran audit intern tersebut; 

c. kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi auditi, 

program, aktivitas, atau fungsi yang diaudit; 

d. sistem pengendalian intern auditi, termasuk aspek-aspek penting 

lingkungan tempat beroperasinya auditi; 

e. pemahaman tentang hak dan kewajiban serta hubungan timbal balik 

antara auditor dengan auditi, dan manfaat audit intern bagi kedua 

pihak; 

f. pendekatan audit intern yang paling efisien dan efektif; dan 

g. bentuk, isi, dan pengguna laporan hasil audit intern. 

 

Prosedur pengendalian mutu atas penyusunan rencana dan program kerja 

audit pada tingkat tim audit adalah:  

1. Berdasarkan pada Program Kerja Audit Tahunan, Pengendali Mutu 

kemudian menunjuk tim audit yang akan melaksanakan fungsi audit. 

Tim tersebut terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim. 

2. Ketua tim dibantu oleh anggota tim kemudian melakukan analisis atas 

data auditi. Selanjutnya akan ditetapkan sasaran, ruang lingkup, dan 

metodologi yang akan dipakai. Juga akan dilakukan analisis terhadap 

pengendalian intern auditi dan kepatuhan auditi terhadap peraturan 

perundangan serta kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh 

auditi.  

3. Dari hasil analisis tersebut maka ketua tim bersama dengan anggota tim 

akan menyusun rencana audit dalam bentuk Program Kerja Audit yang 

menjabarkan secara rinci tentang langkah-langkah yang akan ditempuh 

sehubungan dengan pelaksanaan audit. Program Kerja Audit ini 

kemudian akan disahkan oleh Pengendali Teknis dan diketahui oleh 

Pengendali Mutu.  
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4. Setelah diperoleh Program Kerja Audit maka Pengendali Teknis sekaligus 

akan mengisi Formulir Check List, sebagai pengendalian atas 

pelaksanaan pekerjaan perencanaan audit pada tingkat tim audit ini.  

 

Contoh Kartu Penugasan, Formulir Alokasi Anggaran Waktu, Laporan 

Mingguan, Program Kerja Audit dan Formulir Check List dapat dilihat dalam 

Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI. 

Formulir ini dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan yang ada di 

lapangan.  

 

 

2.3. PENGENDALIAN MUTU ATAS KOORDINASI DENGAN AUDITI  

Sebelum melaksanakan audit, Tim Audit perlu melakukan koordinasi 

dengan pihak auditi agar pelaksanaan audit tersebut dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Prosedur untuk melakukan koordinasi dengan 

auditi tentang rencana audit adalah:  

1. Setelah selesai merencanakan audit pada tingkat tim maka Ketua Tim 

merencanakan koordinasi dengan auditi. Dalam pembicaraan dengan 

pihak auditi akan dikoordinasikan berbagai hal yang berhubungan 

dengan audit yang akan dilakukan. Tim audit juga akan mengumpulkan 

informasi yang berhubungan dengan auditi, yang belum dimiliki oleh 

Tim Audit.  

2. Pokok permasalahan yang dibahas dalam koordinasi tersebut antara lain 

tujuan dan lingkup kerja audit yang direncanakan, waktu pelaksanaan 

audit, auditor yang akan ditugaskan, metode, batasan waktu dan 

tanggung jawab, permasalahan auditi serta prosedur pelaporan dan 

proses pengawasan tindak lanjut.  

3. Membuat pakta integritas untuk setiap kegiatan yang sifatnya 

assurance, yang ditandatangani oleh seluruh bagian dari tim audit dan 

auditi. 
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BAB V 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU SUPERVISI AUDIT 

 

3.1. PENDAHULUAN  

3.1.1. Latar Belakang  

Pengawasan atau supervisi diperlukan untuk membantu penyusunan 

rencana audit yang efisien dan efektif, untuk dapat mengoreksi jika terjadi 

penyimpangan atau terdapatnya kondisi yang berubah dan memberikan 

arahan audit yang lebih baik serta tepat. Dalam standar audit disebutkan, 

pada setiap tahap penugasan audit intern, auditor harus disupervisi secara 

memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan 

meningkatnya kompetensi auditor.  

 

 

3.1.2. Standar Audit Terkait  

Standar APIP 3340 mengatur bahwa pada setiap tahap penugasan audit 

intern, auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan 

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi 

auditor.  

 

3.1.3. Maksud dan Tujuan  

Petunjuk pelaksanaan pengendalian mutu supervisi audit dimaksudkan 

untuk memberikan panduan bagi APIP dalam menjamin terselenggaranya 

suatu supervisi yang bermutu tinggi, sesuai dengan tugas, kewenangan dan 

tanggung jawabnya masing masing serta terdokumentasi dengan lengkap, 

rapi, jelas dan bermanfaat bagi suatu kesimpulan hasil audit dan keperluan 

lainnya. Petunjuk Pelaksanaan ini mempunyai tujuan agar pelaksanaan 

kerja audit memperoleh supervisi yang cukup dan memadai sehingga 

tercapai suatu audit yang bermutu tinggi.  

 

3.1.4. Sistematika Petunjuk Pelaksanaan  

Petunjuk pelaksanaan ini disusun dalam empat subbab yang menjelaskan 

urutan serta isi dari masing-masing subbab sebagai berikut:  
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1. Pendahuluan  

2. Pengendalian supervisi oleh ketua tim  

3. Pengendalian supervisi oleh pengendali teknis  

4. Pengendalian supervisi oleh pengendali mutu  

 

3.2. PENGENDALIAN SUPERVISI OLEH KETUA TIM  

Ketua tim selain mempunyai tugas membimbing dan memberi petunjuk 

anggota tim sebelum dan dalam pelaksanaan tugas audit. Pengawasan 

ketua tim terhadap anggota timnya dilakukan secara langsung pada setiap 

kesempatan selama kerja audit berlangsung maupun secara tidak langsung 

yaitu melalui reviu KKA yang dibuat oleh anggota tim yang bersangkutan 

dan untuk KKA yang telah sesuai dengan tujuannya akan ditandai dengan 

paraf ketua tim di KKA yang bersangkutan sebagai tanda telah mendapat 

reviu dan disetujui KKA-nya.  

 

3.3. PENGENDALIAN SUPERVISI OLEH PENGENDALI TEKNIS  

Pengendali teknis bertugas mengarahkan dan memberi petunjuk kepada tim 

audit sebelum melaksanakan tugasnya sesuai dengan Program Kerja Audit. 

Secara berkala pengendali teknis akan mendatangi tim audit yang sedang 

berada di lapangan atau menerima pertanyaan dari ketua timnya secara 

lisan untuk menangani kerja audit yang memerlukan keputusan dari 

pengendali teknis.  

 

Pengendali teknis wajib melakukan kunjungan kepada tim audit, salah 

satunya harus dilakukan pada saat rapat penyelesaian audit di lapangan. 

Pengendali teknis melakukan reviu atas KKA yang dibuat oleh ketua tim. 

Dokumentasi kerja pengendali teknis dicatat dalam suatu lembar kerja yang 

disebut formulir supervisi pengendali teknis. Formulir supervisi pengendali 

teknis tersebut dapat dilihat pada Lampiran VII. Formulir supervisi ini 

disediakan oleh ketua tim, diisi oleh pengendali teknis dan ketua tim, satu 

lembar disimpan sebagai Kertas Kerja Audit (KKA) dan satu lembar lagi 

menjadi arsip pengendali teknis yang bersangkutan.  
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3.4. PENGENDALIAN SUPERVISI OLEH PENGENDALI MUTU  

Pengendali mutu melakukan tugas mengendalikan pelaksanaan audit, 

melalui reviu atas formulir supervisi oleh pengendali teknis dan konsep 

laporan yang disampaikan, melakukan reviu langsung dengan pengendali 

teknis dan ketua tim dalam suatu rapat reviu, memberikan komentar atas 

kinerja audit dan mengisi formulir supervisi untuk mengomunikasikan hasil 

reviunya. Formulir supervisinya sama dengan formulir supervisi pengendali 

teknis dan disediakan oleh ketua tim jika diperlukan.  

 

BAB VI 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN 

AUDIT  

 

4.1. PENDAHULUAN  

4.1.1. Latar Belakang  

Pelaksanaan audit merupakan bagian terpenting dari tugas audit karena itu 

pengendalian mutu pelaksanaan audit menjadi sangat penting. Kesesuaian 

dengan rencana audit, kesesuaian dengan program audit dan kesesuaian 

dengan standar audit menjadi perhatian utama agar pelaksanaan audit 

mempunyai mutu yang tinggi.  

 

Peran ketua tim audit dalam pelaksanaan audit adalah membimbing dan 

memberi petunjuk anggota tim sebelum dan dalam pelaksanaan tugas audit, 

menyusun program kerja audit, mereviu kertas kerja audit dan konsep 

lembar temuan audit/ notisi yang dibuat oleh anggota tim, 

menginventarisasi masalah yang dijumpai dalam audit dan membahas hasil 

audit tersebut dengan Pengendali Teknis dan pimpinan auditi sesuai dengan 

tingkat tanggung jawabnya, melaporkan perkembangan aktivitas audit dan 

permasalahan yang dijumpai dalam audit kepada Pengendali Teknis, 

melakukan koordinasi dengan pihak terkait bersama sama anggota tim, dan 

menyusun laporan hasil audit dan rekomendasi. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa peran ketua tim sangat menentukan terselenggaranya suatu kerja 

audit yang akan menghasilkan audit yang bermutu tinggi.  
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4.1.2. Standar Audit Terkait  

Standar audit 3300 Pelaksanaan Penugasan Audit Intern mengatur bahwa 

auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan 

penugasan audit intern.  

 

4.1.3. Maksud dan Tujuan  

Petunjuk pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan audit dimaksudkan 

untuk memberikan panduan bagi APIP dalam menjamin terselenggaranya 

suatu pelaksanaan audit yang bermutu tinggi, sesuai dengan rencana, 

sesuai dengan program audit dan sesuai dengan standar audit serta 

terdokumentasi dengan lengkap, rapi, jelas dan bermanfaat bagi suatu 

kesimpulan hasil audit. Petunjuk pelaksanaan ini mempunyai tujuan agar 

pelaksanaan pengumpulan dan pengujian bukti untuk menyimpulkan dan 

mendukung temuan hasil audit sesuai dengan standar audit.  

Petunjuk pelaksanaan ini disusun dalam enam subbab yang menjelaskan 

urutan serta isi masing-masing subbab sebagai berikut:  

1. Pendahuluan  

2. Petunjuk pelaksanaan pengendalian waktu audit  

3. Petunjuk pelaksanaan pengendalian kesesuaian dengan program audit  

4. Petunjuk pelaksanaan pengendalian temuan audit  

5. Petunjuk pelaksanaan pengendalian dokumentasi hasil kerja audit  

6. Petunjuk pelaksanaan pengendalian kesesuaian dengan standar audit  

 

4.2. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN WAKTU AUDIT  

Waktu audit dimulai saat masuk sampai dengan selesai pelaksanaan audit 

telah direncanakan dalam PKPT. Ketepatan waktu mulai audit sering 

terkendala sehingga waktu mulai masuk menjadi lebih cepat atau mundur 

yang akhirnya akan merubah waktu selesainya audit.  

 

Ketepatan waktu audit ini harus secara ketat dilaksanakan, sebab hal ini 

akan menjadi sumber terjadinya tumpang tindih audit atau terjadinya audit 

yang bertubi-tubi. Karena itu jika ada perubahan waktu mulai audit, 

pimpinan APIP harus terlebih dahulu mengomunikasikan perubahan 
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dengan auditi supaya audit yang tumpang tindih atau audit yang bertubi-

tubi dapat diminimalkan.  

 

4.3. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN KESESUAIAN DENGAN 

PROGRAM KERJA AUDIT  

Pada program kerja audit yang telah mendapat pengesahan, atau 

perubahannya jika ada, diisikan pada kolom realisasi sehingga dari daftar 

program kerja audit tersebut dapat dikendalikan kesesuaian kerja audit 

dengan program kerja audit. Contoh program kerja audit untuk mengisi 

realisasi dapat dilihat pada Lampiran V.  

 

Pemeriksaan dan pengesahan program audit harus diberikan sebelum audit 

dilaksanakan, yaitu dalam tahap perencanaan audit. Kolom realisasi dan 

referensi diisi setelah audit dilaksanakan secara bertahap.  

 

4.4. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN TEMUAN AUDIT  

Temuan audit adalah hasil yang diperoleh dari audit baik berupa temuan 

positif maupun temuan negatif. Setiap temuan harus dikembangkan melalui 

unsur-unsurnya dan rekomendasi yang diberikan yaitu:  

• Kondisi  

• Kriteria  

• Penyebab  

• Akibat  

 

Temuan yang telah dikembangkan harus dibahas dan disetujui oleh 

pengendali teknis. Temuan yang telah disetujui pengendali teknis agar 

dikomunikasikan dengan pimpinan auditi sebelum atau pada saat 

penyelesaian audit di lapangan.  

 

4.5. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN DOKUMEN HASIL 

AUDIT  

Dokumen hasil kerja audit yang biasa juga disebut kertas kerja audit (KKA) 

merupakan bukti audit dan catatan lainnya yang akan mendukung temuan 

dan kesimpulan auditor dari audit yang dilaksanakannya. Oleh karena itu 
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anggota tim dan ketua tim serta pengendali teknis harus membuat KKA 

yang akan mendukung temuan dan kesimpulan hasil audit. KKA tersebut 

harus ditelaah secara berjenjang, yaitu ketua tim menelaah KKA yang 

dibuat oleh anggota tim, pengendali teknis menelaah KKA yang dibuat oleh 

ketua tim dan pengendalu mutu menelaah KKA yang dibuat oleh pengendali 

teknis.  

 

KKA pokok harus memuat:  

1. KKA perencanaan audit. 

2. KKA pelaksanaan audit. 

3. Konsep laporan hasil audit final.  

 

4.6. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN KESESUAIAN DENGAN 

STANDAR AUDIT  

Standar audit harus diikuti dalam pelaksanaan audit, karena standar ini 

merupakan petunjuk pelaksanaan bagi auditor APIP agar pekerjaannya 

bermutu tinggi dan menghasilkan hasil yang relatif sama bagi setiap auditor 

yang menerapkannya. Pengendalian terhadap diikutinya standar audit 

dilakukan dengan mengisi check list mengenai pelaksanaan audit. Check list 

tersebut dapat dilihat pada Lampiran VIII.  

 

BAB VII 

PROSEDUR PENGENDALIAN MUTU PELAPORAN AUDIT  

 

5.1. PENDAHULUAN  

5.1.1. Latar Belakang  

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari setiap pelaksanaan audit. 

Laporan hasil audit (LHA) dimaksudkan untuk mengomunikasikan temuan, 

kesimpulan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, sarana bagi auditi untuk melakukan perbaikan sesuai 

dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor, serta sebagai alat untuk 

melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi auditor.  
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5.1.2. Standar Audit Terkait  

Standar audit 4000 Komunikasi Hasil Penugasan Audit Intern mengatur 

bahwa auditor harus mengomunikasikan hasil penugasan audit intern. 

Komunikasi hasil penugasan audit intern berguna antara lain untuk: 

a. mengomunikasikan hasil penugasan audit intern kepada auditi dan pihak 

lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. menghindari kesalahpahaman atas hasil penugasan audit intern; 

c. menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan 

instansi terkait; dan 

d. memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh 

tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. 

 

 

5.1.3. Maksud dan Tujuan  

Petunjuk pelaksanaan pengendalian mutu pelaporan audit dimaksudkan 

untuk memberikan panduan bagi APIP dalam menjamin tersusunnya 

laporan hasil audit yang mudah dimengerti oleh pengguna, memenuhi 

unsur kualitas laporan dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang 

berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan pengendalian 

mutu pelaporan audit adalah bahwa APIP dapat menghasilkan mutu 

laporan hasil audit yang memenuhi standar audit.  

 

5.1.4. Sistematika Petunjuk Pelaksanaan 

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dalam tiga subbab yang menjelaskan 

urutan serta isi masing-masing subbab sebagai berikut:  

1. Pendahuluan  

2. Pengendalian atas penyusunan konsep laporan  

3. Pengendalian atas finalisasi dan distribusi laporan  

 

5.2. PENGENDALIAN ATAS PENYUSUNAN KONSEP LAPORAN  

Prosedur untuk pengendalian atas penyusunan konsep laporan hasil audit 

adalah sebagai berikut:  

1. Konsep LHA disusun oleh Ketua Tim dengan dibantu oleh anggota tim 

dengan berdasarkan hasil audit yang didokumentasikan dalam kertas 
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kerja audit (KKA) dan temuan audit yang telah dikomunikasikan dengan 

auditi 

2. Ketua Tim dan Anggota Tim menyiapkan formulir Reviu Konsep 

Laporan, untuk Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.  

3. Konsep Laporan yang telah selesai disusun oleh Ketua Tim, beserta 

dengan formulir Reviu Konsep Laporan, diserahkan oleh Ketua Tim 

kepada Pengendali Teknis untuk direviu.  

4. Jika Pengendali Teknis menemukan adanya permasalahan atau 

pertanyaan dalam Konsep Laporan, Pengendali Teknis menuliskan 

permasalahan atau pertanyaan tersebut dalam formulir Reviu Konsep 

Laporan. Permasalahan atau pertanyaan tersebut harus ditindaklanjuti 

oleh Ketua Tim dan menuliskan tindak lanjut tersebut dalam formulir 

Reviu Konsep Laporan.  

5. Apabila Pengendali Teknis telah merasa puas dengan konsep LHA, maka 

Konsep LHA beserta formulir Reviu Konsep Laporan diserahkan kepada 

Pengendali Mutu.  

6. Jika Pengendali Mutu menemukan adanya permasalahan atau 

pertanyaan dalam Konsep Laporan, Pengendali Mutu menuliskan 

permasalahan atau pertanyaan tersebut dalam formulir Reviu Konsep 

Laporan. Permasalahan atau pertanyaan tersebut harus ditindaklanjuti 

oleh Pengendali Teknis dan Ketua Tim dan menuliskan tindak lanjut 

tersebut dalam formulir Reviu Konsep Laporan.  

7. Apabila Pengendali Mutu telah merasa puas dengan konsep LHA, maka 

Konsep LHA diserahkan kepada tim untuk difinalisasi. Formulir Reviu 

Konsep Laporan diserahkan kepada tim audit untuk didokumentasikan 

dalam KKA.  

 

Formulir yang digunakan untuk pengendalian atas penyusunan konsep 

laporan hasil audit meliputi 

Formulir Reviu Konsep Laporan, Lampiran IX. 

a. Reviu oleh Pengendali Teknis  

b. Reviu oleh Pengendali Mutu  
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5.3. PENGENDALIAN ATAS FINALISASI DAN DISTRIBUSI LAPORAN  

Prosedur untuk pengendalian atas finalisasi dan distribusi laporan adalah 

sebagai berikut:  

1. Konsep LHA yang telah disetujui oleh Pengendali Mutu kemudian 

difinalkan oleh tim audit.  

2. LHA Final diserahkan oleh tim audit kepada Ketua Tim Audit untuk 

dikoreksi. Untuk memudahkan proses koreksi, Ketua Tim menggunakan 

formulir check list Finalisasi Laporan.  

3. LHA Final dan formulir check list Finalisasi Laporan diserahkan kepada 

Pengendali Teknis untuk direviu.  

4. LHA Final dan ormulir check list Finalisasi Laporan yang telah direviu 

oleh Pengendali Teknis kemudian diserahkan kepada Pengendali Mutu 

untuk ditandatangani.  

5. LHA Final dan formulir check list Finalisasi Laporan kemudian 

diserahkan kepada pimpinan APIP.  

6. LHA Final yang telah ditandatangani kemudian didistribusikan kepada 

pihak-pihak yang diberi kewenangan, setidaknya kepada:  

a. Pimpinan organisasi  

b. Auditi  

c. Arsip  

 

Formulir yang digunakan untuk pengendalian atas finalisasi dan 

pendistribusian laporan adalah formulir check list Penyelesaian Laporan, 

dapat dilihat pada Lampiran X.  

 

BAB VIII 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN 

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT  

 

6.1. PENDAHULUAN  

6.1.1. Latar Belakang  

Setelah pelaksanaan audit diselesaikan dan laporan hasil audit diterbitkan, 

Inspektorat harus menyampaikan laporan tersebut kepada 

Atasan/Pimpinan Auditi dan tembusan kepada auditi serta pihak-pihak 
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yang terkait. Hal ini dimaksudkan agar auditi mengetahui kelemahan yang 

ada di dalam organisasinya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah 

disampaikan melalui laporan tersebut. Pemantauan tindak lanjut hasil audit 

harus dilakukan agar auditi memahami dan memperbaiki kelemahan dan 

kesalahan yang ada sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasinya. 

Selain itu, Inspektorat harus memantau pelaksanaan tindak lanjut yang 

dilakukan auditi untuk memastikan bahwa semua rekomendasi sudah 

dilaksanakan dengan tepat, sehingga keefektifan pelaksanaan audit bisa 

tercapai.  

 

Pemantauan tindak lanjut audit diartikan sebagai suatu tindakan untuk 

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan, 

yang dilakukan oleh pimpinan auditi, atas rekomendasi auditor berdasarkan 

temuan audit yang dilaporkan, termasuk temuan-temuan yang berkaitan 

yang diperoleh oleh auditor ekstern atau auditor lainnya, sesuai dengan 

mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang 

ditetapkan  

6.1.2. Standar Audit Terkait 

Standar audit 4100 - Pemantauan Tindak Lanjut mengatur bahwa auditor 

harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan 

rekomendasi audit. 

 

6.1.3. Maksud dan Tujuan 

Petunjuk pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan pemantauan tindak 

lanjut ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Inspektorat dalam 

memantau dan mengevaluasi tindakan koreksi yang dilakukan oleh audit 

atas temuan dan rekomendasi yang diberikan agar temuan dan rekomendasi 

yang telah dihasilkan oleh auditor menjadi bermanfaat bagi auditi.  

 

Sedangkan tujuan petunjuk pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan 

pemantauan tindak lanjut adalah agar auditi memahami dan memperbaiki 

kesalahan yang terjadi sehingga kinerja auditi dapat dicapai secara 

maksimal. Keefektifan hasil audit dapat dinilai antara lain dari tindak lanjut 

yang dilakukan oleh auditi atas rekomendasi auditor.  
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6.1.4. Sistematika Petunjuk Pelaksanaan 

Petunjuk pelaksanaan ini disusun dalam tiga subbab yang menjelaskan 

urutan serta isi dari masing-masing subbab sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

b. Kewajiban melaksanakan tindak lanjut 

c. Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut 

 

KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT 

Kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut berada pada pimpinan auditi. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa “pimpinan 

instansi pemerintah wajib melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil 

audit dan reviu lainnya”. Pelaksanaan tindak lanjut tersebut merupakan 

bagian kegiatan pemantauan sistem pengendalian intern yang ada. 

Pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewajiban manajemen auditi. sedang 

pemantauan atas pelaksanaan tersebut menjadi tanggung jawab Inspektorat 

BSN. Agar pemantauan tersebut bisa berjalan dengan efektif, Inspektorat 

BSN harus membuat prosedur pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang 

didasarkan pada tingkat kesulitan, ketepatan waktu, pertimbangan risiko 

dan kerugian. 

 

Untuk temuan audit yang sangat penting, auditi harus melaksanakan 

tindak lanjut secepat mungkin dan Inspektorat BSN harus terus memantau 

tindak lanjut yang dilaksanakan oleh auditi tersebut karena dampak dari 

temuan tersebut sangat besar. 
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PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT 

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan BSN 

menggunakan teknologi informasi, yang dalam hal ini adalah Sistem 

Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit (SIPATLHA). Prosedur 

pelaksanaan pemantauan menggunakan SIPATLHA mengacu pada buku 

petunjuk penggunaan aplikasi SIPATLHA. 

 

Ketentuan terkait standar tindak lanjut mengikuti petunjuk pelaksanaan 

audit intern di lingkungan BSN.  

 

Ditetapkan di Tangerang Selatan 

pada tanggal 27 Agustus 2021 

INSPEKTUR 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

 

                AJAT SUDRAJAT 
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LAMPIRAN I 

PETUNJUK PELAKSANAAN KENDALI MUTU AUDIT  

DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

KARTU PENUGASAN 

NOMOR: 
  

   

  

1. a. Nama Auditi :   
  b. No File Permanen :   

  c. Rencana Audit Nomor :   
  d. Audit terakhir tahun :   

2. Alamat dan Nomor Telepon :   
3. Tingkat Risiko Unit/Aktivitas :   

4. Tujuan Audit :   
5.  a. Nama KT :   

  b. Nama AT :   
  

   

  

  
   

  
  

   

  

  
   

  
  

   

  

  
   

  
6.  a.  Audit dilakukan dengan ST :   

  b. Audit direncanakan mulai tanggal :   
7. Anggaran yang diajukan :   

8. Anggaran yang disetujui: :   
9.  Catatan Penting dari Pengendali Teknis/Pengendali Mutu :   

  
   

  
  

   

Jakarta, ……… 2020 

  
 

Ketua Tim, 
 

Pengendali Teknis, 
  

   

  

  
   

  
  

   

  

  
 

........ 
 

…………. 

          

 

INSPEKTUR 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

 

                 AJAT SUDRAJAT 
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LAMPIRAN II 

PETUNJUK PELAKSANAAN KENDALI MUTU AUDIT DI 

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 

  Alokasi Anggaran Waktu Audit   
  

   

  
  Nama Auditi:  

 
Sasaran Audit:    

  Disusun oleh: Ketua Tim 
 

Disetujui oleh: Pengendali 
Teknis   

  
   

  

  Jenis pekerjaan yang dilakukan Nama Anggota Tim Tanggal   

  Melaksanakan entry meeting       

  Mengerjakan PKA        

  Menyusun Notisi Audit       

          

          

 

INSPEKTUR 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

 

              AJAT SUDRAJAT 
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LAMPIRAN III  

PETUNJUK PELAKSANAAN KENDALI MUTU AUDIT DI 

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 

  LAPORAN MINGGUAN   
  KEGIATAN PERENCANAAN AUDIT PADA TINGKAT TIM AUDIT   
  

      

  
  Nama Auditi: 

  

Ketua Tim, 
 

Pengendali Teknis, 
  Alamat: 

     

  
  No. ST: 

     

  

  
Nama 
Auditor: 

     

  
  

      

  

  Tanggal Prosedur 
Realisasi 

Jam 
Anggaran 

Jam 
Realisasi 

Biaya 
Anggaran 

Biaya   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  
      

  
  

      

  
                

 

 

INSPEKTUR 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

 

              AJAT SUDRAJAT 
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LAMPIRAN IV  

PETUNJUK PELAKSANAAN KENDALI MUTU AUDIT DI 

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 

  PROGRAM KERJA AUDIT   

  
       

  

  
Unit Organisasi/ Program/ 
Kegiatan 

 
: .....................................   

  Tahun 
  

: .....................................   

  Dikerjakan oleh 
 

: .....................................   

  
       

  

  

No 
Tujuan 
Audit 

Prosedur/ ukuran 
sample/ metode 

pemilihan sample 
dan waktu 

Nama Auditor 
Anggaran 

Waktu 
Realisasi 
Waktu 

No. 
KKA 

  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
       

  

  
       

  

                  

 

INSPEKTUR 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

 

              AJAT SUDRAJAT 
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LAMPIRAN V 

PETUNJUK PELAKSANAAN KENDALI MUTU AUDIT DI 

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 

    CHECK LIST    
  

 
PENYELESAIAN PENUGASAN PERENCANAAN AUDIT   

  
    

  

  No Jenis pekerjaan yang harus dilakukan  Sudah/Belum % Penyelesaian   

  1 Sudahkah dibuat Kartu Penugasan       

  

2 Sudahkah dikembangkan Tujuan Audit, 
Lingkup Pekerjaan, Penaksiran Risiko 
Segmen Kegiatan        

  

3 Apakah sudah diperoleh 
-MiSi, tujuan dan rencana pelaksanaan 
-Informasi organlsasl  
-KKA terakhir 
-Flle permanen 
-LHP auditor ekstern 
-Data pernbandlng 
-Anggaran  
-Literatur teknis       

  
4 Adakah perubahan auditor dari rencana 

semula        

  

5 Jika ada perubahan apakah sudah dibuat 
Memo persetujuan dan sudah 
dllampirkan ke kartu penugasan di 
Pengendali Mutu       

  6 Apakah sudah dibuat rapat koordinasi       

  
7 Apakah sudah dibuat ringkasannya dan 

telah didistribusikan       

  
8 Apakah sudah dibuat perslapan survei 

pendahuluan       

  
9 Apakah survei pendahuluan telah 

dllaksanakan       

  10 Apakah telah dibuat lkhtisar hasil survei       

  11 Apakah telah ditulis program audlt       

  

12 Apakah program audit telah mengacu 
pada program baku dan hasil 
pengumpulan informasi       

  
13 Apakah program audit telah mendapat 

persetujuan pengendali teknis       

  

14 Apakah tahapan pekerjaan telah sesuai 
dengan anggaran waktunya  
-Penetapan tujuan, llngkup dan 
penakslran risiko 
-Pengurnpulan lnformasi awal 
-Penetapan staf audit 
-Rapat pendahuluan 
-Survei pendahuluan       
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-Penulisan program audit  
-Persetujuan program audit 

  
15 Apakah kertas kerja audit perencanaan 

telah selesai dikerjakan        

  
    

  
  

 
Diketahui, Dibuat tanggal 

 
  

  
 

Pengendali Mutu Pengendali Teknis 
 

  
  

    

  
            

 

INSPEKTUR 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

 

              AJAT SUDRAJAT 
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LAMPIRAN VI 

PETUNJUK PELAKSANAAN KENDALI MUTU AUDIT DI 

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 

  Lembar Reviu Supervisi         

  
     

  

  Nama: 
    

  

  No ST: 
    

  

  Periode: 
    

  

  
Ketua 
Tim: 

    

  

  
     

  

  No Permasalahan/Komentar 
Index 
KKA Penyelesaian Persetujuan   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  
     

  

  Pengendali Teknis, 
   

  

  TTD: 
    

  

  Nama: 
    

  

  Tanggal: 
    

  

              

 

 

INSPEKTUR 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

 

             AJAT SUDRAJAT 
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LAMPIRAN VII 

PETUNJUK PELAKSANAAN KENDALI MUTU AUDIT DI 

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

    CHECK LIST    

  
 

PENYELESAIAN PENGUJIAN DAN EVALUASI    

  
    

  

  No Uraian Sudah/Belum % Penyelesaian   

  

1 Sudahkah dilakukan penjelasan 
penugasan kepada anggota tim       

  2 Sudahkah dibuat perencanaan audit       

  

3 Sudahkah dilakukan audit sesuai 
program audit       

  

4 Sudahkah dilakukan review terhadap 
hasil kerja anggota tim       

  

5 Sudahkah hasil review ditindaklanjuti 
oleh anggota tim       

  

6 Sudahkah anggota tim membuat KKA 
dan disimpan pada tempat yang telah 
disiapkan untuknva       

  

7 Sudahkah KKA dikerjakan oleh Ketua 
Tim dan disimpan pada tempat yang 
telah disiapkan sebelumnya       

  

8 Sudahkah direview oleh Pengendali 
Teknis: 
Review I tanggal 
Review II tanggal 
Review III tanggal 
Review IV tanggal 

      

  

9 Sudahkah dibuat ringkasan arahan 
review dari Pensendali Teknis       

  

10 Sudahkah Hasil review Pengendali 
Teknis ditindaklanjuti oleh tim       

  

11 Sudahkah dikembangkan temuan 
hasil audit dan rekomandasi 
perbaikan       

  

12 Sudahkan dilakukan komunikasi 
temuan dan rekomendasi perbaikan 
dengan manajemen auditi       

  

13 Sudahkan diperoleh kata sepakat atas 
rekomendasi yang diberikan       

  

14 Adakah pengendali mutu melakukan 
reviu: 
Review I tanggal 
Review II tanggal 
Review III tanggal       

  

15 Sudahkah dibuat ringkasan hasil reviu 
pengendali mutu       
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16 Sudahkah hasil reviu penanggung 
jawab ditindaklanjuti oleh Tim       

  

17 Sudahkah dilakukan penyusunan 
dokumentasi hasil audit       

  

18 Sudahkah dokumentasi hasil audit 
dibahas: 
• di tim 
• dengan Pengendali Teknis 
• dengan Pengendali Mutu       

  

19 Sudahkah dilakukan penelaahan 
kesesuaian KKA dan isinya dengan 
standar audit APIP: 
• oleh tim 
• dengan Pengendali Teknis 
• dengan Pengendali Mutu 

      

  

20 Sudahkah dilakukan penelaahan 
kesesuaian KKA dengan tujuan audit: 
• dengan Pengendali Teknis 
• dengan Pengendali Mutu       

  

21 Sudahkah dilakukan pembahasan 
simpulan hasil audit: 
• di tim pemeriksa 
• dengan Pengendali Teknis 
• beserta Pengendali Mutu       

  
    

  

  
 

Direviu oleh  Diisi oleh 
 

  

  
 

Pengendali Teknis Ketua Tim 
 

  

  
    

  

            

 

INSPEKTUR 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

 

               AJAT SUDRAJAT 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

- 32 - 

LAMPIRAN VIII 

PETUNJUK PELAKSANAAN KENDALI MUTU AUDIT DI 

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 

  REVIU KONSEP LAPORAN   
  Pengendali Teknis/Pengendali Mutu   
  

       

  
  

 
Nama Auditi : 

    

  

  
 

No Kartu 
Penugasan : 

    

  
  

       

  

  No Halaman LHA 
Masalah yang 

dijumpai 
Nomor 

KKA 
Penyelesaian 

Masalah 
Dilakukan 

Oleh 
Keterangan   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
       

  
  

  

Pengendali teknis 
    

  
  

  

Tanggal 
    

  
  

       

  
                  

 

 

INSPEKTUR 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

 

              AJAT SUDRAJAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

- 33 - 

LAMPIRAN IX  

PETUNJUK PELAKSANAAN KENDALI MUTU AUDIT DI LINGKUNGAN BADAN 

STANDARDISASI NASIONAL 

    CHECK LIST    

  
 

PENYELESAIAN LAPORAN   

  No Uraian Sudah/Belum Keterangan   

    RINGKASAN PIMPINAN       

  

1 Ringkasan pimpinan menyajikan overview ringkas atas auditi, tujuan audit, ruang lingkup, referensi atas 
kriteria audit, metodologi audit, dan simpulan hasil audit atas setiap tujuan audit       

    BODI LAPORAN       

  1 Kecukupan informasi latar belakang auditi.       

  2 Tujuan audit dan kriteria yang berkaitan.       

  3 Ruang lingkup audit sudah dinyatakan secara jelas.       

  

4 Jadual audit, metodologi, standar audit yang diacu. Jika ada standar yang tidak diikuti, penjelasan yang 
memadai telah dibuat.       

  

5 Hasil observasi yang mendalam yang berkaitan dengan tujuan dan kriteria audit telah diperoleh untuk 
mencapat simpulan audit.       

  6 Setiap observasi berisi pernyataan kondisi, kriteria, penyebab, dampak dan rekomendasi       

  
7 Bukti yang cukup dan persuasif telah dikumpulkah untuk mendukung setiap observasi 

      

  8 Temuan yang bisa dikuantifisir telah dihitung secara memadai       

  

9 Rekomendasi yang diberikan telah mengikuti alur logis dari hasil observasi dan penyebab, jelas dan cost-
effective, ditujukan kepada pihak yang berkompeten. 

      

  10 Simpulan telah disajikan untuk setiap tujuan audit dan telah didukung dengan bukti yang persuasif.       

  11 Lampiran-lampiran yang disajikan memang menambah nilai laporan       

    FORMAT LAPORAN       

  

1 Daftar isi yang menggambarkan struktur laporan dan judul yang sama dengan judul pada halaman bodi. 

      

  2 Judul dan huruf yang konsisten       

  3 Bagan dan gambar telah dirujuk secara memadai dalam bodi laporan       

  4 Struktur kalimat dan paragraf yang mudah dipahami       

  5 Singkatan-singkatan telah didefinisikan       

  6 Bahasa dan terminologi yang mudah dipahami       

  7 Tata bahasa dan penulisan kata yang tepat       

  8 Lampiran disajikan secara seragam dan dirujuk pada bodi laporan       

  9 Secara keseluruhan, laporan sudah jelas dan tepat       

    LAIN-LAIN       

  

1 Penyusunan telah melalui proses reviu: 
• Pengendali Teknis 
• Pengendali Mutu 

      

  2 Distribusi laporan telah sesuai ketentuan       

  
    

  

  
 

Direviu oleh  Diisi oleh 
 

  

  
 

Pengendali Teknis Ketua Tim 
 

  

INSPEKTUR 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

 

                 AJAT SUDRAJAT 
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