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PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pengawasa

n

lntern adalah seluruh proses kegiabn audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan ke$iatan Wngawasan lain terhadap Wnyelenggaraan tugas dan
fun4si organisasi dalam rangka memberikan Reyakinan yang memadai bahwa kegiatan

telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan seca,ia efektif dan
efisien untuk kepentingan pimpinan dalarn mewujudkan tata kepemerintahan yan{baik.

lnspektorat Kabupaten Kapuas adalah Aparat Pengawasan lntern Pemerintah

yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pen$awasan intern

di lingkungan

Kabupaten Kapuas.
lnspektarat Kabupaten Kapuas memiliki kewenangian untuk mengakses seluruh

informasi, sLstem informasi, catatan, dokumentasi, aset,

dan perconil pada

instansi/satuan kerja di tingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yangdipertukan
sehubungan dengan pelaksanaan tugas pakok dan fun$si pengawasan intern*Sbffi
kewenangan tain sebaSaimana tercantum dalarn tampiran piagam ini;
Pasal 4, PP Nomor 6O Tahun 2OO8, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan

Instansf Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang
baik melalui:

l)

penegakan integritas dan nilai etika;

2)

komitmen terhadap kompetensi;

3)

kepemimpinan yanS, kondusff;

4) pembentuka n struktu r orga nisasi ya ng sesuai denga n kebutuha n;
5) pendelegasian weuvenangdan tanggung jawab yant,te@t;
6) penyusunan dan Wnerapan kebiJakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya

manusia;

7) mewujudkan peran APIP yang efektif;

8)

hubungan kerja Wng Mik denSan Instansi Pemerintah terkait.

e,\

:

Datam mejahnl<anfungsinB lnspektorat Kabupten Kapuas darprt bekeria sama
dengan pihak lainnya yang, dianggap relevan dan komryten untuk mendukun$ kegiatan
pen$awasan.
Plagam pengAwasan lntern mulai Mrlaku se;bk tanggal diteta,pllen dan apabila

di@rlukan mala akan dilakukan pruDp,han dan/atau Wnyelmpumaan 6una meniamin

keselariasan dengan pnktik-praffiik

terbik d, Ndang

Wnglawasan, Wrubahan
lingkun$an organisalsi, dan Wd<emfrln€an pnl<tik*raffiik pnplen$$araan tugas dan

fun$si Wmerintah.
Ditetapkan di: Kuala Kapuas

PadaTanggal:

6

Juni 2016
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Lampiran Piagam Pengawasan lntern

PENJEI.ASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS

1. PENDAHULUAN

1)

Piagam Pengawasan lntern {lnternal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang

menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern
oleh Aparat Pengawasan lntern Pemerintah.

2)

Piagam Pengawasan lntern nrerupakan penegasan komitmen dari para pemangku
kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah

3) Aparat

Pengawasan lntern Pemerintah (APIP) adalah lnstansi Pemerintah yang

dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasn intern di lingkungan pemerintah
pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP), lnspektorat Jenderal Kementerian, lnspektoraVunit
pengawasan intern padg Kementerian Negara, lnspeKorat Utama/lnspektorat
Lernbaga Pemerintah, lnspektoraVunit pengawasan intern pada Kesekretariatan
Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara,lnspeKorat Provinsy'Kabupaten/Kota,

dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan
peratu ran perundang-u nda ngan.

2.

KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS

1)

lnspeKorat Kabupaten Kapuas merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Kapuas.

2) Struktur dan kedudukan lnspektorat Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:
a. StruKur organisasi lnspektorat Kabupaten Kapuas harus dibentuk sesuai
kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja"

b.

lnspektorat Kabupaten Kapuas dipimpin oleh seorang lnspektur sebagai Kepala
Unit APIF.

c. lnspektur

Kabupaten Kapuas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina

kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang
pengangkatan dan pemberhentian PNS.

d. lnspektur Kabupaten Kapuas bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas
e. Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang duduk dalam lnspektorat
Kabupaten Kapuas bertanggung jawab secara langsung kepada lnspeKur
Kabupaten Kapuas.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS
1) Visi lnspektorat Kapuas adalah adalah

"Tenruujudnya Pengawasan Profesional Untuk

Mencapai Tata Pemerintahan yang baik dan Bersih Guna Mendukung Kabupaten Kapuas
Yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri "

2)

MisilnspeKorat Kapuas adalah:

a.

Mewujudkan aparatur pengawasan yang profesional

b.

Mewujudkan Pengawasan yang Terarah dan didukung oleh Sistern dan Prosedur
Pengawasan yang efeKif

4.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS

Tugas pokok lnspektorat Kabupaten Kapuas adalah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas meliputi:

a. Perencanaan Program Pengawasan;
b. Perencanaan Kebijakan dan fasilitas

c. Penelitian,

pengawasan; dan

Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas Pengawasan.

Supaya Aparat Pengawasan lntern Pemerintah rnelaksanakan tugas pokoknya dengan

efektif, harus menjalankan fungsi:

a.
b.

Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;

c. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/satuan

kerja

percngkat daerah;

d.

Pengusutan

atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi

terjadinya

penyimpangan, korupsi, kolusi, nepotisme;

e.

Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan
kegiatan;

f

.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan

di

daerah dan

pemerintahan desa.

5.

KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawaffin intern secara memadai,
lnspeKorat Kabupaten Kapuas memiliki kewenangan untuk:

a.

mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokurnentasi,aset, dan

personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan
intern;

b.

melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang

menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan pengawasan;

c. memilikiwewenang

untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasidengan

Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.

d.
e.

melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
Mengalokasikan sumber

-daya

lnspeKorat Kabupaten Kapuas serta menetapkan

frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;

f.

Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan
intern;

g.

Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang

berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS
Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, lnspektorat Kabupaten Kapuas
bertanggung jawab untuk:

a.

Secara terus menerus menglembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor,

kualitas proses pengavvasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu
kepada standar audit yang berlaku;

b.

Menyusun, mengembangl<an,

dan melaksanakan Prograrn Kerja

Pengawasan

Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas

'

:*gii{.

dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya
pengawasan;

c. Menjamin

kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat

menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;

d.
e,

Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengavvasan.

Menyampaikan laporan

hasil pengawasan dan laporan berkala

aktivitas

peiaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Kapuas.

7.

TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh lnspektorat Kabupaten Kapuas adalah

untuk rnemberikan nilaitambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

a.

Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan

sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

b)

Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemerintah Daerah.

c)

Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah)
yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasa n.intern tersebut di atas, maka ruang
lingku p pengawasa n I nspektorat Ka bu paten Kapuas mel i puti:

A.

Melaksanakan pembinaan pengawasan Satuan kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja,
meliputi :'

L.

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja

2. Penyelengglaran pernerintahan desa
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah daerah
4. Reviu Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah
5. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah daerah
6. Evaluasi laporan Kinerja lnstansi Pemerintah satuan Kerja Perangkat
Daerahr/Unit Kerja

7.

Evaluasi Sistem Pengendalian lnternal Satuan Kerja Perangkat Dearah/Unit
Kerja.

8.

Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

pengawasan terpadu dengan lnspektorat
Kemete ria n/Provi nsllern baga Pemeri nta h Non Kemeneterisn ata u BPKP

9. Pernbinan dan
1O.

Pengarustamaan gender'

11. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi

B. Pembina dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju gaod

governance,

clean government, dan pelayanan publik pada pemerintah kabupaten.

L.

2.

Mengawas reformasi birokrasi melatui kegiatan

a.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

b.

Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi

c.

Pembangunan zona integritas

d,

Penguatan Aparat Pengawasan lntern Pemerintah (APIP)

Pemantauan pelaksanaan Pepres

55 Tahun 2072 tentang Strategi

Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2AL2-2O25
serta peratu ra n peru nda

ng-u nda nga n tinda

k

la nj

utnya.

3. Pengawasan atas pengelolaan anggaran Pendidikan
4. Penguatan sistem pengendalian internal
5. Pemantau Tindak Lanjut hasil pengawasan
6. Pemantau perkembangan indikator inerja
7. Evauasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan)
C.

Penunjang pernbinaan dan pengawasan

L.
2.

Koordinasi pembinaan dan pengawasan

3,

Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi,

Penyusunan petunjuk tenis di bidang pegayvasan

dan konsultasiterhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

8.

KODE

EflK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit lntern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya

harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur
dalam Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor lntern Pemerintah
lndonesia (AAlPl) Nornor:KEP.OO5/MIPVDPN/2O14 Tentang Pemberlakukan Kode Etik

Auditor lntern Pemerintah lndonesia, Standar Audit lntern Pemerintah lndonesia, dan

Pedoman Telaahan Sejawat Auditor

lntern Pemerintah lndonesia;

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2AA7 Tentang Norma
Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.

9.

PERSYARATAN AUDITOR dAN P2UPD YANG DUDUK DAISM UNIT APIP;

Persyaratan auditor intern yangduduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

1)

Mernenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan
peru nda ng-u nda nga n tenta ng Ja bata n Fu ngsiona I Aud itor;

2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur,dan obyektif
dalam pelaksanaan tugasnya;

3)

Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenaiteknis audit dan disiplin ilmu lain
yang relevan dengan bidang tugasnya;

4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan

pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

6)

Memahami prinsitrprinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko;
dan

7) Bersedia meningkatkan pengetahuan,

keahlian dan kemampuan profesionalismenya

secara terus-menerus.
Persyaratan P2UPD yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

1)

Mernenuhi sertifikasi P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan
peru nda ng-u nda nga n tenta ng Ja bata n

Fu

ngsiona I P2U PD;

2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur,dan

obyeKif

dalam pelaksanaan tugasnya;

3)

Memiliki pengetahuan dan pengalarnan mengenaiteknis audit dan disiplin ilmu lain
yang relevan dengan bidang tugasnya;

4) Wajib mematuhi Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab pengawaffin intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

6)

Memahami prinsipprinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko;
dan

7)

Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya
secara terus-menerus.

IO.IARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR dan JABATAN P2UPD;

1) Auditor dan P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan

operasional

kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu
penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.

2)

Auditor dan P2UPD APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

II.HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern,
lnspektorat Kabupaten Kapuas perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan
kerja (selaku objek pengawasan), Inspekfomt Provinsi Kalimantan Tengah, lnspel<tarat
Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan RB (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di
bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS DAN SATUAN KERJA

a.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaw?san intern, maka hubungan antara
lnspektorat Kabupaten Kapuas dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan
antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa.

b.

Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun konsultasi), satuan

kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang
lingkup penugasan.

c. Satuan kerja harus menindaklanjuti

setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh

lnspektorat Kabupaten Kapuas dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas

setiap rekomendasi audit kepada lnspektorat Kabupaten Kapuas sesuai dengan
prosedur yang berlaku.
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS DAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

a.

Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang
diselenggarakan oleh lnspektorat Provinsi Kalimantan Tengah guna penyamaan
persepsi mengenai kebijakan pengawasan Daerah sinergi pengawasan nasional, dan
mengu

ra n gi tu rn pa

ng ti nd ih pela ksa naa n pen gawasa n

b.

Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut

yang

diselenggarakan

oleh lnspektorat Provinsi Kalirnantan Tengah guna

rnem percepat penyelesa ian tinda k

la

njut setia p triwu lan.

c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil
pengawasan.
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS DAN .INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
DAI.AM NEGERI.

a.

lnspektorat Kabupaten Kapuas wajib menggunakan kebijakan dan peraturanperaturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalarn Negeri

dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan lnspektorat
Kabupaten Kapuas.

b.

Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasaional (Rakorwasnas) yang

diselenggarakan

oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyarnaan

persepsi

mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan
mengu rangi tum pan g tl nd i h pela ksa naa n pen gawasa n

c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil
pengawasan.

d.

lnspektorat Kabupaten Kapuas harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang
Jabatan Fungsional P2UPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku
lnstansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS DAN KEMENTERIAN NEGARA PAN DAN RB

a.

lnspektorat Kabupaten Kapuas wajib menggunakan kebijakan dan peraturanperaturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN

dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan lnspektorat
Kabupaten Kapuas.

b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang
diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN guna penyamaan persepsi mengenai

kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi
tumpang tindih pelaksanaan pengawasan

c.

Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil
pengawasan.

.

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

a.

lnspektorat Kabupaten Kapuas menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan

ekstern selarna pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi
maupun sebagai rnitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.

b.

lnspeKorat Kabupaten Kapuas dapat berkoordinasidengan aparat pengawasan
ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan lnspektorat APIP
Pusat/Daerah.

c.

Tindak lanjut dan status atas setiap rekornendasi audit yang disampaikan aparat
pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi lnspektorat Kabupaten
Kapuas terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.

d.

lnspektorat Kabupaten Kapuas menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada
BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2OO4.

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS DAN BPKP

t.

lnspektorat Kabupaten Kapuas menjadi mitra kerja BPKP Selaku pemOina
penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan Pengendalian

intern pemerintah yang meliputi:

a.

penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

b.

sosialisasiSPlP;

c. pendidikan

dan pelatihan SPIP;

d.
e.

pembimbingan dan konsultansiSPIP; dan

f.

pendampingan dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah

peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

dan Laporan Kinerja lnstansi Pernerintah

g" pendarnpingan dalam pelaksanaan Evaluasi laporan

Kinerja

dan

Penyelenggaraan SPIP.

2.

lnspeKorat Kabupaten Kapuas harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang
Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku lnstansi Pembina
Jabatan Fungsional Auditor

I2.PENIIAIAN BERKAIS

a.

Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan
tanggung jawab

png didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan

pengawasan intern sehinEga dapat mencapai tujuannya.

b.

Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Kapuas.

13.PENUruP

Piagam Pengawasan lntern mulai berlaku sejak tanggAl ditetapkan dan apabila
diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin

keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawaSan, perubahan
lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan
fungsi pemerintah.
Ditetapkan di: Kuala Kapuas
Pada

Mengetahul

Tangal:

( Juni 2ALo
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