
D a l am  r an gk a  p e n i n g k a t a n 

Kapabilitas APIP, Inspektorat BSN 

melakukan kunjungan kerja dan studi 

banding ke Inspektorat Provinsi Jawa 

Barat yang telah memiliki tingkat 

Kapabilitas APIP level 3. Kunjungan kerja 

dilaksanakan selama tanggal 2-4 Mei 2019 

di Bandung, Jawa Barat. 

Acara dibuka oleh Inspektur 

Pembantu Bidang Administras i 

Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan 

dilanjutkan dengan paparan Inspektur 

BSN mengenai standardisasi, penilaian 

kesesuaian, BSN dan Inspektorat BSN. 

Inspektur BSN mengungkapkan maksud 

kunjungan kerja adalah untuk melakukan 

studi banding dalam rangka peningkatan 

kapabilitas Inspektorat BSN menuju Level 

3 IACM.  

Inspektorat Provinsi Jawa Barat 

telah mencapai Level 3 IACM pada tahun 

2017 dengan beberapa catatan perbaikan 

sehingga masih perlu assesmen. Dalam 

mencapai Level 3 IACM, Inspektorat 

Provinsi Jawa Barat membentuk tim 

dengan inspektorat kabupaten dan kota 

dan dilakukan Quality Assesment oleh 

BPKP.  

Kunci menuju Level 3 IACM antara 

lain melaksanakan audit kinerja, layanan 

konsultasi dan telaah sejawat. Telaah 

sejawat dilaksanakan antara Inspektorat 

Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, dan Inspektorat 

Kalimatan Selatan dengan supervisi dari 

Inspektorat Jenderal Kementerian 

Keuangan. 

Selain itu peningkatan kompetensi 

juga penting dalam mencapai Level 3 

IACM, antara lain membuat mapping 

competency gap, sertifikasi CIA, CPA dan 

lain-lain, dan PKPT berbasis risiko. Audit 

kinerja dapat mengambil contoh dari 

BPK. Audit berbasis risiko dapat 

mengambil contoh dari BPKP. 

Inspektorat juga membentuk tim 

konsultasi dengan menyediakan ruang 

khusus konsultasi. (AH) 

Kunjungan Kerja dan Studi Banding ke Inspektorat Provinsi 

Jawa Barat dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APIP 

INSPEKTORAT BSN 

Juni 2019 Volume VI 

BULETIN 
PENGAWASAN 

Daftar Isi: 

Kunjungan Kerja dan 

Studi Banding ke Ban-
dung 

1 

PKS PMPRB 2 

Upacara Harkitnas 2019 2 

Sosialisasi Kebijakan RB 3 

Mentoring Latsar CPNS 3 

PMPRB 4 

Reviu Revisi Ke2 5 

Audit Gedung SNSU 5 

Grand Launching GIA 6 

Gratifikasi 7 

Kamus Audit 8 

Two-thirds of the 

Earth's surface is 

covered with wa-

ter. The other third 

is covered with 

auditors from 

headquarters.

 

Norman Ralph 

Augustine  

Inspektorat BSN bersama Inspektorat Provinsi Jawa 

Barat 



Page 2 BULETIN PENGAWASAN 

B adan Standardisasi Nasional (BSN) bersama 

dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pen-

didikan Tinggi (Kemenristekdikti), Badan Pengkajian 

dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Kementeri-

an Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko 

Maritim) melaksanakan Upacara Bendera dalam 

rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, 

Senin (20/5/19). Upacara yang dilaksanakan di lapan-

gan upacara lantai 3 gedung BPPT, Jakarta ini dipim-

pin oleh Sesmenko Kemaritiman, Agus Purwoto 

yang bertemakan: “BANGKIT UNTUK BERSATU”. 

Kepala BSN, Bambang Prasetya beserta jajaran Pe-

jabat BSN turut menghadiri upacara.  
Sambutan dari Menteri Komunikasi dan In-

formatika Republik Indonesia, Rudiantara yang di-

bacakan oleh Pembina Upacara, menekankan 

pentingya persatuan dan kesatuan bangsa, apalagi 

selepas proses-proses pemilihan Presiden, Wakil 

Presiden, serta Legislatif yang berlangsung dengan 

lancar. Sebagaimana diserukan oleh Presiden Joko 

Widodo pada pidato di Depan Sidang Tahunan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun 2018 lalu, dari tanah Minang kita diimbau 

dengan petuah „Barek samo dipikua, ringan samo 

dijinjiang‟. Kita juga diwarisi pepatah Sunda yang 

berbunyi 'Sacangreud pageuh, sagolek pangkek‟. 

Dari Bumi Anging Mamiri, kita bersama-sama bela-

jar „Reso temma-ngingi, nama-lomo, nale-tei, 

pammase dewata‟. Dari Bumi Gora, kita diminta: 

„Bareng bejukung, bareng bebose‟. Dari Banua Ban-

jar kita bersama-sama menjunjung „Waja sampai 

kaputing‟. Semua menganjurkan bekerja secara 

gotong-royong.  

Upacara ini diikuti oleh para pejabat dan pega-

wai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional 

(BSN), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidi-

kan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Mari-

tim), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknolo-

gi (BPPT). (sumber: bsn.go.id) 

Bangkit untuk Bersatu di Hari Kebangkitan Nasional Indonesia ke-111 

Pelatihan di Kantor Sendiri dengan Tema “Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi” 

D engan terbitnya PermenPAN-RB Nomor 30 

tahun 2018 yang menjadi pedoman terbaru 

dalam menjalankan PMPRB di instansi dan K/L 

Pemerintah lainnya termasuk BSN, maka In-

spektorat BSN selaku elemen pengawas dalam 

pelaksanaan PMPRB perlu melakukan pratinjau da-

lam bentuk pelatihan di kantor sendiri terhadap 

aspek-aspek yang berubah dan diatur di dalam 

PermenPAN-RB Nomor 30 tahun 2018 dalam pen-

gisian LKE PMPRB. 
Pelatihan di Kantor Sendiri atau yang sering 

disebut PKS dengan tema PMPRB dilaksanakan pada 

tanggal 10 Mei 2019 dengan penyaji Sdr. Hanif dan 

moderator Sdr. Dwitya. PKS ini dilaksanakan untuk 

sarana sharing knowledge kepada seluruh personel 

Inspektorat BSN sekaligus pemenuhan angka kredit 

pengembangan profesi bagi pejabat fungsional audi-

tor. 
Penyaji memaparkan bahwa PMPRB tahun 

2019 akan menilai pelaksanaan RB tidak hanya di 

tingkat lembaga, namun sampai dengan unit kerja. 

Terdapat lembar kerja evaluasi yang harus diisi oleh 

seluruh unit kerja untuk dapat dievaluasi oleh tim 

PMPRB. Pengisian lembar kerja evaluasi tersebut 

dilakukan melalui aplikasi berbasis web yang dise-

diakan oleh Kementerian PAN-RB. 
Adapun fokus penilaian tahun 2019 mencakup 

manajemen ASN, penerapan e-government, penera-

pan SAKIP, pembangunan zona integritas, penataan 

kelembagaan instansi pemerintah, dan perbaikan 

pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tim 

PMPRB BSN perlu memperhatikan aspek-aspek 

tersebut untuk meningkatkan nilai pelaksanaan 

reformasi birokrasi di lingkungan BSN. (AH) 
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Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan dan Evaluasi RB  

 

 

Penyusunan Analisis Kesenjangan Kompetensi Auditor &  

Penyusunan Kebutuhan Diklat Auditor 2019 

D alam rangka meningkatkan pelaksanaan 

reformasi birokrasi dan melaksanakan Pera-

menpan-RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Peru-

bahan atas Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 

2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi 

Birokrasi Instansi Pemerintah, Biro SDMOH 

mengundang Asesor RB, Asisten Asesor RB dan 

Tim Integrasi Sistem Manajemen BSN dalam 

acara Sosialisasi Kebijakan  Pelaksanaan dan Eval-

uasi RB. 
Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 17 

Mei 2019 dengan mengundang narasumber dari 

Kementerian PAN-RB. Narasumber menjelaskan 

mengenai evaluasi RB yang akan dilaksanakan 

dengan mengacu pada peraturan terbaru. 
Menurut Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 

2018, evaluasi pelaksanaan RB tidak hanya dil-

akukan terhadap lembaga, tapi mencakup seluruh 

unit kerja. Oleh karena itu unit kerja diharapkan 

dapat mempersiapkan bukti pelaksanaan RB da-

lam mengisi lembar kerja evaluasi yang diatur da-

lam peraturan tersebut. (AH) 

K egiatan penyusunan analisis kesenjangan 

kompetensi auditor dan penyusunan kebu-

tuhan diklat auditor 2019 merupakan salah satu 

kegiatan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS In-

spektorat 2019. Dimana kegiatan ini berfungsi un-

tuk mengetahui kesenjangan kompetensi Auditor 

Keuangan Inspektorat BSN dengan membandingkan 

antara kompetensi yang sudah dimiliki oleh Auditor 

Keuangan (berdasarkan diklat teknis ataupun diklat 

fungsional BPKP) dengan kompetensi apa saja yang 

harus dimiliki oleh setiap auditor keuangan. 

Kegiatan ini dilaksanakan selama masa aktualisasi 

Pelatihan Dasar CPNS, yaitu pada tanggal 20 Mei 

hingga 12 Juni 2019. 

 Terdapat kesenjangan antara kompetensi 

yang dimiliki Auditor Keuangan Inspektorat BSN 

sehingga selanjutnya dilakukan penyusunan kebu-

tuhan diklat auditor 2019 untuk mengurangi kesen-

jangan kompetensi yang dimiliki oleh Auditor Keu-

angan Inspektorat BSN. Hasil dari kegiatan ini ada-

lah Peta Kompetensi Auditor yang selanjytnya akan 

menjadi tools bagi Inspektorat BSN sebagai dasar 

acuan untuk memberikan diklat Teknis/ Fungsional 

sesuai kebutuhan masing-masing Auditor Keuangan. 

(CKP) 

Kepala BSN, Sekretaris Utama, Asessor, Asisten Assesor, dan 

Sekretariat RB. 

Diskusi dengan mentor dalam pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS 2019 
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P enilaian Mandiri Pelaksa-

naan Reformasi Birokrasi 

merupakan instrumen penilaian 

kemajuan pelaksanaan reforma-

si birokrasi yang dilakukan 

secara mandiri (self as-

sessement) oleh Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Dae-

rah. Penilaian Mandiri Pelaksa-

naan Reformasi Birokrasi men-

cakup penilaian terhadap dua 

k o m p o n e n :  P e n gu ngk i t 

(Enablers) dan Hasil(Results). 

Pengungkit adalah seluruh upaya 

yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah dalam menjalankan 

fungsinya, sedangkan Hasil ada-

lah kinerja yang diperoleh dari 

komponen pengungkit.  

Hubungan sebab-akibat 

antara Komponen Pengungkit 

dan Komponen Hasil dapat 

mewujudkan proses perbaikan 

bagi instansi melalui inovasi dan 

pembelajaran, di mana proses 

perbaikan ini akan meningkat-

kan kinerja instansi pemerintah 

secara berkelanjutan. Kompo-

nen Pengungkit sangat menen-

tukan keberhasilan tugas in-

stansi, sedangkan Komponen 

Hasil berhubungan dengan 

kepuasan para pemangku 

kepentingan. 

Penilaian Mandiri Pelaksa-

naan Reformasi Birokrasi dil-

aksanakan dengan tujuan: 

a. memudahkan Kementeri-

a n / L e m b a g a  d a n 

Pemerintah Daerah dalam 

menyediakan informasi 

mengenai perkembangan 

pelaksanaan reformasi 

birokrasi dan upaya-upaya 

perbaikan yang perlu dil-

akukan oleh kementerian/

Lembaga dan Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan; 

b. m e n y e d i a k a n  d a t a /

informasi bagi Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi 

Birokrasi dalam rangka 

menyusun profil nasional 

pelaksanaan reformasi 

birokrasi. 

Alur proses PMPRB anta-

ra lain: 

1. Inspektur/Inspektur Jen-

deral dan Setjen/Sesmen/

Sestama/Sekda disetiap 

instansi akan diberikan ID 

Pengguna dengan kata san-

di untuk masuk kedalam 

aplikasi PMPRB. 

2. Setelah masuk aplikasi, di-

harapkan untuk memper-

barui data identitas sebe-

lum melakukan penilaian. 

3. Inspektur / Inspektur Jen-

deral bertugas untuk 

melakukan penilaian 

PMPRB dan mengisinya 

pada halaman penilaian di 

aplikasi. Setelah penilaian 

telah dilakukan, Inspektur / 

Inspektur Jenderal harus 

mengirimkan penilaian ter-

sebut ke Setjen/Sesmen/

Sestama/Sekda dengan 

memilih tombol "Kirim 

Penilaian" di daftar 

penilaian. 

4. Setjen/Sesmen/Sestama/

Sekda bertugas untuk me-

meriksa hasil penilaian yang 

telah dikirim Inspektur/

Inspektur Jenderal sebelum 

dikirim ke Kementerian 

PANRB, jika penilaian 

masih kurang sesuai dapat 

dikirim kembali ke In-

spektur/Inspektur Jenderal 

untuk diperbaiki kembali. 

5. Setiap penilaian yang telah 

dikirim oleh Setjen/

Sesmen/Sestama/Sekda ke 

Kementerian PANRB akan 

segera diperiksa dan dieval-

uasi oleh tim evaluator. 

Selesai. 

(Sumber: pmprb.menpan.go.id) 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Ilustrasi Alur proses PMPRB 
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Reviu Revisi Kedua RKA-K/L Tahun 2019 

R encana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen 

rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/

Lembaga (K/L) yang disusun menurut Bagian Ang-

garan K/L. Dokumen RKA-K/L dapat direvisi 

mengikuti kebutuhan K/L, terutama jika terdapat 

perubahan pagu anggaran, pergeseran anggaran dan 

kesalahan administrasi. Sesuai instruksi pimpinan, 

Inspektorat BSN melakukan Reviu atas Revisi 

kedua RKA-K/L BSN Tahun Anggaran 2019 pada 

tanggal 16-22 Mei 2019. 

 Tujuan dari dilaksanakannya Reviu atas 

Revisi RKA-K/L BSN Tahun Anggaran 2019 adalah 

untuk memberikan keyakinan terbatas (Limited As-

surance) bahwa informasi dalam RKA-K/L memen-

uhi kaidah perencanaan penganggaran serta 

dilengkapi dokumen pendukung. Reviu dilaksanakan 

oleh Tim Audit yang kompeten, bersertifikat dan 

berpengalaman melakukan reviu, serta mengacu 

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/

PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran 

TA 2019. (AH) 

Audit Pembangunan Gedung Lab SNSU bersama Inspektorat Jenderal 

Kementerian PUPR 

D 
alam rangka memberikan keyakinan memadai 

bahwa pengadaan pembangunan gedung Lab. 

SNSU telah efektif, efisien dan ekonomis, Tim 

Audit Inspektorat BSN melaksanakan penugasan audit 

pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan 29 Mei 2019. 

Audit ini dilaksanakan terhadap pengadaan pem-

bangunan gedung Laboratorium SNSU yang bersifat 

multiyear sampai dengan Tahun Anggaran 2020. 
 Pelaksanaan audit mengacu pada Standar Au-

dit Intern Pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh 

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan 

prosedur yang ditetapkan di Inspektorat BSN. Audit 

dilaksanakan oleh Tim Audit yang bersertifikat dan 

berpengalaman melaksanakan audit pengadaan barang 

dan jasa lebih dari 3 tahun. Selain itu Tim Audit dibantu 

oleh auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berpen-

galaman melakukan audit pembangunan gedung. 
 Audit dilaksanakan terhadap pengadaan secara 

keseluruhan pembangunan gedung Laboratorium SNSU 

dari Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan 

Kontraktor Pelaksana. Audit dilaksanakan di kantor 

BSN dan di lokasi pembangunan gedung Laboratorium 

SNSU Puspiptek Serpong. Audit mencakup desk audit 

untuk pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen 

dan pelaksanaan cek fisik gedung progres pem-

bangunan. 
 Atas hasil audit pengadaan pembangunan ge-

dung, Tim Audit Inspektorat memberikan saran rek-

omendasi kepada auditi untuk ditindaklanjuti segera 

setelah laporan hasil audit diterima. Pelaksanaan 

pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa-

ratur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan 

Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.  

Rapat Penelitian dan Reviu RKAKL bersama unit kerja dan Bag. Perencanaan 

Pelaksanaan audit lapangan (cek fisik) tprogres pembangunan Lab. SNSU 
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J akarta (31/5) - Setelah se-

rangkaian pra acara dari 

soft launching hingga seminar, 

akhirnya tibalah waktu Grand 

Launching Government Inter-

nal Audit Corporate University 

atau disingkat GIA Corpu pada 

hari ini, bertepatan dengan 

peringatan 36 Tahun BPKP. 

Peresmian peluncuran ini 

ditandai dengan Handping atau 

menapakkan tangan pada tablet 

yang telah tersedia di meja per-

esmian. Handping dilakukan 

oleh Rektor GIA Corpu 

sekaligus Kepala BPKP Ardan 

Adiperdana, didampingi oleh 

Sekretaris Utama BPKP Da-

dang Kurnia, dan para Deputi 

Kepala BPKP selaku pe-

nanggung jawab program GIA 

Corpu. Inovasi GIA Corpu 

menjadi sebuah kebanggaan 

sekaligus tantangan bagi BPKP 

untuk menjadi salah satu 

Corpu terdepan di sektor pub-

lik pada tahun 2024.  

Kegiatan yang digelar di 

Auditorium Gandhi Kantor 

BPKP Pusat ini diikuti oleh 291 

peserta yang terdiri dari para 

Inspektur Jenderal, Inspektur 

Utama, Inspektur pada Kemen-

terian/Lembaga/TNI/Polri, ser-

ta Inspektur Provinsi dan Kota, 

jajaran pimpinan BPKP, serta 

auditor. “Menyikapi tingginya 

komitmen pemerintah ter-

hadap akuntabilitas dan ling-

kungan strategis yang semakin 

dinamis, menjadikan kemampu-

an APIP sebagai faktor penting 

dalam mengawal akuntabilitas 

untuk mempunyai kompetensi 

yang sustain menjadi semakin 

urgent,” ujar Kepala BPKP Ar-

dan Adiperdana saat membuka 

acara.  

Peran APIP bertransforma-

si hingga menjadi trusted advisor 

yang kemampuannya harus me-

madai, relevan, dan adaptif ter-

hadap perubahan. “GIA Corpu 

adalah inisiatif yang dilahirkan 

sebagai upaya adaptif  untuk 

menjawab permasalahan terse-

but. Sebagai strategic tool, 

Corpu diharapkan mampu 

mendukung kinerja organisasi 

dan membantu pencapaian 

sasaran organisasi,” ungkap 

Ardan. Program pembelajaran 

yang disampaikan pun harus 

applicable, relevant, impactful 

dan accesible bagi APIP.   

Ardan menegaskan bahwa 

GIA Corpu merupakan wadah 

pengembangan kompetensi 

bersama bagi seluruh komuni-

tas APIP dan stakeholders 

terkait. GIA Corpu hadir se-

bagai mitra strategis bagi 

pengguna dan stakeholders un-

tuk membangun tata kelola 

yang baik, dalam rangka 

mewujudkan pembangunan 

nasional yang akuntabel. 

Mengusung tagline alligning, 

performing dan transforming, 

GIA Corpu diharapkan mampu 

selaras dengan kebutuhan dan 

strategi pengawasan APIP. Pro-

gram tersebut juga harus mam-

pu meningkatkan performa 

pegawai, auditor, dan juga 

kinerja organisasi. Pada akhirn-

ya, program pembelajaran di 

GIA Corpu diharapkan mampu 

menyiapkan kompetensi dan 

kapabilitas SDM untuk 

melakukan transformasi organ-

isasi menghadapi tantangan dan 

perubahan di masa datang. 

(sumber: bpkp.go.id) 

Grand Launching GIA Corpu di BPKP 

GIA Corpu, Upaya Adaptif Memperkuat Kompetensi APIP 
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Mari Tolak Gratifikasi atau Laporkan 

M enjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya banyak kiriman 

bingkisan/parcel dari stakeholder. Kita sebagai ASN 

BSN wajib menolak gratifikasi yang bertentangan dengan 

peraturan, seperti yang diamanahkan dalam Peraturan 

Kepala BSN No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengen-

dalian Gratifikasi di Lingkungan BSN. Pada peraturan ini dia-

tur bahwa setiap ASN BSN wajib menolak gratifikasi yang 

diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan 

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan 

secara langsung. 

Kewajiban penolakan dikecualikan: 

a.  gratifikasi tidak diterima langsung; 

b.  pemberi tidak diketahui; 

c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; 

d. gratifikasi dalam rangka kegiatan adat istiadat atau 

upacara keagamaan; 

e. kondisi tertentu. 

ASN BSN yang tidak dapat menolak karena memenuhi 

kondisi tersebut wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepa-

da KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 

BSN. UPG BSN secara ex officio dilakukan oleh Inspektorat 

BSN. 

Penyampaian Laporan Gratifikasi: 

a.  melalui UPG BSN max 7 hari kerja sejak Gratifikasi 

diterima 

b. langsung ke Kantor KPK max 30 hari kerja sejak Gratifi-

kasi diterima 

c. melalui pos/e-mail/website KPK max 30 hari kerja sejak 

Gratifikasi diterima. 

Laporan gratifikasi dapat diunduh pada tautan https://

d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 D O Z D P g -

pjRS3EDMLy9clW4L5Sce9NGTy/view?usp=sharing 

Mari kita tolak segala bentuk gratifikasi yang berten-

tangan dengan peraturan atau laporkan segera ke UPG BSN. 

 

https://drive.google.com/file/d/1DOZDPg-pjRS3EDMLy9clW4L5Sce9NGTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DOZDPg-pjRS3EDMLy9clW4L5Sce9NGTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DOZDPg-pjRS3EDMLy9clW4L5Sce9NGTy/view?usp=sharing


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 

 

 

 Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan 

dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Ter-

masuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak 

Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap 
masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) 

atau yang bersifat khas. 

 Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan 

mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkap-

kan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dil-

akukan tindakan hukum selanjutnya. 

 Nilai Tambah adalah bahwa kegiatan audit menambah nilai organ-

isasi (auditi) dan pemangku kepentingan (stakeholders) ketika mem-

berikan jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap 

efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan 

proses pengendalian. 

 

 

Sumber: Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 


