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KOP SURAT_INSPEKTORAT x 

Jalan…………………. 

 

Nomor 

:  

Lampiran :  

Hal : Laporan Hasil Audit Kinerja atas Pelaksanaan 

Program/Kegiatan/kegiatan …………. 

Tahun……….….  

   

Yth. Kepala …..  

Di Jayapura 

 

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit Kinerja atas 

Pelaksanaan Program/Kegiatan/kegiatan …………. Tahun…………., 

dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut: 

 

BAB I 

 

: Simpulan dan Rekomendasi 

BAB II : Uraian Hasil Audit 
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BAB I 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Hasil audit kinerja atas pelaksanan Program/Kegiatan/kegiatan …………. Tahun  

…… diperoleh simpulan sebagai berikut: 

I. SIMPULAN 

1. Keuangan 

Realisasi anggaran Program/Kegiatan/kegiatan ……………… Tahun…. sebesar 

Rp………atau ……..% dari alokasi anggaran sebesar Rp……………….. 

2. Realisasi Output Kegiatan 

Realisasi Kegiatan dalam Program/Kegiatan/kegiatan ……………… Tahun…. 

sebesar xx kegiatan dari xx kegiatan yang direncanakan atau sebesar ……% 

dengan rinci sebagai berikut: 

No. Nama Kegiatan Realisasi pekerjaan % 

1. Kegiatan x 95% 

2.   

 Jumlah (total Realisasi pekerjaan 

dibagi jumlah kegiatan) 

3. Sistem Pengendalian Intern 

Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern pada Dinas …… mendapatkan skor 

…. Sesuai dengan kuesioner dan telaah dokumen. 

4. Penilaian Kinerja Program/Kegiatan/kegiatan 

Capaian kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan/kegiatan ……….. Tahun 

………sebesar…....dari nilai tertinggi yaitu 100 atau memperoleh predikat kinerja 

……. Skor kinerja tersebut merupakan penjumlahan skor kinerja dari beberapa 

aspek yang dinilai dalam pelaksanaan Program/Kegiatan yang diaudit meliputi 

aspek Kebijakan, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pelaksanaan 

dan aspek pelaporan dengan uraian sebagai berikut: 
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a. Capaian Aspek Kelembagaan 

Pada OPD .... untuk capaian aspek kelembagaan memperoleh nilai sebesar .... 

dari nilai tertinggi yaitu 5 atas pelaksanaan program ......, dapat disimpulkan 

sudah/belum sesuai penerapan atau penetapan kelembagaan untuk 

pelaksanaan program tersebut. 

(Uraikan secara ringkas kondisi yang mendukung capaian kinerja di aspek yang 

dinilai sesuai kertas kerja pengukuran setiap parameter). 

b. Capaian Aspek Kebijakan 

Aspek Kebijakan dihitung atas 2 penilaian yaitu sinkronisasi antar masing-

masing OPD pada 1 provinsi atau antara pusat dan daerah serta penilaian atas 

kesesuaian dengan pelaksanaan program dengan SPM. 

Pada OPD .... untuk capaian aspek Kebijakan memperoleh skor nilai sebesar 

....  dari nilai tertinggi yaitu 10 atas pelaksanaan program ......, disimpulkan ..... 

sudah/belum sesuainya penerapan atau penetapan kebijakan untuk 

pelaksanaan program tersebut.  

(Uraikan secara ringkas kondisi yang mendukung capaian kinerja di aspek yang 

dinilai sesuai kertas kerja pengukuran setiap parameter). 

c. Capaian Aspek Perencanaan 

Aspek Perencanaan dihitung atas 5 (lima) penilain yaitu keselaraan dokumen 

perencanaan, kesesuaian IKU dengan SPM, Ketaatan pembuatan dokumen 

renja, Perjanjian kinerja eselon 2 dan Perjanjian Kinerja turunan dari eseloan 2. 

Pada OPD .... untuk capaian aspek Perencanaan memperoleh skor nilai 

sebesar ....  dari nilai tertinggi yaitu 15 atas pelaksanaan program ......, 

disimpulkan ..... sudah/belum sesuainya dengan ketentuan penerapan 

perencanaan untuk pelaksanaan program tersebut.  

(Uraikan secara ringkas kondisi yang mendukung capaian kinerja di aspek yang 

dinilai sesuai kertas kerja pengukuran setiap parameter). 
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d. Capaian Aspek Pelaksanaan 

Aspek Pelaksanaan dihitung atas 6 (enam) penilain yaitu keekonomisan 

penganggaran, capaian efisiensi pelaksanaan program, capaian efektifitas 

Waktu, tujuan, Ouput dan outcome. 

Pada OPD .... untuk capaian aspek Perencanaan memperoleh nilai sebesar ....  

dari nilai tertinggi yaitu 60 atas pelaksanaan program ......, disimpulkan ..... 

sudah/belum memenuhinya unsur 3E dalam pelaksanaan program tersebut.  

(Uraikan secara ringkas kondisi yang mendukung capaian kinerja di aspek yang 

dinilai sesuai kertas kerja pengukuran setiap parameter). 

e. Capaian Aspek pelaporan 

Aspek Pelaksanaan dihitung atas 3 (tiga) penilain yaitu pembuatan laporan 

kinerja dengan kesesuaian laporannya, penyampaian serta publikasi laporan 

kinerja. 

Pada OPD .... untuk capaian aspek Perencanaan memperoleh nilai sebesar ....  

dari nilai tertinggi yaitu 10 atas pelaksanaan program ......, disimpulkan  

sudah/belum memenuhinya unsur 3E dalam pelaksanaan program tersebut.  

(Uraikan secara ringkas kondisi yang mendukung capaian kinerja di aspek yang 

dinilai sesuai kertas kerja pengukuran setiap parameter). 

5. Temuan Hasil Audit/Hal-hal lain yang perlu diperhatikan 

(Uraikan secara ringkas permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit). 
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II.  REKOMENDASI 

Terhadap permasalahan yang diuraikan dalam temuan hasil audit pada Bab I laporan 

ini, kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas X untuk : 

……………………………………………………………………………………………… 

(Rekomendasi yang disampaikan meliputi permasalahan yang ditemukan pada 

setiap tahapan maupun temuan audit. 

 

 

 Inspektur, 

 

 

 

 ………………………………… 

 NIP…………………. 
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BAB II 

URAIAN HASIL AUDIT 

 

1. Dasar Audit 

Dasar  audit kinerja atas pelaksanaan Program/Kegiatan/kegiatan ……. Tahun 

adalah: 

a. PP 60 Tahun 2008 

b. PP 29 Tahun 2014 

c. PP 12 Tahun 2017 

d. PP 72 Tahun 2019 

e. Permendagri 86 Tahun 2017 

f. Permendagri 77 Tahun 2020 

g. Permendagri 48 Tahun 2021 

h. Pergub Nomor 19 Tahun 2020 

i. Surat Penugasan Inspektur  ………. No…….. Tanggal tentang …………… 

2. Tujuan Audit 

Tujuan audit kinerja adalah:  

a. Untuk menilai kinerja Program/Kegiatan/kegiatan ….. dalam rangka mendukung 

pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra 

Dinas/Badan ……yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan 

efektivitas, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan tata kelola pada 

tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan 

Program/Kegiatan/kegiatan. 

3. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit 

a. Sasaran Audit  

Menilai kinerja Program/Kegiatan …. Tahun …. yang meliputi aspek ekonomis, 

efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

 



 

 

9 

 

b. Ruang Lingkup Audit 

Audit fokus pada kinerja pada seluruh tahapan Program/Kegiatan pada aspek 

kebijakan, kelembagaan, perencanaan, pelaksaanaan, dan pelaporan pada 

kegiatan yang diujipetik pada program ...... 

4. Batasan Tanggung Jawab 

Tanggung jawab tim audit terbatas pada simpulan hasil audit berdasarkan bukti dan 

dokumen pendukung yang diperoleh dari obyek audit. Tim audit melakukan 

pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif  dengan mempertimbangkan 

relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut.  

Kebenaran dan keabsahan data, informasi, dan dokumen yang digunakan sebagai 

dasar pengambilan simpulan hasil audit menjadi tanggung jawab obyek audit (OPD). 

5. Metodologi Monitoring 

Metode yang digunakan dalam Audit Kinerja berbasis risiko pada Program Strategis 

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Analisis atau Telaah Dokumen 

Tim Audit harus mendapatkan dokumen yang cukup dan program yang diaudit 

untuk dapat melakukan kegiatan penelaahan atas bukti-bukti. Analisis dokumen 

dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan, standar dan 

norma yang ditetapkan. 

2. Prosedur Analitik 

Prosedur analitik dilakukan untuk mempelajari hubungan logis antar data baik 

keuangan maupun non keuangan. Selain itu, prosedur analitik juga dilakukan 

untuk meningkatkan pemahaman tim monitoring terhadap simpulan sementara 

hasil telaah dokumen, pengamatan, konfirmasi, dan permintaan keterangan 

sehingga tim mendapatkan keyakinan terbatas atas pelaksanaan program. 

Analisis dilakukan dengan cara menguji data dan informasi hasil telaah dokumen, 

pengamatan fisik terhadap informasi hasil permintaan keterangan/klarifikasi 

dilakukan dengan cara membandingkan antar data dan informasi tersebut. 
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3. Peninjauan Lapangan 

Peninjauan di lapangan dilakukan secara uji petik terhadap item-item pekerjaan 

pada progam yang di audit. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan 

informasi apakah output pekerjaan dan pemanfaatan telah dilaksanakan secara 

baik. 

4. Wawancara dan Konfirmasi 

Tim audit melakukan wawancara dan konfirmasi terhadap analisis, telaah 

dokumen dan prosedur analitik yang telah dilakukan.  

6. Data Umum Program/Kegiatan 

a. Tujuan Program 

Program/Kegiatan/kegiatan ………….. Tahun….  bertujuan untuk ……. 

b. Pelaksana Program 

Program/Kegiatan/kegiatan ….. Tahun…….dilaksanakan oleh Bidang …..  

c. Rincian Kegiatan pada Program dan Realisasi Anggaran 

Program/Kegiatan …. Tahun……..terdiri dari … kegiatan dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp………..: dengan rinci sebagai berikut: 

1. Kegiatan 1 

2. Kegiatan 2 

3. Kegiatan 3 

4. Kegiatan 4 

5. Kegiatan 5 

d. Penanggungjawab Kegiatan 

Nama PA  : 

Nama PPTK 1  : 

Nama PPTK 2  : 

Nama Bendahara : 

Dll...... 

 

 

7. Sistem Pengendalian Intern 

Berdasarkan Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern pada Dinas …… mendapatkan skor 

…. Sesuai dengan kuesioner dan telaah dokumen. 

a. Lingkungan Pengendalian 

………………….. 
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b. Penilaian Risiko 

……………………… 

c. Kegiatan Pengendalian 

…………………….. 

d. Informasi dan Komunikasi 

e. Pemantauan 

8. Uji Petik Audit 

Untuk memberikan gambaran komprehensif tentang capaian kinerja pelaksanaan 

Program/Kegiatan….. Tahun …. dilakukan uji petik pada ……, dengan rincian sebagai berikut: 

………………………. 

(Uraikan uji petik yang dilakukan). 

9. Hasil Audit Kinerja 

a. Pencapaian Target Keuangan 

Realisasi anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan….. tahun ….. sampai dengan 31 

Desember ….. adalah sebagai berikut: 

No Kegiatan 
Anggaran 

Rp 
Realisasi 

Rp 
% 

Realisasi 

1 Kegiatan 1    

2 Kegiatan 2    

3  Dst….    

 Jumlah    

(Uraikan secara jelas hasil evaluasi terkait keuangan, meliputi nilai anggaran  dan realisasi 

anggaran sampai dengan akhir periode dan penyebab tidak tercapainya anggaran (jika ada). 

b. Realisasi Output Kegiatan 

Realisasi Kegiatan dalam Program/Kegiatan/kegiatan ……………… Tahun…. sebesar xx 

kegiatan dari xx kegiatan yang direncanakan atau sebesar ……% dengan rinci sebagai 

berikut: 

No. Nama Kegiatan Realisasi pekerjaan % 

1. Kegiatan x 95% 

2.   

 Jumlah (total Realisasi pekerjaan dibagi 

jumlah kegiatan) 
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c. Penilaian atas Kinerja Program 

Penilaian kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan dilakukan pada aspek Kebijakan, aspek 

kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pelaksanaan dan aspek pelaporan. Penilaian 

capaian kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan dilakukan dengan memberikan nilai skor 

penilaian antara 0 s.d 100. Hasil penilaian kinerja pelaksanaan porgram dikelompokkan dalam 

5 kategori penilaian sebagai berikut: 

No Skala Penilaian Kategori 

1 90,01  ≤ X < 100,00 Baik Sekali 

2 75,01  ≤ X <90,00 Baik 

3 50,01  ≤ X <75,00 Cukup 

4 25,01  ≤ X <50,00 Kurang 

5 0,00  ≤ X <25,00 Kurang Sekali 

 

Kinerja Program/Kegiatan merupakan penjumlahan capaian kinerja pada setiap aspek pada 

Program/Kegiatan dengan nilai sebagai berikut : 

No Tahapan 

Program/Kegiatan/kegiat

an 

Kinerja Bobot     % Kinerja 

Program/Ke

giatan % 

1 Aspek Kebijakan  5  

2 Aspek Kelembagaan  10  

3 Aspek Perencanaan  15  

4 Aspek Pelaksanaan  60  

5 Aspek pelaporan  10  

 Jumlah  100  

Hasil audit kinerja terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan/kegiatan ….Tahun….., 

sebagaimana tergambar pada tabel di atas, dapat simpulkan bahwa kinerja 

Program/Kegiatan/kegiatan….. Tahun …. secara umum masuk dalam kategori “Baik 

Sekali/Baik/Cukup/Kurang/KurangSekali”(pilih sesuai hasil penilaian) yang ditunjukkan 

dengan pencapaian kinerja Program/Kegiatan/kegiatan sebesar….  dari nilai tertinggi yaitu 

100. 
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Hasil audit kinerja atas setiap tahapan Program/Kegiatan/kegiatan diuraikan  sebagai berikut: 

1) Capaian Aspek Kelembagaan 

Dinas .... memperoleh nilai sebesar .... dari nilai tertinggi sebesar  5 atas penilaian aspek 

Kelembagaan pelaksanaan program ....., disimpulkan dengan penilaian bahwa OPD 

pelaksana pada RPJMD telah/belum sesuai dengan kondisi dilapangan yaitu ...... tertuang 

dalam Resntra tahun 202X.... 

2) Capaian Aspek Kebijakan 

Dinas .... memperoleh skor nilai sebesar .... dari nilai tertinggi sebesar 10 atas penilaian 

aspek Kelembagaan pelaksanaan program ....., ditunjukan dengan: 

a) Singkronsisasi Kebijakan 

Pada Dinas ..... penilaian aspek kebijakan telah/belum dibuktikan dengan ...... 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 

 

b) Kesesuaian Program dengan SPM 

Pada Dinas ..... penilaian kesesuain pelaksanaan program ..... dengan SPM didapai 

bahwa berdasarkan SPM BIDANG ..... (uraikan jika program tidak ada SPM pusat yang 

mengatur, jika ada SPM pusat yang mengatur, uraikan) telah/belum sesuai. 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 

 

3) Capaian Aspek Perencanaan 

Dinas .... memperoleh nilai sebesar .... dari nilai tertinggi sebesar 15 atas penilaian aspek 

perencanaan pelaksanaan program ....., ditunjukan dengan: 

a) Keselarasan dengan RPJMD/RENSTRA 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat, dan rekomendasi) 

 

b) IKU Renja mengacu pada SPM 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 
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c) Renja OPD mengaju pada IKU Renstra 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 

 

d) Perjanjian Kinerja dibuat antara Kepala Daerah dengan Pimpinan OPD 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 

 

e) Perjanjian Kinerja dibuat dari Pimpinan OPD dan bawahan 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 

 

4) Capaian Aspek Pelaksanaan 

Dinas .... memperoleh nilai sebesar .... dari nilai tertinggi sebesar 60 atas penilaian aspek 

pelaksanaan atas program ....., ditunjukan dengan: 

a) Kesesuaian Penganggaran beberapa Item pada DPA dan Kontrak dengan ASB atau 

SSH yang telah ditetapkan (Ekonomis) 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 

 

b) Pelaksanaan Program dapat menghemat anggaran dan dapat menghasilkan Output 

(Efisiensi) 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 

c) Pelaksanaan Program sesuai dengan waktu yang rencanakan (Efektivitas Waktu) 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 

 

d) Pemilihan Indikator Kinerja (IKU) sesuai ketentuan (Efektifitas Tujuan) 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 
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e) Pelaksanaan Program berhasil mencapai tujuan yang ditentukan (Efektifitas Tujuan) 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 

 

f) Pelaksanaan Program dapat digunakan dan memiliki Outcome (efektifitas guna) 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 

 

5) Capaian Aspek Pelaporan 

Dinas .... memperoleh nilai sebesar .... dari nilai tertinggi sebesar 10 atas penilaian aspek 

pelaporan atas program ....., ditunjukan dengan: 

a) OPD membuat Laporan Kinerja dan sesuai standar format 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 

 

b) Laporan Kinerja disampaikan ke pimpinan 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 

 

c) Laporan kinerja dipublikasikan 

(uraikan tentang hasil pembuktian TAO, jika belum sesuai kriteria uraikan kriteria, 

sebab, dan akibat) 

 

10. Temuan Hasil Audit/Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan 

Hasil audit kinerja atas pelaksanaan Program/Kegiatan.......Tahun…., terdapat temuan audit 

sebagai berikut:  

(Uraikan temuan hasil audit secara lengkap dengan atributnya meliputi kondisi, kriteria, sebab, 

akibat dan rekomendasi atas semua permasalahan yang ada (di luar TAO jika masalah 

berupa temuan bernilai rupiah yang sudah pasti maka digunakan judul Temuan Hasil 

Audit, sedangkan judul berubah ke “HAL-HAL LAIN yang PERLU DIPERHATIKAN” , jika 

temuan adalah berupa administrasi)  
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BERITA ACARA KESEPAKATAN  

HASIL AUDIT KINERJA ATAS PELAKSANAAN  

PROGRAM ……………………  

PADA BIRO/BADAN/DINAS..………..………….. 

Pada hari ini, …… tanggal ……… Tahun …….,  bertempat di Kantor ………..,  kami : 

 Nama : ………………………….. 

 NIP : …………………………. 

 Jabatan : ………………………….. 

Sebagai “Pihak Pertama” 

 Nama : ………………………….. 

 NIP : ……………………………. 

 Jabatan : …………………………… 

Sebagai “Pihak Kedua” 

telah mengadakan pembahasan bersama mengenai hasil Audit Kinerja atas Pelaksanaan 

Program  ……………… pada Biro/Badan/Dinas dengan hasil tingkat kinerja …. dengan skor  

…... 

 

No Aspek/Indikator Bobot 
Capaian 

per 
indikator 

Capaian 
per aspek 

Capaian 
Kinerja 
(Skor)  

(1) (2) (3) (6) (8) (9)  

A Aspek Kelembagaan 5%      

  -Instansi yang ditunjuk sebagai koordinator 
dan penanggung jawab telah melaksanakan 
tugas dan fungsinya 

5.00     
 

B Aspek Kebijakan 10%      

Kebijakan di daerah sudah tersinkronisasi dan 
bersinergi antar masing-masing instansi 
dan/atau sesuai dengan kebijakan pusat 

5.00     
 

  Program kegiatan sudah dilaksanakan sesuai 
dengan petunjuk SPM  

5.00      

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 

INSPEKTORAT 
 

Jl. Soa-Siu Dok II Jayapura Telp. (0967) 534947 – Fax. (0967) 534936 – 536254 
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C Aspek Perencanaan 15%      

-Renstra OPD telah selaras dengan RPJMD 
(sasaran, indikator, target, dan 
Program/Kegiatan) 

3     
 

-IKU dalam Renstra sudah mengacu pada SPM 
Bidang yang telah ditetapkan 

3      

-OPD telah menyusun Renja yang mengacu 
pada Renstra OPD (sasaran, indikator, target, 
dan Program/Kegiatan) 

3     
 

-Terdapat Perjanjian Kinerja antara Kepala 
Daerah dan Kepala OPD yang mengacu pada 
target Renstra OPD 

3     
 

-Terdapat Perjanjian Kinerja antara Pimpinan 
OPD dengan masing-masing bidang teknis 

3     
 

D Aspek Pelaksanaan 60%      

Ekonomis 10.00      

- Anggaran kegiatan telah disusun dengan 
mengacu pada ASB dan SSH yang telah 
ditetapkan. 

10    
 

  Efisiensi 10.00     

  - Penggunaan Anggaran (realisasi) telah dapat 
menghasilkan output serta dapat menghemat 
anggaran yang telah disediakan 

10    
 

  Efektivitas 40.00     

  - Waktu pelaksanaan kegiatan telah sesuai 
dengan waktu dengan waktu yang ditetapkan 
(efektif/tepat waktu) 

10    
 

  - Penetapan indikator Output (IKU) Program 
telah sesuai ketentuan (measurable, spesifik 
dan relevan) 

10    
 

  - Pelaksanaan kegiatan telah mencapai tujuan 
pelaksanaan yang telah ditentukan 

10    
 

  - Output yang dihasilkan telah dimanfaatkan 
(efektif/tepat guna) 

10    
 

E Aspek Pelaporan 10%     

- kewajiban penyusunan laporan capaian 
kinerja IKU telah dibuat / format pelaporan 
telah sesuai dengan Format Laporan LKj pada 
Permenpan RB 

5    

 

  -Laporan capaian kinerja telah disampaikan 
tepat waktu kepada Pimpinan dan pihak-pihak 
yang berkepentingan secara tepat waktu 

3    
 

  -Laporan capaian kinerja telah dipublikasikan 2      

Total Capaian Kinerja   
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Pihak kedua sepakat dengan temuan audit dan skor kinerja yang telah dituangkan dalam 

notisi hasil audit dan telah dibahas bersama-sama. Pihak kedua juga bersedia akan 

menindaklanjuti segala rekomendasi perbaikan yang diberikan dalam laporan hasil audit 

kinerja yang akan dikirim oleh pihak pertama. Pihak Pertama berkewajiban memonitoring 

pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Pihak Pertama Pihak Kedua, 

  

  

……………….…………….. …………………………………… 
NIP ………………………… NIP ……………………………… 

  

 

 

 



Lampiran 1

…..

…..

…..

Dilaksanakan 

oleh
Alokasi waktu Alokasi waktu

I TAHAP PERENCANAAN AUDIT KINERJA

A
Pemilihan Program yang akan diaudit berdasarkan Resiko (Jika Sudah 

melaksanakan PPBR, maka PKA ini di abaikan)

Tujuan : Untuk Menentukan Program apa yang akan dilakukan Audit 

Kinerja berdasarkan bobot resiko

Dokumen yang diperlukan :

RPJMD, DPA OPD, LRA OPD, Risk Register, Rencana Tindak 

Pengendalian.

Prosedur Audit:

a. Peringkat Risiko berdasarkan Besaran Realisasi Anggaran:

1. Dapatkan RPJMD, pada Pembagian Program pada BAB 5 atau 6, sortir 

Program berdasarkan Dinasnya.

2. Kemudian dapat kan LRA, cek dan isi realisasi anggaran program pada 

RPJMD pada tahun yang akan kita audit.

3. Kemudian Peringkatkan berdasarkan Program dengan Realisasi paling 

Besar

b. Peringkat Risiko Berdasarkan Risk Register

1. dapatkan risk register berdasarkan program yang ada di RPJMD pada 

semua OPD

2. Susun dalam satu tabel dan urutkan seluruh risk register pada seluruh 

Program dari seluruh OPD

3. Kemudian Peringkatan Berdasarkan Risk Register paling tinggi 

resikonya dan keterjadannya.

c. Peringkat berdasarkan Historical dan Urgensi nya

1. Dapatkan Program dalam RPJMD, kemudian lakukan wawancara dan 

telaah historical apakah program tersebut sering terjadi masalah atau 

temuan.

2. Dapatkan informasi, Program mana saja yang menjadi program 

unggulan atau prioritas dari KDH dan harus diawasi.

3. Buat peringkat. Program yang menjadi prioritas unggulan atau 

menjadi urgensi dari KDH mendapatkan skor tertinggi peringkat teratas.

d. Gabungkan peringkat a, b, c dan rata-rata. Program Prioritas dan 

Program yang menjadi urgensi/perintah KDH untuk dilaksanakan 

pemeriksaan harus diletakkan ke peringkat tertinggi.

e. Susun Kertas Kerja. Buat simpulan daftar 10 s.d 15 peringkat tertinggi 

Program yang dapat di Laksanakan audit kinerja, dan pelaksanaan audit 

dilaksanakan berdasarkan berapa banyak audit kinerja di PKPT.

B Survei Pendahuluan

Tujuan: Untuk memperoleh informasi umum mengenai Detail Program 

Kegiatan dan Siapa OPD Pengampunya

Data Yang dibutuhkan:

DPA OPD, LRA OPD, Stuktur Organisasi, SK PPTK, SK PA, Info Terkait 

Pelaksanaan Kegiatan, Kontrak/dokumen swakelola

Prosedur Audit:

1. Lakukan penelusuran dan pengumpulan data untuk mengetahui Siapa 

OPD Pengampu Program dan kegiatan dan ditentukan untuk audit 

kinerja dan Berapa Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan tersebut. 

(LRA OPD dan DPA)

2. Lakukan pembicaraan pendahuluan dengan Pimpinan OPD/Pejabat 

yang berwenang untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang 

Program/Kegiatan dan kegiatan organisasi OPD yang dilakukan audit 

kinerja.

  

3. Susun dalam kertas kerja tentang Berapa banyak kegiatan yang ada 

dalam program yang diaudit, dan peringkatkan dari anggaran tertingi ke 

terendah, kemudian pilih kegiatan dengan anggaran paling tinggi nuntuk 

dijadikan kegiatan uji petik dengan kriteria maksimal 5 kegiatan dengan 

anggaran tidak lebih dari 10 Miliar. (Kecuali untuk dinas PU dan 

Perhubungan max batas anggaran 100 miliar)

4. Catat data umum dalam kertas kerja

Periode yang diaudit : Tahun …….. Dibuat Oleh

No Uraian

RENCANA REALISASI
Ref.                                

No KKA
KetDilaksanakan 

oleh

PROGRAM KERJA AUDIT KINERJA (SURVEY PENDAHULUAN)

Inspektorat Provinsi Papua

Nama Auditan (OPD): …………………. KKA No:

Tanggal:Nama Program        : …...........



…..

…..

…..

Dilaksanakan 

oleh
Alokasi waktu Alokasi waktu

Periode yang diaudit : Tahun …….. Dibuat Oleh

No Uraian

RENCANA REALISASI
Ref.                                

No KKA
KetDilaksanakan 

oleh

PROGRAM KERJA AUDIT KINERJA (SURVEY PENDAHULUAN)

Inspektorat Provinsi Papua

Nama Auditan (OPD): …………………. KKA No:

Tanggal:Nama Program        : …...........

5. Buat Surat Permintaan Pemenuhan Data terkait Audit Kinerja

6. Susun Surat Tugas berdasarkan beban kerja audit kinerja

C Evaluasi atas SPI

1 Tujuan: Untuk meyakini tingkat pengendalian intern OPD yang diaudit.

2

Pelajari Peraturan, juklak/juknis, dan SOP tentang perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, monev, dan pertanggungjawaban 

program/kegiatan.

3
Pelajari kesesuaian SOP dengan peraturan yang berlaku dan apakah 

terdapat revisi secara berkala.

4
Uji tingkat SPI atas pelaksanaan SOP dengan uji dokumen, wawancara, 

observasi dsb.

5
Petakan tingkat kerawanan SPI/titik kritis sebagai bahan pelaksanaan 

audit rinci.

6
Analisis hasil pengujian SPI seperti nampak pada point 2 sd 4 dan 

tuangkan dalam kertas kerja  analisis.

Buat simpulan hasil evaluasi SPI untuk setiap tahap mulai dari 

perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, yang meliputi unsur:

b. Penilaian Risiko

c. Kegiatan Pengendalian

d. Informasi dan Komunikasi

e. Pemantauan

Tanggal ……                                Tanggal ........

W. Penanggung Jawab             Dalnis

(…………………)                             (.................) (…………………)

Dibuat oleh:

Tanggal……….

Ketua Tim
Direviu oleh:                               Direviu oleh
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Lampiran 2

SKOR NILAI BOBOT BOBOT X NILAI

BAGIAN I LINGKUNGAN PENGENDALIAN 2.984 KM 30% 0.895

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 3.000

1 OPD telah menyusun dan menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain 

yang berisi tentang standar perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan 

praktik yang tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan

3

2 Suasana etis dibangun pada setiap tingkat pimpinan OPD  dan 

dikomunikasikan di lingkungan OPD yang bersangkutan

3

3 Pekerjaan yang terkait dengan masyarakat, anggota badan legislatif, pegawai, 

rekanan, auditor, dan pihak lainnya dilaksanakan dengan tingkat etika yang 

tinggi

2

4 Tindakan disiplin yang tepat dilakukan terhadap penyimpangan atas kebijakan 

dan prosedur atau atas pelanggaran aturan perilaku

1

5 Pimpinan OPD menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi 

atau pengabaian atas pengendalian intern

4

6 Pimpinan OPD menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong 

perilaku tidak etis

5

B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 3.000

1 Pimpinan OPD mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam OPD

4

2 OPD menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu 

pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya

3

3 Pimpinan OPD memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang 

luas dalam pengelolaan OPD pemerintah

2

C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF 3.286

1 Pimpinan OPD memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam 

pengambilan keputusan

4

2 Pimpinan OPD menerapkan manajemen berbasis kinerja 2

3 Pimpinan OPDmendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, antara lain 

pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan 

pegawai, dan pengawasan baik intern maupun ekstern

3

4 Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak 

sah

5

5 Interaksi yang intensif dengan pimpinan pada tingkatan yang lebih rendah 2

6 Pimpinan OPD memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap pelaporan 

yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan

3

7 Tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan di fungsi-fungsi kunci, seperti 

pengelolaan kegiatan operasional dan program, akuntansi atau pemeriksaan 

4

D. 2.600

1 Struktur organisasi OPD disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan 5

2 Pimpinan OPD memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab 2

3 Terdapat kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam OPD 3

4 Pimpinan OPD melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik 

terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan 

strategis

2

5 OPD menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi 

pimpinan

1

E. PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT 3.667

1 Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat 

tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan OPD

4

2 Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung 

jawab yang diterimanya terkait dengan pihak lain dalam OPD pemerintah yang 

bersangkutan

5

3 Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang 

dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP

2

F. KEBIJAKAN DAN PRAKTIK PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.333

1 Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan 

pemberhentian pegawai

5

2 Penelusuran latar belakang calon pegawai dilakukan dalam proses rekrutmen 2

3 Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai 3

G.

NA

PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PADA DINAS X KABUPATEN xx

UNSUR/SUB UNSUR/KRITERIA

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN 

KEBUTUHAN

PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG 

EFEKTIF
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1 OPD memiliki mekanisme untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 

ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

NA

2 Terdapat mekanisme peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen 

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

NA

3 Terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola 

penyelenggaraan (good governance) tugas dan fungsi OPD

NA

H.
2.000

1 Hubungan kerja yang baik dengan OPD yang mengelola anggaran, akuntansi 

dan perbendaharaan sehingga tercipta mekanisme saling uji

2

BAGIAN 2 – PENILAIAN RISIKO 2.457 KM 20% 0.491

A. PENETAPAN TUJUAN INSTANSI 2.000

1 Pimpinan OPD menetapkan tujuan OPD yang terukur, spesifik, realistis, dan 

terikat waktu, dalam bentuk Renstra dan Renja Tahunan,  dengan berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan

2

2 Seluruh tujuan OPD secara jelas dikomunikasikan pada semua pegawai 

sehingga pimpinan OPD mendapatkan umpan balik, yang menandakan bahwa 

komunikasi tersebut berjalan secara efektif

1

3 Pimpinan OPD menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan renstra 

OPD dan rencana penilaian risiko

2

4 OPD memiliki renstra yang terpadu dan penilaian risiko, yang 

mempertimbangkan tujuan OPD secara keseluruhan dan risiko yang berasal 

dari faktor intern dan ekstern, serta menetapkan suatu struktur pengendalian 

penanganan risiko

3

B. PENETAPAN TUJUAN PADA TINGKAT KEGIATAN 2.286

1 Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan 

renstra OPD

1

2 Tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, saling menunjang, dan 

tidak bertentangan satu dengan lainnya

2

3 Tujuan pada tingkatan kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama OPD 3

4 Tujuan pada tingkatan kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukuran 4

5 Tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya OPD yang cukup 2

6 Pimpinan OPD mengidentifikasi tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting 

terhadap keberhasilan tujuan OPD secara keseluruhan

3

7 Semua tingkatan pimpinan OPD terlibat dalam proses penetapan tujuan pada 

tingkatan kegiatan dan berkomitmen untuk mencapainya

1

C. IDENTIFIKASI RISIKO 3.000

1 Pimpinan OPD menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk 

tujuan OPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif

5

2 Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan 

mekanisme yang memadai

4

3 Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko, telah dilaksanakan 2

4 Risiko OPD secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting 

sudah diidentifikasi

1

D. ANALISIS RISIKO 2.500

1 Analisis risiko telah dilaksanakan, untuk menentukan dampak risiko terhadap 

pencapaian tujuan OPD

2

2 Pimpinan OPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat 

risiko yang dapat diterima

4

3 OPD memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan 

bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam 

pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang 

dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan OPD secara keseluruhan 

atau maksud dan tujuan suatu kegiatan

1

4 OPD memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh 

perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap OPD 

dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas

3

E MENGELOLA RISIKO SELAMA PERUBAHAN 2.5

1 OPD pemerintah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, 

dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan 

dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi 

lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan OPD 

pemerintah secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan. 

2

2 OPD pemerintah memberi perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan 

oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap 

OPD pemerintah dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas 3

BAGIAN 3 – KEGIATAN  PENGENDALIAN 2.555 KM 20% 0.5110

A. REVIU ATAS KINERJA INSTANSI 1.500

HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
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1 Reviu pada Tingkat Puncak – Pimpinan OPD memantau pencapaian kinerja 

OPD dibandingkan rencana sebagai tolok ukur kinerja

1

2 Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan – Pimpinan mereviu kinerja 

dibandingkan tolok ukur kinerja

2

B. PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 3.000

1 Pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi OPD telah 

tercermin dalam renstra, renja, dan pedoman panduan kerja lainnya dan telah 

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pegawai

2

2 OPD memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh dalam bentuk renstra, renja, 

dan dokumen perencanaan SDM lainnya yang meliputi kebijakan, program, 

dan praktek pengelolaan pegawai yang akan menjadi panduan bagi OPD 

tersebut

3

3 OPD memiliki strategi perencanaan SDM yang spesifik dan eksplisit, yang 

dikaitkan dengan keseluruhan renstra, dan yang memungkinkan dilakukannya 

identifikasi kebutuhan pegawai baik pada saat ini maupun di masa mendatang

4

4 OPD telah memiliki persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang 

diharapkan untuk setiap posisi pimpinan

5

5 Pimpinan OPD membangun kerja sama tim, mendorong penerapan visi OPD, 

dan mendorong adanya umpan balik dari pegawai

1

6 Sistem manajemen kinerja OPD mendapat prioritas tertinggi dari pimpinan 

OPD yang dirancang sebagai panduan bagi pegawai dalam mencapai visi dan 

misi yang telah ditetapkan

2

7 OPD telah memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pegawai dengan 

kompetensi yang tepat yang direkrut dan dipertahankan

3

8 Pegawai telah diberikan orientasi, pelatihan dan kelengkapan kerja untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan kinerja, 

meningkatkan kemampuan, serta memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi 

yang berubah-ubah

4

9 Sistem kompensasi cukup memadai untuk mendapatkan, memotivasi, dan 

mempertahankan pegawai serta insentif dan penghargaan disediakan untuk 

mendorong pegawai melakukan tugas dengan kemampuan maksimal

2

10 OPD memiliki program kesejahteraan dan fasilitas untuk meningkatkan 

kepuasan dan komitmen pegawai

3

11 Pengawasan atasan dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan 

bahwa tujuan pengendalian intern bisa dicapai

4

12 Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan balik yang bermakna, jujur, dan 

konstruktif untuk membantu pegawai memahami hubungan antara kinerjanya 

dan pencapaian tujuan OPD

5

13 Pimpinan OPD melakukan kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai 

dengan kompetensi yang diperlukan

1

C. PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 2.607

A. PENGENDALIAN UMUM 2.472

A.1 Pengamanan Sistem Informasi 2.167

1 OPD secara berkala melaksanakan penilaian risiko secara periodik yang 

komprehensif.

2

2 Pimpinan OPD mengembangkan rencana yang secara jelas menggambarkan 

program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya

4

3 Pimpinan OPD menetapkan organisasi untuk mengimplementasikan dan 

mengelola program pengamanan

2

4 Pimpinan OPD menetapkan uraian tanggung jawab pengamanan secara jelas 3

5 OPD mengimplementasikan kebijakan yang efektif atas pegawai yang terkait 

dengan program pengamanan

1

6 OPD memantau efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan 

program pengamanan jika diperlukan

1

A.2 Pengendalian atas Akses 3.25

1 OPD mengklasifikasikan sumber daya sistem informasi berdasarkan 

kepentingan dan sensitivitasnya

5

2 Pemilik sumber daya mengidentifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi 

akses ke informasi secara formal

4

3 OPD menetapkan pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah 

dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi

3

4 OPD memantau akses ke sistem informasi, melakukan investigasi atas 

pelanggaran, dan mengambil tindakan perbaikan dan penegakan disiplin

1

A.3 Pengendalian atas Pengembangan dan Perubahan Perangkat Lunak Aplikasi 2.667

1 Otorisasi dilakukan terhadap fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi 

program

2
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2 Seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan sudah diuji dan 

disetujui

3

3 OPD telah menetapkan prosedur untuk memastikan terselenggaranya 

pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak (software libraries) termasuk 

pemberian label, pembatasan akses, dan penggunaan kepustakaan perangkat 

3

A.4 Pengendalian atas Perangkat Lunak Sistem 2.333

1  OPD membatasi akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab 

pekerjaan dan otorisasi akses tersebut didokumentasikan

2

2 Akses ke dan penggunaan perangkat lunak sistem dikendalikan dan dipantau 4

3 OPD mengendalikan perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak 

sistem

1

A.5 Pemisahan Tugas 2.667

1 Tugas yang tidak dapat digabungkan sudah diidentifikasi dan kebijakan untuk 

memisahkan tugas tersebut sudah ditetapkan

1

2 Pengendalian atas akses sudah ditetapkan untuk pelaksanaan pemisahan tugas 2

3 OPD melakukan pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan 

prosedur, supervisi, dan reviu

5

A.6 Kontinuitas pelayanan 1.750

1 OPD melakukan penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber 

daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif

1

2  OPD sudah mengambil langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi 

kerusakan dan terhentinya operasi komputer

2

3 Pimpinan OPD sudah mengembangkan dan mendokumentasikan rencana 

komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga (misalnya bencana alam, 

sabotase, dan terorisme)

3

4 OPD secara berkala menguji rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga 

dan melakukan penyesuaian jika diperlukan

1

B. PENGENDALIAN APLIKASI 2.741

B.1 Pengendalian Otorisasi 2.5

1 OPD mengendalikan dokumen sumber 2

2 Atas dokumen sumber dilakukan pengesahan 3

3 Akses ke terminal entri data dibatasi 4

4 File induk dan laporan khusus digunakan untuk memastikan bahwa seluruh 

data yang diproses telah diotorisasi

1

B.2 Pengendalian Kelengkapan 3

1 Transaksi yang dientri dan diproses ke dalam komputer adalah seluruh 

transaksi yang telah diotorisasi

2

2 Rekonsiliasi data dilaksanakan untuk memverifikasi kelengkapan data 4

B.3 Pengendalian Akurasi 2.714

1 Desain entri data digunakan untuk mendukung akurasi data 1

2 Validasi data dan editing dilaksanakan untuk mengidentifikasi data yang salah 2

3 Data yang salah dengan segera dicatat, dilaporkan, diinvestigasi, dan 

diperbaiki

3

4 Laporan keluaran direviu untuk mempertahankan akurasi dan validitas data. 2

B.4 Pengendalian terhadap Keandalan Pemrosesan dan File Data 2.750

1 Terdapat prosedur untuk memastikan bahwa hanya program dan file data 

versi terkini yang digunakan selama pemrosesan

1

2 Terdapat program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi 

file komputer yang sesuai yang digunakan selama pemrosesan

3

3 Terdapat program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header 

labels sebelum pemrosesan

2

4 Terdapat aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan 5

D. PENGENDALIAN FISIK ATAS ASET 3.000

1 Pimpinan OPD menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan 

rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh 

pegawai

2

2 Pimpinan OPD menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan 

rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan) kepada seluruh 

pegawai

4

E. PENETAPAN DAN REVIU INDIKATOR DAN UKURAN KINERJA 2.500

1 Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat OPD, kegiatan, dan 

pegawai

1

2 OPD mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan 

keandalan ukuran dan indikator kinerja

2

3 Faktor penilaian pengukuran kinerja dievaluasi untuk meyakinkan bahwa 

faktor tersebut seimbang dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta 

mengatur insentif yang pantas untuk mencapai tujuan dengan tetap 

memperhatikan peraturan perundang-undangan

3

4 Data capaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan sasaran yang 

ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut

4

F. PEMISAHAN FUNGSI 2.000
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1 Pimpinan OPD menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian 

tidak dikendalikan oleh satu orang

2

G. OTORISASI ATAS TRANSAKSI DAN KEJADIAN PENTING 4.000

1 Pimpinan OPD menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan 

otorisasi kepada pegawai

4

H. PENCATATAN  YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU 2.500

1 Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera 

sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi pimpinan OPD dalam 

mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan

3

2 Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus 

transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, 

dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar

2

I. PEMBATASAN AKSES ATAS SUMBER DAYA DAN PENCATATANNYA 2.000

1 Pimpinan OPD memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan 

melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala

2

J. AKUNTABILITAS TERHADAP SUMBER DAYA DAN PENCATATANNYA 3.000

1 Pimpinan OPD menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap 

penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas 

penugasan tersebut secara berkala

3

K. 2.000

1 Pimpinan OPD memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala 

memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian 

Intern serta transaksi dan kejadian penting

2

BAGIAN 4 –INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2.450 KM 20% 0.49

A. INFORMASI 2.500

1 Informasi dari sumber internal dan eksternal didapat dan disampaikan kepada 

pimpinan OPD sebagai bagian dari pelaporan OPD sehubungan dengan 

pencapaian kinerja operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

2

2 Informasi terkait sudah diidentifikasi, diperoleh dan didistribusikan kepada 

pihak yang berhak dengan rincian yang memadai, bentuk, dan waktu yang 

tepat, sehingga memungkinkan mereka dapat melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya secara efisien dan efektif

3

B. KOMUNIKASI 2.400

1 Pimpinan OPD harus memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif 2

2 Pimpinan OPD harus memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal 

yang efektif yang memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, 

operasi dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya

4

3 Pimpinan OPD menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam 

mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya

1

4 OPD mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi untuk 

meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus 

menerus

2

5 Dukungan pimpinan OPD terhadap pengembangan teknologi informasi 

ditunjukkan dengan komitmennya dalam menyediakan pegawai dan 

pendanaan yang memadai terhadap upaya pengembangan tersebut

3

BAGIAN 5 – PEMANTAUAN 3.069 CM 10% 0.307

A. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN 3.125

1 Pimpinan OPD memiliki strategi untuk meyakinkan bahwa pemantauan 

berkelanjutan efektif dan dapat memicu evaluasi terpisah pada saat persoalan 

teridentifikasi atau pada saat sistem berada dalam keadaan kritis, serta pada 

saat pengujian secara berkala diperlukan

3

2 Dalam proses melaksanakan kegiatan rutin, pegawai OPD mendapatkan 

informasi berfungsinya pengendalian intern secara efektif

3

3 Komunikasi dengan pihak eksternal harus dapat menguatkan data yang 

dihasilkan secara internal atau harus dapat mengindikasikan adanya masalah 

dalam pengendalian intern

4

4 Struktur organisasi dan supervisi yang memadai, membantu mengawasi fungsi 

pengendalian intern

2

5 Data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan secara berkala 

dibandingkan dengan aset fisiknya dan, jika ada selisih, harus telusuri

1

DOKUMENTASI YANG BAIK ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN SERTA 

TRANSAKSI DAN KEJADIAN PENTING
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6 Pimpinan OPD mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi 

penyempurnaan pengendalian internal yang secara teratur diberikan oleh 

aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya

4

7 Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan tentang efektivitas 

pengendalian intern

3

8 Pegawai secara berkala diminta untuk menyatakan secara tegas apakah mereka 

sudah mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang 

diharapkan

5

B. EVALUASI TERPISAH 2.750

1 Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern secara terpisah telah 

memadai bagi OPD

2

2 Metodologi evaluasi pengendalian intern OPD logis dan memadai 3

3 Jika evaluasi terpisah dilaksanakan oleh APIP, maka APIP tersebut harus 

memiliki sumber daya, kemampuan, dan independensi yang memadai

5

4 Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diselesaikan 1

C. PENYELESAIAN AUDIT 3.333

1 OPD sudah memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya 

temuan audit atau reviu lainnya dengan segera

1

2 Pimpinan OPD tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit dan reviu 

lainnya guna memperkuat pengendalian intern

5

3 OPD menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya 

dengan tepat

4

KM 100% 2.695

Catatan :

- Untuk setiap kriteria diisi dengan skor 1 s.d 5

- Sedangkan skor untuk unsur dan sub unsur dihasilkan dari pengolahan aplikasi.

- Skor untuk setiap unsur dikonversi ke dalam nilai sebagai berikut :

1 sd 2      = Tidak Memadai (TM)

>2 s.d 3   = Kurang Memadai (KM)

>3 s.d 4   = Cukup Memadai (CM)

>4 s.d 5   = Memadai (M)

- Skor untuk hasil akhir penilaian SPIP

Skor per unsur dikalikan bobot masing-masing, kemudian dijumlahkan lima unsur tersebut.



Lampiran 4-4a

…..

…..

Dilaksanakan 

oleh
Alokasi waktu Alokasi waktu

A ASPEK KELEMBAGAAN AUDIT KINERJA

1
TAO A.1 : Instansi yang telah ditunjuk sebagal koordinator dan 

penanggung jawab belum melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Aspek Kelembagaan dinilai untuk mendapatkan keyakinan 

apakah pihak-pihak yang ada pada struktur organisasi dan kelembagaan 

telah menjalankan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan

Data yang diperlukan :

RPJMD, Pergub SOTK,  Pergub Uraian tugas OPD

Prosedur Audit:

1. Dapatkan RPJMD, dan Pastikan Program yang di periksa sudah ada 

Pengampunya.

2. Pastikan OPD yang ditunjuk sebagai pengampu sudah sesuai dengan 

penetapan di RPJMD dan Uraian Tugas

3. Jika ada perbedaan, lakukan wawancara dan konfirmasi ke pihak 

terkait

4. Masukkan ke Kertas Kerja

5. Buat Kesimpulan

B ASPEK KEBIJAKAN

1

TAO B.1 : Kebijakan terkait Program Prioritas dalam RPJMD belum 

terintegrasi, tersinkronisasi dan bersinergi antar masing-masing 

instansi atau tidak sinkron dengan Pemerintah Pusat.

Tujuan : Aspek Kebijakan dinilai untuk mendapatkan keyakinan apakah 

kebijakan terkait program telah terintegrasi dan tersinkronisasi antara 

Pusat dan Daerah.

Data yang diperlukan:

Dokumen terkait Kebijakan (Petunjuk Teknis) Pusat dan Daerah

Prosedur Audit:

1. Lakukan wawancara kepada OPD, apakah program yang diaudit adalah 

program yang dimonitor dan di pantau oleh pusat, dan adakah aturan 

yang mengatur dari pusat terkait pelaksanaan program tersebut.

2. Lakukan wawancara kepada OPD apakah sumber dana dari program 

tersebut, jika menggunakan dana DAK, mintakan juknis dak untuk 

program tersebut

3. lakukan pengujian adakah perbedaan pelaksanaan program di 

lapangan dengan yang diatur di kriteria

4. Lakukan pengujian lebih lanjut jika program dibiayai oleh dana DAK, uji 

berupa sudahkan sesuai dengan pelaksanana juknis dak

4. Lakukan konfirmasi ketika menemukan perpedaan antara kondisi dan 

kriteria

5. Masukkan ke kertas kerja

6. buat kesimpulan  

2
TAO B.2 : Program Strategis dalam RPJMD dilaksanakan belum 

berdasarkan petunjuk SPM (Jika program dari Pusat).

Tujuan : Aspek Kebijakan dinilai untuk mendapatkan keyakinan apakah 

kebijakan terkait program telah terintegrasi dan tersinkronisasi antara 

Pusat dan Daerah.

Data Yang diperlukan:

SPM program terkait, Dokumen Kriteria pelaksanaan program

Prosedur Audit:

1. Lakukan wawancara kepada pihak terkait yang mengetahui 

pelaksanaan program, apakah program yang diperiksa memiliki SPM 

pelaksanaan Program.

2. Jika tidak ada SPM, maka TAO ini diabaikan

3. Jika ada, bandingkan pelaksanaan program dengan SPM

4. Jika ada perbedaan lakukan wawancara kepada pihak terkait

5. Buat kesimpulan

Tanggal ……                                Tanggal ........

W. Penanggung Jawab             Dalnis

(…………………)                             (.................)

Sasaran Auditan         : Audit Kinerja Program/Kegiatan …. Tanggal:

Inspektorat Provinsi Papua

Nama Auditan (OPD): …………………. KKA No:

Nama Program        : …...........

No Uraian

RENCANA REALISASI
Ref.                                

No KKA

Periode yang diaudit : Tahun ……..

PROGRAM KERJA AUDIT KINERJA (ASPEK KELEMBAGAAN DAN ASPEK KEBIJAKAN)

KetDilaksanakan 

oleh

Direviu oleh:                               Direviu oleh

(…………………)

Dibuat oleh:

Tanggal……….

Ketua Tim
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…..

…..

Dilaksanakan 

oleh

Alokasi 

waktu

Alokasi 

waktu

C ASPEK PERENCANAAN

1
TAO C.1 : Program dalam RPJMD Belum selaras dengan Renstra  OPD 

(sasaran, indikator, target, dan Program/Kegiatan).

Tujuan: meyakini bahwa program dan kegiatan telah selaras antar 

dokumen perencanaan

RPJMD, Renstra OPD, IKU

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dokumen-dokumen yang memuat perencanaan Program 

(RPJMD-Renstra-RKA-DPA-LAKIP OPD).

2. Lakukan pengujian apakah perumusan program dan kegiatan serta 

penetapan indikator dalam dokumen perencanaan telah selaras dari 

bawah ke atas

3. Jika terdapat ketidakselarasan antar dokumen lakukan wawancara 

dengan pihak terkait

4. Buat simpulan apakah perencanaan program dan kegiatan telah 

selaras, serta telusuri kendala/penyebab dan buat saran perbaikan

2
TAO C.2 : IKU dalam Renstra belum mengacu pada SPM 

Bidang yang telah ditetapkan.

Tujuan : Menilai apakah IKU dalam Renstra  telah mengacu pada SPM 

Bidang yang telah ditetapkan

Dokumen yang diperlukan:

SPM Program terkait, IKU, restra, renja

Prosedur Audit:

2. Lakukan Pengujian atas kesesuian IKU pada Renstra dan SPM 

3. Lakukan Wawancara jika terdapat ketidaksesuaian IKU pada Renstra 

dan SPM

4. Buat simpulan apakah IKU dalam Renstra  telah mengacu pada SPM 

Bidang yang telah ditetapkan

3

TAO C.3 : OPD belum menyusun Renja tahunan yang

mengacu pada Renstra OPD (sasaran, indikator, target,

dan Program/Kegiatan)
Tujuan: Melakukan Penilaian Apakah OPD  sudah menyusun Renja 

tahunan yang mengacu pada Renstra OPD (sasaran, indikator, target, 

dan Program/Kegiatan)

Dokumen yang diperlukan:

Renja, Restra

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dokumen Renja tahunan

2. Lakukan Pengujian Apakah OPD sudah menyusun Renja tahunan yang 

mengacu pada Renstra OPD (sasaran, indikator, target, dan 

Program/Kegiatan)

3. Lakukan Wawancara jika terdapat OPD  yang belum menyusun Renja 

tahunan yang mengacu pada Renstra OPD (sasaran, indikator, target, 

dan Program/Kegiatan)

4. Buat simpulan apakah OPD  yang sudah menyusun Renja tahunan 

yang mengacu pada Renstra OPD (sasaran, indikator, target, dan 

Program/Kegiatan)

4
TAO C.4 : Belum terdapat Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah 

dengan Kepala OPD yang mengacu pada target Renstra OPD.

Sasaran Auditan         : Audit Kinerja Program/Kegiatan …. Tanggal:

Inspektorat Provinsi Papua

Nama Auditan (OPD): …………………. KKA No:

Nama Program        : …...........

Periode yang diaudit : Tahun ……..

No Uraian

RENCANA REALISASI
Ref.                                

No KKA
KetDilaksanakan 

oleh

PROGRAM KERJA AUDIT KINERJA (ASPEK PERENCANAAN)



Tujuan : Melakukan Penilaian Apakah Sudah terdapat Perjanjian Kinerja 

antara Kepala Daerah dan Kepala OPD yang mengacu pada target Renja 

OPD

Dokumen yang diperlukan:

Renja, Perkin eselon 2

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Kepala OPD

2. Lakukan Pengujian Apakah sudah terdapat Perjanjian Kinerja antara 

Kepala Daerah dan Kepala OPD yang mengacu pada target Renja OPD

3. Lakukan Wawancara jika terdapat OPD  yang belum menyusun 

Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dan Kepala OPD yang mengacu 

pada target Renja OPD

4. Buat simpulan apakah OPD  yang sudah menyusun Perjanjian Kinerja 

antara Kepala Daerah dan Kepala OPD yang mengacu pada target Renja 

OPD

5

TAO C.5 : Belum terdapat Perjanjian Kinerja antara 

Kepala OPD dengan Pejabat Eselon yang mengacu pada 

target Perkin Eselon 2.

Tujuan : Melakukan Penilaian Apakah Sudah terdapat Perjanjian Kinerja 

antara Kepala OPD dengan Pejabat Struktural yang mengacu pada target 

Renja OPD

Dokumen yang diperlukan:

Perkin eselon 2, perkin eselon 2 kebawah

Prosedur Audit:

1. Dapatkan dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala OPD dengan 

Pejabat Struktural

2. Lakukan Pengujian Apakah sudah terdapat Perjanjian Kinerja antara 

Kepala OPD dengan Pejabat Struktural yang mengacu pada target Renja 

OPD

3. Lakukan Wawancara jika terdapat OPD  yang belum menyusun 

Perjanjian Kinerja antara Kepala OPD dengan Pejabat Struktural yang 

mengacu pada target Renja OPD

4. Buat simpulan apakah OPD  yang sudah menyusun Perjanjian Kinerja 

antara Kepala OPD dengan Pejabat Struktural yang mengacu pada target 

Renja OPD

Tanggal ……                                Tanggal ........

W. Penanggung Jawab             Dalnis

(…………………)                             (.................) (…………………)

Ketua Tim

Direviu oleh:                               Direviu oleh
Dibuat oleh:

Tanggal……….
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…..

Dibuat oleh : …..

…..

Direviu oleh: …..

Dilaksanakan oleh
Alokasi 

waktu

Alokasi 

waktu

ASPEK PELAKSANAAN

Tujuan audit: meyakini bahwa pelaksanaan Program/Kegiatan 

telah memenuhi 3 E: Ekonomis, Efisien, dan Efektif.

1. TAO D.1 : (Ekonomis) Penganggaran beberapa Item pada DPA 

dan Kontrak melebihi ASB atau SSH yang telah ditetapkan

Dokumen yang Diperlukan:

ASB,SSH, DPA, Kontrak

Prosedur audit:

a. Lakukan pengujian, apakah dari komponen per item pada 

kegiatan di program yang diperiksa, tidak melebihi ASB dan SSH

b. Lakukan analisis penyebab terjadinya perbedaan antara ASB dan 

SSH dengan Anggaran Program/Kegiatan.
c. Lakukan konfirmasi kepada pihak terkait ketika ada perbedaan 

antara DPA dan Kontrak yang melebihi ASB atau SSH yang telah 

ditetapkan
d. Masukkan dalam Kertas Kerja Audit

e. Buat kesimpulan

2. TAO D.2 : (Efisien) Pelaksanan Program tidak dapat menghemat 

anggaran (tidak dapat selesai dengan anggaran yang disediakan)

Data yang diperlukan:

DPA, LRA Kegiatan, dan bukti output kegiatan (BA Serah Terima 

Barang/Laporan Kegiatan)

Prosedur Audit:

a. Lakukan Pengujian terkait dengan Raalisasi Anggaran Per Kegiatan 

pada Program yang diperiksa, apakah ada penghematan atau tidak.

B. Prosentasekan berapa nilai penghematan / efisiensi dari 

pelaksanaan kegiatan.

c. Cek apakah ada kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum 

ada output.

d. lakukan wawancara ketika ada permasalahan terkait dengan 

ditemukannya kegiatan yang tidak terdapat output.

e. Masukkan hasil pengujian ke dalam Kertas Kerja

F. Buat kesimpulan

TAO D.3 : (Efektif Waktu) Waktu pelaksaanaan Kegiatan pada 

Program yang diaudit melebihi waktu yang ditetapkan.

Data yang diperlukan:

Kontrak kegiatan, Dokumen Swakelola, Laporan/ BA hasil pengadaan

Prosedur Audit:

a. Lakukan telaah pada kontrak/ dokumen swakelola terkait dengan 

penetapan waktu pekerjaan

b. lakukan telaah pada dokumen serah terima barang atau laporan 

pelaksaaan kegiatan terkait dengan waktu penyelesaian pekerjaan

c. Jika terjadi keterlambatan pekerjaan, konfirmasi/wawancara pada 

PPTK, PPK, bisa kepada rekanan.

d. Masukkan ke kertas Kerja

e. Buat kesimpulan.

TAO D.4 : (Efektif Tujuan) Penetapan Indikator Output (IKU) 

Program tidak sesuai ketentuan (tidak measurable, tidak spesifik 

dan tidak relevan)

Data yang diperlukan:

IKU, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja

Prosedur Audit:

a. Telaah apakah dokumen IKU sudah disusun secara memadai yaitu 

measurable, spesifik, relevan.

b. Jika ditemukan indikator yang tidak memadai, lakukan wawancara 

kepada pihak terkait atas temuan tersebut.

Audit Kinerja Program/Kegiatan : …..... Tanggal:

Periode yang diaudit : Tahun ……..

Inspektorat Provinsi Papua

Nama Auditan (OPD): …………………. KKA No:

Nama Program        : …...........

No Uraian

RENCANA REALISASI

PROGRAM KERJA AUDIT KINERJA (ASPEK PELAKSANAAN)

Ref.                                

No KKA
Ket

Dilaksanakan oleh



c. masukkan ke Kertas Kerja

D. Buat Kesimpulan

TAO D.5 (efektif tujuan) Pelaksanaan kegiatan tidak mencapai 

tujuan pelaksanaan yang telah ditentukan

Data yang diperlukan:

Dokumen Kontrak, Dokumen Swakelola, BA Serah terima Baran/ 

Laporan Kegiatan/ Bukti pembelian barang dan BA Cek fisik.

Prosedur Audit:

a. Lakukan pengujian dengan melaksanakan cek fisik atas kegiatan 

yang dilaksanakan/ yang di uji petik.

b. Lakukan penelaahan terhadap output kegiatan dengan rencana 

output yang ditetapkan

c. Jika dimukan pekerjaan tidak menghasilkan output atau ada 

output yang tidak sesuai dengan rencana, lakukan wawancara 

kepada pihak yang terkait.

d. Buat Berita Acara Cek fisik dilapangan yang memuat berapa 

output yang di cek

e. Masukkan ke kertas kerja

f. Buat kesimpulan

TAO D.6 : (Efektif Guna) Output Kegiatan dari Program yang di 

audit  tidak dimanfaatkan dan tidak bisa mencapai outcome.

Data yang diperlukan:

Kontrak, BA Serah Terima, Hasil wawancara dengan penerima atau 

BA Cek fisik Lapangan, dokumen capaian output dan outcome OPD

Prosedur Audit:

a. Melaksanakan Cek fisik terkait dengan hasil kegiatan.

b. lakukan wawancara kepada beberapa pihak (Penerima Manfaat, 

PPTK, PPK, PA) terkait dengan pemanfaatan hasil kegiatan.

c. Uji Apakah Capaian Pemanfaatan Output berpengaruh pada 

Capaian outcome

d. Jika didapati terdapat hasil kegiatan yang tidak dilaksanakan, 

maka lakan wawancara untuk mengali kenapa output kegiatan tidak 

dimanfaatkan.

e. Masukkan ke kertas kerja

f. Buat simpulan

Tanggal ……                                Tanggal ........

W. Penanggung Jawab             Dalnis

(…………………)                             (.................)

Direviu oleh:                               Direviu oleh
Tanggal……….

Ketua Tim
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…..

Dibuat oleh : …..

…..

Direviu oleh: …..

Dilaksanakan 

oleh

Alokasi 

waktu
Alokasi waktu

ASPEK PELAPORAN

Tujuan audit: meyakini bahwa pelaksanaan 

Program/Kegiatan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan 

TAO E.1 : Belum dibuat kewajiban menyusun laporan 

capaian kinerja IKU / Format pelaporan belum sesuai dengan 

Format Laporan LKj pada Permenpan RB

Data yang diperlukan:

Laporan Kinerja, Permenpan RB tentang kewajiban pembuatan 

LKj

Prosedur Audit:

a. Dapatkan data terkait dengan laporan kinerja OPD terkait 

dengan program yang kita audit.

b. Telaah apakah LKj yang disusun sesuai dengan format di 

permenpan RB.

c. ketika dijumpai bahwa belum ada laporan kinerja, atau 

format laporan belum sesuai, maka lakukan wawancara 

kepada pihak terkait.

c. Masukkan Kertas Kerja

d. Buat kesimpulan

TAO E.2 : Laporan capaian kinerja telah disampaikan kepada 

Pimpinan dan pihak-pihak yang berkepentingan secara tepat 

waktu.

Data yang diperlukan:

Laporan Kinerja dan Bukti Serah terima Laporan Kinerja

Prosedur Audit:

a. dapatkan data laporan dan bukti penyerahan/ pengiriman 

Laporan Kinerja.
b. Jika didapati bahwa laporan tersebut belum 

dikirim/terlambat dikirim lakukan wawancara untuk 

mengetahui penyebabnya.
c. masukkan ke kertas kerja 

d. buat simpulan

TAO E.3 Laporan capaian kinerja belum di publikasi

Data yang diperlukan:

Bukti Publikasi Hasil Kinerja

Prosedur Audit:

a. Dapatkan bukti bahwa laporan sudah di publikasikan di 

website atau di media lain.

b. jika didapati bahwa laporan belum di publikasikan, maka 

lakukan wawancara kepada pihak terkait.

c. masukkan ke kertas kerja

d. buat kesimpulan

Tanggal ……                                Tanggal ........

W. Penanggung Jawab             Dalnis

(…………………)                             (.................)

KetDilaksanakan 

oleh

Periode yang diaudit : Tahun ……..

PROGRAM KERJA AUDIT KINERJA (ASPEK PELAPORAN)

Audit Kinerja Program/Kegiatan : …..... Tanggal:

Inspektorat Provinsi Papua

Nama Auditan (OPD): …………………. KKA No:

Nama Program        : …...........

Ref.                                

No KKA
No Uraian

RENCANA REALISASI

Dibuat oleh:

(…………………)

Direviu oleh:                               Direviu oleh
Tanggal……….

Ketua Tim



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B.Ia

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

DATA UMUM

A. Data Umum Objek yang Diaudit

1 Nama OPD

2 Nama Kepala OPD

3 Nama Sekretaris OPD

4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

5 Alamat

6 Program Strategis Daerah (RPJMD)

7 Nama Program (Renstra)

8 Jumlah Kegiatan 

(Renstra/DPA/DPPA)

B. Rincian Program/Kegiatan yang Diaudit

No. Kegiatan Sumber Dana Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1 Kegiatan Peningkatan Ketersediaan 

dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan 

Tanaman Pakan Ternak,serta Pakan 

Kewenangan Provinsi

Data Sempling :

Jumlah Kegiatan :

Jumlah Anggaran

Ket. Khusus untuk bibit ternak
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Lampiran 1

PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA

UNSUR/SUB UNSUR/KRITERIA R1 R2 R3 R4 SKOR NILAI BOBOT BOBOT X NILAI

BAGIAN I LINGKUNGAN PENGENDALIAN #DIV/0! #DIV/0! 30% #DIV/0!

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA #DIV/0!

1 OPD telah menyusun dan menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yang 

berisi tentang standar perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan praktik yang 

tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan

#DIV/0!

2 Suasana etis dibangun pada setiap tingkat pimpinan OPD  dan dikomunikasikan di 

lingkungan OPD yang bersangkutan

#DIV/0!

3 Pekerjaan yang terkait dengan masyarakat, anggota badan legislatif, pegawai, 

rekanan, auditor, dan pihak lainnya dilaksanakan dengan tingkat etika yang tinggi

#DIV/0!

4 Tindakan disiplin yang tepat dilakukan terhadap penyimpangan atas kebijakan dan 

prosedur atau atas pelanggaran aturan perilaku

#DIV/0!

5 Pimpinan OPD menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau 

pengabaian atas pengendalian intern

#DIV/0!

6 Pimpinan OPD menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong 

perilaku tidak etis

#DIV/0!

B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI #DIV/0!

1 Pimpinan OPD mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam OPD

#DIV/0!

2 OPD menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai 

mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya

#DIV/0!

3 Pimpinan OPD memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas 

dalam pengelolaan OPD pemerintah

#DIV/0!

C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF #DIV/0!

1 Pimpinan OPD memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam 

pengambilan keputusan

#DIV/0!

2 Pimpinan OPD menerapkan manajemen berbasis kinerja #DIV/0!

3 Pimpinan OPDmendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, antara lain 

pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan 

pegawai, dan pengawasan baik intern maupun ekstern

#DIV/0!

4 Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah #DIV/0!

5 Interaksi yang intensif dengan pimpinan pada tingkatan yang lebih rendah #DIV/0!

6 Pimpinan OPD memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap pelaporan yang 

berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan

#DIV/0!

7 Tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan di fungsi-fungsi kunci, seperti 

pengelolaan kegiatan operasional dan program, akuntansi atau pemeriksaan intern, 

#DIV/0!

D. #DIV/0!

1 Struktur organisasi OPD disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan #DIV/0!

2 Pimpinan OPD memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab #DIV/0!

3 Terdapat kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam OPD #DIV/0!

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
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4 Pimpinan OPD melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap 

struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis

#DIV/0!

5 OPD menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan #DIV/0!

E. PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT #DIV/0!

1 Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung 

jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan OPD

#DIV/0!

2 Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab 

yang diterimanya terkait dengan pihak lain dalam OPD pemerintah yang 

bersangkutan

#DIV/0!

3 Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan 

tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP

#DIV/0!

F. KEBIJAKAN DAN PRAKTIK PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA #DIV/0!

1 Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian 

pegawai

#DIV/0!

2 Penelusuran latar belakang calon pegawai dilakukan dalam proses rekrutmen #DIV/0!

3 Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai #DIV/0!

G. PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF #DIV/0!

1 OPD memiliki mekanisme untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 

ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi OPD

#DIV/0!

2 Terdapat mekanisme peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko 

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

#DIV/0!

3 Terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola 

penyelenggaraan (good governance) tugas dan fungsi OPD

#DIV/0!

H. #DIV/0!

1 Hubungan kerja yang baik dengan OPD yang mengelola anggaran, akuntansi dan 

perbendaharaan sehingga tercipta mekanisme saling uji

#DIV/0!

BAGIAN 2 – PENILAIAN RISIKO #DIV/0! #DIV/0! 20% #DIV/0!

A. PENETAPAN TUJUAN INSTANSI #DIV/0!

1 Pimpinan OPD menetapkan tujuan OPD yang terukur, spesifik, realistis, dan terikat 

waktu, dalam bentuk Renstra dan Renja Tahunan,  dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan

#DIV/0!

2 Seluruh tujuan OPD secara jelas dikomunikasikan pada semua pegawai sehingga 

pimpinan OPD mendapatkan umpan balik, yang menandakan bahwa komunikasi 

tersebut berjalan secara efektif

#DIV/0!

3 Pimpinan OPD menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan renstra 

OPD dan rencana penilaian risiko

#DIV/0!

4 OPD memiliki renstra yang terpadu dan penilaian risiko, yang mempertimbangkan 

tujuan OPD secara keseluruhan dan risiko yang berasal dari faktor intern dan 

ekstern, serta menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko

#DIV/0!

B. PENETAPAN TUJUAN PADA TINGKAT KEGIATAN #DIV/0!

1 Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan 

renstra OPD

#DIV/0!

HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
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2 Tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak 

bertentangan satu dengan lainnya

#DIV/0!

3 Tujuan pada tingkatan kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama OPD #DIV/0!

4 Tujuan pada tingkatan kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukuran #DIV/0!

5 Tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya OPD yang cukup #DIV/0!

6 Pimpinan OPD mengidentifikasi tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting 

terhadap keberhasilan tujuan OPD secara keseluruhan

#DIV/0!

7 Semua tingkatan pimpinan OPD terlibat dalam proses penetapan tujuan pada 

tingkatan kegiatan dan berkomitmen untuk mencapainya

#DIV/0!

C. IDENTIFIKASI RISIKO #DIV/0!

1 Pimpinan OPD menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk 

tujuan OPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif

#DIV/0!

2 Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan 

mekanisme yang memadai

#DIV/0!

3 Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko, telah dilaksanakan #DIV/0!

4 Risiko OPD secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah 

diidentifikasi

#DIV/0!

D. ANALISIS RISIKO #DIV/0!

1 Analisis risiko telah dilaksanakan, untuk menentukan dampak risiko terhadap 

pencapaian tujuan OPD

#DIV/0!

2 Pimpinan OPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko 

yang dapat diterima

#DIV/0!

3 OPD memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi 

terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, 

ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat 

mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan OPD secara keseluruhan atau 

maksud dan tujuan suatu kegiatan

#DIV/0!

4 OPD memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh 

perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap OPD dan 

yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas

#DIV/0!

E MENGELOLA RISIKO SELAMA PERUBAHAN #DIV/0!

1 OPD pemerintah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan 

bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam 

pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang 

dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan OPD pemerintah secara 

keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan. 

#DIV/0!

2 OPD pemerintah memberi perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh 

perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap OPD 

pemerintah dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas.

#DIV/0!

BAGIAN 3 – KEGIATAN  PENGENDALIAN #DIV/0! #DIV/0! 20% #DIV/0!

A. REVIU ATAS KINERJA INSTANSI #DIV/0!

1 Reviu pada Tingkat Puncak – Pimpinan OPD memantau pencapaian kinerja OPD 

dibandingkan rencana sebagai tolok ukur kinerja.

#DIV/0!

2 Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan – Pimpinan mereviu kinerja dibandingkan 

tolok ukur kinerja.

#DIV/0!
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B. PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) #DIV/0!

1 Pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi OPD telah tercermin 

dalam renstra, renja, dan pedoman panduan kerja lainnya dan telah 

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pegawai

#DIV/0!

2 OPD memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh dalam bentuk renstra, renja, dan 

dokumen perencanaan SDM lainnya yang meliputi kebijakan, program, dan praktek 

pengelolaan pegawai yang akan menjadi panduan bagi OPD tersebut.

#DIV/0!

3 OPD memiliki strategi perencanaan SDM yang spesifik dan eksplisit, yang dikaitkan 

dengan keseluruhan renstra, dan yang memungkinkan dilakukannya identifikasi 

kebutuhan pegawai baik pada saat ini maupun di masa mendatang.

#DIV/0!

4 OPD telah memiliki persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan 

untuk setiap posisi pimpinan.

#DIV/0!

5 Pimpinan OPD membangun kerja sama tim, mendorong penerapan visi OPD, dan 

mendorong adanya umpan balik dari pegawai.

#DIV/0!

6 Sistem manajemen kinerja OPD mendapat prioritas tertinggi dari pimpinan OPD 

yang dirancang sebagai panduan bagi pegawai dalam mencapai visi dan misi yang 

telah ditetapkan.

#DIV/0!

7 OPD telah memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pegawai dengan 

kompetensi yang tepat yang direkrut dan dipertahankan.

#DIV/0!

8 Pegawai telah diberikan orientasi, pelatihan dan kelengkapan kerja untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan kinerja, meningkatkan 

kemampuan, serta memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi yang berubah-ubah.

#DIV/0!

9 Sistem kompensasi cukup memadai untuk mendapatkan, memotivasi, dan 

mempertahankan pegawai serta insentif dan penghargaan disediakan untuk 

mendorong pegawai melakukan tugas dengan kemampuan maksimal.

#DIV/0!

10 OPD memiliki program kesejahteraan dan fasilitas untuk meningkatkan kepuasan 

dan komitmen pegawai.

#DIV/0!

11 Pengawasan atasan dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan 

bahwa tujuan pengendalian intern bisa dicapai.

#DIV/0!

12 Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan balik yang bermakna, jujur, dan 

konstruktif untuk membantu pegawai memahami hubungan antara kinerjanya dan 

pencapaian tujuan OPD.

#DIV/0!

13 Pimpinan OPD melakukan kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai 

dengan kompetensi yang diperlukan.

#DIV/0!

C. PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI #DIV/0!

A. PENGENDALIAN UMUM #DIV/0!

A.1 Pengamanan Sistem Informasi #DIV/0!

1 OPD secara berkala melaksanakan penilaian risiko secara periodik yang 

komprehensif.

#DIV/0!

2 Pimpinan OPD mengembangkan rencana yang secara jelas menggambarkan 

program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya.

#DIV/0!

3 Pimpinan OPD menetapkan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola 

program pengamanan.

#DIV/0!

4 Pimpinan OPD menetapkan uraian tanggung jawab pengamanan secara jelas. #DIV/0!

5 OPD mengimplementasikan kebijakan yang efektif atas pegawai yang terkait 

dengan program pengamanan.

#DIV/0!

6 OPD memantau efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan 

program pengamanan jika diperlukan.

#DIV/0!
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A.2 Pengendalian atas Akses #DIV/0!

1 OPD mengklasifikasikan sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan 

dan sensitivitasnya.

#DIV/0!

2 Pemilik sumber daya mengidentifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses 

ke informasi secara formal.

#DIV/0!

3 OPD menetapkan pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan 

mendeteksi akses yang tidak diotorisasi.

#DIV/0!

4 OPD memantau akses ke sistem informasi, melakukan investigasi atas 

pelanggaran, dan mengambil tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

#DIV/0!

A.3 Pengendalian atas Pengembangan dan Perubahan Perangkat Lunak Aplikasi #DIV/0!

1 Otorisasi dilakukan terhadap fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi 

program.

#DIV/0!

2 Seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan sudah diuji dan 

disetujui.

#DIV/0!

3 OPD telah menetapkan prosedur untuk memastikan terselenggaranya 

pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak (software libraries) termasuk 

pemberian label, pembatasan akses, dan penggunaan kepustakaan perangkat 

lunak yang terpisah.

#DIV/0!

A.4 Pengendalian atas Perangkat Lunak Sistem #DIV/0!

1  OPD membatasi akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab 

pekerjaan dan otorisasi akses tersebut didokumentasikan.

#DIV/0!

2 Akses ke dan penggunaan perangkat lunak sistem dikendalikan dan dipantau. #DIV/0!

3 OPD mengendalikan perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem. #DIV/0!

A.5 Pemisahan Tugas #DIV/0!

1 Tugas yang tidak dapat digabungkan sudah diidentifikasi dan kebijakan untuk 

memisahkan tugas tersebut sudah ditetapkan.

#DIV/0!

2 Pengendalian atas akses sudah ditetapkan untuk pelaksanaan pemisahan tugas. #DIV/0!

3 OPD melakukan pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan 

prosedur, supervisi, dan reviu.

#DIV/0!

A.6 Kontinuitas pelayanan #DIV/0!

1 OPD melakukan penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber 

daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif.

#DIV/0!

2  OPD sudah mengambil langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi 

kerusakan dan terhentinya operasi komputer.

#DIV/0!

3 Pimpinan OPD sudah mengembangkan dan mendokumentasikan rencana 

komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga (misalnya bencana alam, 

sabotase, dan terorisme).

#DIV/0!

4 OPD secara berkala menguji rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan 

melakukan penyesuaian jika diperlukan.

#DIV/0!

B. PENGENDALIAN APLIKASI #DIV/0!

B.1 Pengendalian Otorisasi #DIV/0!

1 OPD mengendalikan dokumen sumber. #DIV/0!

2 Atas dokumen sumber dilakukan pengesahan. #DIV/0!

3 Akses ke terminal entri data dibatasi. #DIV/0!

4 File induk dan laporan khusus digunakan untuk memastikan bahwa seluruh data 

yang diproses telah diotorisasi.

#DIV/0!

B.2 Pengendalian Kelengkapan #DIV/0!

1 Transaksi yang dientri dan diproses ke dalam komputer adalah seluruh transaksi 

yang telah diotorisasi.

#DIV/0!
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2 Rekonsiliasi data dilaksanakan untuk memverifikasi kelengkapan data. #DIV/0!

B.3 Pengendalian Akurasi #DIV/0!

1 Desain entri data digunakan untuk mendukung akurasi data. #DIV/0!

2 Validasi data dan editing dilaksanakan untuk mengidentifikasi data yang salah. #DIV/0!

3 Data yang salah dengan segera dicatat, dilaporkan, diinvestigasi, dan diperbaiki. #DIV/0!

4 Laporan keluaran direviu untuk mempertahankan akurasi dan validitas data. #DIV/0!

B.4 Pengendalian terhadap Keandalan Pemrosesan dan File Data #DIV/0!

1 Terdapat prosedur untuk memastikan bahwa hanya program dan file data versi 

terkini yang digunakan selama pemrosesan.

#DIV/0!

2 Terdapat program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file 

komputer yang sesuai yang digunakan selama pemrosesan.

#DIV/0!

3 Terdapat program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header 

labels sebelum pemrosesan.

#DIV/0!

4 Terdapat aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan. #DIV/0!

D. PENGENDALIAN FISIK ATAS ASET #DIV/0!

1 Pimpinan OPD menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan 

rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh 

pegawai.

#DIV/0!

2 Pimpinan OPD menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan 

rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan) kepada seluruh 

pegawai.

#DIV/0!

E. PENETAPAN DAN REVIU INDIKATOR DAN UKURAN KINERJA #DIV/0!

1 Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat OPD, kegiatan, dan pegawai. #DIV/0!

2 OPD mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan 

keandalan ukuran dan indikator kinerja.

#DIV/0!

3 Faktor penilaian pengukuran kinerja dievaluasi untuk meyakinkan bahwa faktor 

tersebut seimbang dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur 

insentif yang pantas untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan peraturan 

perundang-undangan.

#DIV/0!

4 Data capaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan sasaran yang 

ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

#DIV/0!

F. PEMISAHAN FUNGSI #DIV/0!

1 Pimpinan OPD menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak 

dikendalikan oleh satu orang.

#DIV/0!

G. OTORISASI ATAS TRANSAKSI DAN KEJADIAN PENTING #DIV/0!

1 Pimpinan OPD menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan 

otorisasi kepada pegawai.

#DIV/0!

H. PENCATATAN  YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU #DIV/0!

1 Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera 

sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi pimpinan OPD dalam 

mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan.

#DIV/0!

2 Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus transaksi 

atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi 

akhir dalam pencatatan ikhtisar.

#DIV/0!

I. PEMBATASAN AKSES ATAS SUMBER DAYA DAN PENCATATANNYA #DIV/0!



Lampiran 3 - 8  /

1 Pimpinan OPD memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan 

melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.

#DIV/0!

J. AKUNTABILITAS TERHADAP SUMBER DAYA DAN PENCATATANNYA #DIV/0!

1 Pimpinan OPD menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap 

penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas 

penugasan tersebut secara berkala.

#DIV/0!

K. #DIV/0!

1 Pimpinan OPD memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala 

memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern 

serta transaksi dan kejadian penting.

#DIV/0!

BAGIAN 4 –INFORMASI DAN KOMUNIKASI #DIV/0! #DIV/0! 20% #DIV/0!

A. INFORMASI #DIV/0!

1 Informasi dari sumber internal dan eksternal didapat dan disampaikan kepada 

pimpinan OPD sebagai bagian dari pelaporan OPD sehubungan dengan 

pencapaian kinerja operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#DIV/0!

2 Informasi terkait sudah diidentifikasi, diperoleh dan didistribusikan kepada pihak 

yang berhak dengan rincian yang memadai, bentuk, dan waktu yang tepat, 

sehingga memungkinkan mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya secara efisien dan efektif.

#DIV/0!

B. KOMUNIKASI #DIV/0!

1 Pimpinan OPD harus memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif. #DIV/0!

2 Pimpinan OPD harus memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang 

efektif yang memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi dan 

kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya.

#DIV/0!

3 Pimpinan OPD menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam 

mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya.

#DIV/0!

4 OPD mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi untuk 

meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus 

menerus.

#DIV/0!

5 Dukungan pimpinan OPD terhadap pengembangan teknologi informasi ditunjukkan 

dengan komitmennya dalam menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai 

terhadap upaya pengembangan tersebut.

#DIV/0!

BAGIAN 5 – PEMANTAUAN #DIV/0! #DIV/0! 10% #DIV/0!

A. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN #DIV/0!

1 Pimpinan OPD memiliki strategi untuk meyakinkan bahwa pemantauan 

berkelanjutan efektif dan dapat memicu evaluasi terpisah pada saat persoalan 

teridentifikasi atau pada saat sistem berada dalam keadaan kritis, serta pada saat 

pengujian secara berkala diperlukan.

#DIV/0!

2 Dalam proses melaksanakan kegiatan rutin, pegawai OPD mendapatkan informasi 

berfungsinya pengendalian intern secara efektif.

#DIV/0!

3 Komunikasi dengan pihak eksternal harus dapat menguatkan data yang dihasilkan 

secara internal atau harus dapat mengindikasikan adanya masalah dalam 

pengendalian intern.

#DIV/0!

4 Struktur organisasi dan supervisi yang memadai, membantu mengawasi fungsi 

pengendalian intern.

#DIV/0!

5 Data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan secara berkala 

dibandingkan dengan aset fisiknya dan, jika ada selisih, harus telusuri.

#DIV/0!

DOKUMENTASI YANG BAIK ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN SERTA 

TRANSAKSI DAN KEJADIAN PENTING
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6 Pimpinan OPD mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi 

penyempurnaan pengendalian internal yang secara teratur diberikan oleh aparat 

pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya.

#DIV/0!

7 Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan tentang efektivitas 

pengendalian intern.

#DIV/0!

8 Pegawai secara berkala diminta untuk menyatakan secara tegas apakah mereka 

sudah mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang 

diharapkan.

#DIV/0!

B. EVALUASI TERPISAH #DIV/0!

1 Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern secara terpisah telah 

memadai bagi OPD.

#DIV/0!

2 Metodologi evaluasi pengendalian intern OPD logis dan memadai. #DIV/0!

3 Jika evaluasi terpisah dilaksanakan oleh APIP, maka APIP tersebut harus memiliki 

sumber daya, kemampuan, dan independensi yang memadai.

#DIV/0!

4 Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diselesaikan. #DIV/0!

C. PENYELESAIAN AUDIT #DIV/0!

1 OPD sudah memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit 

atau reviu lainnya dengan segera.

#DIV/0!

2 Pimpinan OPD tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya 

guna memperkuat pengendalian intern.

#DIV/0!

3 OPD menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan 

tepat.

#DIV/0!

#DIV/0! 100% #DIV/0!

Catatan :

- Untuk setiap kriteria diisi dengan skor 1 s.d 5

- Sedangkan skor untuk unsur dan sub unsur dihasilkan dari pengolahan aplikasi.

- Skor untuk setiap unsur dikonversi ke dalam nilai sebagai berikut :

1 sd 2      = Tidak Memadai (TM)

>2 s.d 3   = Kurang Memadai (KM)

>3 s.d 4   = Cukup Memadai (CM)

>4 s.d 5   = Memadai (M)

- Skor untuk hasil akhir penilaian SPIP

Skor per unsur dikalikan bobot masing-masing, kemudian dijumlahkan lima unsur tersebut.
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Lampiran B.II

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10)

A Aspek Kelembagaan 5% 0.00

-Instansi yang ditunjuk sebagai koordinator dan penanggung jawab telah 

melaksanakan tugas dan fungsinya

K1 5.00 0

Aspek Kebijakan 10% 0.00

Kebijakan di daerah sudah tersinkronisasi dan bersinergi antar masing-masing 

instansi dan/atau sesuai dengan kebijakan pusat

K2 5.00 0

Program kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk SPM K3 5.00 0

Aspek Perencanaan 15% 0.00

-Renstra OPD telah selaras dengan RPJMD (sasaran, indikator, target, dan 

Program/Kegiatan)

R1 3 0

-IKU dalam Renstra sudah mengacu pada SPM Bidang yang telah ditetapkan R2 3 0

-OPD telah menyusun Renja yang mengacu pada Renstra OPD (sasaran, indikator, 

target, dan Program/Kegiatan)

R3 3 0

-Terdapat Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dan Kepala OPD yang mengacu 

pada target Renstra OPD

R4 3 0

-Terdapat Perjanjian Kinerja antara Pimpinan OPD dengan masing-masing bidang 

teknis

R5 3 0

Aspek Pelaksanaan 60% 0.00

Ekonomis 10.00

- Anggaran kegiatan telah disusun dengan mengacu pada ASB dan SSH yang telah 

ditetapkan.

E1 10 #DIV/0!

Efisiensi 10.00

- Penggunaan Anggaran (realisasi) telah dapat menghasilkan output serta dapat 

menghemat anggaran yang telah disediakan

E2 10 #DIV/0!

Efektivitas 40.00

- Waktu pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan waktu dengan waktu yang 

ditetapkan (efektif/tepat waktu)

E3 10 0.00%

- Penetapan indikator Output (IKU) Program telah sesuai ketentuan (measurable, 

spesifik dan relevan)

E4 10 0.00%

- Pelaksanaan kegiatan telah mencapai tujuan pelaksanaan yang telah ditentukan E5 10 0.00%

- Output yang dihasilkan telah dimanfaatkan (efektif/tepat guna) E6 10 0.00%

Aspek Pelaporan 10% 0.00

- kewajiban penyusunan laporan capaian kinerja IKU telah dibuat / format pelaporan 

telah sesuai dengan Format Laporan LKj pada Permenpan RB

L1 5 0

-Laporan capaian kinerja telah disampaikan tepat waktu kepada Pimpinan dan pihak-

pihak yang berkepentingan secara tepat waktu

L2 3 0

-Laporan capaian kinerja telah dipublikasikan L3 2 0

0.00

Keterangan

C

D

E

B

Penilaian
Capaian per 

indikator

Capaian per 

aspek

Hasil Penilaian Aspek Audit Kinerja

Total Capaian Kinerja

Capaian 

Kinerja
No Aspek/Indikator Ref. Bobot



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B.IVa

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

Kertas Kerta Audit: Aspek Kelembagaan

1

Score (Ya/Tidak)

Simpulan:

Indikator:

Instansi yang ditunjuk sebagai koordinator dan penanggung jawab telah melaksanakan tugas dan fungsinya

No
Instansi koordinator/ penanggung 

jawab
Tugas dan Fungsi

 Sudah/Belum 

Melaksanakan Fungsi 
Analisis



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B.IVb.1

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

Kertas Kerja Audit: Aspek Kebijakan

1

Score (Ya/Tidak)

Simpulan:

Indikator:

Kebijakan di daerah sudah tersinkronisasi dan bersinergi antar masing-masing instansi dan/atau sesuai 

dengan kebijakan pusat

AnalisisNo Kebijakan Pusat Kebijakan Daerah
 Sesuai/ Tidak 

Sesuai 



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B. IVb.2

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

Kertas Kerja Audit: Aspek Kebijakan

1

Score (Ya/Tidak)

Simpulan:

Indikator:

Program Strategis dalam RPJMD sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk SPM

No SPM Pelaksanaan Program
 Sesuai/ Tidak 

Sesuai 
Analisis



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B. IVc.1

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

Kertas Kerja Audit: Aspek Perencanaan

RPJMD Renstra OPD RPJMD Renstra OPD

1

Score (Ya/Tidak)

Simpulan:

Sasaran Indikator
Analisis

Indikator:

Program dalam RPJMD Belum selaras dengan Renstra OPD (sasaran, indikator, target, dan Program/Kegiatan)

No Program



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B. IVc.2

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

Kertas Kerja Audit: Aspek Perencanaan

1

Score (Ya/Tidak)

Simpulan:

Indikator:

IKU dalam Renstra sudah mengacu pada SPM Bidang yang telah ditetapkan

No Petunjuk SPM Pelaksanaan Program
 Sesuai/ Tidak 

Sesuai 
Analisis



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B. IVc.3

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

Kertas Kerja Audit: Aspek Perencanaan

Renja OPD Renstra OPD Renja OPD Renstra OPD

1

Score (Ya/Tidak)

Simpulan:

Indikator:

OPD telah menyusun Renja yang mengacu pada Renstra OPD (sasaran, indikator, target, dan Program/Kegiatan)

Sasaran Indikator
AnalisisNo Program



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B. IVc.4

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

Kertas Kerja Audit: Aspek Perencanaan

1

Score (Ada/Tidak)

Simpulan:

Indikator:

Terdapat Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dan Kepala OPD yang 

mengacu pada target Renstra OPD

No Nama Dokumen

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

 Ada/ Tidak Ada Analisis



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B. IVc.5

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

Kertas Kerja Audit: Aspek Perencanaan

1

Score (Ada/Tidak)

Simpulan:

Indikator:

Terdapat Perjanjian Kinerja antara Pimpinan OPD dengan masing-masing 

bidang teknis

No Nama Dokumen

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

 Ada/ Tidak Ada Analisis



KKA II.B.1

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B. IVd.1

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

Kertas Kerja Audit: Aspek Pelaksanaan

Kuantitas Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah Realisasi (Rp)

(5) X (6)

Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah Realisasi (Rp)

(8) X (9)

Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

(13) X (14)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ada 0 Ekonomis 0 Efisien 0

Tidak Ada 0 Tidak Ekonomis 0 Tidak Efisien 0

Score #DIV/0! Score #DIV/0! Score #DIV/0!

Catatan : Sesuai dengan kegiatan yang diaudit apakah berupa kontrak atau tidak berupa kontrak

Efisien/

Tidak 

Efisien

Indikator:

1. Anggaran kegiatan telah disusun dengan mengacu pada ASB dan SSH yang telah ditetapkan.

2. Penggunaan Anggaran (realisasi) telah dapat menghasilkan output serta dapat menghemat anggaran yang telah disediakan

No Nama Kegiatan Jenis Belanja Rincian Belanja Anggaran Realisasi Ada/

Tidak Ada 

SSH

Penyelesaian 

(Selesai/

Tidak Selesai)

Perbandingan Realisasi Anggaran pada Kegiatan/Kontrak yang Disampel dengan Standar Satuan Harga (Efisiensi)

Standar Satuan Harga EKONOMIS

Nilai kelebihan realisasi atas 

Standar Satuan Harga (Rp)

(10) - (15)

Ekonomis/ 

Tidak Ekonomis

EFISIENSI

Nilai kelebihan realisasi 

belanja atas anggaran (Rp)

(7) - (10)



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B. IVd.2

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

(1)  (2) (3) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(9)/(7)

1

2

3

4

5

6

7

8
-                                        

Jumlah tepat 0

Jumlah tidak tepat 0

Jumlah 1

Prosentase tepat 0.00%

Data bukti

KERTAS KERJA AUDIT -ASPEK PELAKSANAAN

Efektivitas Waktu Pelaksanaan kegiatan

No Nama Program Nama Kegiatan
Rincian Kegiatan Realisasi Penyelesaian

Rincian Kegiatan (jika dipecah2)

Rata-Rata Capaian

Tepat waktu / Tidak 

tepat waktu
(4)

No. Kontrak / Swakelola Tanggal Pelaksanaan Rencana Penyelesaian Anggaran
Realisasi Tanggal 

Penyelesaian



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B. IVd.3

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

(1)  (2) (3) (5) (6) (9)

1

0

0

Jumlah Iku yang di cek 1 3

Jumlah Iku yang di cek 0 0

Prosentase 0.00%

KERTAS KERJA AUDIT -ASPEK PELAKSANAAN
Efektivitas

Efektivitas Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

No Nama Program Nama IKU

Cek kesesuaian

Measurable
Target Hasil

(4)

Spesifik Relevan



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B. IVd.4

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

(1)  (2) (3) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(9)/(7) (12) (13) (14) (15)=(14)/(13)

1 #DIV/0! #DIV/0!

Score 0.00% Score #DIV/0!

Nama Outcome (IKU) Satuan Target

(4) (11)

Satuan Target Realisasi
Tingkat 

Capaian

Jumlah Output Yang 

Telah Dimanfaatkan

Capaian 

Pemanfaatan

Rata-Rata Capaian

KERTAS KERJA AUDIT -ASPEK PELAKSANAAN

Efektivitas

Efektivitas Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

No Nama Program
Nama 

Kegiatan

Capaian Output Kegiatan Pemanfaatan Output Capaian Outcome Kegiatan

Nama Output Realisasi Tingkat Capaian



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B. IV.e.1

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

Kertas Kerja Audit: Aspek Pelaporan

1

Score (Ya/Tidak)

Simpulan:

Indikator:

Telah terdapat laporan capaian kinerja IKU (Laporan Kinerja) sesuai dengan aturan yang 

berlaku

No

Nama 

Dokumen/ 

Nomor/ Tanggal

Format Laporan 

OPD

 Sesuai/Tidak 

Sesuai 
Analisis

Format Laporan 

sesuai Permenpan



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B. IV.e.2

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

Kertas Kerja Audit: Aspek Pelaporan

1

Score (Ya/Tidak)

Simpulan:

Indikator:

Laporan capaian kinerja telah disampaikan tepat waktu kepada Pimpinan dan pihak-pihak yang 

berkepentingan secara tepat waktu

No
Nama Dokumen/ 

Nomor/Tanggal

Waktu Penyampaian 

oleh OPD

 Tepat Waktu/ Tidak 

Tepat Waktu 
Analisis

Waktu Penyampaian 

yang Seharusnya



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Lampiran B. IV.e.3

KKA Nomor : ….................

PKA Nomor : ….................

Disusun Oleh : ….................

Direviu Oleh : ….................

Kertas Kerja Audit: Aspek Pelaporan

1

Score (Ya/Tidak)

Simpulan:

Indikator:

Laporan capaian kinerja telah dipublikasikan

No
Nama Dokumen/ 

Nomor/Tanggal

 Telah/Belum 

Dipublikasikan 
Analisis


	SK PEDOMAN AUDIT NET
	1_cover pedoman akin itprov 2022
	SK PEDOMAN AUDIT

	Lampiran Pedoman Audit Kinerja Format Laporan
	Lampiran Pedoman Format BA Kesepakatan
	Lampiran Pedoman Audit Kinerja PKA
	Lampiran Pedoman Audit Kinerja KKA

