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“Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang 
yang bimbang” (Q.S. Ali Imran: 60)    
“Melihat dan melakukan sesuatu apa adanya, dengan keyakinan dan 
tanggungjawab, serta koreksi hasil yang dicapai”. 
”Apa yang bisa saya ketahui?, apa yang harus saya lakukan?, apa yang boleh saya 
harapkan?” (Immanual Kant). 
“Seseorang dengan tujuan yang jelas, akan membuat kemajuan walaupun melalui 
jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan membuat kemajuan 
walaupun dijalan yang mulus”, (Thomas Carlyle). 
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ABSTRAK 
 
 
Fibrianto Wahyu Nugroho, 2005. Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja pada 
BUMN/BUMD di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Jurusan Ekonomi. Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Semarang. 74 h. 

 

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan 
administrasi publik dan pentingnya suatu informasi akuntansi memicu timbulnya 
berbagai gejolak yang berakar pada ketidakpuasan atas pengelolaan kekayaan 
negara. Dalam suatu BUMN/BUMD, para manajer mempunyai peranan kunci 
dalam seluruh kehidupan organisasi dan perusahaan yang dipimpinnya. Dalam 
suatu kurun waktu tertentu manajer harus dapat memberikan dan mengembangkan 
informasi yang dapat dipercaya berupa laporan pertanggungjawaban pengelolaan 
BUMN/BUMD, untuk menilai berhasil tidaknya organisasi/perusahaan meraih 
kemajuan berdasar kinerjanya. Namun, informasi yang dihasilkan manajer dalam 
kurun waktu tertentu belum tentu merupakan hasil yang terbaik, sehingga 
diperlukan peran auditor dalam melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban 
BUMN/BUMD. Penilaian pencapaian kinerja BUMN/BUMD dilakukan dengan 
mengaudit kinerja oleh auditor pemerintah yaitu Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) dengan menggunakan Pedoman Audit Kinerja yang 
berisi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit 
kinerja pada BUMN/BUMD yang dilaksanakan oleh BPKP Jawa Tengah ini akan 
dibuktikan kebenarannya melalui kegiatan penelitian yang disesuaikan dengan 
Pedoman Audit Kinerja dari BPKP.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1)Bagaimana 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melaksanakan prosedur audit kinerja 
pada BUMN/BUMD?,(2)Standar/ukuran apakah yang digunakan BPKP dalam 
melakukan review kinerja BUMN/BUMD?,(3)Bagaimanakah BPKP 
melaksanakan pengendalian mutu dalam menjaga kualitas laporan hasil 
audit?.Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menambah pengetahuan tentang 
pelaksanaan kerja yang dilakukan BPKP yang berhubungan dengan tugas dan 
fungsinya, (2) Untuk mengetahui bagaimana BPKP dalam melaksanakan prosedur 
Audit Kinerja pada BUMN/BUMD, (3) Untuk mengetahui standar/ukuran yang 
digunakan BPKP dalam melakukan review kinerja BUMN/BUMD, (4) Untuk 
mengetahui pengendalian mutu yang dilaksanakan BPKP dalam menjaga kualitas 
laporan hasil auditan.Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan denan 
teknik wawancara langsung dengan pembimbing lapangan, pegawai dan pejabat 
fungsional auditor dan pejabat struktural di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi 
Jawa Tengah, observasi pelaksanaan kegiatan audit, serta pengumpulan data 
dengan metode kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis 
kualitatif dalam bentuk pernyataan dan uraian, serta memberikan saran perbaikan 
prosedur pelaksanaan Audit Kinerja yang dilaksanakan Kantor Perwakilan BPKP 
Provinsi Jawa Tengah. 
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Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan audit kinerja oleh 
BPKP Provinsi Jawa Tengah yang berupa tahapan yang dimulai dari penugasan 
audit, perencanaan audit dan program audit kinerja, persiapan audit, pengujian 
pengendalian manajemen, Pengukuran dan pengujian IKK, review operasional, 
Pembuatan Kertas Kerja Audit, Pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil 
audit kinerja. Pelaksanaan audit kinerja dilaksanakan BPKP secara Independen, 
sehingga laporan hasil audit berisi informasi yang dapat memberikan tingkat 
keyakinan yang lebih tinggi kepada para pemakainya dalam mempertimbangkan 
tingkat keikutsertaan dan keterlibatan kepentingan pada perusahaan yang 
bersangkutan, dan bagi manajemen auditan dapat membantu dan mendorong 
pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis; memperbaiki dan 
meningkatkan kinerja; serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan 
keputusan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan indikator/kriteria kinerja untuk 
masing-masing perusahaan. Pengendalian mutu laporan hasil audit dilakukan 
dengan memperhatikan peranan auditor dalam pelaksanaan audit dan penggunaan 
formulir kendali mutu. 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian pelaksanaan Audit kinerja oleh 
BPKP Provinsi Jawa Tengah, telah diketahui bahwa BPKP melaksanakan audit 
secara independen berdasarkan prosedur audit yang telah ditetapkan. BPKP 
menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam mengukur keberhasilan 
pencapaian kinerja BUMN/BUMD yang disesuaikan dengan kondisi masing-
masing perusahaan. Pengendalian mutu dilakukan dengan menggunakan formulir 
kendali mutu dan memperhatikan peran auditor dalam pelaksanaan audit, 
sehingga dihasilkan laporan hasil audit kinerja yang baik. Namun pelaksanaan 
penggunaan formulir Kendali Mutu belum maksimal. Dengan demikian 
disarankan bagi BPKP Provinsi Jawa Tengah agar lebih memaksimalkan 
penggunaan formulir kendali mutu, sehingga dapat mendukung informasi yang 
akan dikumpulkan auditor dalam setiap langkah pelaksanaan tahapan kegiatan 
audit. Diharapkan dapat meningkatkan peran BPKP sebagai pembina, penggerak, 
dan pelaksana pengawasan sehingga dapat memperluas obyek audit kinerja tidak 
hanya pada BUMN/BUMD, tetapi juga pada perusahaan lainnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan 

administrasi publik dan pentingnya suatu informasi akuntansi memicu 

timbulnya berbagai gejolak yang berakar pada ketidakpuasan atas pengelolaan 

kekayaan negara. Merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa 

dalam dunia yang penuh dinamika dan perubahan yang berlangsung sangat 

cepat, manajemen perusahaan dituntut memiliki kemampuan memainkan 

peranan, dimana para manajer merupakan pemain kunci dalam seluruh aspek 

kehidupan organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Pada tingkatan yang 

dominan, berhasil tidaknya organisasi atau perusahaan meraih kemajuan 

ditentukan oleh kinerja mereka (Siagian, 1997: 30-31). 

Dalam suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD), para manajer harus dapat memberikan dan 

mengembangkan informasi yang dapat dipercaya berupa Laporan 

Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMN/BUMD. Dari laporan tersebut akan 

dapat diketahui sejauhmana pencapaian kinerja perusahaan dalam kurun 

waktu tertentu. 

Namun, informasi yang dihasilkan manajer dalam suatu kurun waktu 

tertentu belum tentu merupakan hasil yang terbaik, sehingga diperlukan peran 

dari auditor dalam melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban 
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BUMN/BUMD melalui prosedur yang telah ditentukan. Laporan hasil audit 

akan memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi kepada para 

pemakainya dalam mempertimbangkan tingkat keikutsertaan dan 

pemeliharaan keterlibatan kepentingannya pada perusahaan yang 

bersangkutan.  

Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja BUMN dalam 

melaksanakan strategi yang didasarkan pada visi dan misinya, dilakukan 

dengan mengAudit Kinerja. Audit Kinerja merupakan suatu audit yang 

obyektif dan sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat melaksanakan 

penilaian secara independen atas kinerja suatu organisasi/perusahaan. Audit 

Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengaudit dan 

mendorong pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis, 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung 

jawab (Deputi Bidang Akuntan Negara, 2001: 2). 

Tentang siapa yang menyelenggarakan audit agar maksud dan tujuannya 

sesuai dengan kebutuhan bagi pihak yang membutuhkan dan informasi yang 

disampaikan secara objektif, merupakan pertanyaan yang harus dijawab. 

Pelaksanaan Audit Kinerja BUMN biasanya dilakukan oleh Pemeriksa Intern 

Pemerintah. Menurut Asmara, (1996: 7) Auditor Pemerintah merupakan 

auditor yang bekerja sebagai pegawai pada bermacam unit organisasi 

pemerintah yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan audit terhadap 

seluruh instansi pemerintah dan BUMN/BUMD. Di Indonesia terdapat 
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lembaga/badan yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan 

terhadap kekayaan/keuangan negara. Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas intern pemerintah, secara fungsional 

akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan BUMN/BUMD.  

BPKP sebagai instansi pemerintah yang memiliki Sumber Daya 

Manusia (SDM) dalam bidang Auditing, Manajemen, dan Akuntansi, akan 

berperan dalam mendorong atau sebagai pemicu terjadinya suatu proses 

pembaharuan di bidang Manajemen Pemerintahan. BPKP dalam 

melaksanakan Audit Kinerja pada BUMN/BUMD akan menggunakan 

pedoman dalam Audit Kinerja yang berisi prosedur-prosedur yang telah 

ditetapkan (Profil BPKP).  

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

mempelajari dan menjadikan “Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja Pada 

BUMN/ BUMD di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah”, sebagai judul dalam Tugas 

Akhir ini.   

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun masalah yang 

berkembang dapat diidentifikasikan dalam Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagaimana BPKP melaksanakan prosedur Audit Kinerja pada 

BUMN/BUMD? 
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2. Standar/ukuran apakah yang digunakan BPKP dalam melakukan Review 

Kinerja BUMN/BUMD tersebut? 

3. Bagaimana BPKP melaksanakan Pengendalian Mutu dalam menjaga 

kualitas laporan hasil audit? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana BPKP dalam melaksanakan prosedur 

Audit Kinerja pada BUMN/BUMD. 

2. Untuk mengetahui standar/ukuran yang digunakan BPKP dalam 

melakukan review kinerja BUMN/BUMD.  

3. Untuk mengetahui pengendalian mutu yang dilaksanakan BPKP 

dalam menjaga kualitas laporan hasil auditan. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian  

Kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 
 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengetahui 

perbandingan antara tinjauan secara teoritis dengan tinjauan secara 

empiris, sehingga penulis dapat menuangkan hasil penelitian dalam 

bentuk Tugas Akhir ini.   

 



 

 

5

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat 

memberikan masukan di bidang ilmu Akuntansi pada umumnya dan 

bidang ilmu Audit pada khususnya 

c. Bagi Kantor BPKP 

Penelitian yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan dapat mendorong 

peningkatan peran BPKP dalam menyempurnakan dan 

mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan kegiatan 

pengawasan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari tiga bagian meliputi: 

A. Bagian Pengantar Tugas Akhir. Berisi: Judul Tugas Akhir,Persetujuan 

Pembimbing, Halaman Pengesahan, Motto dan Persembahan, Kata 

Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, Daftar 

Lampiran. 

B. Bagian UtamaTugas Akhir tediri dari: 

BAB I    Pendahuluan  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  
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BAB II   Landasan Teori 

Bab ini membicarakan tentang teori atau konsep-konsep yang 

mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III  Metode Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan mengenai lokasi penelitian, objek kajian, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV  Hasil Analisis dan Pembahasan 

Bab ini membicarakan mengenai hasil analisis dan pembahasan 

masalah. 

BAB V   Penutup 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. 

C. Bagian Pelengkap berisi: daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1.Pengertian Auditing 

Perkembangan jasa audit sejalan dengan berkembangnya kebutuhan, 

baik bagi pihak manajemen maupun pihak luar manajemen yang 

berkepentingan terhadap perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat 

dipercaya. Pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk menilai 

keandalan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan yang disajikan oleh 

manajemen yang berkaitan dengan laporannya. Jasa audit menggunakan ilmu 

auditing. Definisi auditing dikemukakan oleh para ahli antara lain: 

1. Menurut Mulyadi, (2002: 9). Secara umum auditing adalah suatu proses 

sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif 

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, 

dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. 

2. Hakekat Audit menurut Arens dan Loebbecke (1996: 1). Auditing adalah 

proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi 

yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan 

seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan 

melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah 

ditetapkan.  

 



 

 

8

2.2.Pengertian, Maksud, dan Tujuan Audit Kinerja 

Dalam suatu organisasi, berhasil tidaknya organisasi/perusahaan meraih 

kemajuan dalam berbagai bentuk dan perwujudannya ditentukan oleh 

kinerjanya. Pemeriksaan kinerja merupakan hasil perkembangan pemeriksaan 

keuangan yang mula-mula hanya memeriksa transaksi keuangan, rekening-

rekening, mendeteksi andanya kecurangan dan tujuannya untuk menyatakan 

pendapat auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Keadaan ini 

menuntut adanya informasi yang berguna tidak hanya sekedar laporan hasil 

pemeriksaan atas penyajian laporan keuangan, tetapi juga penyediaan 

informasi yang memadai dan terpercaya guna melakukan penilaian atas 

kinerja suatu perusahaan (Setyawan, 1988: 1-2).   

Pengertian Kinerja adalah pencapaian, prestasi, atau unjuk kerja. Yang 

dimaksud kinerja di sini merupakan kinerja manajemen BUMN/BUMD 

beserta jajarannya dalam melaksanakan strategi yang didasarkan pada visi dan 

misi perusahaan (Deputi Bidang akuntan Negara, 2001: 2). 

2.2.1.Pengertian Audit Kinerja 

Audit Kinerja (Performace Audit) adalah suatu audit yang objektif 

dan sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat melaksanakan penilaian 

secara independen atas kinerja suatu organisasi/perusahaan. Audit 

Kinerja menitikberatkan pada proses penilaian atas keberhasilan kinerja 

suatu auditan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Deputi Bidang 

akuntan Negara, 2001: 2). 
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Sedangkan menurut Setyawan (1988: 19-20). Definisi Audit 

Kinerja adalah perencanaan, pengumpulan, dan mengevaluasi bukti-

bukti yang cukup, relevan, material, dan kompeten, oleh pemeriksa yang 

bebas, dengan sasaran untuk: 

- Menentukan apakah manajemen atau para karyawan suatu 

entitas/unit usaha telah atau belum menerima dan melaksanakan. 

- Prinsip- prinsip akuntansi, kebijaksanaan-kebijaksanaan manajemen 

atau norma-norma operasional dengan tepat. 

- Untuk mencapai penggunaan sumber-sumber secara ekonomis, 

efisien, efektif. 

Untuk kemudian dari bukti-bukti atas sasaran pemeriksaan tersebut, 

pemeriksa menarik kesimpulan, merumuskan saran-saran perbaikan 

serta melaporkan hasilnya kepada pihak ketiga. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para 

ahli tentang Audit Kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

Audit Kinerja yang dimaksud dalam Tugas Akhir ini adalah pelaksanaan 

audit yang mencakup seluruh aspek kegiatan BUMN/BUMD yang 

dilaksanakan secara sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat 

digunakan dalam menilai kinerja BUMN/BUMD oleh auditor yang 

independen. 

2.2.2.Maksud dan Tujuan Audit Kinerja 

Tujuan Audit Kinerja untuk membantu manajemen auditan dalam 

mendorong pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis; 
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memperbaiki dan meningkatkan kinerja; serta memberikan bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang 

bertanggung jawab. Audit Kinerja mencakup penilaian atas penerapan 

prinsip-prinsip Good Cooperate Governance (GCG) oleh manajemen 

dan penetapan Key Performace Indicator (KPI). (Deputi Bidang akuntan 

Negara, 2001: 3) 

 

2.3.Sasaran dan Ruang Lingkup Audit Kinerja 

Dalam pedoman Audit Kinerja (Deputi Bidang akuntan Negara, 2001: 

3-4) dijelaskan mengenai sasaran, batasan Audit Kinerja atau ruang 

lingkupnya dan Tahapan Pelaksanaan Audit Kinerja. 

2.3.1.Sasaran Audit Kinerja  

Sasaran Audit Kinerja BUMN/BUMD adalah penilaian atas 

pencapaian kinerja organisasi perusahaan atau bagian-bagian organisasi 

perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam upaya 

peningkatan kinerja perusahaan.  

Penilaian Auditor mencakup penilaian transparansi, kemandirian 

akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran (fairness) pengelolaan 

perusahaan serta indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur 

kinerja. 

2.3.2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup Audit Kinerja mencakup seluruh aspek kegiatan 

pada organisasi atau bagian/unit perusahaan yang mempengaruhi 
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pencapaian tujuan perusahaan. Cakupan periode yang diaudit juga 

bervariasi, dapat beberapa bulan atau beberapa tahun, yang sangat 

tergantung dari permasalahan yang diidentifikasi memerlukan 

perbaikan. 

 

2.4.Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja  

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 

melaksanakan prosedur Audit Kinerja BUMN/BUMD akan disesuaikan 

dengan prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu menggunakan pedoman Audit 

Kinerja BUMN/BUMD. Pada umumnya kegiatan BUMN/ BUMD sangat 

strategis dan luas, oleh karena itu untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan 

pokok yang memerlukan perbaikan, maka dalam pelaksanaan Audit Kinerja 

dilakukan melalui tahapan yang menguraikan tentang bagaimana langkah 

kerja Audit Kinerja itu dilakukan, sesuai dengan prosedur pelaksanaan audit 

sebagai berikut: 

1. Persiapan Audit Kinerja 

2. Pengujian Pengendalian Manajemen  

3. Pengukuran dan Pengujian Key Performance Indicator (KPI) atau yang 

disebut Indikator Kinerja Kunci (IKK). 

4. Review Operasional  

5. Pembuatan Kertas Kerja Audit (KKA) 

6. Pelaporan 

7. Pemantauan Tindak Lanjut 
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2.5.Deskripsi Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja BUMN/BUMD 

2.5.1.Perencanaan Audit Kinerja 

Dalam Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja, Perencanaan audit 

merupakan langkah penting yang dilakukan untuk memenuhi standar 

audit.  Dalam perencanaan audit perlu memperhatikan perkiraan waktu 

dan petugas audit, selain itu juga mempertimbangkan perencanaan 

lainnya yang meliputi:  

1. Sumber dan cara memperoleh informasi yang cukup mengenai 

auditan  

2. Hasil audit yang diperoleh pada tahap sebelumnya.  

2.5.2.Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja 

Pengertian Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1993: 703) adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu 

aktivitas. Menurut Setyawan (1988: 35), prosedur adalah langkah-

langkah yang harus dilaksanakan guna mencapai tujuan pemeriksaan. 

Pelaksanaan Audit Kinerja oleh kantor BPKP akan berdasarkan 

prosedur yang terdiri dari tahapan Audit Kinerja yang menguraikan 

tentang bagaimana langkah kerja Audit Kinerja itu dilakukan. 

A. Persiapan Audit Kinerja 

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan 

tahap awal dari rangkaian Audit Kinerja sebagai dasar penyusunan 

Program Kerja Audit Tahap berikutnya. Tahap ini meliputi: 

a. Pembicaraan pendahuluan dengan auditan 
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b. Pengumpulan informasi umum dalam pengenalan terhadap 

kegiatan yang diaudit 

c. Pengidentifikasian aspek manajemen atau bidang masalah yang 

menunjukkan kelemahan dan perlu dilakukan pengujian lebih 

lanjut. 

d. Pembuatan ikhtisar hasil persiapan Audit Kinerja. 

Dalam pengumpulan informasi kegiatan persiapan Audit 

Kinerja mencakup: 

1. Organisasi 

2. Peraturan perundangan yang berlaku 

3. Tujuan, Visi, Misi, sasaran, strategi dan kegiatan usaha 

4. Sistem dan prosedur 

5. Data keuangan 

6. Informasi lainnya yang relevan 

Simpulan Hasil Persiapan Audit Kinerja yang disusun setelah 

kegiatan persiapan Audit Kinerja selesai. Simpulan hasil Audit 

Kinerja ini antara lain meliputi mengenai kelemahan-kelemahan 

yang harus dikembangkan lebih lanjut dalam tahap audit berikutnya. 

Dari simpulan tersebut dibuat program audit tahap pengujian 

pengendalian manajemen. (Deputi Bidang Akuntan Negara, 2001: 8-

15). 
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B. Pengujian Pengendalian Manajemen  

Pada tahap ini harus dilakukan pengujian atas:  

1. Sistem pengendalian manajemen  

2. Penerapan good cooperate governance (GCG) oleh manajemen 

auditan dan jajarannya 

Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang dijalankan 

oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam 

perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang pencapaian tiga kelompok tujuan utama yaitu: 

a) Efektivitas dan efisiensi operasi 

b) Keandalan pelaporan keuangan  

c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

Dalam Pengujian penerapan Good Cooperate Governance 

(GCG) oleh manajemen, Auditor wajib melakukan pengujian 

penerapan prinsip-prinsip GCG oleh manajemen dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Prinsip dasar GCG yang harus diterapkan oleh manajemen 

auditan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: 

KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 adalah sebagai 

berikut: 

1. Transparansi dalam mengemukakan informasi material dan 

relevan mengenai perusahaan  

2. Kemandirian  
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3. Akuntabilitas 

4. Pertanggungjawaban  

5. Kewajaran 

b. Dalam melakukan pengujian penerapan GCG oleh manajemen, 

auditor minimal perlu memanfaatkan dan mengembangkan 

indikator/parameter yang relevan. Dan dari hasil pengujian 

tersebut kemudian dibuat simpulan mengenai penerapan GCG. 

c. Jika ditemukan kelemahan yang signifikan segera dibuat 

manajemen letter  (ML). 

(Deputi Bidang Akuntan Negara: 15-18) 

C. Pengukuran dan Pengujian Indikator Kinerja Kunci 

Dalam tahap ini dilakukan penilaian atas proses penetapan 

indikator kinerja, juga membandingan antara pencapaiaan indikator 

kinerja dengan target. Kesenjangan yang ada harus dianalisis 

sehingga diperoleh penyebab sebenarnya. 

Indikator Kinerja adalah diskripsi kuantitatif dan kualitatif dari 

kinerja yang dapat digunakan oleh manajemen sebagai salah satu 

alat untuk menilai dan melihat perkembangan yang dicapai selama 

ini atau dalam jangka waktu tertentu. 

Tujuan pengujian atas pengukuran capaian indikator kinerja 

kunci yaitu untuk menilai efisiensi dan efektifitas beberapa aktivitas 

utama, guna menyarankan dan mendorong pengembangan rencana 

aksi untuk peningkatan kinerja. Rencana aksi dikembangkan oleh 
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manajemen auditan (Focus Group), dan kemajuan yang dibuat 

dalam implementasi rencana akan direview secara periodik. 

Diharapkan manajemen auditan mampu meningkatkan kinerja 

perusahaan. Tujuan akhir tersebut akan dicapai melalui berbagai 

tujuan setiap kegiatan review yaitu: 

1. Menentukan kekuatan dan kelemahan utama yang dimiliki 

perusahaan  

2. Menentukan implikasi operasional dan strategis dari kekuatan 

dan kelemahan tersebut diatas 

3. Mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan 

4. Mengembangkan rencana aksi perbaikan atas area-area tersebut 

diatas. (Deputi Bidang Akuntan Negara: 20-23) 

D. Review Operasional 

Pada tahap ini dilakukan review yang sistematis atas prosedur 

metode, organisasi, program atau kegiatan-kegiatan dengan tujuan 

untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaiaan suatu tujuan/sasaran 

secara ekonomis, efisien, dan efektif.  

Informasi mengenai praktek terbaik (best practice) pada 

perusahaan sejenis perlu diperoleh sebagai pembanding     

(benchmark). Selain itu perlu perlu dilakukannya pula penilaian 

tingkat kesehatan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan 

evaluasi perkembangan usaha perusahaan. 
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Tujuan dari fase ini adalah untuk mendapatkan informasi 

detail/rinci untuk menguji kinerja dari aktivitas yang direview 

dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Review operasional dapat mengarah pada beberapa atau 

seluruh sasaran berikut: 

1. kehematan, efisiensi dan/atau efektivitas 

2. keandalan dan integritas sistem dan prosedur 

3. Pengendalian manajemen dan akuntabilitas 

4. Perlindungan terhadap aktiva  

5. Kepatuhan pada peraturan, kebijakan dan prosedur, dan/atau  

6. Aspek-aspek lingkungan 

Terdapat dua pendekatan review pokok: 

a) Review hasil secara langsung 

Pendekatan ini berfokus pada outcome dan output 

(berfokus pada penilaian hasil yang ingin dicapai). Pendekatan 

ini secara khusus layak dimana terdapat data yang tersedia untuk 

menghitung indikator kinerja kunci bagi aktivitas. Jika hasil 

memuaskan, resiko karena kesalahan yang serius dalam 

merancang dan mengimplementasikan aktivitas menjadi 

minimal. 

b) Review Sistem pengendalian  

Pendekatan ini berfokus pada sistem dan pengendalian. 

Pendekatan ini dirancang untuk menentukan apakah organisasi 
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telah memiliki sistem pengendalian yang cukup untuk 

menyediakan jaminan yang layak atas pencapaian hasil yang 

diinginkan. Review dirancang untuk melakukan analisis, review 

dan pengujian atas komponen kunci dari sistem pengendalian 

untuk meyakinkan bahwa hal itu telah dirancang dan diterapkan 

secara layak. 

Hasil akhir dari review operasional adalah merekomendasikan 

peningkatan dan solusi praktis yang dapat dimplementasikan 

manajemen. (Deputi Bidang Akuntan Negara: 30-35) 

E. Kertas Kerja Audit 

Kertas Kerja Audit adalah catatan yang dibuat dan data yang 

dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan 

tugas pemeriksaan. Kertas kerja audit memuat informasi yang 

memadai dan bukti yang mendukung kesimpulan dan pertimbangan 

auditor. 

Manfaat Kertas kerja audit adalah: 

1. Memberikan dukungan utama terhadap Laporan Audit Kinerja. 

2. Merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi 

pekerjaan para pelaksana audit. 

3. Merupakan alat pembuktian yang mendukung kesimpulan dan 

rekomendasi signifikan dari auditor. 

4. Menyajikan data untuk keperluan referensi. 

Syarat pembuatan Kertas kerja audit: 

a. Lengkap 



 

 

19

b. Bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung/kalimat maupun 

kesalahan penyajian informasi. 

c. Didasarkan pada fakta dan argumentasi yang rasional. 

d. Sistematis, bersih, mudah diikuti, dan rapi. 

e. Memuat hal-hal penting yang relevan dengan audit. 

f. Dalam kertas kerja audit harus mencantumkan kesimpulan hasil 

audit dan komentar atau catatan dari reviewer.  

(Deputi Bidang Akuntan Negara: 41-43) 

F. Pelaporan Hasil Audit 

Laporan hasil Audit Kinerja merupakan laporan hasil analisis 

dan interprestasi atas keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan usahanya yang dilaporkan oleh auditor. 

Pelaporan Audit Kinerja meliputi: 

1. Hasil penilaian atas kewajaran IKK 

2. Hasil Review Operasional beserta kelemahan yang ditemukan  

3. Rekomendasi yang telah disepakati  

4. Hasil pengujian atas laporan (hasil) pengujian tingkat kesehatan 

perusahaan 

5. Analisis perkembangan usaha 

Tujuan pelaporan Audit Kinerja: 

a. Memberikan informasi yang relevan dan objektif mengenai 

kinerja auditan kepada pihak terkait 

b. Menyajikan analisis dan interprestasi atas kondisi kinerja 

auditan serta memberikan saran perbaikan 
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c. Menyediakan informasi untuk penetapan kebijakan dalam 

rangka penugasan berikutnya. 

(Deputi Bidang Akuntan Negara: 52-55) 

G. Pemantauan Tindak Lanjut hasil Audit Kinerja 

Tindak lanjut adalah pelaksanaan atas rekomendasi hasil Audit 

Kinerja yang telah disampaikan dan disetujui oleh manajemen 

auditan. Suatu hasil Audit Kinerja baru dikatakan berhasil apabila 

rekomendasi praktis yang dikembangkan bersama dilaksanakan oleh 

manajemen. Pelaksanaan tindak lanjut itu sendiri merupakan 

tanggung jawab manajemen, akan tetapi auditor berkewajiban 

memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah dikembangkan 

bersama tersebut, guna mendorong percepatan pelaksanaan tindak 

lanjut sesuai dengan yang telah rekomendasikan. (Deputi Bidang 

Akuntan Negara: 63) 

 

2.6.Pengendalian Mutu  

Pengendalian Mutu merupakan metode yang digunakan untuk 

memastikan bahwa kantor akuntan tersebut dapat memenuhi tanggung jawab 

jabatannya kepada para klien. Pengendalian Mutu adalah prosedur yang 

digunakan oleh kantor akuntan tersebut untuk membantunya menaati standar-

standar secara konsisten dalam setiap kontrak kerja yang mengikatnya. 

(Loebbecke, 1995:22) 

Di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan suatu 

ketetapan yang merupakan sarana untuk pengendalian pelaksanaan penugasan 

pemeriksaan dan sarana pengendalian produktivitas pegawai pemeriksa 
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berupa formulir kendali mutu (KM). Sarana-sarana pengendalian pelaksanaan 

pemeriksaan tersebut bertujuan agar dapat dijaga dan ditingkatkan mutu hasil 

pemeriksaan serta ketepat waktuan dalam pelaksanaan dan penyelesaian 

pemeriksaan. Kegunaan formulir kendali mutu ini sangat penting untuk 

menghasilkan informasi bagi pimpinan suatu organisasi dalam setiap 

tingkatan, untuk mengetahui perkembangan kegiatan pemeriksaan agar dapat 

dilaksanakan dengan lancar, terarah, bermutu, serta koreksi perencanaan atau 

pelaksanaan pemeriksaan untuk periode berikutnya. Dengan formulir kendali 

ini akan jelas bagaimana tingkat tanggungjawab masing-masing 

pejabat/pemeriksa jika terjadi penyimpangan dalam perencanaan pemeriksaan, 

pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi hasil pemeriksaan. (BPKP, 1990: 1-2) 

Jenis formulir kendali mutu (KM) yang digunakan BPKP adalah sebagai 

berikut: 

1. Rencana Pemeriksaan dari segi pelaksana pemeriksaan (formulir KM_1) 

2. Rencana Pemeriksaan dari segi obyek pemeriksaan (formulir KM_2) 

3. Anggaran Waktu Pemeriksaan (formulir KM_3) 

4. Kartu penugasan (formulir KM_4) 

5. Laporan Mingguan (perbandingan rencana dan realisasi pekerjaan setiap 

pemeriksa (formulir KM_5) 

6. Daftar Analisis Tugas-tugas Mingguan (dibuat bulanan dengan 

membandingkan secara bertahap setiap minggu anggaran waktu hasil 

pemeriksaan produktif dan realisasinya) (formulir KM_6) 

7. Daftar Rincian Pemakaian Hari Kerja disusun pemeriksa setiap bulan 

(formulir KM_7) 

8. Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan (formulir KM_8) 
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9. Program Pemeriksaan (formilir KM_9) 

10. Daftar Pengujian Akhir (formulir KM_10) 

11. Pengendalian Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dan Rencana 

Penerbitan Laporan (RPL) (formulir KM_11) 

12. Laporan Rencana dan Realisasi Mingguan RMP/RPL (formulir KM_12) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Lokasi Penelitian  

Selama kegiatan penelitian, penulis melakukan penelitian di Kantor 

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi 

Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Raya Semarang Kendal KM. 12.    

 

3.2.Obyek Kajian 

Obyek Kajian penelitian adalah obyek penelitian dan apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 1997: 99). Adapun obyek Kajian 

dalam penelitian yang penulis lakukan adalah Bagaimana prosedur 

pelaksanaan Audit Kinerja pada BUMN/BUMD yang dilaksanakan di Kantor 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. 

 

3..3.Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data 

3.3.1. Metode Pengumpulan Data 

13. Wawancara  

Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab 

langsung dengan pembimbing lapangan, pegawai dan Pejabat 

Fungsional Auditor dan struktural di Kantor Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah.  
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14. Observasi 

Dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan kegiatan 

yang dilaksanakan di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya selama 

kegiatan penelitian berlangsung. 

15. Kepustakaan  

Merupakan cara pengumpulan data dengan membaca 

literatur-literatur yang berhubungan dengan Pedoman pelaksanaan 

Audit Kinerja pada BUMN/BUMD yang dilaksanakan BPKP dan 

literatur pendukung lainnya, di Perpustakaan-perpustakaan. 

3.3.2.Jenis Data 

Jenis data yang penulis gunakan dalam penyusunan Tugas Akhir: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati 

dan dicatat untuk pertama kalinya, diperoleh melalui observasi dan 

wawancara. 

2. Data Sekunder 

Diperoleh melalui studi pustaka yang menyangkut tentang 

pelaksanaan Audit Kinerja pada BUMN/BUMD dan teori 

pendukung lainnya. 
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3.4.Metode Analisis Data  

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini dan untuk memperoleh kesimpulan, maka 

data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif 

yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif, 

akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan 

disusun secara sistematis.    

Setelah dianalisis perlu dicermati secara mendetail untuk memberikan 

saran perbaikan prosedur pelaksanaan Audit Kinerja pada BUMN/BUMD 

yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

4.1.1. Sejarah Berdirinya BPKP 

Sejarah berdirinya Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) mempunyai hubungan dengan sejarah Aparat 

Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) di Indonesia. Dimulai pada 

tahun 1963, dengan adanya Besluit No.44 tertanggal 31 Oktober 1963 

menyebutkan secara eksplisit bahwa Djawatan Akuntan Negara 

(Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap 

pembukuan. 

Secara struktural Djawatan Akuntan Negara (DAN) mempunyai 

tugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara tepatnya berada 

dibawah Thesauri Djenderal Kementerian Keuangan. Dengan peraturan 

Presiden No.9/1961 tentang instruksi bagi Kepala DAN, kedudukan 

DAN dilepas dari Thesauri Djenderal dan kemudian berada langsung 

dibawah Menteri Keuangan, sedangkan fungsi pengawasan anggaran 

tetap berada di bawah Thesauri Djenderal. 

Dua tahun kemudian dengan Keputusan Presiden No.29/1963 

tentang Pengawasan Keuangan Negara, Thesauri Djenderal dibubarkan 

karena dipandang tidak efektif. Pada tahun 1964, para akuntan yang 

bekerja pada DAN yang berasal dari Djawatan Padjak (DAP) 
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dipindahkan ke Direktorat Pajak Departemen Keuangan. Berdasarkan 

Keputusan Presiden No.26 Tahun 1968, fungsi pengawasan anggaran 

dan pengawasan badan usaha/jawatan digabung kembali dengan 

terbentuknya Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara 

(DDPKN/DJPKN) di lingkungan Departemen Keuangan. Direktorat 

Djenderal inilah yang bertugas melaksanakan pengawasan seluruh 

pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah dan badan usaha milik 

negara/daerah. 

Akhirnya dengan Keputusan Presiden No.31 Tahun 1983 tanggal 

30 Mei 1983, DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah 

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai 

tanggung jawab langsung kepada Presiden. 

       

4.1.2.Kedudukan dan Fungsi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah  

A. Kedudukan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Kedudukan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi vertikal 

BPKP  Pusat yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Perwakilan BPKP 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-

286/K/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 30 Mei 2002, 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan 
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Pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku.   

B. Fungsi BPKP  

Dalam melaksanakan tugas pokok BPKP sebagai instansi 

Perwakilan, BPKP mempunyai fungsi: 

1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan  

2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara. 

3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan 

pemerintah daerah atas permintaan daerah 

4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang 

bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah. 

5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah pusat dan daerah 

6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah 

7. Audit terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang 

usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, 

badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan 

pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima 
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pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan 

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku  

8. Evaluasi terhadap pelaksanaan Good Cooperate Governance dan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, 

Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan 

kerjasama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat 

kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan 

negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang 

didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit terhadap 

hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan 

audit terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan 

pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi 

pemerintahan lainnya. 

10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan 

serta pengendalian suatu pengawasan 

11. Pelaksanaan administrasi perwakilan BPKP 
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4.1.3. Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi Perwakilan BPKP terdiri dari: 

a. Kepala Perwakilan  

Mempunyai tugas untuk bertanggung jawab dan memimpin 

jalannya organisasi di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah  

b. Bagian Tata Usaha 

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, 

keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, 

pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan. Dalam 

bagian ini terdapat empat sub bagian, yaitu sub bagian umum, sub 

bagian kepegawaian, sub bagian program dan pelaporan, dan sub 

bagian keuangan. 

c. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah 

pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah 

pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi 

pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan   

d. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, 

program dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas 
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permintaan daerah serta melaksanakan pengawasan 

penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi hasil pengawasan. 

e. Bidang Akuntan Negara 

Melaksanakan penyusunan rencana, pogram, dan pelaksanaan 

Audit serta evaluasi Good Cooperate Governance (GCG) dan 

laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Usaha Milik Negara, 

Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan 

kontrak kerjasama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat 

kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas 

permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengwasan.    

f. Bidang Investigasi 

Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana, program dan pelaksanaan audit terhadap 

indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik 

negara, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan 

pemerintah, audit terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan 

pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi 

pemerintah lainnya. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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4.1.4. Visi dan Misi BPKP 

A. Pernyataan Visi BPKP 

1. Visi BPKP adalah: 

“Menjadi Katalisator Pembaharuan Manajemen Pemerintahan 

Melalui Pengawasan Profesional”. 

STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Struktur Organisasi BPKP Provinsi Jawa Tengah 
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2. Penjelasan Pernyataan Visi  

Bangsa Indonesia setelah era reformasi ini diharapkan dapat 

mewujudkan suatu Pemerintahan yang baik atau Good Cooperate 

Governance (GCG), yang meliputi adanya Sistem Akuntabilitas 

yang baik, transparansi, dan adanya Partisipasi dari pemegang 

saham (Stakeholder) dalam membangun bangsa ini. 

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, salah satu yang 

menjadi prioritas yaitu adanya pembaharuan di bidang Manajemen 

Pemerintahan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

sebagai Instansi Pemerintah yang memiliki Sumber Daya Manusia 

(SDM) dalam bidang Auditing, Manajemen dan Akuntansi, akan 

berperan dalam mendorong atau sebagai pemicu terjadinya suatu 

proses pembaharuan di bidang Manajemen Pemerintahan. Hal ini 

merupakan pengembangan peran dari fungsi BPKP yang tidak 

terbatas pada tugas menjaga keamanan kekayaan negara 

(Watchdog), akan tetapi lebih jauh lagi ingin menjadi lembaga yang 

dapat memberikan konsultasi perbaikan menejemen pemerintahan, 

agar dapat beroperasi secara lebih efisien, efektif dan ekonomis serta 

akuntabel.       

B. Pernyataan Misi 

1. Misi BPKP  
 

Guna mewujudkan kondisi yang tersebut dalam Visi, akan 

diusahakan melalui Misi-misi yaitu: 



 

 

34

a. Mendorong terwujudnya Akuntabilitas pada Sektor Publik 

b. Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang 

Bersih Melalui Pengawasan Profesional 

2. Penjelasan Pernyataan Misi 
 

Misi Pertama ”Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas pada 

Sektor Publik” mengandung makna bahwa dengan peran yang 

sangat strategik, BPKP akan mampu memenuhi aspirasi atau 

harapan bangsa dan negara untuk mewujudkan Instansi Pemerintah 

yang Akuntabel. Diharapkan akan tumbuh budaya berakuntabilitas 

diseluruh jajaran pemerintah dan juga masyarakat luas, yang 

merupakan ciri-ciri Pemerintahan yang Baik (Good Governance). 

Misi Kedua “Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang Bersih Melalui Pengawasan Profesional” 

mengandung makna bahwa BPKP selaku organisasi fungsional 

Pengawas harus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar 

selalu dapat menghadapi perubahan yang terjadi sehingga selalu 

dapat menjalankan fungsinya selaku pengawas. 

 

4.1.5. Penerapan Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja BUMN/BUMD 

Di Kantor BPKP Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai 

wewenang untuk melaksanakan Audit pada BUMN/BUMD adalah 

Bidang Akuntan Negara. Bidang Akuntan Negara mempunyai obyek 

audit atas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja BUMN/BUMD. 
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Penerapan Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja BUMN/BUMD 

meliputi: 

A. Penugasan Audit Kinerja 

Penugasan Audit Kinerja berdasarkan Program Kerja 

Pemeriksaan Tahunan (PKPT) atau bisa juga berdasarkan 

permintaan langsung dari Pemegang saham Perusahaan (Non 

PKPT). 

B. Perencanaan Pemeriksaan dan Program Audit Kinerja 

a) Perencanaan Pemeriksaan 

Setelah adanya penugasan untuk melakukan Audit 

Kinerja, auditor melaksanakan perencanaan pemeriksaan. 

Auditor akan membuat lembar perencanaan pemeriksaan dengan 

memperhatikan: 

1. Dasar pemeriksaan 

2. Obyek pemeriksaan 

3. Alamat Obyek pemeriksaan 

4. Sasaran Pemeriksaan 

5. Nomor Kartu Penugasan 

6. Petugas Pemeriksa, terdiri dari:  

- Pengawas 

- Ketua Team 

- Anggota Team (jumlah anggota team disesuaikan 

dengan obyek audit) 
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7. Lampiran berkas:  

- Surat tugas (KM. 4) 

- Kesimpulan Hasil Review Internal Control 

- Internal Control Questioneres  

- Program Audit (KM.9) 

- Laporan Audit tahun lalu 

- Kertas Kerja Pemeriksaan tahun lalu 

Urutan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pemeriksaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan Rencana Pemeriksaan oleh Ketua Team 

2. Rencana Pemeriksaan yang selesai disusun, diserahkan 

kepada Pengawas untuk direview 

3. Rencana Pemeriksaan selesai direview pengawas diserahkan 

kepada Pembantu Penanggung jawab untuk disetujui 

b) Program Audit 

Sebelum pelaksanaan Audit Kinerja, perlu dibuat 

program audit yang merupakan langkah kerja yang harus 

dilakukan selama pelaksanaan audit. BPKP menggunakan 

program audit sebagai alat pengendali dari setiap kegiatan audit 

yang dilakukan. Untuk setiap tahap audit harus dipersiapkan 

program kerja audit secara tertulis. Program kerja audit harus 

dituangkan dalam suatu kertas kerja audit, dan setiap penugasan 

mengandung bagian pokok: 
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a. Pendahuluan yang memuat: 

- Informasi latar belakang mengenai kegiatan/program 

yang diperiksa yang berguna bagi para auditor untuk 

dapat melaksanakan program kerja auditnya 

- Komentar mengenai kegiatan/program yang sedang 

diaudit dari berbagai pihak seperti hasil audit BPKP atau 

lembaga audit lainnya dan komentar auditor sendiri. 

b. Pernyataan Tujuan Audit, yaitu memaparkan tujuan-tujuan 

khusus audit yang menentukan arah audit, Cara pendekatan 

dan metode audit yang dipilih. 

c. Instruksi-instruksi Khusus, bagian ini memuat instruksi-

instruksi khusus BPKP perlu mendapat perhatian khusus 

auditor, seperti penyampaian laporan, masalah koordinasi 

audit dan lain-lain. 

d. Langkah-langkah kerja, yang memuat pengarahan-

pengarahan khusus dalam pelaksanaan tugas audit. 

Dalam pembuatan program kerja audit, auditor harus 

memperhatikan dasar-dasar sebagai berikut: 

- Tujuan audit harus dinyatakan secara jelas dan harus dapat 

dicapai atas dasar pekerjaan yang direncanakan dalam 

program kerja audit 

- Program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan 

yang bersangkutan 
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- Program kerja audit harus mempertimbangkan hasil audit 

tahap sebelumnya 

- Setiap langkah kerja harus merinci pekerjaan yang harus 

dilakukan disertai alasan-alasannya 

- Setiap langkah kerja harus berbentuk instruksi mengenai 

pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan 

- Program kerja audit harus menggambarkan urutan prioritas 

langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan 

- Program kerja audit harus fleksibel, setiap perubahan harus 

dengan persetujuan Pengendali Teknis/Pengendali Mutu 

- Dalam penyusunan program kerja audit, auditor harus 

memperhatikan Aturan Perilaku Pemeriksa, Norma 

Pemeriksaan APFP, Standar Audit Pemerintahan (SAP), dan 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)  

- Program kerja audit harus menyertakan taksiran-taksiran 

waktu yang diperlukan sesuai dengan perencanaan kerja 

audit guna melaksanakan kegiatan yang bersangkutan. 

Anggaran waktu diperlukan juga untuk menentukan jumlah 

tenaga audit yang harus dikerahkan agar tugas audit dapat 

diselesaikan dalam waktu yang tepat 

- Program kerja audit disiapkan oleh ketua tim audit dan harus 

disetujui Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu. 
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C. Persiapan Audit 

Persiapan Audit Kinerja yang dilakukan oleh Tim Audit, 

meliputi kegiatan-kegiatan:  

 C.1. Persiapan Pemeriksaan Dalam Pemeriksaan Untuk Pertama 

Kali 

1) Ketua Tim bersama-sama pengawas pemeriksaan 

mengadakan pembicaraan dengan pemimpin obyek 

pemeriksaan 

2) Tim mengumpulkan informasi mengenai seluk-beluk 

operasi perusahaan antara lain jenis kegiatan/usaha, 

struktur organisasi 

3) Tim melakukan review dan penilaian terhadap sistem 

pengendalian intern obyek pemeriksaan. Ketua Tim 

menyusun program pemeriksaan berdasarkan hasil 

penilaian sistem pengendalian intern 

4) Pengawas pemeriksaan mereview hasil penilaian terhadap 

sistem pengendalian intern dan program pemeriksaan 

 C.2. Persiapan Pemeriksaan Dalam Pemeriksaan Ulangan  

1) Tim mempelajari Kertas Kerja Audit (KKA) tahun terakhir 

pemeriksaan 

2) Ketua Tim bersama-sama pengawas pemeriksaan 

mengadakan pembicaraan dengan pemimpin obyek 

pemeriksaan 
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3) Tim melakukan review dan penilaian terhadap sistem 

pengendalian intern dan program pemeriksaan obyek yang 

diperiksa yang telah dipersiapkan oleh tim pemeriksa 

sebelumnya 

4) Pengawas pemeriksaan mereview hasil penilaian terhadap 

sistem pengendalian intern dan program pemeriksaan 

Dalam tahap persiapan audit, tim audit mengumpulkan 

informasi pendukung kegiatan audit mencakup: 

1. Informasi mencakup keseluruhan organisasi 

2. Peraturan perundangan yang berlaku  

3. Tujuan, Visi, Misi, sasaran, strategi dan kegiatan usaha auditan  

4. Sistem dan prosedur yang digunakan di perusahaan yang 

diaudit 

5. Data keuangan, untuk mengetahui tingkat kesehatan 

perusahaan  

6. Informasi lainnya yang relevan 

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, auditor 

mengadakan kerjasama dengan satuan pengawas intern dari 

auditan atau yang diperiksa. Cara yang dilakukan auditor untuk  

memperoleh informasi agar informasi yang diperoleh memiliki 

kualitas, valid, akurat, dan relevan dengan sasaran kegiatan yang 

diaudit adalah: 

1. Pembicaraan dengan auditan    
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Untuk memperoleh informasi yang bernilai dari para 

pejabat dan pegawai terkait, khususnya mengenai kelemahan-

kelemahan yang belum ada penyelesaiannya.  

2. Wawancara dengan pihak lain (stakeholders auditan) 

Dapat diperoleh informasi yang berguna dalam 

menetapkan tujuan audit dan mengidentifikasikan kelemahan 

auditan. 

3. Pengamatan/observasi fisik  

Pengamatan fisik berguna dalam survei yang berkaitan 

dengan keekonomisan dan efisiensi. 

4. Mereview laporan Manajemen  

Informasi dari perbandingan realisasi dengan 

anggarannya, laporan keuangan, laporan biaya masing-masing 

bagian, laporan informasi, dan sebagainya. Auditor perlu 

menganalisis laporan dengan menggunakan perbandingan, 

melihat perbedaan yang penting dan mengungkapkannya  

5. Mereview laporan hasil audit sebelumnya 

Suatu sumber informasi dalam setiap auditan adalah 

arsip mengenai studi dan laporan audit pada audit yang 

bersangkutan. Hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern 

(SPI) dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam membuat 

keputusan mengenai ruang lingkup survei dan audit. 

 



 

 

42

6. Mereview sistem dan prosedur 

Dengan mereviu sistem dan prosedur dapat diperoleh 

informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pengendalian 

manajemen perusahaan. 

Akhir dari kegiatan tahap persiapan Audit Kinerja, Tim 

audit kemudian membuat simpulan kegiatan dari hasil kegiatan 

persiapan audit yang memuat mengenai kelemahan-kelemahan 

yang dijumpai dalam kegaiatan audit. Kelemahan yang 

teridentifikasi tersebut akan dikembangkan lebih lanjut dalam 

tahap audit berikutnya, yaitu tahap pengujian pengendalian 

manajemen. 

D. Pengujian Pengendalian Manajemen 

    Langkah-langkah pendekatan pengujian pengendalian 

manajemen antara lain adalah: 

1. Memahami komponen pengendalian yang berupa: 

a. Lingkungan pengendalian 

b. Penaksiran risiko yang berkaitan dengan permasalahan 

keuangan dan non keuangan sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan. 

c. Aktivitas pengendalian  

2. Menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian 

manajemen  
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3. Mengidentifikasi masalah-masalah pokok dan kondisi yang 

perlu dilaporkan  

4. Memvalidasi bukti-bukti yang diuji 

5. Melakukan penilaian akhir 

6. Mengidentifikasi tindakan korektif 

7. Membuat simpulan pengujian pengendalian manajemen 

Hasil evaluasi harus dapat menentukan dimana 

kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern. Jika 

pemeriksa mengidentifikasikan adanya kelemahan dalam 

sistem yang mempengaruhi aspek lainnya termasuk 

terjadinya in-efisiensi dalam produksi atau kegiatan lain, 

maka tanggung jawab pemeriksa yaitu memberitahukan 

temuannya kepada manajemen. Untuk menyampaikan 

rekomendasi pemeriksaan manajemen dapat menggunakan 

Surat Kepada Manajemen (Manajemen Letter). 

E. Pengukuran dan Pengujian Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Dalam tahap ini, auditor akan melakukan penilaian 

pencapaian prestasi kerja perusahaan berdasarkan Indikator Kinerja 

Kunci yang digunakan oleh perusahaan.   

1. Review Atas Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Kunci 

Langkah kerja auditor dalam melakukan reviu atas 

hasil pengukuran KPI/IKK yang telah dilaksanakan oleh 

manajemen dengan memperhatikan hal-hal berikut: 



 

 

44

1. Mendapatkan visi dan misi BUMN/BUMD yang sejalan 

dengan harapan dan kebutuhan stakeholder, lingkungan, 

aktivitas pokok perusahaan 

2. Mendapatkan penjelasan dan mengidentifikasikan strategi 

BUMN/BUMD dalam mencapai visi dan misinya 

3. Mengidentifikasikan faktor-faktor kritikal keberhasilan 

dalam pencapaian visi dan misi 

4. Mengidentifikasi target kuantitatif yang sejalan dengan 

faktor kritikal keberhasilan (target harus merujuk pada 

standar eksternal, standar internal, benchmark dan target 

lain, yang seharusnya dicapai untuk menjamin adanya 

peningkatan kinerja. 

5. Auditor harus memastikan komprehensif atau tidaknya 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dipakai untuk 

mengukur kemajuan/keberhasilan pencapaian sasaran. Hal 

ini dilakukan dengan: 

1) Menentukan bahwa informasi mengenai IKK telah 

cukup memadai, dengan menguji: 

a. Apakah laporan kinerja memiliki banyak 

informasi? 

b. Apakah informasi kinerja yang dilaporkan 

berhubungan dengan target (standards internal) dan 

Standards (benchmarks eksternal)? 
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c. Apakah banyaknya IKK telah cukup untuk menilai 

kinerja? 

d. Tentukan apakah maksud dari peraturan yang 

terkait telah cukup tercakup dalam IKK? 

2) Pastikan bahwa IKK telah mencakup semua aktivitas 

kunci dan outcome. Dilakukan pengujian: 

a. Apakah informasi kinerja telah mencakup 

keseluruhan organisasi? 

b. Pastikan apakah IKK yang ada mencakup semua 

aktivitas utama bagi keberhasilan organisasi? 

3) Menentukan apakah tersedia cukup informasi tentang 

aktivitas yang dilaporkan. 

Pengujian yang dilakukan adalah apakah cukup 

informasi tersedia dalam laporan bagi pengguna untuk 

memahami sifat aktivitas dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja yang telah tercapai? 

4) Berdasarkan hasil pelaksanaan langkah-langkah diatas, 

Tim Audit membuat kesimpulan apakah perusahaan 

telah memiliki IKK secara komprehensif atau tidak?   

2. Review/Pengujian Atas Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 

Kunci 

Pengukuran dan review IKK meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut: 
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1. Tim pemeriksa melakukan survei kepuasan pelanggan,  

(1) Bagi organisasi yang bergerak pada sektor publik yaitu 

untuk memantau dan memperbaiki pelayanan 

organisasi yang bersangkutan. 

(2) Melaksanakan kegiatan untuk: 

a) Mengidentifikasi siapa sebenarnya pelanggan 

organisasi dan menentukan sampel yang dapat 

mewakili populasinya 

b) Menyusun kuesioner survei untuk para pelanggan 

c) Mengumpulkan data dan mengevaluasi hasil survei 

d) Melaporkan temuan survei, berkaitan dengan 

harapan pelanggan perusahaan mengenai kualitas 

pelayanan, dibanding dengan para pesaing. Dan bagi 

perusahaan akan bermanfaat untuk memperbaiki 

pelayanan kepada pelanggan sehingga dapat 

meningkatkan pangsa pasar. 

2. Melakukan survei kepuasan karyawan, untuk menentukan 

tindakan guna menangani permasalahan yang dimiliki 

pegawai agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Area 

yang dicakup dalam survei pegawai adalah struktur kerja 

produktivitas, budaya kerja, kondisi kerja. 

3. Menentukan kelemahan dan kekuatan utama yang dimiliki 

perusahaan 
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(1) Melakukan analisa atas capaian kinerja periode 

sebelumnya untuk melihat perubahan tingkat kinerja 

yang diperoleh. 

(2) Menyajikan indikator kinerja yang hasilnya dibawah 

target sebagai salah satu kelemahan perusahaan, dan 

diatas target sebagai kekuatan perusahaan 

(3) Bila BUMN/BUMD menggunakan metode Balanced 

Scorecard untuk pengembangan indikator kinerjanya, 

pemeriksa juga harus menyajikan kekuatan dan 

kelemahan untuk setiap perspektif yang digunakan 

4. Mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan 

(1) Mengidentifikasi penyebab kelemahan, seperti 

lemahnya produktivitas pegawai, mesin yang tidak 

efisien sehingga mempengaruhi tingginya unit cost. 

(2) Mengkonfirmasikan seluruh implikasi dan penyebab 

dari setiap capaian indikator kinerja kepada focus 

group. 

5. Mengembangkan rencana aksi perbaikan atas area-area 

tersebut 

(1) Mengkaji ulang seluruh kesimpulan atas penyebab dan 

implikasi dari sudut pandang visi, misi, tujuan 

organisasi 
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(2) Melakukan diskusi dengan focus group (manajemen 

auditan) untuk mengidentifikasi tindakan untuk 

mengatasi kelemahan dan mengambil manfaat dari 

kekuatan 

(3) Apabila BUMN/BUMD menggunakan metode 

Balanced Scorecard , sajikan rencana aksi untuk setiap 

perspektif sebagai berikut: 

- Perspektif Stakeholders/Keuangan 

a. Peningkatan profitabilitas melalui 

pertumbuhan penjualan, efisiensi dan praktek 

manajemen yang lebih baik 

b. Restrukturisasi keuangan, mendapatkan 

tambahan modal 

c. Peningkatan efisiensi biaya serta efektivitas 

melalui praktek pemberian jasa yang lebih 

baik. 

- Perspektif Pelanggan 

a. Peningkatan dalam jumlah pelanggan jasa 

b. Peningkatan dalam kualitas produk atau jasa 

c. Peningkatan dalam penyerahan kualitas produk 

atau jasa 
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d. Mendapatkan persepsi yang lebih baik tentang 

kebutuhan pelanggan dan mengambil tindakan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

- Perspektif Internal Proses 

a. Restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan kehematan  

b. Peningkatan efisiensi fasilitas produksi  

c. Peningkatan penggunaan aset/fasilitas 

d. Peningkatan moral pegawai dan kompensasi 

untuk menambahkan produktivitas pegawai 

- Perspektif Inovasi dan Pembelajaran 

a. Perencanaan peningkatan keahlian 

b. Pemberdayaan pegawai  

c. Pengembangan produk baru 

d. Pengembangan teknologi 

e. Proses dan produk baru 

 
Critical Factor 
Succes (CSF) 

Pengukuran CFS 

 Faktor-faktor Keuangan 
- Profitabilitas 
- Likuiditas 
 
 
 
- Penjualan  
 
 
 
- Market Value 

Laba operasi, trend laba 
Cash flow adequenscy, trend in cash flow, 
kemampuan membayar bunga, tingkat 
perputaran asset, tingkat perputaran persediaan, 
tingkat perputaran piutang. 
 Tingkat penjualan pada kelompok produk 
utama, trend penjualan, persentase penjualan 
yang berasal dari produk baru, akurasi 
peramalan penjulan  
Harga saham  
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 Faktor Pelanggan 
- Kepuasan 

Pelanggan  
- Dealer dan 

Distributor 
- Pemasaran dan 

Penjualan 
- Ketepatan 

Pengiriman  
 
- Mutu 

Pembelian produk dan keluhan pelanggan, 
penelitian tentang pelanggan 
Kekuatan hubungan dengan Dealer dan 
Distributor 
Trend kinerja penjualan, aktivitas pelatihan dan 
riset pasar 
Kinerja ketepatan waktu pengiriman, waktu 
mulai pemesanan sampai pengiriman kepada 
pelanggan 
Keluhan pelanggan, biaya jaminan, kecepatan 
dan keefektifan pelayanan  

 Proses Bisnis Internal 
- Mutu 
 
 
 
- Produktivitas 
 
 
 
- Fleksibilitas 
 
- Kesiapan peralatan 
 
- Keamanan  

Jumlah produk cacat, jumlah pengembailan, 
penelitian terhadap pelanggan, jumlah sisa 
produksi, jumlah perbaikan, laporan penelitian 
lapangan, kalim jaminan 
Waktu siklus memulai dari bahan mentah 
sampai dengan produk jadi, efisiensi tenaga 
kerja, jumlah pemborosan, perbaikan dan sisa 
produksi 
Waktu setup, pengalaman operator, kapasitas 
mesin, Aktivitas pemeliharaan 
Pengalaman operator, kapasitas mesin, aktivitas 
pemeliharaan 
Jumlah kecelakaan, dampak kecelakaan 

 Pembelajaran dan Inovasi 
- Inovasi Produk 
 
 
- Ketepatan waktu 

untuk produk baru 
- Pengalaman 

Keahlian  
- Moral pekerja 
 
 
- Kompetensi 

Jumlah perubahan desain, jumlah hak paten 
atau hak cipta yang baru, keahlian staf riset dan 
pengembangan 
Jumlah pengembangan atau kekurangan hari 
dari tanggal pengiriman    
Jumlah pelatihan, peningkatan kinerja keahlian 
 
Tingkat perputaran pekerja, jumlah keluhan, 
penelitian terhadap pekerja/karyawan 
Tingkat perputaran, pelatihan, pengalaman, 
kemampuan beradaptasi, ukuran-ukuran 
keuangan dan operasional  

 Faktor-faktor lain 
- Pemerintah Jumlah pelanggan dan aktivitas jasa kepada 

masyarakat 
 

Tabel 2. Contoh Bagaimana Mengukur Critical Succes Factors 

(Faktor-faktor Keberhasilan Kritikal) 
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Setelah selesai melakukan kegiatan dalam tahap 

pengukuran dan review IKK, Tim Audit melaporkan hasil 

pelaksanaan kegiatan dalam tahap pengukuran dan review IKK, 

berupa: 

(1) Laporan survei pelanggan 

(2) Laporan survei pegawai 

(3) Laporan Indikator Kinerja kunci (IKK) 

(4) Rencana Tindak Lanjut 

F. Review Operasional 

Review operasional meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Mengembangkan tujuan review. Tujuan review harus 

ditentukan terlebih dahulu untuk menghindari pekerjaan yang 

tidak perlu. 

2. Menentukan ruang lingkup. Untuk memudahkan konsentrasi 

sumber daya tim review. Review difokuskan pada area yang 

mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja dan hasil 

BUMN. 

3. Pengembangan Kriteria (standar/acuan). Review harus 

mempunyai kriteria cocok yang fokus dan memberikan dasar 

bagi kegiatan observasi. Kriteria dapat berupa praktek-praktek 

manajemen yang wajar. 
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4. Merancang pendekatan review 

a) Menentukan populasi pengujian 

b) Memilih sampel untuk diuji, dengan membandingkan 

antara kejadian sesungguhnya dengan standar atau kriteria. 

5. Mengumpulkan alat bukti. Ada beberapa cara untuk 

mendapatkan bukti, sehingga Tim review harus menilai 

cara/metode yang paling sesuai dalam mendapatkan informasi 

tersebut. Contoh alat yang berguna untuk melakukan review 

operasional: 

a) Kuesioner. Dipersiapkan sebelum kunjungan, kuesioner 

harus dikembangkan untuk mengarahkan interview 

kepada karyawan yang berkompeten sesuai dengan 

kebutuhan yang diusulkan dalam rencana penugasan. 

b) Model dan diagram arus. Model dan diagram arus 

merupakan alat yang berguna untuk mengorganisir 

informasi yang dikumpulkan untuk analisa dan presentasi. 

Diagram yang diperlukan adalah diagram yang 

menunjukkan hubungan antara stakeholders utama dan 

pihak luar serta hubungan mereka dengan organisasi. 

c) Manajemen Risiko. Kelemahan dalam kinerja bisa terjadi 

karena kurangnya proses manajemen risiko. Risiko yang 

ditetapkan sebagai kemungkinan dimana suatau kejadian 

atau tindakan dapat mempengaruhi organisasi atau hal 



 

 

53

yang tidak diinginkan, seperti: kerugian finansial, 

kegagalan menjalankan program secara ekonomis, 

efisien, efektif atau pertimbangan dampak terhadap 

lingkungan. 

Tim Review harus mempertimbangkan tipe 

pertanyaan berkaitan manajemen resiko berikut: 

a) Kesalahan apa yang dapat terjadi? 

b) Seberapa besar tingkat kesalahan dapat terjadi? 

c) Apa konsekuensinya? 

d) Apakah risiko dapat dikendalikan dan diminimalisasi? 

Evaluasi kebijakan dan praktek-praktek manajemen 

risiko klien untuk mengembangkan rekomendasi bagi 

pemantauan dari risiko yang signifikan yang 

mempengaruhi organisasi. 

6. Bila diketahui ada penyimpangan  antara kejadian 

sesungguhnya dengan kriteria/standar perlu dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Menilai dampak dari penyimpangan terhadap hasil, untuk 

mengetahui tindakan apa yang harus diambil dalam 

laporan. 

(2) Mengidentifikasi penyebab penyimpangan dengan maksud 

untuk meyakinkan bahwa rekomendasi yang diberikan 

akan dapat menyelesaikan masalah. 
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(3) Mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk menggambarkan 

sifat dan pentingnya isu tersebut. 

7. Mengembangkan rekomendasi 

(1) Review harus memasukkan rekomendasi untuk 

mangarahkan tindakan koreksi ketika melaporkan 

penyimpangan. 

(2) Langkah dalam mengembangkan rekomendasi: 

- Mencari masukan dari manajemen terhadap isu 

tersebut dan apa yang perlu dilakukan 

- Memahami dampak atas hasil, baik positif maupun 

negatif, jika rekomendasi itu diterima. 

8. Pelaporan  

Laporan review operasional merupakan output paling 

nyata dari pelaksanaan review kinerja. Review kinerja harus 

menghasilkan laporan tertulis yang secara jelas 

mengkomunikasikan kepada klien, mengenai: 

(1) Latar belakang, tujuan dan ruang lingkup review, termasuk 

pembatasan ruang lingkupnya. 

(2) Kriteria review yang digunakan 

(3) Observasi yang dilakukan 

(4) Rekomendasi yang dibuat dan diajukan 

(5) Tanggapan manajemen termasuk tindakan yang 

direncanakan 
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(6) Simpulan yang diperoleh untuk setiap tujuan. 

G. Pembuatan Kertas Kerja Audit (KKA) 

Selama proses pemeriksaan auditor mengumpulkan bukti-

bukti mengenai apa yang dikerjakan  dan apa yang ditemukan  

selama melakukan pemeriksaan. Semua bukti-bukti itu 

dikumpulkan dan didokumentasikan oleh auditor dalam bentuk 

kertas kerja audit.  

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan informasi yang 

dikumpulkan pada KKA dalam bentuk paparan. Dengan 

melakukan analisis terhadap paparan informasi tersebut, auditor 

akan dapat menemukan bukti-bukti atas 3 elemen, yaitu kriteria, 

penyebab dan akibat dari sasaran pemeriksaan sementara. 

Pada tahap review dan pengujian terhadap pengendalian 

manajemen, kertas kerja yang disusun oleh auditor harus dapat 

menunjukkan bahwa bukti yang dikumpulkan adalah cukup 

memberikan keyakinan bagi auditor atas kompetensi sistem 

pengendalian manajemen organisasi yang diperiksa. Kertas kerja 

untuk tahap pemeriksaan terinci (review dan pengujian IKK dan 

review operasional) harus menunjukkan buki-bukti yang 

dikumpulkan adalah cukup guna mencapai suatu kesimpulan atau 

pendapat atas sasaran pemeriksaan yang sesungguhnya.        

 

 



 

 

56

H. Pelaporan Hasil Audit 

Langkah-langkah pelaporan hasil pemeriksaan: 

1. Ketua Tim menyusun Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) berdasarkan Kertas kerja Audit yang dibuat Tim Audit 

2. Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan ke Pengendali 

Teknis, selanjutnya Pengendali teknis menyerahkan konsep 

LHP tersebut kepada Pengendali Mutu atau Kepala Bidang 

untuk direview. 

3. Kemudian konsep LHP diserahkan kepada Kepala Perwakilan 

BPKP untuk disetujui dan digandakan 

4. Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah ditandatangani oleh 

Kepala Perwakilan kemudian kepada Obyek Pemeriksaan 

yang bersangkutan dan dikirim ke BPKP pusat. 

Penyampaian hasil-hasil pekerjaan audit dalam bentuk 

laporan tertulis merupakan sebuah ukuran yang nyata atas nilai 

sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor, sehingga auditor 

akan menyajikan laporan hasil audit yang berisi kesimpulan dari 

keseluruhan kegiatan Audit Kinerja yang telah dilaksanakan 

dengan  mengikuti prosedur audit, yang merupakan kriteria 

penting bagi kesuksesan atau kegagalan pekerjaan audit. Laporan 

audit untuk Audit Kinerja mempunyai struktur dan format yang 

hampir sama dengan laporan audit pada umumnya. Kekhususan 
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laporan Audit Kinerja terletak pada bagian pemberian 

rekomendasi untuk perbaikan. Laporan Audit Kinerja terdiri atas: 

1. Pendahuluan 

a. Umum 

b. Memorandum ( Surat Pengiriman) 

c. Laporan Ringkasan 

d. Daftar Isi Laporan secara keseluruhan 

e. Daftar Tabel dan Gambar 

2. Teks 

a. Pendahuluan 

b. Isi, mencakup: 

- Pengantar masalah 

- Temuan-temuan 

- Kesimpulan dan rekomendasi 

c. Komentasr pihak manajemen (auditee) 

3. Referensi Masalah 

a. Lampiran 

b. Catatan kaki 

I. Pemantauan Tindak Lanjut hasil Audit Kinerja 

Setelah melaksanakan aktivitas-aktivitas utama audit, masih 

ada aktivitas lain yang perlu dilakukan yaitu tahap 

penindaklanjutan. Dalam tahap ini akan melibatkan auditor, pihak 

manajemen (auditee), dan pihak yang berkompeten. Tahap 
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penindaklanjutan bertujuan untuk memastikan/memberikan 

pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah 

diimplementasikan. 

Prosedur penindaklanjutan dimulai dengan tahap 

perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk 

mengetahui permasalahan yang dihadapi organisasi dalam 

mengimplementasikan rekomendasi auditor. Kemudian auditor 

mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis 

terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah 

laporan. 

Peranan auditor dalam mengimplementasikan rekomendasi 

audit hanya sebagai pendukung, untuk menjaga obyektivitas dan 

independensi auditor, karena ada kemungkinan dimasa-masa yang 

akan datang organisasi tersebut akan diaudit oleh auditor yang 

sama. Auditor akan memberikan penjelasan tentang bagaimana 

dan mengapa sebuah rekomendasi diberikan dan memonitor 

tindakan manajemen sehubungan dengan laporan audit untuk 

mengetahui perkembangan pengimplementasian rekomendasi 

audit. 

 

4.1.6. Pengendalian Mutu  

Pengendalian mutu yang dilaksanakan BPKP dalam setiap 

perikatan audit dengan memperhatikan peranan auditor sebagai 
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pelaksana kegiatan audit dan pembuatan formulit-formulir pendukung 

kegiatan dalam pelaksanaan Audit Kinerja. 

A. Peran auditor 

Peran auditor berkaitan dengan tugas dan fungsi selama 

kegiatan Audit Kinerja di BPKP provinsi Jawa Tengah adalah 

sebagai berikut: 

1. Pejabat fungsional pada hakekatnya adalah seorang yang 

mempunyai tanggung jawab terhadap hasil dan kewenangan 

terhadap pelaksanaan tugas secara mandiri yang merupakan 

suatu kerja bersama namun tanggung jawab hasil pelaksanaan 

dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada masing-

masing pejabat fungsional Auditor tersebut. 

2. Tim Mandiri terdiri atas Pengendalian Mutu, Pengendali Teknis, 

ketua Tim, dan anggota Tim, dimana: 

a. Seorang pengendali Mutu, dapat membawahkan satu atau 

lebih Pengendali Teknis, 

b. Seorang Pengendali Teknis, dapat membawahkan satu atau 

lebih Ketua Tim, 

c. Seorang Ketua Tim, dapat membawahkan satu atau lebih 

Anggota Tim, 

d. Anggota Tim, dapat terdiri atas satu atau beberapa orang.  

Dalam melaksanakan tugas tim pengawasan mandiri, Auditor 

memiliki peran-peran sebagai berikut: 
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2.a. Pengendali Mutu, adalah Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli 

Utama yang bertanggung jawab atas mutu hasil kegiatan 

pengawasan. Tugas-tugasnya meliputi: 

1) Menerima rencana kegiatan pengawasan, menerima 

penugasan pengawasan dari pejabat struktural dan kemudian 

membicarakannya dengan tim mengenai kegiatan audit 

maupun kegiatan pengawasan. 

2) Membuat perencanan kegiatan pengawasan baik rencana 

kegiatan audit maupun kegiatan pengawasan lainnya. 

Selanjutnya membuat program pengawasan dan 

mengkomunikasikan program pengawasan dengan 

Pengendali Teknis dan Ketua Tim. 

3) Menyelenggarakan diskusi/konsultasi dengan Pemberi 

Tugas, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim jika 

dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan menjumpai masalah, 

4) Melakukan reviu atas konsep Laporan Hasil Pengawasan 

dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan  

2.b. Pengendali Teknis, adalah Auditor Ahli Muda atau Auditor Ahli 

Madya yang bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan 

kegiatan pengawasan, sedangkan tugasnya meliputi: 

1) Membantu Pengendali Mutu dalam mempelajari dan 

membicarakan penugasan, membuat anggaran waktu 
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pengawasan, membuat rencana pengawasan dan dalam 

penyusunan program pengawasan, 

2) Mengajukan usul revisi program pengawasan karena kendala 

di lapangan dan melakukan koreksi atas pelaksanaannya, 

3) Melakukan review atas Kertas Kerja, review atas Konsep 

Laporan Hasil Pengawasan, dan melakukan evaluasi kinerja 

Ketua Tim dan Anggota Tim.   

2.c. Ketua Tim adalah Auditor Ahli Pratama atau Auditor Ahli 

Muda yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan 

pengawasan dalam satu tim yang ditugaskan kepadanya. Tugas 

Ketua Tim dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Membantu Pengendali Teknis dalam membuat rencana 

kegiatan pengawasan, menyiapkan bahan untuk penyusunan 

program pengawasan dan mengkomunikasikan kepada 

Anggota Tim, 

2) Memberikan penugasan harian kepada Anggota Tim dan 

melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai program 

pengawasan, 

3) Melakukan review atas Kertas Kerja, 

4) Menyusun daftar analisis tugas-tugas mingguan, menyusun 

kesimpulan hasil pengawasan, menyusun konsep laporan 

hasil pengawasan, 

5) Melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Tim,    



 

 

62

2.d. Anggota Tim adalah Auditor Terampil atau Auditor Ahli 

Pratama yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari 

pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang 

ditugaskan kepadanya. Tugas Anggota tim adalah: 

1) Mempelajari program pengawasan, 

2) Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program 

pengawasan 

3) Membuat kesimpulan hasil pengawasan 

4) Membantu Ketua Tim menyusun konsep Laporan Hasil 

Pengawasan 

B. Penggunaan Formulir Kendali Mutu (KM) 

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah juga mengunakan sistem pengendalian 

pelaksanaan kegiatan pengawasan yang berupa penggunaan formolir-

formulir kendali mutu (KM) yang dibuat oleh Auditor untuk menjaga 

mutu dari pengawasan yang dilakukannya terhadap suatu auditan. 

formulir kendali mutu yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Formulir KM_1  

Formulir ini digunakan untuk mencatat nama tim audit unit BPKP 

yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan. Formulir KM_1 

disusun oleh Kepala Direktorat atau Kepala Perwakilan BPKP yang 

bersangkutan. 
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2.  Formulir KM_2 

Formulir KM_2 disusun oleh Kepala Perwakilan BPKP yang 

digunakan untuk mencatat semua obyek pemeriksaan yang 

direncanakan akan diperiksa dengan memperhatikan sumber daya 

manusia, dana, dan hari pemeriksaan yang tersedia. 

3. Formulir KM_3 

Formulir yang berisi anggaran waktu pemeriksaan disusun oleh 

Ketua Tim dan disetujui oleh Kepala Perwakilan BPKP, sehingga 

diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan dengan tepat waktu serta 

mencapai hasil pemeriksaan yang bermutu. 

4. Formulir KM_4 

Formulir ini berupa Kartu Penugasan yang disusun Kepala Bidang 

dan disetujui Kepala Perwakilan yang diberikan kepada ketua Tim 

pemeriksa sebagai dasr penugasan pemeriksaan. 

5. Formulir KM_5 

Setiap ketua tim dan anggota tim pemeriksaan membuat formulir 

KM_5 untuk mencatat rencana kegiatan harian setiap anggota tim 

dan ketua tim pemeriksa serta realisasinya. 

6. Formulir KM_6 (Daftar Analisis Tugas-tugas Mingguan) 

Daftar ini disiapkan oleh Ketua tim dan direview oleh Pengawas 

pemeriksaan yang digunakan untuk mencatat realisasi penggunaan 
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hari pemeriksa setiap minggu dalam melaksanakan tugas 

pemeriksaan per obyek pemeriksaan. 

7. Formulir KM_7 (Daftar Rincian Pemakaian Hari Kerja) 

Pengisian daftar rincian pemakaian hari kerja berdasarkan pada 

formulir KM_5 yang dibuat oleh ketua tim dan anggota tim 

pemeriksaan untuk mengetahui jumlah hari produktif selama 

kegiatan pemeriksaan. 

8. Formulir KM_8 (Laporan Supervisi Pelaksanaan Pemeriksaan) 

Formulir ini dibuat oleh pengawas pemeriksaan ketika melakukan 

evaluasi terhadap pekerjaan tim pemeriksaan atau ketika melakukan 

kunjungan ke objek pemeriksaan. 

9. Formulir KM_9 (Program Pemeriksaan) 

Digunakan untuk mencatat program pemeriksaan, sehingga dapat 

diketahui rencana dan realisasi prosedurpemeriksaan, siapa yang 

melaksanakan prosedur pemeriksaan, waktu yang diperlukan, dan 

No KKP tempat mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil dari 

prosedur pemeriksaan yang bersangkutan. Formulir KM_9 diisi oleh 

Ketua Tim Pemeriksaan dan deireview serta disetujui oleh Pengawas 

Pemeriksaan 

10. Formulir KM_10 (Check List) 

Digunakan untuk mencatat hasil review final yang dilakukan oleh 

Ketua Tim Pemeriksaan, Pengawas Pemeriksaan dan 

penanggungjawab Pemeriksaan. 
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11. Formulir KM_11 (Pengendalian RMP dan RPL) 

Digunakan dan dibuat oleh Kepala Direktorat dan Kepala 

Perwakilan BPKP untuk mengendalikan ketaatan kepada RMP dan 

RPL. 

12. Formulir KM_12 (Laporan Rencana dan Realisasi Mingguan) 

Digunakan oleh Ketua Tim Pemeriksaan dan Pengawas Pemeriksaan 

untuk melaporkan secara berkala kepada Kepala 

Bidang/Subdirektorat, pada minggu yang mana dari suatu bulan 

Penugasan Pemeriksaan (PP) yang ditetapkan dalam PKPT maupun 

yang ditetapkan oleh pimpinan akan dilaksanakan, dan untuk 

dilaporkan secara berkala pada minggu atau bulan realisasinya PP 

tersebut. 

 

4.2. PEMBAHASAN  

4.2.1. Pelaksanaan Audit Kinerja  

Pelaksanaan prosedur Audit Kinerja pada BUMN/BUMD yang 

dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan 

pedoman Audit Kinerja dan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah 

ditetapkan. Dari  prosedur pelaksanaan Audit Kinerja yang telah 

ditetapkan, BPKP mengikuti tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 

 

 



 

 

66

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Ya Tidak 

                                                                         
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
  
 
 

 

 

Audit Kinerja dilaksanakan BPKP setelah ada penugasan 

Audit baik penugasan yang sudah menjadi program kerja pemeriksaan 

tahunan (PKPT), dimana BPKP sudah pernah melakukan pemeriksaan 

BUMN/BUMD pada tahun sebelumnya. Dasar penugasan audit yang 

lain berupa permintaan langsung dari pemegang saham 

Penugasan Audit 
Kinerja

Nilai  
Kewajaran 

 IKK 

Laporan Audit Kinerja 
(Termasuk Saran untuk 
Pengembangan IKK) 

Identifikasi IKK 
Kumpulkan Info, 
Visi, Misi Strategi 
CSF, Target , dll. 

Pengujian 
Penerapan GCG 

Oleh 
Manajemen 

Pengujian 
Pengendalian 
Manajemen 

Persiapan Audit Kinerja

Perencanaan dan  
Program Audit Kinerja

Saran 
Perbaikan 
(Manajem
en Letter) 

Laporan Audit 
Kinerja 

Reviu 
Kewajaran  

Lap. Tingkat 
kesehatan 

Ada IKK ?  

Review 
Operasional 

Reviu Kewajaran Lap. 
Tingkat kesehatan

Wajar  

Saran 
Dilaksanakan

Stop

Gambar 2. Bagan Alir Pelaksanaan Prosedur Audit Kinerja 
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BUMN/BUMD. Auditor kemudian melakukan perencanaan dan 

pembuatan program Audit Kinerja sebelum mulai pemeriksaan dan 

dilanjutkan persiapan audit.  

Tahapan selanjutnya Tim audit melakukan pengujian 

pengendalian manajemen untuk mengetahui penerapan sistem 

pengendalian manajemen Auditan yang meliputi efektivitas dan 

efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya tim audit 

melakukan pengujian penerapan good cooperate governance (GCG) 

oleh manajemen auditan.  

 Pengukuran dan pengujian Indikator kinerja kunci (IKK), 

dimulai dengan pengembangan IKK yang tepat dan sesuai bagi 

BUMN/BUMD yang bersangkutan. Indikator yang telah ditetapkan 

kemudian diukur, dihitung dengan menggunakan data yang tersedia. 

Dalam tahap ini termasuk pelaksanaan surveikepuasan pelanggan dan 

survei kepuasan pegawai. Dari hasil survei tersebut mungkin dapat 

atau akan mengidentifikasikan kesenjangan antara kinerja yang terjadi 

dengan yang diharapkan serta memungkinkan disusunnya rencana 

tindak untuk perbaikan kinerja. 

Tahap review operasional. Dalam tahap ini perlu dilakukan 

pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektifitas dari aktivitas utama, 

sehingga dapat menghasilkan suatu langkah kerja perbaikan. Dari 
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hasil pemeriksaan, tim audit melakukan pengumpulan bukti-bukti 

yang didokumentasikan dalam kertas kerja audit. 

Pelaporan hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk 

tulisan, yang berisi penyampaian hasil-hasil audit dan pemberian 

rekomendasi saran perbaikan bagi manajemen auditan. Kemudian 

dilanjutkan dengan pemantauan tindak lanjut atas pelaksanaan dari 

rekomendasi saran yang diberikan auditor untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja BUMN/BUMD.  

Setiap tahap pelaksanaan kegiatan dari rangkaian tahapan 

Audit Kinerja terdiri dari beberapa langkah kerja yang dilakukan oleh 

Tim Audit, sehingga dapat menghasilkan laporan hasil Audit yang 

baik. Dari hasil pemeriksaan tersebut akan dapat diketahui tingkat 

keberhasilan kinerja suatu auditan secara ekonomis, efisien, dan 

efektif (3E): 

1. Apakah instansi atau operasi mendapatkan, mengamankan dan 

menggunakan sumber daya yang ada seperti personil, kekayaan 

dan ruang secara ekonomis dan efisien. 

2. Apakah telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang 

berlaku termasuk yang berkaitan dengan keekonimisan dan 

keefisienan operasional 

3. Sejauh mana hasil atau manfaat yang diinginkan dapat dicapai 

4. Sejauh mana tingkat keefektifan organisasi, program dan kegiatan 

atau fungsi  
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Pencapaian kinerja yang lebih baik bagi organisasi sepenting 

BUMN/BUMD akan disambut dengan antusias oleh para 

stakeholdernya, termasuk masyarakat luas. Dalam melaksanakan 

penyempurnaan pencapaian kinerja ini, menjadi tantangan bagi 

manajemen BUMN/BUMD untuk; 

1. Meyakinkan kembali Visi, Misi BUMN/BUMD yang 

bersangkutan serta menetapkan strategi untuk mencapainya. 

2. Menggali lebih dalam keinginan para stakeholder, termasuk 

konsumennya 

3. Menetapkan ukuran-ukuran penilaian kinerja yang dapat 

digunakan baik untuk pihak eksternal maupun internal 

 

4.2.2. Standar/ukuran dalam melakukan review kinerja 

 Untuk mendorong perbaikan organisasi secara 

berkesinambungan, BUMN/BUMD memerlukan suatu alat 

pengukuran, agar manajemen dapat mengetahui seberapa jauh 

pencapaian kinerja entitasnya dibandingkan dengan target atau 

benchmark yang telah ditentukan. Metode untuk melaksanakan 

pengembangan dan pengukuran kinerja adalah dengan melakukan 

review. Kerangka pengukuran kinerja dapat dibentuk berdasarkan 

Model Balanced Scorecard (BSC). Model BSC merupakan 

pengembangan dari indikator kinerja yang berfokus pada aspek 

keuangan menuju pada pengukuran yang komprehensif yang 
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mencakup empat perspektif: pelanggan, proses internal, finansial, dan 

inovasi. Cara ini menghasilkan Suatu IKK yang lengkap dan 

komprehensif yang berkaitan dengan Visi, misi, dan strategi 

organisasi. 

Pemakaian indikator/kriteria kinerja akan membantu pemakai 

laporan dalam menilai kinerja organisasi yang diaudit. Penggunaan 

indikator kinerja untuk masing-masing organisai penting untuk 

mengantisipasi kemungkinan bahwa ukuran kinerja suatu organisasi 

berbeda dengan ukuran kinerja organisasi yang lain. 

Masalah mendasar dalam Audit Kinerja adalah belum adanya 

suatu indikator kinerja (kriteria audit) yang pasti bagi setiap 

organisasi. Hal tersebut dapat dikatakan wajar mengingat hasil dari 

suatu program belum tentu dapat diukur dengan pasti. Kesulitan 

pengukuran kinerja juga dimungkinkan bila pelaksanaan suatu 

program memakan waktu lebih dari satu tahun. 

 

4.2.3. Pelaksanaan Pengendalian Mutu  

Pelaksanaan pengendalian mutu dalam menjaga kualitas 

Laporan Hasil Audit yang dilakukan kantor BPKP dengan 

menggunakan formulir Kendali Mutu (KM), yang berupa prosedur 

untuk membantu menaati setiap standar-standar secara konsisten 

dalam setiap kontrak kerja. Selain penggunaan formulir kendali mutu, 

BPKP juga memperhatikan peran Auditor yang berkaitan dengan 
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pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penggunaan formulir kendali mutu 

oleh pejabat atau petugas pemeriksa sebagai tindakan koreksi yang 

diperlukan menyangkut perencanaan pemeriksaan serta perkembangan 

kegiatan pemeriksaan.  

Dari jumlah formulir kendali mutu yang ada, terdapat satu 

formulir yang saat ini tidak dibuat auditor yaitu formulir KM_5. Hal 

tersebut dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara formulir 

KM_5 dengan formulir KM_6, dengan tujuan untuk mengetahui 

perbandingan rencana dan realisasi pekerjaan pemeriksaan. Sehingga 

auditor cenderung hanya membuat dan menggunakan formulir KM_6 

untuk menganalisa kegiatan pemeriksaan, sedangkan untuk 

mengetahui apakah seorang auditor telah melaksanakan tugasnya 

sesuai Formulir KM-5 dapat dibuktikan dengan melihat hasil 

dokumentasi kegiatan pemeriksaan yang terdapat di kertas kerja audit 

(KKA).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana dipaparkan dimuka, 

dapatlah disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Kantor 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang berhubungan dengan 

pengawasan pemeriksaan yang dilakukan Bidang Akuntan Negara terhadap 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) terutama dalam pelaksanaan prosedur Audit Kinerja, dalam laporan 

akhir ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan prosedur Audit Kinerja pada BUMN/BUMD yang 

dilakukan BPKP telah mengikuti prosedur pelaksanaan Audit yang telah 

ditetapkan yang terdiri dari tahapan:  

a. Persiapan Audit Kinerja 

b. Pengujian Pengendalian Manajemen  

c. Pengukuran dan Pengujian Key Performance Indicator(KPI) atau yang 

disebut Indikator Kinerja Kunci (IKK). 

d. Review Operasional  

e. Pembuatan Kertas Kerja Audit (KKA) 

f. Pelaporan 

g. Pemantauan Tindak Lanjut 
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BPKP melaksanakan Audit Kinerja secara independen untuk 

menilai keberhasilan atas kinerja BUMN/BUMD secara ekonomis, 

efisien, dan efektif. Sehingga dapat membantu manajemen auditan dalam 

mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, dan efektif, 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung 

jawab. 

2.  BPKP menggunakan indikator/kriteria kinerja dalam melakukan penilaian 

keberhasilan kinerja BUMN/BUMD, agar manajemen auditan dapat 

mengetahui seberapa jauh pencapaian kinerjanya. Penggunaan indikator 

kinerja untuk masing-masing organisasi penting untuk mengantisipasi 

kemungkinan bahwa ukuran kinerja suatu organisasi berbeda dengan 

ukuran kinerja organisasi yang lain. Namun masalah yang dihadapi BPKP 

dalam melaksanakan Audit Kinerja yaitu belum adanya suatu indikator 

kinerja yang pasti bagi setiap organisasi. Sehingga BPKP harus 

mengembangkan kriteria Audit yang disesuaikan dengan masing-masing 

perusahaan. 

3.  Pengendalian mutu atas hasil pelaksanaan Audit Kinerja yang dilakukan 

BPKP meliputi penggunaan formulir-formulir kendali mutu dan 

memperhatikan peranan auditor, sehingga  dihasilkan laporan hasil Audit 

Kinerja yang baik. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyarankan dalam 

penggunaan Formulir Kendali Mutu dapat dimaksimalkan lagi dalam 

pembuatan dan pengisiannya tidak hanya sekedar formalitas melainkan benar-

benar berfungsi sebagai alat pengendali. Sehingga dapat meningkatkan 

disiplin kerja para pejabat dan pemeriksa, serta dapat mendukung informasi 

yang akan dikumpulkan auditor dalam setiap langkah pelaksanaan tahapan 

dalam kegiatan audit.  

Diharapkan dapat meningkatkan dan menyempurnakan peran BPKP 

sebagai pembina, penggerak, dan pelaksana pengawasan sehingga dapat 

memperluas obyek Audit Kinerja tidak hanya pada BUMN/BUMD tetapi juga 

pada perusahaan-perusahaan lain. 
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