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Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Pengawasan merupakan doktrin utama dalam pengelolaan

lembaga, yang berfungsi memastikan dan memberi keyakinan

bahwa seluruh gerak kelembagaan berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan.

Kompleksitas tantangan lembaga kekinian mensyaratkan fungsi pengawasan yang

kuat, tidak hanya dilakukan oleh pimpinan seorang diri, tetapi dikembangkan

menjadi sebuah organ tersendiri yang bertanggung jawab kepada pimpinan. Oleh

pemerintah, semangat ini diwujudkan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), yang selanjutnya dipancarkan ke berbagai lembaga dalam bentuk Satuan

Pengawasan Internal (SPI).

Dalam konteks IAIN Kendari, pimpinan memberikan respon setelah

keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan

Pengawasan Intern pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Sehingga

terbentuklah Satuan Pengawas Internal IAIN Kendari pada awal Desember 2017.

Tidak sekedar formalitas, lebih dari itu kehadiran Satuan Pengawas Internal

diharapkan menjadi organ strategis dalam mewujukan tata kelola yang baik di IAIN

Kendari. Lebih jauh lagi adalah dalam rangka menopang tercapainya visi IAIN

Kendari sebagai "Pusat Kajian Transdisipliner di ASIA pada 2045".

Oleh karena itu, pimpinan menyambut baik upaya penyusunan buku

Pedoman Satuan Pengawas Internal, yang dikoordinir oleh Kepala SPI IAIN Kendari

yang melibatkan beberapa anggota dari berbagai bidang yang relevan. Kehadiran

buku Pedoman SPI IAIN Kendari, di samping sebagai pedoman bagi pemeriksa

ataupun auditor di IAIN Kendari, juga diharapkan menjadi alat edukasi non

akademik bagi seluruh warga IAIN Kendari. Semoga buku Pedoman SPI ini

memberi manfaat yang besar dalam proses pengendalian internal di IAIN Kendari.

Billahit Taufiq Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.
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PENGANTAR PENYUSUN
(Syahrul Marham, PIA / Koordinator Penyusun / Kepala

Satuan Pengawas Internal IAIN Kendari)

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan limpahan karunia-

Nya sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan buku

Pedoman Satuan Pengawasan Internal IAIN Kendari dalam

bentuk sederhana. Shalawat serta salam dihaturkan keharibaan Rasulullah,

Muhammad SAW, teladan dalam segala hal.

Penyusunan buku Pedoman SPI IAIN Kendari merupakan upaya membangun

fondasi pengawasan berkelanjutan. Disadari bahwa sebagai SPI baru di lingkungan

PTKIN, SPI IAIN Kendari memerlukan langkah-langkah strategis dalam

mengemban fungsi pengawasan jangka panjang. Gagasan menyusun buku Pedoman

SPI merupakan langkah strategis yang diambil, di tengah keterbatasan Sumber Daya,

tetapi tetap dalam semangat untuk maju melangkah lebih jauh. Hal ini menjadi

keharusan di tengah tuntutan mewujudkan Good University Governance, juga

menjadi pendorong pencapaian visi IAIN Kendari sebagai "Pusat Kajian

Transdisipliner di Asia pada 2045". Pada saat yang sama intern SPI dituntut untuk

terus menerus meningkatkan kapasitas sehingga mencapai maturity secara optimal,

sebagai jaminan dalam melaksanakan peran-peran besar di IAIN Kendari.

Ikhtiar ini berlangsung di tengah kesibukan anggota tim penyusun dalam

melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. Karenanya penghargaan setinggi-

tingginya dihaturkan kepada tim penyusun: Arif Tarawe, S.HI; Awaluddin, S.HI;

Asridan, SE; Hasnah, S.HI, Nasrullah Sulaeman, SE; dan Kasim, S.Pd.I. Semoga

keras tim penyusun mendapatkan ganjaran kebaikan di sisi Allah SWT, sebagai

jariah. Secara khusus, terima kasih dihaturkan kepada Rektor IAIN Kendari atas

kepedulian yang tinggi terhadap SPI IAIN Kendari.

Sebagai langkah awal, buku pedoman ini tentu memiliki kekurangan di sana-

sini, sehingga sangat terbuka untuk masukan-masukan demi perbaikan di waktu

mendatang. Semoga buku pedoman ini memberi manfaat.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.
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PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI CHARTER)

IAIN KENDARI

Pengantar

Piagam Satuan Pengawas Internal (SPI Charter) merupakan dokumen resmi

yang berisi tentang komitmen pimpinan dan pengakuan keberadaan serta

berfungsinya satuan pengawas internal di sebuah organisasi atau badan hukum.

Piagam Satuan Pengawas Internal Institut Agama Islam Negeri Kendari (SPI IAIN

Kendari) mencakup Sejarah, Visi, Misi, Tujuan, Prinsip-Prinsip, Kedudukan, Fungsi,

Kewenangan, Ruang Lingkup Kerja, dan Motto Kerja, serta Persetujuan dan

Pengesahan dari Pimpinan IAIN Kendari melalui sebuah keputusan Rektor.

Piagam SPI IAIN Kendari menjadi dasar keberadaan dan pelaksanaan

pemeriksaan serta pengawasan yang selanjutnya disosialisasikan untuk diketahui

oleh seluruh civitas akademika IAIN Kendari dan pihak terkait lainnya dalam rangka

mewujudkan kesepahaman dan kerjasama yang efektif dalam rangka pencapaian visi,

misi, dan tujuan IAIN Kendari.

Sejarah

Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN Kendari dibentuk berdasarkan Surat

Keputusan Rektor Nomor 0377 tanggal 6 Desember Tahun 2017, sebagai upaya

menjawab kebutuhan pemenuhan organ lembaga sebagaimana amanah Peraturan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja IAIN Kendari. Sejalan dengan semangat ortaker tersebut, secara khusus

lahirlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017

tentang Satuan Pengawas Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, yang

bertugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan audit di bidang

keuangan dan kinerja perguruan tinggi.
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Visi

Menjadi pilar utama dalam mewujudkan Good University Governance dan

Competitive Advantage berdasarkan profesionalisme, independensi, dan kredibilitas.

Misi

1. Menginternalisasikan nilai-nilai etika profesi pada personil SPI IAIN Kendari.

2. Meningkatkan Kecakapan Teknis (Technical Skill) dan Kemahiran Profesional

yang Cermat dan Seksama (Due Professional Care).

3. Memastikan terlaksananya sistem pengelolaan berdasarkan prinsip akuntabilitas,

transparansi dan objektifitas.

4. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya yang ekonomis, efektif, dan

efisien.

Tujuan

Satuan Pengawas Internal IAIN Kendari bertujuan untuk:

1. Membantu Pimpinan IAIN Kendari dalam melakukan perencanaan dan

pelaksanaan pemeriksaan serta mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Mengindentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan

kinerja penggunaan sumber daya.

3. Merekomendasikan perbaikan menyeluruh atas sistem pengawasan internal dan

operasional secara objektif.

4. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di

lingkungan IAIN Kendari.

Prinsip-Prinsip

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, SPI IAIN Kendari menjunjung tinggi

prinsip integritas, objektifitas, keahlian, dan menjaga kerahasiaan.

Kedudukan

Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Rektor IAIN Kendari.
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Fungsi

Satuan Pengawas Internal IAIN Kendari melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun peta resiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi,

penilaian resiko, dan penentuan skala prioritas, serta pemantauan.

2. Menyusun program dan kegiatan pengawasan non akademik.

3. Melaksanakan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non akademik di bidang

sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi,

serta sarana prasarana.

4. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan internal.

6. Memantau dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan

eksternal.

7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor IAIN Kendari

Kewenangan

SPI IAIN Kendari memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan.

2. Memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh dokumen, data, informasi, dan objek

pemeriksaan pada unit kerja.

3. Melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi, dan penilaian

atas dokumen, data, dan informasi berkaitan dengan objek pemeriksaan internal.

4. Menggunakan tenaga ahli/auditor dari luar SPI jika diperlukan.

5. Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan aparat pengawasan internal

pemerintah dan pemeriksa eksternal.

Ruang Lingkup Kerja

Ruang lingkup kerja SPI IAIN Kendari adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan internal, yaitu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti

yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar

audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan

kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus pengujian atas

kegiatan objek pengawasan/pemeriksaan.
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2. Reviu, yakni penelaahan ulang atas isi dokumen berkaitan dengan rencana

kegiatan, standar, dan norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi, yakni rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu

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

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu

kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan, yakni proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Pengawasan lainnya, yakni kegiatan yang berbentuk sosialisasi mengenai

pengawasan, pendidikan, dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan

konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Motto Kerja

Personalia pada Satuan Pengawasn Internal IAIN Kendari wajib memegang teguh,

mematuhi dan melaksanakan motto kerja "SPORTIV" sebagai berikut:

1. Sistematis, bekerja terstruktur mengacu pada prinsip-prinsip tata kerja ideal.

2. Profesional, bekerja sesuai kompetensi dan keahlian.

3. Opensif, bekerja dengan semangat dan responsif.

4. Rasional, bekerja analitis dan mengedepankan skeptisme profesional.

5. Efektif, bekerja strategis, handal, dan tepat sasaran.

6. Independen, bekerja mengedepankan aturan dan tidak terpengaruh kepentingan

tertentu.

7. Valuable, bekerja oftimal, solutif, dan memberikan rekomendasi perbaikan

strategis.

Penutup

Demikianlah piagam SPI (SPI Charter) ini disusun sebagai pedoman dan

panduan bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN Kendari. SPI Charter ini berlaku

efektif sejak April 2018 dan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan

IAIN Kendari.
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Pengesahan

Dengan ini Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari menyetujui dan

mengesahkan Piagam Satuan Pengawas Internal (SPI Charter). Kami mengharapkan

seluruh pimpinan unit kerja dan para karyawan untuk membantu dan bekerja sama

dengan SPI IAIN Kendari.

Kendari, 31 April 2018

Rektor IAIN Kendari

Dr. H. Nur Alim, M.Pd.
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PEDOMAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL IAIN KENDARI
Pedoman Reviu LAKIP IAIN Kendari

BAGIAN PERTAMA
Pedoman Reviu LAKIP

PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, setiap pengelola
kuangan negara diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan dengan cakupan luas dan tepat waktu. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan
pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan
Keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta disusun berdasarkan
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam Laporan
Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan
mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh
Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.
Pengungkapan informasi tentan kinerja ini relevan dengan perubahan paradigma
penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengindentifikasi secara jelas
keluaran (outputs) setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program.

Untuk keperluan tersebut disusun sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem
penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan
untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 17
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat
dihasilkan Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Untuk memperoleh keyakinan atas Laporan Kinerja (LKj) yang telah disusun,
perlu dilakukan reviu. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk
memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal,
akurat, dan berkualitas.

Tujuan reviu LAKIP adalah untuk membantu penyelenggaraan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta memberikan keyakinan terbatas
mengenai akurasi, kehandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi
Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka apabila pereviu menemukan
kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian
data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus
segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara
berjenjang.

Undang-Undang mengamanatkan, reviu dilaksanakan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah, dalam konteks perguruan tinggi adalah Satuan
Pengawasan Internal (SPI). Agar pelaksanaan Reviu LKj dapat lebih fokus dan tepat
sasaran, serta untuk menyeragamkan dalam pelaksanaan tugas SPI di lingkungan
IAIN Kendari, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Reviu Laporan Kinerja sesuai
peraturan perundang-undangan, secara akurat, handal dan tepat waktu.
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PEDOMAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL IAIN KENDARI
Pedoman Reviu LAKIP IAIN Kendari

B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014,

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017, tentang
Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

C. Tujuan
Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah:
1. Menjadi acuan dalam melaksanakan Reviu LAKIP;
2. Menjadi sarana komunikasi antara penyusun LAKIP dengan pelaksana reviu (SPI)
3. Menjadi alat kontrol terhadap kehandalan LAKIP.

D. Sasaran dan Ruang Lingkup
1. Sasaran

Terwujudnya keyakinan bahwa LAKIP telah disusun sesuai dengan dokumen
perencanaan yang telah ditetapkan;

2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman ini meliputi Pelaksanaan Reviu hingga Pelaporan
LHR atas Reviu LKj.

E. Azas Reviu LAKIP
Reviu LAKIP dilaksanakan dengan berlandaskan pada azas-azas sebagai

berikut:
1. Ketaatan, yaitu menguji ketaatan antara Kontrak Kinerja dengan Laporan Kinerja.
2. Efektifitas, yaitu menguji efektifitas capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan

capaian target yang ditentukan dengan alokasi anggaran yang menyertainya.
3. Efisiensi, yaitu efisiensi kinerja yang dapat dilakukan.

GAMBARAN UMUM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) PTKIN

A. Pengertian, Cakupan, dan Tujuan LAKIP
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja mencakup informasi tentang:
1. Uraian singkat organisasi;
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2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil

program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga
mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Tujuan pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

B. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik

dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome
yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang
akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
seharusnya terjadi dengan kinerja yang direalisasikan. Pengukuran kinerja ini
dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan
kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi
pemerintah.

C. Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan

terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja
instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja
yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai,
relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

D. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi,
serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator
kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memerhatikan proses bisnis organisasi
dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan
perguruan tinggi sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator
Kinerja pada tingkat Institut sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome)
sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Indikator kinerja pada unit kerja di bawah Institut (Fakultas, Lembaga, UPT)
adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih
rendah dari keluaran (output) Institut sehingga lebih spesifik. Indikator kinerja
dikembangkan atau diturunkan pada unit kerja di bawahnya, misalnya pada tingkat
Program Studi.

E. Pengumpulan Data Kinerja
Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk

memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan
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dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memerhatikan indikator kinerja
yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme
perhitungan dan media yang digunakan.

F. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan melalui LAKIP. LAKIP adalah laporan hasil

kontrak kinerja yang diimplementasikan dari RKA-KL. Visi dan Misi organisasi
direalisasikan dalam bentuk kinerja dengan menerapkan:
1. Pelaksanaan tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance)

dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis
nilai-nilai Islam;

2. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran berstandar tinggi dalam berbagai disiplin
ilmu secara multi dan transdisipliner berdasarkan nilai-nilai Islam;

3. Pelaksanaan penelitian ilmiah baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan
maupun membantu penyelesaian persoalan masyarakat;

4. Jalinan kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Struktur organisasi dipelajari dan dipahami untuk memperoleh gambaran
benang merah antara struktur organisasi dengan uraian jabatan, apakah telah
memenuhi persyaratan untuk merealisasi tujuan yang ingin dicapai.

Dalam implementasi uraian jabatan perlu dilihat apakah sistem tatakelola
yang dituangkan dalam standar operasional prosedur (SOP) telah memadai dan
memenuhi Spesific, Measurement, Attainable, Relevance, Time Bond, & Trackable
(SMARTT). SOP yang telah memenuhi unsur SMARTT, dapat menentukan apakah
instansi telah melaksanakan pelayanan prima (exellent service).

G. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang telah berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome
yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja harus disusun setelah diterima dokumen pelaksanaan
anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan
hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan
indikator lain yang relevan.

Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi
sebagai berikut:
1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
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2. Perubahan data strategi yang memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses
pencapaian tujuan dan sasaran.

Oleh sebab itu, pedoman Reviu LAKIP sangat diperlukan untuk dapat
menerapkan prinsip akuntabilitas di IAIN Kendari.

PETUNJUK TEKNIS REVIU LAKIP
A. Tahapan Reviu

1. Perencanaan Reviu
Perencanaan Reviu dimulai dari penetapan petugas disertai dengan penerbitan
surat tugas, penyusunan kertas kerja reviu yang harus disampaikan, dan konsep
laporan hasil reviu yang harus diterbitkan.

2. Pelaksanaan Reviu
Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan
penyusunan Laporan Kinerja.

3. Pelaporan Hasil Reviu
Reviu harus sudah selesai sebelum LAKIP ditandatangani pimpinan dan
disampaikan kepada Menteri Agama c.q Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
atau Kementerian Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.

B. Reviu Rencana danTarget Kinerja
Dalam melakukan Reviu rencana dan target kinerja, hal-hal yang harus

dilakukan berkaitan dengan analisis antara rencana strategis (Renstra) dengan
rencana kerja (Renja), analisis antara Renja dengan RKA-KL, serta analisis antara
RKA-KL dengan Kontrak Kinerja.
1. Analisis antara Rencana Strategis (Renstra) dengan Rencana Kerja (Renja)

Analisis yang harus dilakukan adalah untuk memastikan bahwa target Renja
tahunan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam renstra.

2. Analisis antara Renja dengan RKA-KL
Analisis antara Renja dengan RKA-KL adalah untuk memastikan bahwa semua
rencana kerja yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan telah dialokasikan
anggaran sesuai target yang ingin dicapai dari rencana tersebut.

3. Analisis antara RKA-KL dengan Kontrak Kinerja
Analisis antara RKA-KL dengan kontrak kinerja dilakukan untuk memastikan
bahwa kontrak kinerja pimpinan unit telah sesuai dengan RKA-KL, sehingga
prinsip uang menyertai anggaran telah terpenuhi.

4. Analisis Rencana Kontrak Kinerja dengan Realisasi Kontrak Kinerja
Analisis antara Rencana Kontrak Kinerja dengan Realisasi Kontrak Kinerja
dilakukan dalam rangka memastikan bahwa apa yang dilaksanakan sesuai antara
rencana kontrak kinerja dengan yang terealisasi.

C. Reviu Pengukuran Kinerja
Reviu pengukuran kinerja adalah untuk memperoleh keyakinan yang

memadai bahwa kinerja telah menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik
dan meningkatkan akuntabilitas.
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Reviu pengukuran kinerja juga dilakukan untuk memberi keyakinan yang
memadai terhadap perbandingan antara kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang
terjadi.

D. Reviu Terhadap Hasil Evaluasi dan Analisis Kinerja
Reviu terhadap hasil evaluasi dan analisis kinerja dilakukan untuk

memberikan keyakinan yang memadai bahwa hasil evaluasi dan analisis kinerja telah
memenuhi kriteria yang dimuat dalam kontrak kinerja.

E. Kertas Kerja Reviu
Kertas kerja Reviu, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil pengujian atas kehandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam
laporan kinerja;

2. Telaahan atas aktifitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKIP);

3. Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
4. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan pereviu

(reviewer).
Selain yang dikemukakan di atas, juga harus memuat perhitungan antara

target capaian dengan realisasi anggaran dan hasil wawancara yang dituangkan
dalam berita acara terkait dengan item yang bersangkutan.

PELAPORAN HASIL REVIU
Laporan Hasil Reviu (LHR) disusun setelah pelaksanaan Reviu lapangan

selesai dan kertas kerja telah lengkap sebagai pendukung laporan, sehingga dapat
membuat kesimpulan, saran, dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pimpinan dalam
pengambilan keputusan.

Secara garis besar, Laporan Hasil Reviu (LHR) memuat : Pendahuluan,
Pelaksanaan Reviu, Analisis, Kesimpulan dan Rekomendasi.
A. Pendahuluan

Pada bagian ini diuraikan tentang dasar pelaksanaan Reviu, Tujuan dan Sasaran
Reviu, serta lingkup Reviu.

B. Pelaksanaan Reviu LKj
Bagian ini menguraikan hal-hal penting yang berkaitan dengan kontrak kinerja
dan capaian kinerja.

C. Analisis
Bagian ini menjelaskan secara lebih rinci antara target kontrak dengan realisasi
sehingga dapat memberikan kesimpulan, baik yang positif maupun negatif
terhadap capaian kinerja dimaksud

D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Pada bagian ini disajikan hal-hal yang bersifat positif dan negatif atas capaian

kinerja selama periode yang direviu. Terhadap hal-hal yang bersifat positif, perlu
diberikan apresiasi atas prestasi yang menggembirakan. Sedangkan yang bersifat
negatif perlu diberikan saran/rekomendasi untuk melakukan perbaikan.
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PENUTUP
Demikian pedoman Reviu LAKIP ini disusun, untuk menjadi acuan kerja

bagi tim pemeriksa SPI. Kelancaran proses reviu tergantung pada tingkat kompetensi
yang dimiliki oleh pemeriksa. Selain itu, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi
intensif oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses reviu kinerja, agar dapat menjadi
acuan untuk peningkatan kualitas kinerja IAIN Kendari.

Referensi
Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Pedoman Sistem

Pengendalian Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, (2017).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan

Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
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Lampiran 1
Diagram Hubungan Laporan Kinerja dengan Laporan Keuangan

KEMENTERIAN NEGARA /
LEMBAGA

MENTERI
KEUANGAN

MENTERI
PERENCANAAN

MENNEGPAN
PEMERINTAH
(PRESIDEN)KUASA

PENGGUNA
ANGGARAN

MENTERI /
PIMPINAN
LEMBAGA

Keterangan:
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
Menneg PAN : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKj PP : Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
LKj KL : Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga
LKj KPA : Laporan Kinerja Kuasa Pengguna Anggara
LK KPA : Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggara
LKKL : Laporan Keuangan Kementerian  Negara/Lembaga
LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
RUU P2 APBN : Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara

SAKIP
Pengihtis-

aran LKj

LKj KPA

LKj KPA

LKj KPA

LKj KL

LKj KL

Kompilasi

LKj KL LKj KL LKj KL

LKj KL

LKj PP

Monitoring Kompilasi LKj

Penyusunan

LKPP

LKj PP

LK PP

Audited

LKj

LKj PP

Audited

RUU P2

APBN

DPR
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Lampiran 2
Formulir Laporan Kinerja Satuan Kerja

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX

Kementerian Negara/Lembaga : XX
Unit Organisasi : XX.XXX
Satuan Kerja : XX.XX.XXXXXX
Fungsi : XX
Sub Fungsi : XX.XX
Program : XXXX
Lokasi : XX.XX

Kode Kegiatan
Belanja Keluaran

Keterangan
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8
XXXX Kegiatan 1a

 Indikator
Kinerja 1

 Indikator
Kinerja 2

 Indikator
Kinerja 3

Keterangan:
Header:
 Kementerian Negara/Lembaga, diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga;
 Unit Organisasi, diisi dengan nama dan kode unit organisasi;
 Satuan Kerja, diisi dengan nama dan kode satuan kerja;
 Fungsi, diisi dengan nama dan kode fungsi;
 Sub Fungsi, diisi dengan nama dan kode sub fungsi;
 Program, diisi dengan nama dan kode;
 Hasil Program, diisi dengan hasil program, yaitu uraian tentang hasil yang menjadi sasaran program;
 Lokasi, diisi dengan nama dan kode lokasi
1. Diisi dengan kode kegiatan dimaksud
2. Diisi dengan nama kegiatan dan indikator kinerjanya

a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang jenis sumber daya tersebut sebagai personil,
barang modal, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa.
3. Diisi dengan jumlah anggaran pengeluaran/belanja yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan.
4. Diisi dengan jumlah realisasi pengeluaran/belanja dari masing-masing kegiatan.
5. Diisi dengan jumlah atau kuantitas keluaran yang direncanakan (sasaran kerja) oleh Satuan Kerja untuk masing-masing

indikator kinerja.
6. Diisi dengan jumlah atau kuantitas keluaran yang telah dicapai oleh Satuan Kerja untuk masing-masing indikator kinerja.
7. Diisi dengan satuan keluaran yang akan digunakan untuk menilai atau mengukur barang atau jasa yang dihasilkan. Contoh:

orang (yang dijalani), km (jalan yang dibangun), buah (surat izin yang diterbitkan).
8. Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
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Lampiran 3
Contoh Laporan Kinerja Satuan Kerja

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2018

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Agama
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Satuan Kerja : IAIN Kendari
Fungsi : Pendidikan
Sub Fungsi : Peningkatan Mutu Pendidikan
Program : Peningkatan Akreditasi Institusi
Lokasi : Kendari

Kode Kegiatan
Belanja Keluaran

Keterangan
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8

XXXX
Pembangunan
Laboratorium
Terpadu

20.000.000 19.500.000

 Pembuatan
pondasi

4.000.000 3.900.000 m

 Tiang 3.000.000 2.950.000 buah
 Dinding 3.000.000 2.950.000 m2
 Atap 3.000.000 3.000.000 m
 Meubelair 3.500.000 3.350.000 buah
 Perlengkapan

Praktek
3.500.000 3.350.000 buah
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Lampiran 4
Formulir Laporan Kinerja Satuan Organisasi

LAPORAN KINERJA SATUAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2018

Kementerian Negara/Lembaga : XX
Unit Organisasi : XX.XX
Fungsi : XX
Sub Fungsi : XX.XX

Kode Program
Kegiatan

Belanja Keluaran
Keterangan

Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8

XXXX Program 1
Kegiatan 1a
 Indikator

Kinerja 1
 Indikator

Kinerja 2
 Indikator

Kinerja 3

Keterangan:
Header:
 Kementerian Negara/Lembaga, diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga;
 Unit Organisasi, diisi dengan nama dan kode unit organisasi;
 Fungsi, diisi dengan nama dan kode fungsi;
 Sub Fungsi, diisi dengan nama dan kode sub fungsi;
1. Diisi dengan kode kegiatan dimaksud
2. Diisi dengan nama program, kegiatan dan indikator kinerjanya

a. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisis satu atau
beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi kementerian negara/lembaga.

b. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil, barang modal, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

c. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa.
3. Diisi dengan jumlah anggaran pengeluaran/belanja yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan.
4. Diisi dengan jumlah realisasi pengeluaran/belanja dari masing-masing kegiatan.
5. Diisi dengan jumlah atau kuantitas keluaran yang direncanakan (sasaran kerja) oleh Satuan Kerja untuk masing-masing

indikator kinerja.
6. Diisi dengan jumlah atau kuantitas keluaran yang telah dicapai oleh Satuan Kerja untuk masing-masing indikator kinerja.
7. Diisi dengan satuan keluaran yang akan digunakan untuk menilai atau mengukur barang atau jasa yang dihasilkan. Contoh:

orang (yang dijalani), km (jalan yang dibangun), buah (surat izin yang diterbitkan).
8. Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
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Lampiran 5
Kertas Kerja Reviu

Kementerian Agama RI No. Indeks KKR :
Satuan Kerja Disusun Oleh :
Satuan Pengawas Internal Direviu Oleh :

Disetujui Oleh :
UAPA Kementerian Agama
UAPPA - E1 Ditjen Pendidikan Islam
UAPPA - W
UAKPA X

No Kegiatan Anggaran Rencana Analisis
Realisasi

Analisis
Belanja Keluaran

1 2 3 4 5 6 7 8
X Kegiatan 1a

 Indikator Kinerja 1
 Indikator Kinerja 2
 Indikator Kinerja 3

Penjelasan Tambahan:
Memuat penjelasan-penjelasan tambahan dalam tabel

Kesimpulan:
Memuat kesimpulan yang dijelaskan pada tabel

Rekomendasi:

Keterangan:
1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nama program, kegiatan dan indikator kinerjanya
3. Diisi dengan jumlah anggaran pengeluaran/belanja yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan
4. Diisi dengan jumlah atau kuantitas keluaran yang direncanakan (sasaran kerja) oleh Satuan Kerja untuk masing-masing

indikator kinerja
5. Diisi dengan analisis yang diperlukan
6. Diisi dengan jumlah realisasi pengeluaran/belanja dari masing-masing kegiatan
7. Diisi dengan jumlah atau kuantitas keluar yang telah dicapai oleh Satuan Kerja untuk masing-masing indikator kinerja.
8. Diisi dengan analisis yang diperlukan
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Lampiran 6
Contoh Kertas Kerja Reviu

Kementerian Agama RI No. Indeks KKR :
Satuan Kerja Disusun Oleh :
Satuan Pengawas Internal Direviu Oleh :

Disetujui Oleh :
UAPA Kementerian Agama
UAPPA - E1 Ditjen Pendidikan Islam
UAPPA - W Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
UAKPA X IAIN Kendari

No Kegiatan Anggaran Rencana Analisis
Realisasi

Analisis
Belanja Keluaran

1 2 3 4 5 6 7 8

X
Pembangunan
Laboratorium
Terpadu

20.000.000 19.500.000

 Pembuatan pondasi 4000.000 4.000.000 3.950.000 39 m
 Tiang 3.000.000 3.000.000 2.900.000 18 buah
 Dinding 3.000.000 3.000.000 2.900.000 200 m2
 Atap 3.000.000 3.000.000 2.900.000 250 m2
 Meubelair 3.500.000 3.500.000 3.450.000 35 buah
 Perlengkapan

Praktek
3.500.000 3.500.000 3.400.000 15 buah

Penjelasan Tambahan:
Perkiraan harga per satuan Realisasi

1. Pondasi /m Rp.xxxx 1. Pondasi / m Rp.xxxx
2. Tiang / buah Rp.xxxx 2. Tiang / buah Rp.xxxx
3. Dinding / m2 Rp.xxxx 3. Dinding / m2 Rp.xxxx
4. Atap / m2 Rp.xxxx 4. Atap / m2 Rp.xxxx
5. Meubelair / buah Rp.xxxx 5. Mebelair / buah Rp.xxxx
6. Perlengkapan praktek / buah Rp.xxxx 6. Perlengkapan praktek / buah Rp.xxxx

Kesimpulan:
1. Terdapat kekurangan volume pekerjaan

a. Pondasi seharusnya xxxm, realisasi xxxm, sehingga terjadi kekurangan xxm
b. dst...

Rekomendasi:
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Lampiran 7
Pernyataan telah direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah (Institut Agama Islam Negeri Kendari)
untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan
Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen
Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja  telah disajikan secara
secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu yang kami laksanakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Kendari, 27 Desember 2018
Kepala SPI,

Syahrul Marham, PIA
NIP.198006272009011008
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Lampiran 8
Formulir Checklist Reviu

No Pernyataan Check List
I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja
3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukungan

informasi pada badan laporan
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

II
Mekanisme
Penyusunan

1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi
untuk itu

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung
dengan data yang memadai

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan
informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan
data/informasi di setiap unit kerja

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj
telah diyakini kehandalannya

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit
kerja terkait

7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di
bawahnya.

III Substansi
1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja
2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana

strategis
3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya benar, maka terdapat

penjelasan yang memadai
4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja
5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat

penjelasan yang memadai
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun

lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat
8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai
10. IKU dan IK telah SMART
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Bagian Kedua
Pedoman Preventive Audit

PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran

Salah satu tujuan dibentuknya Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah untuk
mewujudkan tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri yang efektif, efesien,
transparan dan akuntabel. Perlu pemeriksaan preventive audit dalam satuan pengawas
internal pada perguruan tinggi keagamaan negeri, yang berdasarkan peraturan
pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 127, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4890)

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2017 tentang satuan pengawas internal pada perguruan tinggi
keagamaan negeri. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pengawasan
internal adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan internal, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan
telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan
efesien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi
keagamaan yang baik. Terkait dengan pemeriksaan internal adalah proses identifikasi
masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan
professional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan
kredibilitas, efektifitas, efesiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi
sekaligus pengujian atas kegiatan objek pengawasan atau pemeriksaan. Sedangkan
reviu adalah penelaahan ulang terhadap isi dokumen berkaitan dengan rencana
kegiatan, standar, dan norma yang telah ditetapkan. Oleh karna itu perlu adanya
evaluasi dan pemantauan dalam rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi
suatu kegiatan dengan standar rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Sifat dinamis yang dimiliki satuan pengawas internal adalah melaksanakan
pengawasan non akademik pada perguruan tinggi keagamaan negeri, selain itu belum
tersedianya pedoman satuan pengawas internal yang berstandarisasi ditingkat perguruan
tinggi keagamaan negeri, oleh karna itu SPI akan merumuskan dan menerbitkan suatu
Buku sebagai pedoman bagi satuan pengawas internal pada khususnya.

B. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Buku Pedoman Satuan Pengawas Internal

Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

8. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 2/K/I-
XIII.2/2/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

C. Tujuan
Tujuan penyusunan buku pedoman pemeriksaan hasil preventive audit dengan

tujuan tertentu adalah sebagai berikut:
1. Pedoman kerja dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. Kesamaan persepsi, memudahkan proses pelaksanaan pemeriksaan, dan

memperoleh peningkatan kualitas pemeriksaan.
Adapun tujuan dilakukan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah untuk

mengaudit, menemukan, dan memeriksa semua berkas yang dilakukan secara
independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai
kesesuaian pokok masalah berdasarkan kriteria.

D. Sasaran dan Ruang Lingkup
Sasaran dari pelaksanaan Pedoman Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu ini

adalah Satuan Pengawas Internal (SPI) di lingkungan Perguruan Tinggi. Ruang lingkup
pedoman ini mencakup pemahaman tujuan dari penugasan, perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, dan tindak lanjut hasil audit pemeriksaan dan berfokus pada pemeriksaan
dengan tujuan tertentu berdasarkan penugasan.

E. Asas Pemeriksaan
1. Transparan

Informasi disebut transparan jika disajikan secara terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang- undangan

2. Akuntabel
Akuntabel adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

F. Tahapan Preventive Audit
1. Tahap pemahaman tujuan dari penugasan
2. Tahap perencanaan
3. Tahap pelaksanaan
4. Tahap pelaporan
5. Tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan
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GAMBARAN OBJEK PEMERIKSAAN
A. Belanja Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mekanisme Langsung (LS)

Pemeriksaan secara intensif untuk memeriksai, menemukan, dan mengumpulkan
bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar
pemeriksaan untuk menilai kesesuaian pokok masalah berdasarkan kriteria.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menjelaskan bahwa
pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk
memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi:
 Pemeriksaan dibidang keuangan
 Pemeriksaan investigatif
 Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern
 Pemeriksaan kinerja

B. Belanja Operasional Kantor
Adapun tujuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk memberikan simpulan

atas suatu hal yang diperiksa. Berikut ini sifat-sifat dari pemeriksaan dengan tujuan
tertentu:
1. Eksaminasi

Pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan
positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam
hal yang material sesuai dengan kriteria. Berikut karakteristik pedoman pemeriksaan
dengan tujuan tertentu bentuk eksaminasi:

a. Tingkat keyakinan yang diberikan tinggi.
b. Prosedur yang dilaksanakan tidak terbatas.
c. Bentuk simpulan berupa pernyataan positif.

2. Reviu
Pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan

negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang
dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai atau tidak disajikan
secara wajar dalam hal yang material sesuai dengan kriteria. Berikut karakteristik
pedoman pemeriksaan dengan tujuan tertentu bentuk reviu:

a. Tingkat keyakinan yang diberikan menengah;
b. Prosedur yang dilaksanakan terbatas;
c. Bentuk simpulan berupa pernyataan negatif.

3. Prosedur yang Disepakati
Pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan

prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok yang salah.
Berikut karakteristik pedoman pemeriksaan dengan tujuan tertentu bentuk prosedur
yang disepakati:

a. Tingkat keyakinan yang diberikan bervariasi;
b. Prosedur yang dilaksanakan sesuai kesepakatan;
c. Bentuk simpulan berupa simpulan atas pelaksanaan prosedur yang

disepakati.
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C. Pelaksanaan Kegiatan
Standar pemeriksaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan terdapat

dalam dua (2) sumber yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan
Standar Porfesional Akuntan Publik (SPAP).
1. Standar umum

a. Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai
untuk melaksanakan tugas pemeriksaan

b. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi
pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari
gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi
independensinya.

c. Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan,
pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan
seksama.

d. Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan
standar pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai,
dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direviu oleh pihak lain yang
kompeten.

2. Standar pelaksanaan
a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga

asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang
akan dilakukan.

c. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,  dan
konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan yang diaudit.

d. Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat,
saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan,dan tingkat keyakinan
kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta
pemeriksaan

e. Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak
lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan
pemeriksaan yang sedang dilaksanakan.

f. Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang
memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Jika
informasi tertentu menjadi perhatian pemeriksa, diantaranya informasi tersebut
memberikan bukti yang berkaitan dengan penyimpangan dari ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berpengaruh material tetapi tidak langsung
berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus
menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa
penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah atau akan
terjadi.

g. Pemeriksa harus waspada pada kemungkinan adanya situasi dan/atau peristiwa
yang merupakan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan dan apabila timbul
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indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian
laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan
tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan telah
terjadi dan menentukan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan
keuangan.

h. Pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk
mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan.

i. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan
dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus
berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang
berpengalaman, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut
dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti
yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa. Dokumentasi
pemeriksaan harus mendukung opini, temuan, simpulan dan rekomendasi
pemeriksaan.

3. Standar pelaporan
a. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat

perikatan atestasi yang bersangkutan.
b. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan
dipakai sebagai alat pengukur.

c. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang
perikatan dan penyajian asersi.

d. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun
berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk
melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang
keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati
kriteria atau prosedur tersebut.

e. Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan
sesuai dengan standar pemeriksaan.

f. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu harus mengungkapkan:
1. kelemahan pengendalian intern yang berkaitan dengan hal yang diperiksa.
2. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk

pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan
perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana yang
terkait dengan hal yang diperiksa.

3. ketidakpatutan yang material terhadap hal yang diperiksa.
g. Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian

intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau
pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan
dan simpulan serta tindakan koreksi yang direncanakan.

h. Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil
pemeriksaan. Namun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat



21

PEDOMAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL IAIN KENDARI
Pedoman Preventive Audit

informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut.

i. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang
diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang
diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil
pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima
laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

D. Dokumentasi Perencanaan Pemeriksaan
Dokumen yang diperlukan dalam persiapan pemeriksaan disusun oleh Ketua

Tim Pemeriksaan dan Disetujui oleh Kepala SPI adalah sebagai berikut:
1. Surat Tugas
2. Anggaran Waktu Pemeriksaan
3. Program Kerja Audit (PKA)

E. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan
Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan adalah untuk merealisasikan

perencanaan pemeriksaan yang telah ditetapkan dan mengumpulkan bukti
pemeriksaan yang memadai (cukup dan andal) agar dapat mendukung simpulan
pemeriksaan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan auditor dapat melakukan komunikasi
berupa penjelasan, bukti dan representasi pejabat berwenang dan melakukan
pengamatan terhadap administrasi atau operasional yang terkait. Selain itu, untuk
PDTT yang bersifat agreed upon procedures dapat dilakukan komunikasi mengenai
kecukupan prosedur yang telah ditetapkan. Komunikasi-komunikasi di atas dapat
berbentuk lisan maupun tulisan antara auditor dengan auditee. Adapun tahap-tahap
pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan dan Analisis Bukti

Tujuan pengumpulan dan analisis bukti adalah:
a. Untuk mengetahui kesesuaian suatu asersi, program, kegiatan atau hal lain

yang dilakukan oleh auditee terhadap kriteria yang berlaku.
b. Memperoleh dan mengevaluasi bukti pemeriksaan sebagai pendukung

temuan dan simpulan pemeriksaan
Analisis bukti mencakup pemeriksaan terhadap:
a. Efektivitas sistem pengendalian intern
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Proses pengumpulan dan analisis bukti meliputi:
a.Pengumpulan bukti pemeriksaan

Bukti pemeriksaan yang dikumpulkan harus memiliki kriteria cukup,
kompeten dan relevan untuk mendukung simpulan pemeriksaan.
Pengumpulan bukti pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara mereviu
dokumen, melakukan wawancara atau melalui observasi secara fisik. Khusus
pemeriksaan yang besifat reviu tidak perlu melakukan obervasi fisik.

b.Analisis bukti pemeriksaan
Dalam melakukan analisis bukti pemeriksaan, auditor perlu
mempertimbangkan jenis dan sumber bukti yang diuji serta sumber daya
yang dibutuhkan untuk menguji bukti tersebut. Langkah-langkah yang perlu
dilakukan dalam proses analisis bukti pemeriksaan adalah:
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1. Membandingkan kondisi bukti-bukti pemeriksaan dengan kriteria
pemeriksaan yang ditetapkan.

2. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka auditor mengidentifikasi
bukti tersebut dengan menggunakan model sebab akibat.

3. Jika ditemukan indikasi kecurangan, penyimpangan dan ketidakpatutan
yang material, maka auditor harus menerapkan prosedur tambahan untuk
memastikannya dan menentukan dampak terhadap objek audit.

c.Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
Kertas kerja pemeriksaan merupakan dokumentasi dalam pelaksanaan
pemeriksaan. Informasi yang disajikan dalam kertas kerja pemeriksaan harus
cukup untuk menjadi bukti pendukung simpulan pemeriksaan. Kertas kerja
pemeriksaan harus disusun secara rinci dan dapat memberikan pengertian
yang jelas mengenai tujuan, sumber, dan simpulan auditor.

2. Penyusunan Temuan Pemeriksaan
Temuan pemeriksaan adalah kumpulan indikasi permasalahan yang ditemukan

auditor selama proses pemeriksaan dan harus dikomunikasikan kepada auditee.
Permasalahan tersebut meliputi:

a. Ketidaksesuaian suatu asersi, program, kegiatan, atau hal lain yang
dilakukan auditee dengan kriteria yang telah ditetapkan.

b. Kelemahan sistem pengendalian intern
c. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Isi dari temuan pemeriksaan mencakup tujuan pemeriksaan, kriteria yang telah
ditetapkan, bukti pemeriksaan dan simpulan hasil pengujian bukti. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam menyusun temuan pemeriksaan adalah:

a. Temuan pemeriksaan harus dapat mengakomodasi tujuan pemeriksaan.
b. Unsur temuan pemeriksaan terdiri dari kondisi dan kriteria serta dapat

ditambahkan akibat dan sebab jika ada.
c. Harus didukung oleh bukti yang cukup, kompeten dan relevan.
d. Disajikan dalam urutan yang logis, akurat dan lengkap.
e. Temuan pemeriksaan diperoleh dari hasil proses analisis bukti-bukti

pemeriksaan.
3. Penyampaian Temuan Pemeriksaan

Setelah temuan pemeriksaan disusun oleh tim pemeriksaan dan telah disahkan
oleh ketua tim pemeriksaan dan Kepala SPI, temuan pemeriksaan harus
dikomunikasikan kepada auditee melalui pimpinan atau pejabat yang bertanggung
jawab. Temuan pemeriksaan yang disampaikan ini masih berupa “Konsep” dan bukan
hasil akhir dari pemeriksaan. Penyampaian temuan pemeriksaan dapat dilakukan secara
bertahap atau sekaligus sesuai dengan pertimbangan tim pemeriksa. Setelah
penyampaian temuan pemeriksaan, auditor tidak dibebani tanggung jawab atas kondisi
yang terjadi setelah tanggal pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

PELAKSANAAN PREVENTIVE AUDIT
F. Belanja Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mekanisme Langsung (LS)

Tabel di bawah ini merupakan Kertas Kerja Analisis Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa (BARJAS)



23

PEDOMAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL IAIN KENDARI
Pedoman Preventive Audit

Fakultas/Unit :
Jenis Barjas yang diadakan :
Nama PPK :
Nama Pejabat Pengadaan :
Nama Rekanan :
Metode Pengadaan :
Tanggal Masuk Kontrak :
Nilai Kontrak :
No Nama Dokumen Status Tanggal Dokmen
1 Ringkasan Kontrak
2 SPTJB
3 Berita Acara Pembayaran
4 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
5 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
6 Faktur Pajak
7 SSP
8 Nota Pembelian
9 Kwitansi Pembayaran Langsung

Dokumen Kontrak
8 Surat Pesanan
9 Surat Perintah Kerja
10 Syarat Umum
11 Pengumuman
12 Penetapan Penyedia
13 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
14 Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
15 Berita Acara Evaluasi Penawaran
16 Berita Acara Pembukaan Penawaran
17 RAB
18 Instruksi Kepada Penyedia
19 Lembar Data Pengadaan
20 HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
21 Spesifikasi Barang
22 Dokumen Penawaran
23 Dokumen Kualifikasi
24 Fakta Integritas
25 Formulir Isian Kualifikasi

Dokumen Rekanan (kelengkapannya)
26 Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil
27 Surat Izin Gangguan
28 Tanda Daftar Persekutuan Komanditer
29 Surat Pengukuhan PKP
30 Surat Keterangan Terdaftar (Pada Kantor

Pajak)
31 NPWP
32 KTP Pemilik Rekanan
33 Akta Notaris
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34 Tanda Terima SPT Tahunan Terbaru
35 Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak
36 Rekening Koran Terbaru

Jumlah Dokumen

G. Belanja Operasional Kantor
Sebelum melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, auditor harus

memahami tujuan dan harapan dari penugasan yang diberikan, yaitu pemahaman
terhadap sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan.

Sasaran pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah informasi atau laporan yang
bersumber dari penugasan pimpinan Perguruan Tinggi. Terhadap informasi atau laporan
tersebut selanjutnya Kepala SPI telah dan kajian dimana hasilnya terindikasi adanya
pelanggaran dengan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material diusulkan
kepada Kepala SPI untuk dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ruang lingkup
pemeriksaan dengan tujuan tertentu mengarah kepada semua permasalahan yang diduga
kuat ada pelanggaran di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

Sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan harus ditentukan secara jelas dan
dicantumkan dalam surat tugas pemeriksaan. Apabila dalam perkembangan
pemeriksaan diperoleh tambahan informasi/indikasi lain, maka sasaran dan ruang
lingkup audit dapat diperluas.

H. Pelaksanaan Kegiatan
Pemahaman obyek pemeriksaan dapat dilakukan dengan perolehan data dan

informasi tentang:
1. Tujuan obyek pemeriksaan/program/kegiatan
2. Aktivitas utama obyek pemeriksaan/program/kegiatan
3. Sistem akuntansi obyek pemeriksaan
4. Prosedur pelaksanaan dan pengawasan aktivitas
5. Sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas
6. Hasil pemeriksaan dan studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan berkaitan

dengan hal yang diperiksa
Adapun manfaat auditor SPI mengetahui informasi mengenai obyek pemeriksaan

adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi aktivitas yang menggunakan sumber daya secara signifikan
2. Mengidentifikasi risiko
3. Menentukan kegiatan yang dapat menjadi penekanan dalam pemeriksaan

Data atau informasi yang dapat digunakan sebagai input dalam pemahaman obyek
pemeriksaan yaitu:

1. Database obyek pemeriksaan
2. Rencana strategi dan rencana aksi obyek pemeriksaan
3. Kebijakan obyek pemeriksaan
4. Sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan obyek pemeriksaan
5. Prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang digunakan entitas untuk menjamin

pencapaian tujuan
6. Laporan hasil pengawasan internal
7. Laporan hasil pemeriksaan sebelumnya
8. Informasi lain yang relevan dari lembaga sumber seperti pengumuman di media,

kutipan situs internet, hasil kajian, dan lain-lain.
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Berikut ini merupakan langkah-langkah pemahaman obyek pemeriksaan:
1. Memahami tujuan, sasaran, kegiatan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan,

pelaporan dan pengawasan) obyek pemeriksaan, serta strategi obyek
pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2. Memahami pengaruh lingkungan terhadap pencapaian tujuan obyek
pemeriksaan.

3. Memahami faktor-faktor penentu keberhasilan bagi pencapaian tujuan entitas.
4. Mengidentifikasi temuan dan rekomendasi yang signifikan atas pemeriksaan

keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, atau studi
lain yang sebelumnya telah dilaksanakan.

5. Memahami dampak yang mungkin terjadi kecurangan dan atau penyimpangan
dari ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap hal yang diperiksa.

CATATAN PENTING HASIL PREVENTIVE AUDIT
A. Ketentuan Umum Hasil Preventive Audit

Hasil Preventive Audit harus menyajikan informasi tentang simpulan, temuan,
rekomendasi hasil pemeriksaan secara lengkap, rinci, akurat, dan tepat waktu. Fungsi
Preventive Audit adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tim pemeriksa.
2. Untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan

PTKN dan unit yang diperiksa atau pihak lain yang terkait.
3. Untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi antara pemeriksa dengan

unit yang diperiksa.
4. Sebagai bahan tindakan perbaikan bagi unit yang diperiksa.
5. Sebagai bahan evaluasi atas hasil pekerjaan pemeriksaan tim dan SPI.

B. Proses Pelaporan Hasil Preventive Audit
1. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Preventive Audit

Dasar yang digunakan dalam penyusunan konsep Hasil Preventive Audit adalah
temuan pemeriksaan. Auditor perlu memperhatikan jeda waktu antara penyampaian
temuan pemeriksaan pada proses pelaksanaan pemeriksaan dengan waktu penyampaian
Hasil Preventive Audit, karena dapat terjadi perubahan temuan yang disebabkan temuan
pemeriksaan telah ditindaklanjuti/diselesaikan oleh auditee. Konsep Hasil Preventive
Audit disusun oleh ketua tim pemeriksa dan disupervisi oleh Sekretaris SPI. Setelah
Sekretaris SPI menganalisis konsep Hasil Preventive Audit dengan cara
membandingkannya dengan hasil diskusi yang memperhatikan unsur-unsur temuan
(kondisi, kriteria, akibat, sebab dan tindakan perbaikan yang direncanakan) serta tujuan
dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan. Hasil analisis tersebut selanjutnya
disampaikan kepada Kepala SPI sebagai penanggung jawab untuk diidentifikasi apakah
ada unsur Hasil Preventive Audit yang berupa informasi rahasia dan terindikasi
Temuan.

2. Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang Direncanakan
Tanggapan dan tindakan perbaikan yang direncanakan diperoleh ketika

pembahasan konsep Hasil Preventive Audit bersama dengan pengelola unit yang
diperiksa. Tujuan pembahasan tersebut adalah untuk menyampaikan simpulan hasil
pemeriksaan secara menyeluruh dan kemungkinan tindakan perbaikan yang
direncanakan oleh pengelola. Hasil pembahasan ditulis dalam Risalah Pembahasan
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Konsep Hasil Preventive Audit yang ditandatangani oleh kedua pihak (Kepala SPI atau
yang mewakili dengan Pimpinan unit atau yang mewakili).

Pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam unit yang diperiksa harus
menyampaikan tanggapan tertulis kepada SPI mengenai temuan, simpulan dan tindakan
rencana perbaikan. Jika temuan bersifat kecurangan (pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan secara sengaja), maka SPI diperkenankan tidak meminta
tanggapan tersebut dengan alasan dapat menganggu proses penyidikan berikutnya.

3. Penyusunan dan Penyampaian Hasil Preventive Audit
Tanggapan yang diterima oleh SPI kemudian dievaluasi. Tanggapan yang berupa

janji dan rencana (belum dilakukan) tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus
temuan yang diungkapkan dalam Hasil Preventive Audit. Tanggapan harus diperiksa
dengan benar oleh pemeriksa. Jika seluruhnya telah sesuai, maka pemeriksa dapat
membuat Laporan Hasil Preventive Audit secara final.

Laporan Hasil Preventive Audit final yang telah disusun, selanjutnya direviu dan
diparaf oleh sekretaris SPI lalu ditandatangani oleh Kepala SPI sebagai penanggung
jawab. LHP final harus dilengkapi dengan tanggapan yang diperoleh dari auditee. Hasil
Preventive Audit final yang telah ditandatangani diserahkan kepada Rektor dan dapat
didistribusikan kepada Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan
keuangan, pihak yang diperiksa serta pihak yang bertanggungjwab untuk melakukan
tindak lanjut pemeriksaan.

C. Bentuk dan Susunan Hasil Preventive Audit
1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan

Jika terdapat temuan yang menyatakan ketidakpatuhan terhadap standar
pemeriksaan, maka harus dicantumkan dalam Hasil Preventive Audit berupa kondisi,
kriteria, akibat dan sebab. Laporan mengenai kepatuhan merupakan laporan tambahan
yang sifatnya oprasional tergantung tingkat signifikasi pengaruh ketidakpatuhan
terhadap simpulan pemeriksaan.

2. Pelaporan tentang Kelemahan Pengendalian Internal, Kecurangan,
Penyimpangan, serta Ketidakpatutan
Temuan mengenai pengendalian intern yang perlu dilaporkan menyangkut kondisi,

kriteria, akibat dan sebab adalah:
a. Jika temuan tidak signifikan

Pemeriksa harus menyampaikan kelemahan tersebut secara tertulis kepada
pengelola unit yang diperiksa.

b. Jika temuan berpengaruh signifikan terhadap simpulan
Pemeriksa harus menyampaikan laporan kelemahan tersebut dalam laporan
yang terpisah dengan LHP.

3. Hasil Pemeriksaan berupa Simpulan
Simpulan harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Temuan yang tidak dapat diungkapkan untuk mendukung simpulan adalah:
a. Temuan yang akan mengganggu suatu proses penyelidikan atau peradilan.
b. Temuan yang dilarang diungkapkan kepada umum sesuai peraturan

perundang-undangan.
c. Temuan yang berkaitan dengan keamanan publik.
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4. Pelaporan Tanggapan dari Pejabat yang Bertanggung Jawab
Bentuk pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggungjawab adalah secara

tertulis dengan melalui proses pembahasan konsep Laporan Hasil Preventive Audit
bersama dengan pemeriksa.

5. Pelaporan Informasi Rahasia
Informasi rahasia yang dimaksud adalah informasi yang menurut peraturan

perundang-undangan tidak dapat diungkapkan kepada publik termasuk dalam Laporan
Hasil Preventive Audit. Walaupun informasi rahasia tidak dapat dilaporkan, Hasil
preventive audit tetap harus mengungkapkan sifat informasi rahasia tersebut.

PENUTUP
Dalam rangka mewujudkan tata kelola Institut Agama Islam Negeri Kendari

yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel, sangat perlu pelaksanaan preventive
audit dalam satuan pengawas internal pada perguruan tinggi keagamaan negeri. Upaya
ini merupakan bentuk deteksi dini terhadap ketidakpatuhan maupun kekeliruan dalam
kegiatan-kegiatan non akademik, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan.
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LAMPIRAN – LAMPIRAN / CONTOH

Lampiran

Flow Chart Pre-Audit

Belanja Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mekanisme Langsung

Flow Chart Pre-Audit Belanja Operasional Kantor
Pemeriksaan Pengajuan Uang Persediaan (UP)

Flow Chart Pre-Audit Belanja Operasional Kantor
Pemeriksaan Pengajuan Dokumen Ganti Uang Persediaan (GUP)

Cek

Cek

Kelengkapan
Dokumen:
SPTJM
SPTJBKAS/BANK

Cek dan Analisis
Ketersediaan Anggaran

1

Cek
Dokumen

Perbendaha-raan

2

RKA-KL
Kesesuaian SPTJB

dengan Nota/ Kuitansi
Kesesuaian SPTJB dengan

Nilai Pajak
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Lampiran 2

Flow Chart Pre-Audit Pelaksanaan Kegiatan

Pemeriksaan
Kepatuhan dan

Kelengkapan Dokumen
Pengajuan Pencairan

Anggaran

Pemeriksaan
Kewajaran atas

Dokumen Pengajuan
Pencairan Anggaran

Proses Pencairan
Anggaran di Bagian

Keuangan

RKA-KL
Kelengkapan

Dokumen
Aturan SBU

(Honorarium, JPL,
Moderator, dan
Peserta)
Kewajaran Harga

dan Kesesuaian SBU
terhadap belanja
barang
Kewajaran Harga

dan Kesesuaian SBU
terhadap belanja
perjalanan

Wawancara/Meminta
keterangan lisan

Prosedur Analitis
 Inspeksi Lapangan

Lembar Berita Acara
Konsultasi

TOR
RAB
SK
SPTJM

1 2 3

Dokumen Pencairan
Anggaran
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Lampiran 3

KEMENTERIAN  AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3182081 Fax (0401) 3193710

Nomor : ………../ SPI.K /……. / 2018 Kendari,…….., ……2018
Perihal : Berita Acara Hasil Preventive Audit

Yth. Kepala Bagian/Subbag Keuangan IAIN Kendari
Di

Tempat

FAKULTAS /
JURUSAN/
PUSAT/UNIT

SUMBER
DANA BLU RM BOPTN ……………

PEMERIKSA PEMERIKSA:

…………………………..

PEMERIKSA  PENDAMPING

………………………………..

NAMA KEGIATAN:

HASIL
PEMERIKSAAN

Telah diperiksa sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya dapat diproses pembayarannya

RAB SK SPTJM ……………………………. …………………………..

Mengetahui,
Kepala Satuan Pengawasan Internal
IAIN Kendari

Nama
NIP.
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KEMENTERIAN  AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3182081 Fax (0401) 3193710

LEMBAR PEMERIKSAAN
PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

FAKULTAS /
JURUSAN/
PUSAT/UNIT
SUMBER
DANA BLU RM BOPTN ……………

KELENGKAPAN
DOKUMEN

KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN
TOR/RAB
JADWAL
KEGIATAN
SPTJM
SK
AMPARA
HONORARIUM
REALISASI
ANGGARAN*
ABSEN KEGIATAN*
BUKTI
PENGELUARAN*
DOKUMENTASI
KEGIATAN*

SPTJB**

RIWAYAT
NARASUMBER*/**

MATERAI*/**

SERTIFIKAT*/**

HONORARIUM
BULANAN

SK
AMPRA

PERJALANAN DINAS
SPTJM
SURAT TUGAS
SPPD
TIKET TRANSPORTASI
UDARA/AIR/DARAT
BOARDING PASS
BUKTI REGISTRASI
KEGIATAN**
AKOMODASI
AIRPORTTAX**
RETRIBUSI**
LAPORAN PERJALNAN
DINAS
FOTOCOPY PASPOR***
FOTOCOPY VISA***
SURAT IZIN SETNEG***

LEMBUR

SURAT PERINTAH
KERJA LEMBUR

UANG
PERSEDIAAN
RAB
SPTJM
SURAT
PERNYATAAN
PENETAPAN
UANG
PERSEDIAAN

DAFTAR HADIR
LEMBUR

REKAPITULASI
PERHITUNGAN
PEMBAYARAN

SPTJM
SPTJB*

GANTI UANG
PERSEDIAAN

SPTJB

SPTJM
BUKTI

KWITANSI
SPP

*)Jika kegiatan telah selesai        **)Jika  ada      ***) Perjalanan Dinas Luar Negeri

PEMERIKSA PEMERIKSA:

ARIF TARAWE, S. HI

PEMERIKSA PENDAMPING

.................................................

NAMA
KEGIATAN
:

REKOMEN
DASI

Catatan SPI ;

Pengajuan pencairan dana Bapak/Ibu telah kami periksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketidak lengkapan dokumen pencairan agar segera dilengkapi dan/atau diperbaiki.

Mengetahui,
Kepala SPI  IAIN Kendari

Nama
NIP.
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Kertas Kerja Analisis Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (BARJAS)

Fakultas/Unit :
Jenis Barjas yang diadakan :
Nama PPK :
Nama Pejabat Pengadaan :
Nama Rekanan :
Metode Pengadaan :
Tanggal Masuk Kontrak :
Nilai Kontrak :

No Nama Dokumen Status Tanggal Dokmen
1 Ringkasan Kontrak
2 SPTJB
3 Berita Acara Pembayaran
4 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
5 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
6 Faktur Pajak
7 SSP
8 Nota Pembelian
9 Kwitansi Pembayaran Langsung

Dokumen Kontrak
8 Surat Pesanan
9 Surat Perintah Kerja
10 Syarat Umum
11 Pengumuman
12 Penetapan Penyedia
13 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
14 Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
15 Berita Acara Evaluasi Penawaran
16 Berita Acara Pembukaan Penawaran
17 RAB
18 Instruksi Kepada Penyedia
19 Lembar Data Pengadaan
20 HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
21 Spesifikasi Barang
22 Dokumen Penawaran
23 Dokumen Kualifikasi
24 Fakta Integritas
25 Formulir Isian Kualifikasi

Dokumen Rekanan (kelengkapannya)
26 Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil
27 Surat Izin Gangguan
28 Tanda Daftar Persekutuan Komanditer
29 Surat Pengukuhan PKP
30 Surat Keterangan Terdaftar (Pada Kantor Pajak)
31 NPWP
32 KTP Pemilik Rekanan
33 Akta Notaris
34 Tanda Terima SPT Tahunan Terbaru
35 Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak
36 Rekening Koran Terbaru

Jumlah Dokumen
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Bagian Ketiga
Pedoman Reviu RKA-KL

PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran

Pengawasan internal merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting
dalam penyelenggaraan aktivitas pengendalian internal dilingkungan perguruan
tinggi. Pengawsan internal dapat memberikan jaminan yang memadai atas
tercapainya efisinsi dan efektivitas operasional suatu kegiatan, kepatuhan terhadap
aturan, ketentuan serta kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, fungsi
pengawasan internal atas penyelenggaraan aktivitas pengendalian internal di
perguruan tinggi diperlukan untuk akselerasi pencapaian Good University
Governance (GUG).

Pengawasan internal pada lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan islam
Negeri (PTKIN) dilaksankan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Tugas pokok dan
fungsi SPI diantaranya adalah reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/K-L)
(pencegahan, pengawasan dan pengendalian) dimulai dari pada saat penyusunan
rencana kerja dan anggaran (RKA), pelaksanaan pencairan sampai pada tahap
pelaksanaan pertanggungjawaban.

Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah untuk memeberikan
jaminan yang memadai atas kepatuhan (compliance) tata kelola anggaran terhadap
aturan dan ketentuan, serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran negara. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat mencapai output dan
outcome yang berorientasi pada visi dan misi serta rencana strategis perguruan tinggi
yang telah ditetapkan.

Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
PTKIN ini menguraikan kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu,
termasuk di dalamnya prosedur reviu yang berisi serangkaian langkah yang
dilaksanakan oleh pereviu dalam menelaah penyelenggaraan akuntansi dan penyajian
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PTKIN.

B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2019.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya
Keluaran Tahun Anggaran 2019.
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C. Tujuan Reviu
Tujuan Reviu RKA adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai

akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA sesuai dengan RKP,
Renja dan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran, serta kesesuaian dengan standar biaya
dan dilengkapi dokumen pendukung RKA.

D. Sasaran dan Ruang Lingkup Reviu
Sasaran pedoman reviu RKA ini adalah Satuan Pengawas Internal (SPI) di

lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.
Adapun ruang lingkup reviu RKA ini adalah :

1. Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume Keluaran dan indikator
kinerja kegiatan dalam RKA sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja dan
RKP

2. Kesesuaian total pagu dalam RKA dengan Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan

3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, antara lain
: penerapan SBM dan SBK, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi

4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA antara lain RKA Satker, TOR/RAB, dan
Dokumen Pendukung Terkait Lainnya;

E. Asas Reviu
1. Kemahiran Profesional (Due professional care) : Dalam melaksanakan reviu,

auditor internal menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan
kecermatan, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

2. Pertimbangan Profesional (Professional Judgement) : Dalam melaksanakan reviu,
dibutuhkan pendampingan oleh auditor internal yang lebih berpengalaman dan
atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait.

3. Kewaspadaan Profesional (Professional Skepticism) Dalam melaksanakan reviu,
auditor internal dituntut mengedepankan kewaspadaan dan senantiasa selalu
mempertanyakan serta melakukan evaluasi secara kritis terhadap hal-hal yang
terkait dengan dokumen.

4. Objektivitas (Objektivity) Dalam melaksanakan reviu, auditor internal harus
bersikap objektif dalam menilai fakta berdasarkan peraturan perundang-undangan,
tidak berdasarkan pertimbangan pihak lain.

5. Kerahasaan (Confidentiality) Auditor menjaga kerahasiaan semua data dan
informasi yang diperoleh selama pemeriksaan

GAMBARAN OBJEK REVIU
A. Pengertian RKA

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun
berikutnya. RKA terdiri dari rencana kerja SKPD dan K/L dan anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud. Pada bagian rencana kerja
berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang
diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan. Sedangkan pada bagian anggaran
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berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program dan kegiatan
untuk tahun yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju
untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan SKPD dan K/L.

B. Proses Penyusunan RKA
RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang
bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

Penyusunan RKA memerlukan pemahaman terhadap hal-hal sebagai
berikut:
1. Target kinerja yang ditetapkan merupakan rencana kinerja sebuah K/L dalam

rangka melaksanakan tugas dan fungsi K/L dan/atau penugasan prioritas
pembangunan nasional.

2. Informasi kinerja yang ada dalam RKA
3. Informasi tersebut merupakan kebijakan kinerja yang ditetapkan dan bersifat baku

serta menjadi referensi dalam penentuan alokasi pendanaannya. Informasi tersebut
juga telah tercantum dalam dokumen RPJMN, Renstra K/L, RKP dan Renja K/L.

4. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L seluruhnya dalam kerangka
pelaksanaan tugas-fungsi K/L dan/atau penugasan prioritas pembangunan
nasional. Oleh karena itu peruntukan alokasi anggaran harus memperhatikan
urutan prioritas.

5. Penyusunan RKA-KL menggunakan Kertas Kerja RKA-KL sebagai salah satu
data dukung. Satker menyusun informasi kinerja beserta alokasi anggarannya
dalam Kertas Kerja RKA-KL. Informasi yang tertuang dalam Kertas Kerja RKA-
KL per Satker direkapitulasi dalam dokumen RKA-KL. Dalam hal ini satker
menyusun Kertas Kerja RKA-KL dengan memasukkan komponen input beserta
kebutuhan dana untuk menghasilkan output kegiatan sesuai tugas dan fungsinya
dan/atau penugasan prioritas pembangunan nasional.

Persiapan Penyusunan
Satker mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pencantuman target

kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada Kertas Kerja RKA :
1. Daftar alokasi anggaran yang dirinci sumber dananya berdasarkan Pagu

Sementara yang ditandatangani oleh pejabat eselon I;
2. Peraturan perundangan mengenai struktur organisasi dan tugas fungsinya;
3. Dokumen RPJMN, Renstra K/L, RKP dan Renja K/L;
4. Juknis penyusunan RKA;
5. Standar Biaya;
6. Bagan Akun Standar (BAS).

Mekanisme Penyusunan RKA
Tugas satker dalam rangka penyusunan RKA adalah menyusun Kertas Kerja

RKA (KK RKA). Penyusunan KK RKA harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
1. Mengetahui Dasar Alokasi Anggaran Satker
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2. Berdasarkan Daftar alokasi anggaran per Satker dan sumber dana, satker
menyusun rencana kerja dan anggarannya. Dasar alokasi anggaran tersebut
berguna sebagai kontrol batas tertinggi alokasi anggaran satker pada akhir
penyusunan KK RKA.

3. Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta output kegiatan yang dihasilkan (sesuai
karakterisitik satker). Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari kegiatan
generik atau teknis;

4. Peruntukan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas sebagaimana diuraikan
sebelumnya;

5. Komponen input dalam rangka pencapaian output kegiatan yang dibatasi dalam
hal Iklan layanan masyarakat

6. Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan
7. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa K/L Melalui Proses Pelelangan

Penyelesaian RKA-KL
1. Tahap akhir dari proses penyusunan RKA-KL adalah proses memasukkan

data dan komponen input pada fasilitas kertas kerja di aplikasi RKA-KL.
Dalam tahap ini, perencana memasukkan informasi kinerja, serta rencana
kegiatan dan alokasi pendanaannya dalam rangka untuk menghasilkan
outputnya.

2. RKA-KL yang telah disusun diteliti kembali kesesuaiannya dengan pagu
3. RKA-KL ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau yang setingkat Eselon I

selaku KPA sebagai penanggung jawab program.

C. Klasifikasi Belanja Satker
Klasifikasi jenis belanja digunakan dalam dokumen RKA dan DIPA, baik

dalam proses penyusunan, pelaksanaan, maupun dalam pertanggungjawaban dan
pelaporan. Penggunaan klasifikasi jenis belanja dimaksudkan untuk mengetahui
distribusi alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis belanja. Ketentuan terkait jenis
belanja yang digunakan dalam penyusunan RKA berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar,
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang
Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan
Akun Standar, serta Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Adapun jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKA di
lingkup IAIN Kendari adalah sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai, baik

dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada
pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah dalam hal ini adalah pejabat negara,
pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
belum berstatus PNS. Belanja pegawai dibayarkan sebagai imbalan atas pekerjaan
yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit
organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal dan/atau kegiatan yang mempunyai keluaran dalam kategori belanja
barang. Belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja
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honorarium/lembur/tunjangan khusus, belanja pegawai transito, serta belanja
kontribusi sosial.

2. Belanja Barang. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang
dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang
dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan
untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah, termasuk
transfer uang di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.
Dalam pengertian belanja ini adalah termasuk honorarium dan vakasi yang
diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang
dan/atau jasa. Belanja barang terdiri dari belanja barang operasional dan non
operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, belanja badan
layanan umum, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau
pemerintah daerah.

3. Belanja Modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan
dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam
pembukuan nilai perolehan aset, seluruh pendanaan yang dibutuhkan dihitung,
termasuk perencanaan pengadaan dan pelaksanaan hingga aset tersebut siap untuk
digunakan. Aset tetap atau aset lainnya tersebut digunakan untuk operasional
kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat dan
tercatat sebagai registrasi aset kementerian negara/lembaga terkait serta bukan
untuk dijual atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Belanja modal terdiri dari
belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung
dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya,
belanja penambahan nilai aset tetap atau aset lainnya, serta belanja modal badan
layanan umum.

4. Belanja Bantuan Sosial. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer
uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna
melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan
kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

PELAKSANAAN REVIU RKA
A. Tahap Perencanaan Reviu RKA

Tahap perencanaan reviu RKA meliputi kegiatan untuk memilih dan
menentukan obyek reviu, melakukan ulasan penugasan reviu dan mempersiapkan
bahan penyusunan program kerja reviu.

1. SPI berkoordinasi dengan bagian perencanaan dengan tujuan untuk
mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan RKA.
Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan reviu
RKA yang efektif. Penyusunan tim reviu RKA dilaksanakan dengan
mempertimbangkan persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus
terpenuhi. Tim pereviu RKA disusun paling sedikit terdiri dari 1 (satu)
pengendali mutu, 1 (satu) pengendali teknis, Ketua Tim dan jumlah anggota tim
disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai dasar pelaksanaan reviu RKA, KPA
menerbitkan surat tugas reviu RKA. Surat tugas tersebut paling sedikit
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menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi
serta waktu pelaksanaan reviu RKA.

2. Pemahaman obyek reviu reviu RKA dan peraturan terkait penyusunan RKA
sebelum melakukan reviu RKA. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan
dengan memahami RKP, Renja, hasil reviu RKA sebelumnya, tugas dan fungsi
satker, penyusunan RKA serta peraturan yang terkait dengan penyusunan
perencanaan dan penganggaran.

3. Pemilihan prosedur bertujuan untuk menentukan langkah-langkah reviu RKA
yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi
dan ketersediaan sumber daya manusia.

B. Tahap Pelaksanaan Reviu RKA
Tahap pelaksanaan reviu RKA mencakup kegiatan penelaahan dokumen

perencanaan keuangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan reviu
RKA diantaranya adalah :
1. Ruang lingkup reviu RKA

a. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja dan
RKP

b. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dan pagu
anggaran

c. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain
penerapan SBM, kesesuaian jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang
dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN,
RM, SBSN, Kontrak tahun jamak dan pengalokasian anggaran yang akan
diserahkan menjadi penyertaan modal negara.

d. Kelengkapan dokumen pendukung RKA antara lain : RKA satker,
TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya

e. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN
2. Fokus reviu berdasarkan pagu anggaran

Pelaksanaan reviu RKA berdasarkan pagu anggaran difokuskan pada :
a. Rincian anggaran untuk mendanai inisiatif baru
b. Angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen

3. Fokus reviu berdasarkan alokasi anggaran
Pelaksanaan reviu berdasarkan alokasi anggaran difokuskan pada :
a. Penyesuaian RKA dengan alokasi anggaran
b. Rincian anggaran untuk mendanai inisiatif baru
c. Angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen

Reviu dilaksanakan sesuai dengan program kerja reviu yang telah ditentukan
pada tahap perencanaan dan persiapan reviu RKA. Pengembangan prosedur reviu
RKA dapat dilakukan oleh Tim Pereviu RKA sepanjang disetujui oleh pimpinan.
Hasil pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam kertas kerja dan dilakukan reviu
secara berjenjang.

C. Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA
Tahap pelaporan hasil reviu RKA pada intinya mengungkapkan tujuan dan

alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan
yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah
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dilakukan dan saran perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan. Laporan hasil
reviu disusun dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu
(LHR). Tim reviu RKA harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu
(KKR) dengan baik dan aman.

PENUTUP
Demikian Pedoman reviu RKA ini disusun untuk menjadi acuan kerja bagi

auditor SPI. Kelancaran proses reviu tergantung pada tingkat kompetensi yang
dimiliki auditor. Selain itu juga dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif
di antara auditor SPI, pemimpin satker dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran.
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Bagian Keempat
Pedoman Pemeriksaan Barang dan Jasa

PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran

Salah satu tujuan dibentuknya Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah untuk
mewujudkan tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri yang efektif, efesien,
transparan dan akuntabel. Perlu pemeriksaan preventive audit dalam satuan
pengawas internal pada perguruan tinggi keagamaan negeri, yang berdasarkan
peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern
pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 127, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4890).

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2017 tentang satuan pengawas internal pada perguruan tinggi
keagamaan negeri. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pengawasan
internal adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan internal, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara
efektif dan efesien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola
perguruan tinggi keagamaan yang baik.

Sifat dinamis yang dimiliki satuan pengawas internal adalah melaksanakan
pengawasan non akademik pada perguruan tinggi keagamaan negeri, selain itu belum
tersedianya pedoman satuan pengawas internal yang berstandarisasi ditingkat
perguruan tinggi keagamaan negeri, oleh karna itu SPI akan merumuskan dan
menerbitkan suatu Buku sebagai pedoman bagi satuan pengawas internal pada
khususnya.

B. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Buku Pedoman Satuan Pengawas

Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007

tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
8. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 2/K/I-

XIII.2/2/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan
Tertentu.
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9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

C. Ketentuan Umum
Fungsi Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tim pemeriksa.
2. Untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan PTKN dan unit

yang diperiksa atau pihak lain yang terkait.
3. Untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi antara pemeriksa dengan unit

yang diperiksa.
4. Sebagai bahan tindakan perbaikan bagi unit yang diperiksa.
5. Sebagai bahan evaluasi atas hasil pekerjaan pemeriksaan tim dan SPI.

D. Tujuan
Tujuan penyusunan buku pedoman pemeriksaan hasil pengadaan barang dan

jasa dengan tujuan tertentu adalah sebagai berikut:
1. Pedoman kerja dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. Kesamaan persepsi, memudahkan proses pelaksanaan   pemeriksaan, dan

memperoleh peningkatan kualitas pemeriksaan.

E. Sasaran dan Ruang Lingkup
Sasaran dari pelaksanaan Pedoman Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu ini

adalah Satuan Pengawas Internal (SPI) di lingkungan Perguruan Tinggi. Ruang
lingkup pedoman ini mencakup pemahaman tujuan dari penugasan, perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil audit pemeriksaan dan berfokus pada
pemeriksaan dengan tujuan tertentu berdasarkan penugasan.

F. Azas-Azas Pemeriksaan
1. Transparan

Informasi disebut transparan jika disajikan secara terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang- undangan.

2. Akuntabel
Akuntabel adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

GAMBARAN UMUM OBJEK PEMERIKSAAN
A. Gambaran Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Pemeriksaan secara intensif untuk memeriksai, menemukan, dan
mengumpulkan bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kesesuaian pokok masalah
berdasarkan kriteria.
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Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menjelaskan bahwa
pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk
memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi:
 Pemeriksaan dibidang keuangan
 Pemeriksaan investigatif
 Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern
 Pemeriksaan kinerja

B. Tahapan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa
1. Persiapan

Salah satu pencegahan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi adalah dengan cara melaksanakan tahapan awal kontrak dengan baik.
Dengan melaksanakan seluruh tahapan secara baik, dapat dilakukan mitigasi
terhadap resiko yang mungkin terjadi. Mitigasi resiko sedini mungkin adalah langkah
yang bisa lakukan agar hak dan kewajiban keperdataan Para Pihak dapat terpenuhi.
Terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak merupakan prasyarat agar Kontrak
terhindar dari sangkaan pidana atau dalam bahasa kekinian disebut kriminalisasi
kontrak.

Kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap awal Pekerjaam Konstruksi
adalah: (1) Penandatanganan Kontrak; (2) Pemeriksaan Lapangan Bersama; (3)
Penyerahan Lokasi Pekerjaan; (4) Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
Keseluruhan tahapan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari
kalender. Tulisan ini akan membatas kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap
tahapan sehingga dapat dilakukan mitigasi resiko apabila ada permasalahan yang
ditermukan pada masing-masing tahapan.

Penandatanganan Kontrak harus dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas)
hari kerja sejak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan syarat
Penyedia sudah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Pada saat penandatanganan
Kontrak, PPK harus memastikan bawa data kualifikasi yang tercantum dalam
Formulir Isian Kualifikasi Penyedia masih berlaku.

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut di atas sudah
termasuk waktu yang diperlukan PPK untuk melakukan klarifikasi keabsahan
Jaminan ke Penerbitnya. Kegagalan Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan
atau Jaminan Pelaksanaan yang tidak sah mengakibatkan Penyedia tidak berhak
menandatangani Kontrak dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Dokumen
Pengadaan.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam Penandatanganan Kontrak adalah
Para Pihak dilarang merubah substansi Dokumen Pengadaan, kecuali jangka waktu
pelaksanaan yang diperkirakan melebihi akhir tahun anggaran. Ketentuan tersebut
dibuat karena sebagian substansi dalam Dokumen Pengadaan adalah substansi yang
dipersaingkan. Apabila substansi Dokumen Pengadaan diubah, dikhawatirkan
merubah substansi hasil persaingan.

Permasalahan yang timbul dalam tahap ini bisa disebabkan oleh kedua belah
pihak apabila:
1. PPK tidak membuat Rancangan Kontrak yang jelas dan lengkap sebelum proses

pemilihan; dan/atau
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2. Penyedia tidak mencermati dengan baik Rancangan Kontrak pada saat mengikuti
proses pemilihan.

2. Persiapan Pemeriksaan
Setelah penandatanganan Kontrak, PPK dan Penyedia harus bersama-smaa

melakukan Pemeriksaan Lapangan yang akan digunakan sebagai lokasi pekerjaan.
Pemeriksaan Lapangan diperlukan karena perencanaan paket pekerjaan konstruksi
sudah dilakukan jauh hari dan sangat mungkin terjadi perubahan kondisi lapangan.
Selain hal tersebut, Pemeriksaan Lapangan juga bisa digunakan sebagai sarana
melakukan review ulang gambar perencangaan dengan kondisi lapangan sebenarnya.
Dalam pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara berlanjut, Pemeriksaan
Lapangan sangat penting untuk mengidentifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan
dalam paket sebelumnya dan pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui paket
bersangkutan.

Hasil Pemeriksaan Lapangan dituangkan dalam Berita Acara yang umumnya
diberinama Mutual Check-0 (MC-0). MC-0 akan menjadi acuan dalam menghitung
kemajuan pekerjaan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam hal hasil
Pemeriksaan Lapangan memerlukan adanya Perubahan Kontrak, maka Para Pihak
secara bersama-sama dapat melakukan pembahsan untuk menyusun Perubahan
Kontrak. Permasalahan dalam tahap berikutnya bisa timbul apabila Para Pihak tidak
melakukan Pemeriksaan Lapangan dengan benar dan yang sebenarnya. Pemeriksaan
Lapangan yang tidak benar bisa menimbulkan sengketa kontrak jika muncul
kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Setelah Para Pihak menyepakati MC-0, dengan atau tanpa Perubahan
Kontrak, PPK segera melakukan Penyerahan Lokasi Pekerjaan. Dalam penyerahan
lokasi pekerjaan hrus dipastikan bahwa tidak ada hambatan apapun, baik yang
bersifat administratif maupun fisik, dalam memasuki lokasi untuk melaksanakan
pekerjaan. Penyerahan Lokasi Pekerjaan menjadi hal penting apabila pekerjaan
dan/atau lokasi pekerjaan terkait dengan lebih dari satu instansi. Penyerahan Lokasi
Pekerjaan harus mendapatkan kesepakatan dan persetujuan seluruh instansi yang
terkait.
Dalam hal lokasi pekerjaan tidak dapat diserahkan secara keseluruhan, maka PPK
dapat menyerahkan lokasi secara bertahap. Keterlambatan dalam penyerahan lokasi
harus dinyatakan sebagai Peristiwa Kompensasi yang ditindaklanjuti dengan
perpanjangan masa pelaksanaan melalui Perubahan Kontrak.

Permasalahan yang timbul dalam tahapan ini kadang bersifat non-tenis seperti
penolakan masyarakat terhadap proyek yang akan dilaksanakan. Terhadap
permasalahan seperti itu, Para Pihak harus dapat menyikapi dan menyelesaikan
dengan baik tanpa menganggu pencapaian output yang sudah ditetapkan dalam
Kontrak.

Penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK) merupakan tahapan dimana
pekerjaan konstruksi telah siap dilaksanakan. Penerbitan SPMK memiliki makna
penting secara keperdataan, karena masa pelaksanaan dimulai pada tanggal yang
disebutkan dalam SPMK. Sejak tanggal yang disebutkan dalam SPMK, hak dan
kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pokok Perjanjian, Syarat-syarat
Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak telah efektif berlaku.
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Bagaimanapun kondisi yang terjadi, segala penyelasaian harus dilaksanakan
mengacu pada ketentuan dalam Kontrak.

3. Pelaporan
Setelah pekerjaan selesai, maka yang perlu dipersiapkan adalah surat laporan

pekerjaan selesai. Berikut ini contoh formatnya.

KOP SURAT

................,.................................2018

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pekerjaan Selesai

Kepada Yth.:
(diisi nama atasan langsung PPK)
di

………………………..

Sehubungan dengan telah selesainya Pekerjaan ........................ Tahun Anggaran ........ yang kami laksanakan dan
sesuai dengan ............................................................., bersama ini kami sampaikan dengan hormat usulan penyerahan seluruh
pekerjaan tersebut dibawah ini :

1. Nama Kegiatan: ........................................................
2. Nama Paket : ........................................................
3. Lokasi Pekerjaan : ........................................................
4. SP DIPA Nomor : ........................................................
5. Sumber Biaya : ........................................................
6. Realisasi Anggaran : ........................................................
7. Nilai Asset : ........................................................
8. Kelompok Barang : ........................................................
9. Alasan Permohonan : Karena Pekerjaan pada Tahun Anggaran 20……… telah selesai

Demikian laporan penyerahan seluruh Pekerjaan kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen

………………………………… ……………………………………
NIP : ……………………….. NIP : ………………………..

Tembusan Kepada Yth.:
1. ……………………………………………….
2. Arsip

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
A. Gambaran Umum Pengadaan
1. Proses Perencanaan RUP

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah Rencana yang berisi kegiatan dan
anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBN/APBD dari rencana
Anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya
(K/L/D/I) sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara
pembiayaan bersama (co-financing).

Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini nantinya akan mempengaruhi kapan
proses lelang Pengadaan Barang/Jasa bisa dimulai. Pemerintah diwajibkan untuk
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada
masyarakat luas.
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Permasalahan yang sering muncul adalah apakah dibenarkan jika proses
pelelangan pengadaan barang/jasa mendahului tahun anggaran. Pernyataan ini
menunjukkan derajat pemahaman terhadap proses pengadaan barang/jasa yang
memprihatinkan. Untuk itu sangatlah wajar jika pengadaan barang/jasa masih
dianggap bagian yang marginal dalam proses pembangunan.

Tujuan dari proses pengadaan barang/jasa adalah mewujudkan pembangunan
nasional secara merata, adil dan sesuai dengan kebutuhan. Dan indikator
keberhasilan pencapaian kebutuhan dalam pengadaan barang/jasa adalah dengan
memperhatikan value for money (VFM).

Dalam melangsungkan pembangunan nasional, tentunya dibutuhkan suatu
perencanaan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Oleh karenanya dibutuhkan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang nantinya mampu menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan
Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam
UU 25/2004 terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Nasional. Ditingkat daerah RKP Nasional menjadi acuan dalam menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana amanat UU 25/2004 pasal 5 ayat 3.

RKPD inilah yang nantinya dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) atau biasa disingkat menjadi KUA-PPAS. RKPD harus disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai
dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Kiranya
menjadi jelas bahwa dasar untuk memulai pengadaan barang adalah rencana
kerja/perencanaan kebutuhan. Selaras dengan ketentuan Perpres 54/2010 dan seluruh
perubahannya pasal 22 ayat (3) bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) meliputi
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I (RKBMD).
2. Menyusun dan menetapkan rencana pemganggaran untuk Pengadaan Barang dan

Jasa (RKA).
3. Menetapkan kebijakan Umum tentang pemaketan, cara Pengadaan Barang/Jasa

dan pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa.
4. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

2. Proses Seleksi Pemilihan Penyedia Barang Dan Jasa
1. E-purchasing

E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan
untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam
catalog elektronik.

2. Pengadaan Langsung
Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Üntuk pengadaan lansung dilakukan: a.
pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa
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Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau b. permintaan
penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada
Pelaku Usaha untuk pengadan langsung yang menggunakan SPK. “Pemilihan dapat
dilakukan setelah RUP diumumkan”, bunyi Pasal 50 ayat (9) Perpres ini untuk
carang/jasa yang kontrakan harus ditandatangani pada awal tahun, menurut Perpres
ini, pemilihan dapat dilaksanakan setelah :
a. Penetapan Pagu Anggaran K/L; atau
b. Persetujuan RKA Perengkat Daerah sesuai dengan ke dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Penunjukan Langsung
Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
Aturan turunannya akan lebih dipertajam di dalam Perka LKPP.
Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku
usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

4. Tender Cepat
Tender Cepat dilaksanakan dengan metode penyampaian penawaran harga

secara berulang (E-reverse Auction)
Pelaksanaan Tender Cepat dengan tahapan sebagai berikut ;
a. Persiapan Pemilihan Tender Cepat
b. Undangan
c. Penyampaian dan Pembukaan Penawaran

B. Teknis Dan Sasaran Pemeriksaan PBJ
1. Pemeriksaan RUP

Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini nantinya akan mempengaruhi kapan
proses lelang Pengadaan Barang/Jasa bisa dimulai. Pemerintah diwajibkan untuk
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada
masyarakat luas.

Permasalahan yang sering muncul adalah apakah dibenarkan jika proses
pelelangan pengadaan barang/jasa mendahului tahun anggaran. Pernyataan ini
menunjukkan derajat pemahaman terhadap proses pengadaan barang/jasa yang
memprihatinkan. Untuk itu sangatlah wajar jika pengadaan barang/jasa masih
dianggap bagian yang marginal dalam proses pembangunan. Selaras dengan
ketentuan Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya pasal 22 ayat (3) bahwa
Rencana Umum Pengadaan (RUP) meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
A. Mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I (RKBMD)
B. Menyusun dan menetapkan rencana pemganggaran untuk Pengadaan Barang dan

Jasa (RKA)
C. Menetapkan kebijakan Umum tentang pemaketan, cara Pengadaan Barang/Jasa

dan pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa.
D. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)
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2. Pemeriksaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
a. Pemilihan Pasca Kualifikasi

Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan
setelah penyampaian penewaran. Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanakan
pemilihan Penyedia sebagai berikut :
1. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk Pengadaan yang bersifat

tidak kompleks; atau
2. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan

b. Pemilihan Pra Kualifikasi
Prakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan sebelum

penyampaian penawaran. Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan
penyedia sebagai berikut ;
1. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat

kompleks;
2. Seleksi untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
3. Penunjukan Langsung

C. SPK  DAN  SPMK
1. Surat Perintah Kerja

Surat Perintah Kerja merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara
kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hokum untuk
memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perintah Kerja digunakan
untuk :
a. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000.00

(seratus juta rupiah)
b. Pengadaan Barang atau Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.

50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)

c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000.00
(dua ratus juta rupiah).

2. Surat Perintah Mulai Kerja
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah dari Pejabat

Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya/Jasa
Konsultasi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.

SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas ) hari kerja setelah
tandatangan Kontrak atau 14  hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan. Dalam
SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang
merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.

D. Pemeriksaan Pelaksanaan
Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan

Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas
atau Satuan Pengawas Internal.

Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi yang dicantumkan dalam Kontrak. Apabila dalam pemeriksaan
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hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak atau
cecat hasil pekerjaan. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia
untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan pekerjaan. Dan apabila dalam
pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, maka
Pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah
Terima.

E. Serah Terima Dan Maintainance
1. Serah Terima

Serah Terima merupakan Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan 100%
(seratus persen) dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA oleh PPK.

2. Maintainance atau Masa Pemeliharaan
Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemelharaan

sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. Setelah masa
pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.

PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
A. Laporan Hasil Pekerjaan
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan

volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alalainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh
konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang
perlu ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto
dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
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B. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
1. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai

pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat- lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.

2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan
Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia
maka penyedia dikenakan denda.

3. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi
tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk
diperpanjang.

4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

PENUTUP
Demikian pedoman Pemeriksaan Barang Dan Jasa dengan tujuan tertentu ini

disusun untuk menjadi acuan kerja bagi auditor SPI.
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Bagian Kelima
Pedoman Reviu Laporan Keuangan

PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran

Pedoman  Pelaksanaan  Reviu  atas  Laporan  Keuangan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri (LK PTKIN) dimaksudkan  sebagai  petunjuk pelaksanaan
untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu atas LKPTKIN,
serta digunakan untuk pembinaan dan peningkatan kualitas LK PTKIN.

Laporan Keuangan PTKIN atau LK tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran) adalah bentuk pertanggungjawaban PTKIN atas pelaksanaan
APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan
PTKIN tingkat UAKPA disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas
akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode akuntansi. Penyusunan dan
penyajian LKPTKIN tingkat UAKPA menjadi tanggung jawab setiap pimpinan
entitas atau pejabat yang ditunjuk.

Penyajian Laporan Keuangan PTKIN atau LK tingkat UAKPA menggunakan
basis akuntansi kas dan akrual. Basis akuntansi kas adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar. Sedangkan basis akuntansi akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis
akuntansi kas digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
sedangkan basis akuntansi akrual digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional
(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca.

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan,
dan keabsahan informasi LK PTKIN tingkat UAKPA serta pengakuan, pengukuran,
dan pelaporan transaksi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
sehingga dapat menghasilkan LK PTKIN tingkat UAKPA yang berkualitas maka
dilakukan reviu terhadap Laporan Keuangan PTKIN tingkat UAKPA oleh Satuan
Pengawasan Internal PTKIN pada Kementerian Agama.

Hasil reviu atas Laporan Keuangan PTKIN dituangkan dalam Pernyataan
Telah Direviu yang akan dilampirkan padaLKPTKIN semesteran dan tahunan.
Pedoman Pelaksanaan Reviu atas LK PTKIN ini menguraikan kegiatan yang perlu
dilakukan pada tiap tahapan reviu, termasuk di dalamnya prosedur reviu yang berisi
serangkaian langkah yang dilaksanakan oleh pereviu dalam menelaah
penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK PTKIN tingkat UAKPA.

B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang

perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah;
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi   dan   Pelaporan   Keuangan Pemerintah Pusat;

7. Peraturan  Menteri  Keuangan   Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar
Reviu Laporan Keuangan kementerian Negara/Lembaga;

8. Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  217/PMK.05/2015 tentang PSAP
Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan
Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan
Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Kementerian Agama;

10. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-287/PB/ 2016
tentang Tatacara Review Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

C.Tujuan Reviu
Adapun  tujuan  dari  penyusunan pedoman  reviu  Laporan Keuangan

PTKIN  ini adalah:
1. Memberikan  keyakinan  terbatas  mengenai  akurasi, keandalan,dan  keabsahan

informasi  LK  PTKIN  serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi
sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sehingga dapat
menghasilkan LK PTKIN  yang berkualitas

2. Menjamin membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian
Laporan Keuangan PTKIN; dan reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan
opini sebagaimana dalam audit.

D. Sasaran danRuang Lingkup Reviu
Sasaran dari pelaksanaan pedoman reviu Laporan Keuangan PTKIN ini

adalah SPI (Satuan Pemeriksaan Intern) di lingkungan PTKIN Kementerian Agama.
Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas kesesuaian proses penyelenggaraan
akuntansi dan penyajian LK PTKIN, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan
dokumen   sumber. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem
pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas
respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

E. Waktu Pelaksanaan
Reviu dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan LK atau sepanjang

pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK semesteran dan tahunan dan tidak
menunggu setelah LK selesai disusun. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan
waktu batas akhir penyusunan LK PTKIN dengan waktu pelaksanaan reviu, sehingga
diharapkan satuan pemeriksaan intern PTKIN Kementerian Agama memiliki cukup
waktu untuk dapat membantu menghasilkan LK PTKIN yang berkualitas.



52

PEDOMAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL IAIN KENDARI
Pedoman Reviu Laporan Keuangan

F. Kompetensi Pereviu
1.Kemahiran Profesional (Due ProfessionalCare);

Dalam melaksanakan reviu laporan keuangan perlunya menerapkan prinsip
kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan,  serta berpedoman kepada aturan
perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung
dan menjamin efektivitas reviu atas LK-PTKIN. Dengan tujuan reviu atas
LKPTKIN, maka tim reviu secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi
sebagai berikut:
a. Menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
b. Menguasai Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan (Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN);
c. Memahami proses bisnis atau  kegiatan pokok unit akuntansi yang direviu;
d. Menguasai dasar-dasarAudit;
e. Menguasai teknik komunikasi;dan
f. Memahami analisis basis data

2. Objektivitas (Objectivity)
Pereviu harus bersikap obyektif dalam melaksanakan reviu laporan

keuangan serta dalam menilai fakta. Objektivitas mensyaratkan untuk tidak
mendasarkan pertimbangannya kepada pihak lain menyangkut permasalahan reviu
laporan keuangan. Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar pereviu melaksanakan
reviu dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pereviu harus membuat
penilaian seimbangatas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh
kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

3. Kerahasiaan(confidentiality)
Pereviu menjaga kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh

selama pelaksanaan reviu laporan keuangan.

G. Keyakinan Terbatas Hasil Reviu
Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam reviu meliputi keyakinan

mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LKPTKIN serta
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP dengan menilai
penyajian akun-akun dalam LK berdasarkan SAP.

GAMBARAN OBYEKLAPORAN KEUANGAN PTKIN
A. TujuanLaporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan PTKIN adalah:
1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi, serta perubahan sumber daya ekonomi,kewajiban danekuitas
PTKINsebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya ekonomi.

3. Menyediakan   informasi   mengenai   jumlah   sumber   daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai.

4. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh.
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5. Menyediakan   informasi   mengenai cara   PTKIN   mendanai aktifitasnya
dan memenuhi kebutuhan kasnya.

6. Menyediakan  informasi  mengenai  potensi  untuk  membiayai
penyelenggaraan kegiatan PTKIN.

B. Komponen Laporan Keuangan
Komponen Laporan Keuangan PTKIN (LK PTKIN) berdasarkan SAP

mencakup:
1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai anggaran dan realisasi anggaran secara menyeluruh yang
menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disusun dan disepakati
dalam dokumen pelaksanaan anggaran

2. Laporan Operasional
Laporan operasional (LO) menyajikan informasitentang seluruh kegiatan
operasional PTKIN mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
ekonomi yang dikelola PTKIN.

3. Neraca
Neraca menyediakan informasi tentang posisi keuangan meliputi aset,
kewajiban dan ekuitas danapada tanggal tertentu.

4. Laporan Perubahan Ekuitas
LaporanPerubahan Ekuitasmenyajikaninformasi mengenaikenaikan atau
penurunan   ekuitas tahun  pelaporan  dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kasmenyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kasdan setara kas selama periode akuntansisertasaldo kas
dansetara kas padatanggal pelaporan.

6. Catatan Atas Laporan Keuangan
Tujuan utama Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah memberikan
penjelasan dan analisis atas informasi yang adadi LRA,  Laporan
Operasional,  Laporan  Perubahan   Ekuitas, Neraca,Laporan Arus Kas dan
informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan
pemahaman yang komprehensif atas LK PTKIN.

TAHAPAN REVIULAPORAN KEUANGAN
A. TahapanPerencanaan Reviu

Tahapan perencanaan reviu diawali dengan melakukan koordinasi yang
secara intensif dengan Pimpinan PTKINdan Inspektorat Jenderal Kementerian
Agama Republik Indonesia untuk membangun komitmen bersama guna
menghasilkan Laporan Keuangan PTKIN.

Koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan
dengan LK PTKIN, termasuk di dalamnya pendalaman temuan beserta tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK atas LK PTKIN periode sebelumnya. Melalui koordinasi
tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan perencanaan reviu yang efektifuntuk
menentukan objek reviu dan akun-akun signifikan yang akan direviu.
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Tahapan perencanaan reviu selanjutnya merupakan aktivitas perencanaan
reviu individual  yang meliputi  penyusunan  tim reviu, pemahaman objek reviu,
pemahaman obyek reviu dan pemilihan prosedur reviu berbasis risiko yang akan
digunakan.

Penyusunan tim reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan
kompetensi yangsecara kolektif harus terpenuhi. Tim reviu (Pereviu) sekurang-
kurangnya terdiri dan 2 (dua) orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan KetuaTim(KT),
serta  apabila  diperlukan dilengkapi  dengan  Pengendali Teknis (PT) dan
Pengendali Mutu (PM) untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas LK
PTKIN.

Sebagai dasar pelaksanaan penugasan reviu atas LK PTKIN maka pimpinan
PTKIN membuat dan menandatangani Surat Tugas Reviu, Surat Tugas Reviu
sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas (pimpinan PTKIN) dan
susunan Tim, tujuan, ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan reviu
(format terlampir).

Penyeleksian dan penentuan objek reviu dilakukan dengan menggunakan
kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:
a. Materialitas.

LK PTKIN yang mempunyai saldo akun Laporan Realisasi Anggaran  (LRA),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), atau Neraca yang
relatif besar, yang tercermin dalam data LK PTKIN periode pelaporan
sebelumnya.

b. Kepatuhan Penyampaian LK PTKIN dan Kualitas LK PTKIN.
PTKIN yang tidak mematuhi batas waktu penyampaian LK PTKIN   dan/atau unit
akuntansi yang LKPTKIN-nya tidak disusun berdasarkan saldo dan tidak
disajikan sesuai dengan SAP, meski memenuhi batas waktu penyampaian LK
PTKIN .

c. Signifikansi.
PTKINyang menghadapi permasalahan LK PTKIN  yang signifikan yang antara
lain tercermin dalam hasil audit BPK atas LK PTKIN  dan/atau hasil reviu
sebelumnya.

d. Ketersediaan Sumber Daya.
Penentuan objek yang akan direviu disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya
pereviu.

Pemahaman atas objek reviu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
mengenai proses bisnis dan penyelenggaraan akuntansi pada PTKIN yang
bersangkutan. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan memahami:
a. LK PTKINTriwulanan/Semesteran/Tahunan untuk periode berjalan atau periode

sebelumnya.
b. Hasil reviu dan/atau audit atas LK PTKINsebelumnya.
c. Bagan organisasiPTKIN, khususnya unit organisasi yang menangani pengelolaan

BMN dan penyelenggaraan akuntansi, termasuk   pemahaman   atas  kompetensi
pegawai  yang bertugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan
BMN.

d. Peraturan    dan    ketentuan    yang    berkaitan    dengan penyelenggaraan
kegiatan operasional PTKIN.

e. StandarAkuntansiPemerintahan,KebijakanAkuntansi,dan
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Sistem Akuntansi instansi beserta aturan terkait lainnya. Pemilihan prosedur
reviu dimaksudkan untuk menentukan langkah-langkah  reviu  yang  tepat, dengan
mempertimbangkan pada:
a. Pertimbangan  dan  justifikasi  pereviu  berkaitan  dengan penyelenggaraan

akuntansi  dan  akun  yang  akan  direviu, yaitu:
1) ApakahpenyelenggaraanakuntansiatauakunLRA,LO, LPE, Neraca, dan segmen

dalam CaLK yang akan direviu.
2) Apakah  semua akun  (baik  LRA,  LO,  LPE, LAK maupun Neraca) atau

akuntertentu saja (baik LRA, LO, LPE,LAK maupun Neraca) yang akan
direviu. Penentuan akun LRA dan/atau  Neracayang  akan  direviu, dapat
didasarkan pada:
 Nilai (besar atau kecilnya) saldo akun;
 Potensi kesalahan  dalam  penyajian  akun  sesuai  SAP, yang tercermin

dalam hasil audit BPK atas LK PTKIN dan/atau hasil reviu sebelumnya atas
LK PTKIN;

3) Apakah semua segmen CaLK atau segmen tertentu CaLK saja yang akan
direviu;

4) Apakah semua rangkaian aktivitas penyelenggaraan akuntansi atau aktivitas
penyelenggaraan akuntansi tertentu saja yang akan direviu. Penentuan aktivitas
penyelenggaraan akuntansi yang akan direviu, dapat didasarkan pada:
 Pertimbangan kompetensi pegawai yang bertugas menangani

penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan BMN;
 Pemahamanatasalurkerjapenyelenggaraanakuntansi dan pelaporan BMN;
 Kelemahanpenyelenggaraanakuntansiyangsignifikan, yang tercermin

dalam hasil audit BPK atas LK PTKIN dan/atau hasil reviu sebelumnya
atas LK PTKIN

b. Rencana penggunaanalat bantu berbasis komputer dalam pelaksanaan reviu.

B. Tahapan Pelaksanaan Reviu
Kegiatan yang tercakup pada tahap ini meliputi:

1. Pengumpulan Data dan/atau Informasi
Pereviu perlu mempertimbangkan metode pengumpulan data dan/atau  informasi
yang efektif untuk mendukung pelaksanaan reviu secara optimal. Aktivitas
pengumpulan data dan/atau informasi dapat dilakukan dengan meminta para
penanggungjawab dan/ataupetugas akuntansi pada PTKIN untuk terlebih dahulu
menyiapkan dan membawa data dan/atau informasi yang diperlukan oleh pereviu.

2. Penelaahan  Penyelenggaraan  Akuntansi  dan  Laporan Keuangan
Dalam tahapan ini, pereviu melakukan penelaahan atas penyelenggaraan
akuntansi dan LKPTKIN.Penelaahan dilaksanakan dengan menggunakan
kerangka sebagai berikut:
a. Langkah-langkah reviu untuk seluruh akun LK PTKIN;
b. Langkah-langkah reviu per akun LK PTKIN, yang berisi:

1) Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan,
pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP dan terpenuhinya
akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi dalam LK PTKIN;

2) Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu akun LK PTKIN;
3) Langkah-langkah reviu akun LK PTKIN; dan
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4) Prinsip dasarreviu, yaitu apabila pereviu menemukan kelemahan dalam
penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK
PTKIN , maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan
tersebut secara berjenjang.

3. Penyusunan Kertas Kerja Reviu
Penyusunan Kertas Kerja Reviu sebagai bagian dan pertanggungjawaban dan
dokumentasi pelaksanaan reviuatas LK PTKIN, maka previu harus menyusun
Kertas Kerja Reviu (KKR), untuk menjelaskan mengenai:
a. Pihak yang melakukan reviu (Tim yang ditugaskan oleh Pimpinan PTKIN);
b. Aktivitas penyelenggaraanakuntansi dan komponen LK PTKIN  (LRA, LO,

LPE,LAK, Neraca, CaLK) yang direviu;
c. Asersi (pernyataan pimpinan PTKIN, bahwa Laporan Keuangan telah disusun

berdasarkan SAIBA dan telah disajikan sesuai dengan SAP) yang dinilai dan
langkah- langkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai asersi; dan

d. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan/catatan pereviu.
Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas LKPTKIN, maka

KKR yang disusun oleh Anggota Tim (AT) harus direviu oleh Ketua Tim (KT),
untuk selanjutnya disetujui oleh Pengendali Teknis (PT) apabila diperlukan. Reviu
dan persetujuan atas KKR  dibuktikan  dengan  membubuhkan inisial, paraf/tanda
tangan dan tanggal saat KKR tersebut direviu dan disetujui.

Penyusunan KKR dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan reviu. KKR
harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik, untuk kepentingan   penelusuran
kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LKPTKIN berikutnya (format
terlampir).

C. Prosedur Reviu
Prosedur reviu berisi serangkaian langkah yang dilaksanakan oleh pereviu

dalam menelaah penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK PTKIN.
1.Prosedur Reviu Laporan Realisasi Anggaran PTKIN

Prosedur reviu LRA PTKIN tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran) bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran,
dan pelaporan akun LRA telah sesuai dengan SAPserta akurasi, kehandalan dan
keabsahan LRA telah terpenuhi (format terlampir). Prosedur reviu LRA PTKIN
disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:
a. Langkah-langkah reviu untuk seluruh akun LRA;
b. Langkah-langkah reviu per akun LRA, yang berisi:

1) Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan,
pengukuran, danpelaporanakun dengan SAP serta terpenuhinya akurasi
kehandalan dan keabsahan informasi dalam LRA;

2) Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu akun LRA;
3) Langkah-langkah reviu akun LRA, dan
4) Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi

keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan (termasuk  keterlambatan
dalam penyampaian LK PTKIN), maka pereviu bersama-sama dengan unit
akuntansi PTKIN harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas
kelemahan dan/atau kesalahan tersebut.
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2.Prosedur Reviu Laporan Operasional PTKIN
Prosedur reviu Laporan Operasional (LO) PTKIN tingkat UAKPA bertujuan

untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun LO telah
sesuai dengan SAP sertaakurasi, kehandalan dan keabsahan LO telah terpenuhi
(format terlampir).

Prosedur reviu LO UAKPA disusun dengan menggunakan kerangka sebagai
berikut:
a. Langkah-langkah reviu untuk seluruh akun LO;
b. Langkah-langkah reviu per akun LO, yang berisi:

1) Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan,
pengukuran, dan  pelaporan akun dengan SAP serta terpenuhinya   akurasi,
kehandalan dan keabsahan informasi dalam LO;

2) Dokumen yangdiperlukan untuk kepentingan reviu akun LO;
3) Langkah-langkah reviu akun LO; dan
4) Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi

keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan (termasuk keterlambatan
dalam penyampaian LK PTKIN), maka pereviu bersama- sama dengan Unit
akuntansi PTKIN harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas
kelemahan dan/atau kesalahan tersebut.

3. Prosedur Reviu Laporan Perubahan Ekuitas PTKIN
Prosedur reviu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) PTKIN tingkat UAKPA

bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun
LPE telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LPE telah
terpenuhi (format terlampir).

Prosedur dan langkah-langkah reviu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
PTKIN  tingkat UAKPA disusun dengan menggunakan langkah-langkah untuk
seluruh akun LPE sebagai berikut:
a. Tujuan   prosedur   reviu,   yaitu   untuk   memastikan kesesuaian pengakuan,

pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP serta terpenuhinya akurasi,
kehandalan dan keabsahan informasi dalam LPE;

b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu akun LPE;
c. Langkah-langkah reviu akun LPE; dan
d. Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi

keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan (termasuk  keterlambatan
dalam penyampaian LK PTKIN), maka pereviu bersama-sama dengan unit
akuntansi PTKIN harussegera melakukan perbaikandan/atau koreksi atas
kelemahan dan/atau kesalahan tersebut.

4.Prosedur Reviu Neraca PTKIN
Prosedur  reviu  Neraca  PTKIN  tingkat UAKPA bertujuan untuk

memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporanakun Neraca telah sesuai
dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan Neraca telah terpenuhi (format
terlampir).

Prosedur reviu Neraca PTKIN tingkat UAKPA disusun dengan menggunakan
kerangka sebagai berikut:

a. Langkah-langkah reviu untuk seluruh akun Neraca;
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b. Langkah-langkah reviu per akun Neraca, yang berisi:
1) Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan,

pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP serta terpenuhinya akurasi,
kehandalan dan keabsahan informasi dalam Neraca;

2) Dokumen  yang  diperlukan  untuk kepentingan  reviu akun Neraca;
3) Langkah-langkah reviu akun Neraca; dan
4) Prinsip  dasar  reviu,  yaitu  jika  ditemukan kesalahan dalam mencatat

transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan (termasuk
keterlambatan dalam penyampaian LK PTKIN), maka pereviubersama- sama
dengan  Unit  akuntansi  PTKIN  harus  segera melakukan perbaikan dan/atau
koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut.

5. Prosedur Reviu Laporan Arus Kas PTKIN
Prosedur reviu Laporan Arus Kas PTKIN tingkat UAKPA bertujuan  untuk

memastikan bahwa  aspek  formal  Laporan Arus Kas PTKIN telah terpenuhi
(format terlampir). Prosedur reviu Laporan Arus Kas PTKIN tingkat UAKPA
disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:
a. Tujuan    prosedur   reviu,    yaitu   untuk    memastikan terpenuhinya aspek

formal LK PTKIN tingkat UAKPA dan penyusunan laporan arus kas PTKIN
tingkat UAKPA;

b. Dokumen  yang diperlukan  untuk  kepentingan  reviu Laporan Arus Kas CaLK
PTKIN tingkat UAKPA;

c. Langkah-langkah reviu klasifikasi Laporan Arus Kas CaLK dan Lampiran LK
PTKIN tingkat UAKPA;dan

d. Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam penyajian Laporan Arus
Kas, maka pereviu bersama-sama dengan unitakuntansi PTKIN harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan
tersebut.

6. Prosedur Reviu Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dan Lampiran
LK PTKIN Tingkat UAKPA

Prosedur reviu CaLK dan Lampiran LKPTKIN tingkat UAKPA bertujuan
untuk memastikan bahwa aspek formal LK UAKPA dan kecukupan pengungkapan
informasi dalam CaLK PTKIN telah terpenuhi (format terlampir).

Prosedur reviu CaLK dan Lampiran LKPTKIN tingkat UAKPA disusun
dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:
a. Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya aspek formal LK

PTKIN tingkat UAKPA dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK
PTKIN tingkat UAKPA;

b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu CaLK dan Lampiran LK
PTKIN tingkat UAKPA;

c. Langkah-langkah reviu segmen CaLK dan Lampiran LK PTKIN tingkat UAKPA;
dan

d. Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau ketidaklengkapan
pengungkapan informasi keuangan, maka pereviu bersama-sama dengan unit
akuntansi PTKIN harus segera melakukan  perbaikan  dan/atau  koreksi  atas
kelemahan dan/atau kesalahan tersebut.
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PELAPORAN
A.  Laporan Hasil Reviu

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada
pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan
prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah
perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran
perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Laporan tersebut merupakan dasar
penyusunan Pernyataan Telah Direviu.

B. Bentuk Pelaporan Hasil Reviu
Pelaporan reviu atas Laporan Keuangan PTKIN disajikan dalam bentuk:

1. Catatan Hasil Reviu (CHR)
Dalam hal pereviu menyimpulkan terdapat penyusunan LK PTKIN yang

belum diselenggarakan berdasarkan SAI dan/atau penyajian LKPTKIN belum sesuai
dengan SAP, maka pereviu harus membuat Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada
PTKIN yang terkait (format terlampir).
Hal-hal yang harus diuraikan dalam CHR antara lain adalah:
a. Penyelenggaraan   akuntansi   yang   harus   diperbaiki dan/atau LKPTKIN (LRA,

LO, LPE, Neraca, CaLK) yang harus dikoreksi.
b. Permasalahan yang dihadapi oleh PTKIN dalam penyusunan LK PTKIN

berdasarkan SAI  dan/atau penyajian LK PTKIN sesuai SAP.
c. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disepakati oleh pereviu dan PTKIN

dan telah atau akan dilakukan oleh PTKIN.
d. Tindakan  perbaikan dan/atau  koreksi yangdisarankan oleh pereviu tetapi tidak

disepakati dan dilaksanakan oleh PTKIN.
Dalam hal PTKIN belum atau belum selesai melakukan perbaikan dan/atau

koreksi yang tertuang dalam CHR, baik yang disepakati ataupun tidak, sampai
dengan menjelang batas waktu penyampaian LK PTKIN, maka koreksi dan/atau
perbaikan yang belum dilaksanakan tersebut dituangkan dalam paragraf penjelasan
Pernyataan Telah Direviu.

2. Ikhtisar Hasil Reviu (IHR)
Untuk memudahkan pengguna hasil reviu dalam memahami hasil reviu yang

berkaitan dengan penyajian LK PTKIN, pereviu menyusun IHR yang berisi tabulasi
tiap akun yang menggambarkan nilai akun sebelum koreksi, usulan koreksi dan nilai
sesudah koreksi. Usulan koreksi dalam IHR mencakup seluruhusulan koreksi, yang
ditemukan pada unit akuntansi PTKIN bersangkutan (format terlampir).

3.Laporan Hasil Reviu (LHR)
Laporan ini disusun sebagai gabungan CHR (Catatan Hasil Reviu) dan IHR

(Ikhtisar Hasil Reviu) atas Laporan Keuangan PTKIN. Tujuan penyusunan LHR
adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil reviu yang dilakukan
(format terlampir).

Laporan hasil reviu merupakan dasar bagi SPI (Satuan Pengawas Intern)
PTKIN untuk membuat  “Pernyataan Telah Direviu”, yang antara lain menyatakan
bahwa (format terlampir):
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a. Reviu telah dilakukan atas Laporan Keuangan PTKIN berupa  LRA, LO, LPE,
LAK Neraca, dan  CaLK  untuk periode yang berakhir pada tanggal pelaporan
keuangan;

b. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;

c. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian
manajemen PTKIN.

d. Tujuan   reviu   adalah   untuk   memberikan   keyakinan terbatas mengenal
akurasi, kehandalan, dan keabsahan informasi LKPTKIN   serta pengakuan,
pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Pimpinan
PTKIN;

e. Ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang
dilakukan;

f. Simpulan reviu yaitu apakah LKPTKIN telah atau belum disajikan sesuai dengan
SAP, dan

g. Paragraf penjelas (apabila diperlukan), yang menguraikan perbaikan
penyelenggaraan akuntansi dan/atau koreksi penyajian LK PTKIN  yang belum
atau belum selesai dilakukan oleh PTKIN.

PENUTUP
Laporan Keuangan PTKIN atau LK tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran) adalah bentuk pertanggungjawaban PTKIN atas pelaksanaan
APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk memberikan
keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK
PTKIN tingkat UAKPA serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai
dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat menghasilkan LK
PTKIN tingkat UAKPA yang berkualitas maka dilakukan reviu terhadap Laporan
Keuangan PTKIN tingkat UAKPA oleh Satuan Pengawasan Internal. Karenanya
diperlukan Pedoman  Pelaksanaan  Reviu  atas  Laporan  Keuangan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri (LK PTKIN) sebagai  petunjuk pelaksanaan untuk
merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu atas LKPTKIN, serta
digunakan untuk pembinaan dan peningkatan kualitas LK PTKIN.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. FORMULIR SURAT TUGAS SPI PTKIN

KEMENTERIAN  AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3182081 Fax (0401) 3193710

SURAT TUGAS
Nomor: .......................................

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan ini menugaskan kepada
nama-nama yang tercantum di bawah ini:

№ Nama NIP Peran
1 AT/KT/PT/PM [pilih salah

satu]2 AT/KT/PT/PM [pilih salah
satu]3 AT/KT/PT/PM [pilih salah
satu]4 AT/KT/PT/PM [pilih salah
satu]

untuk melaksanakan reviuatas Laporan Keuangan Institut Agama Islam Negeri
Kendari untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2018. Reviu
dimaksud  ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian,
dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kementerian
Agama.

Ruang lingkup reviu adalah pengelolaan atas Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) Laporan Operasional (LO),  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
LaporanArusKas (LAK), Neraca, dan Catatan atas Laporan  Keuangan (CaLK) serta
proses pelaporan keuangan.

Reviu dilaksanakan selama….(…….) hari, mulai tanggal [tanggal mulai)
sampai dengan tanggal [tanggal selesai].

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kendari, 18 November 2018

Rektor

Nama Terang
NIP...........................................
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LAMPIRAN 2. FORMULIR KERTAS KERJA REVIU (KKR) PTKIN

KementerianAgamaRepublikIndonesia
[NamaPTKIN]
SatuanPemeriksaanIntern

No.IndeksKKR [1]
Disusunoleh/Tanggal [2]
Direviuoleh/Tanggal [3]
Disetujuioleh/Tanggal [4]

UAPA  KementerianAgama[5]

UAPPA-El  DirektoratJenderalPendidikanIslam[6]

UAPPA-W  KanwilKementerianAgamaProvinsi[7]

UAKPA  NamaPTKIN[8]

KomponenLK             [9]  LRA  LO  LPE

 Neraca  CaLK

Akun/Segmen
Penyelenggaraan
Akuntansi

[11]

Langkah-langkahReviu
[11]

Hasil PelaksanaanLangkah-langkahReviu(DaftarKKR
Pendukung)

No.IndeksKKR

[12] [13]

Simpulan
[14]

Komentar
[15]

PetunjukPengisian:
[1.] Diisi dengan Nomor Indeks KKR.
[2.] Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan.
[3.] Diisi dengan nama pereviu KKR dan tanggal pelaksanaan reviu.
[4.] Diisi dengan nama pengendali teknis tim reviu (yang berwenang menyetujui).
[5.] Diisi dengan namaUnit Akuntansi Pengguna Anggaran(UAPA).
[6.] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon1 (UAPPA-El).
[7.] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW)
[8.] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang direviu.
[9.] Dicontreng Laporan Keuangan yang direviu.
[10.] Diisi dengan akun yang menjadi ruang lingkup KKR.
[11.] Diisi dengan langkah-langkah reviu yang dipilih.
[12.] Diisi dengan judul KKR Pendukung untuk tiap langkah reviu.
[13.] Diisi dengan Nomor Indeks KKR Pendukung.
[14.] Diisi dengan Kesimpulan atas pelaksanaan langkah-langkah reviu.
[15.] Diisi dengan Komentar-komentar dari Pereviu KKR atau pemberi persetujuan KKR.
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LAMPIRAN 3. FORMULIR CATATAN HASIL REVIU (CHR)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

Kementerian Agama Republik Indonesia
Institut Agama Islam Negeri Kendari
Satuan Pengawas Internal

Disusun
oleh/Tanggal

[1]

Direviu
oleh/Tanggal

[2]

Disetujui
oleh/Tanggal

[3]

UAPA  [4]

UAPPA-El  [5]

UAPPA-W  [6]

UAKPA  [7]

UraianCatatanHasilReviu IndeksKKR
PenyelenggaraanAkuntansi

[8] [9]
PenyajianLK:
A.  LRA

[10] [11]

B.  LO
[12] [13]

C.  LPE
[14] [15]

D. Neraca
[16] [17]

E. CaLK
[18] [19]

Koreksi/Perbaikanyang BelumDilakukan/TidakDilakukan
[20]

[21]
[22]
[23]
[24]

[25]
[26]
[27]
[28]
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Petunjuk Pengisian:
[1] Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan.
[2] Diisi dengan nama pereviu KKR dan tanggal pelaksanaa nreviu.
[3] Diisi dengan nama pengendali teknis tim reviu (yang berwenang menyetujui).
[4] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).
[5] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselonl (UAPPA-El).
[6] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).
[7] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang direviu.
[8] Diisi dengancatatan hasil reviu atas penyelenggaraan akuntansi berupa temuan reviu dan usulan

perbaikan yang diberikan.
[9] Diisi dengan indeks KKR akun yang diberikan catatan hasil reviu.
[10] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LRA berupa temuan reviu dan usulan perbaikan

yang diberikan untuk tiap akun.
[11] Diisi dengan indeks KKR akun LRA yang diberikan catatan hasil reviu.
[12] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LO berupa temuan reviu dan usulan perbaikan

yang diberikan untuk tiap akun.
[13] Diisi dengan indeks KKR akun LO yang diberikan catatan hasil reviu
[14] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LPE berupa temuan reviu dan usulan perbaikan

yang diberikan untuk tiap akun.
[15] Diisi dengan indeks KKR akun LPE yang diberikan catatan hasil reviu.
[16] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian Neraca berupa temuan reviu dan usulan perbaikan

yang diberikan untuk tiap akun.
[17] Diisi dengan indeks KKR akun Neraca yang diberikan catatan hasil reviu.
[18] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian CaLK berupa temuan reviu dan usulan perbaikan

yang diberikan untuk tiap akun.
[19] Diisi dengan indeks KKR CaLK yang diberikan catatan hasil reviu.
[20] Diisi dengan koreksi/perbaikan yang belum dilakukan atau tidak disetujui oleh unit akuntansi

berdasarkan usulan dari pereviu.
[21] Diisi dengan tanggal penyusunan CHR.
[22] Diisi dengan nama peran dalam tim reviu yang menandatangani CHR.
[23] Diisi dengan nama Ketua Tim atau Pengendali Teknis yang menandatangani CHR.
[24] Diisi dengan nomor induk pegawai Ketua Tim atau Pengendali Teknis yang menandatangani

CHR.
[25] Diisi dengan tanggal penandatanganan CHR oleh pejabat penanggungjawab unit akuntansi.
[26] Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab unit akuntansi yang menandatangani CHR.
[27] Diisi dengan  nama pejabat penanggung jawab unit akuntansi yang menandatangani CHR.
[28] Diisi dengan nomor induk pegawai pejabat penanggung jawab unit akuntansi yang

menandatangani CHR
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LAMPIRAN 4. FORMULIR IKHTISAR HASIL REVIU (IHR) LKPTKIN

Kementerian Agama Republik Indonesia
Institut Agama Islam Negeri Kendari
Satuan Pengawas Internal

Disusun
oleh/Tanggal

[1]

Direviu oleh/Tanggal [2]

Disetujui
oleh/Tanggal

[3]

UAPA  [4] Kementerian Agama Republik Indonesia

UAPPA-El  [5] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

UAPPA-W  [6] Kanwil Kementerian Agama Provinsi

UAKPA  [7] Institut Agama Islam Negeri Kendari

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

№ NamaAkun
Sebelum

Reviu(Rp.)

Usulan
Koreksi

(Rp.)

StatusKoreksi Setelah
Usulan Koreksi

HasilReviu
(Rp)

Sudah
dikoreksi

(Rp.)

Belum
dikoreksi

(Rp.)

[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
A Penerimaan Negara dan

Hibah
xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx

1 Penerimaan
Pajak

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx

2 Penerimaan
Negara Bukan
Pajak

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.

B Belanja
1 Belanja

Pegawai
xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx

2 Belanja
Barang

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx

3 Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Operasional (LO)

№ NamaAkun
Sebelum

Reviu
(Rp.)

Usulan
Koreksi

(Rp.)

StatusKoreksi Setelah
Usulan Koreksi
HasilReviu (Rp)Sudah

dikoreksi
(Rp.)

Belum
dikoreksi

(Rp.)

[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
A Pendapatan

Operasional
xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx

1 Pendapatan xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx
Perpajakan

2 Pendapatan
Negara Bukan Pajak

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx
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B Beban
Operasional

1 BebanPegawai xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx
2 Beban

Persediaan
xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx

3 Beban Barang dan
Jasa

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx

4 Beban
Pemeliharaan

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx

5 Beban Perjalanan
Dinas

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx

6 Beban Penyusutan
dan Amortisasi

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx

7 Beban Penyisihan
PiutangTak Tertagih

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx

C Kegiatan Non
Operasional

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx

1 Surplus/ (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx

2 Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx

3 Bebandari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx

D PosLuarBiasa xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx
1 Beban Luar Biasa xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

№ Nama Akun
Sebelum

Reviu (Rp.)

Usulan
Koreksi

(Rp.)

StatusKoreksi
Setelah

Usulan Koreksi
Hasil Reviu

(Rp)

Sudah
dikoreksi

(Rp.)

Belum
dikoreksi

(Rp.)

[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

1 EkuitasAwal xxx.xxx.xx xxx.xx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xx

2 SurplusLaporan
Operasional

xxx.xxx.xx xxx.xx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xx

3 DampakKumulatif
Perubahan(Total
Koreksi)
Kebijakan/kesalaha n
Mendasar

xxx.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xxx

Koreksi Nilai
Persediaan
Selisih Revaluasi
AsetTetap
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Koreks iNilai Aset
Tetapnon
Revaluasi

4 Transaksi Antar Entitas
(Surplus+ Dampak
Kumulatif)

xxx.xxx.xx xxx.xx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xx

5 Kenaikan/Penurunan
Ekuitas

xxx.xxx.xx xxx.xx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xx

6 EkuitasAkhir xxx.xxx.xx xxx.xx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx.xx

Ikhtisar Hasil Reviu Neraca
[1] Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan.
[2] Diisi dengan nama pereviu KKR dan tanggal pelaksanaan reviu.
[3] Diisi dengan nama pengendali teknis tim reviu (yang berwenang menyetujui).
[4] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).
[5] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselonl (UAPPA-El).
[6] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).
[7] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang direviu.
[8] Diisi dengan Nomor Urut.
[9] Diisi dengan nama akun LK.
[10] Diisi dengan nilai akun sebelum koreksi.
[11] Diisi dengan usulan nilai koreksi hasil reviu, termasuk nilai koreksi bawaan dari unit akuntansi

tingkat dibawahnya.
[12] Diisi dengan nilai koreksi yang telah dilakukan oleh unit akuntansi.
[13] Diisi dengan nilai koreksi yang belum dilakukan oleh unit akuntansi.
[14] Diisi dengan nilai akun seharusnya setelah koreksi.
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LAMPIRAN 5. FORMULIR LAPORAN HASIL REVIU (LHR) LKPTKIN

KEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2018

No. LHR:[ ... .. . .. . .... . .. .. . .] Tanggal [ ... .. .. . .... .. . .. .. . .. . .. . . ..]

DAFTARISI

1. Ringkasan Eksekutif
2. Dasar Hukum
3. Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu
4. Metodologi Reviu
5. Gambaran Umum Objek Reviu
6. Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran
7. Hasil Reviu atas Laporan Operasional
8. Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Ekuitas
9. Hasil Reviu atas Laporan Arus Kas
10. Hasil Reviu atas Neraca
11. Hasil Reviu atas CaLK dan Lampiran LK
12. Hal-hal Lain yang Perlu Diungkapkan
13. Apresiasi
DaftarLampiran:
I. Catatan Hasil Reviu (CHR)
II.Ikhtisar Hasil Reviu (IHR)

Halaman
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1. Ringkasan Eksekutif: Berisi mengenai ringkasan umum Laporan Hasil Reviu

Satuan Pengawas Internal IAIN Kendari telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan
(LK) IAIN Kendari untuk tahun anggaran 2018 berupa Neraca per tanggal
[TanggalNeraca], Laporan RealisasiAnggaran, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir
pada tanggal tersebut. IAIN Kendari sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA).
Reviu ditujukan untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan
penyajian LK IAIN Kendari, dan(2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi LK IAIN Kendari serta  pengakuan, pengukuran,
dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada PimpinanLembaga, sehingga dapat
menghasilkan LK IAIN Kendari yang berkualitas.
Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian
LaporanKeuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber
yang diperlukan pada IAIN Kendari. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan
serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka-angka Laporan Keuangan kecatatan
akuntansi dan dokumen sumber, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan,
pencatatan, pengklasifikasikan, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi, serta
analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatann yatidak biasa.

Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai
berikut:
1.  ….dst.

2 Dasar Hukum: Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasari
pelaksanaan reviu atas LK IAIN Kendari,termasuk Surat Tugas Reviu.

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
KinerjaKeuangan Pemerintah Pasal 33 ayat (3).

2. Peraturan Pemerintah  No. 60 Tahun  2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, Pasal 57 ayat (1).

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pasal 48 ayat (1).

4. PMK terkait dengan PTKIN
5. PMA terkait dengan PTKIN
6. .....dst
7. Surat Tugas Pimpinan IAIN Kendari

3 Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu: Berisi mengenai tujuan dan ruang lingkup reviu atas
LK IAIN Kendari.

Tujuan reviu adalah untuk: (1). membantu terlaksananya penyelenggaraana
kuntansi dan penyajian LK IAIN Kendari, dan (2) memberikan keyakinan terbatas
mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LKK/L serta pengakuan,
pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Pimpinan Lembaga,
sehingga dapat menghasilkan LK IAIN Kendari yang berkualitas.
Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian
LK IAIN Kendari, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber
yang diperlukan pada IAIN Kendari.
Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian internal,
catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan
keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

4 Metodologi Reviu: Berisi mengenai tahapan-tahapan dan langkah- langkah reviu atas
LK IAIN Kendari.
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Reviu atas LK IAIN Kendari dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan
penyusunan LK. Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk:
1. Menelusuri angka-angka LK kecatatan akuntansi dan dokumen sumber.
2. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan,

pengklasifikasikan, pengikhtisaran dan pelaporan datatransaksi.
3. Analitik untuk mengetahui hubungan dan  hal-hal  yang kelihatannya tidak biasa.

Reviu dititik beratkan pada akun LK IAIN Kendari yang mempunyai potensi tinggi
terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan
keuangan.

5 Gambaran Umum Obyek  Reviu: Berisi mengenai identitas objek reviu dan informasi
keuangan secara umum. LK IAIN Kendari

6 Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran: Berisi mengenai catatan reviu atas akun
LRA.

7 Hasil Reviuatas Laporan Operasional: Berisi mengenai catatan reviuatas akun LO.

8 Hasil Reviuatas Laporan Perubahan Ekuitas: Berisi mengenai catatan reviu atas akun
LPE.

9 Hasil Reviu atas Laporan ArusKas: Berisi mengenai catatan reviu atas klasifikasi LAK

10 Hasil Reviu atas Neraca: Berisi mengenai catatan reviu atas akun Neraca

11 Hasil Reviu atas CaLKdan Lampiran LK:Berisi mengenai catatan reviu atas CaLK.

12 Hal-hal Lain yang Perlu Diungkapkan: Berisi mengenai catatan reviu atas
penyelenggaraan akuntansi dan hal-hal lain seperti status temuan Inspektorat Jenderal
Kementerian dan BPK-RI yang belum ditindaklanjuti, kelengkapan lampiran LK,  serta
ketidaktepatan waktu penyampaian LK.

13 Apresiasi:  Berisi mengenai apresiasi  terhadap objek reviu, pejabat/petugas yang
aktif mendukung tugas reviu.
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LAMPIRAN 6. FORMULIR PERNYATAAN TELAH DIREVIU TANPA
PARAGRAF PENJELAS PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Keuangan IAIN Kendari untuk tahun anggaran 2018
berupa Neraca per tanggal [Tanggal Neraca], Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode
yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan
Kementerian AgamaRI. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah
penyajian manajemen IAIN Kendari.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan,
dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi
dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan
lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak
memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin
bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai denganUndang-
Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor
71Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Kendari, Desember 2018

Kepala SPI

.........................................
NIP.



72

LAMPIRAN 7: PROSEDUR REVIU LAPORAN REALISASIA NGGARAN
PTKIN TINGKAT UAKPA

ProsedurReviu Pereviu
Estimasi
Waktu
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1. Teliti apakah rincian akun LRAPTKIN telah
disajikan sesuai BAS dengan melakukan
perbandingan terhadap klasifikasi BAS. V

2. Teliti apakah   angka   Estimasi Pendapatan
dan Belanja pada LRA PTKIN telah disajikan
sesuai DIPA dengan melakukan penelusuran
ke DIPA atau revisinya dan/atau dokumen
yang dipersamakan dengan DIPA. V

3. Teliti apakah saldo akun LRAPTKIN telah
sesuai dengan saldo normal (misalnya:akun
Pendapatan memiliki saldo normal Kredit
positif dan akun Belanja memiliki saldo
normal Debit positif) dengan melakukan
penelusuran ke Buku Besar LRA.

V V

4. Teliti apakah saldo akun LRAPTKIN telah
sesuai dengan Buku Besar dengan melakukan
penelusuran ke Buku Besar LRA.

V

5. Teliti  apakah rekonsiliasi  internal PNBP
PTKIN telah dilakukan antara unit akuntansi
dengan unit teknis (bendahara penerimaan)
melalui permintaan keterangan dan
penelusuran ke dokumen hasil rekonsiliasi
internal.

V

6. Teliti apakah rekonsiliasi eksternal PNBP dan
Belanja telah dilakukan antara unit  akuntansi
dengan KPPN yang terkait melalui permintaan
keterangan dan penelusuran keBerita Acara
Rekonsiliasi.

V

7. Teliti apakah informasi keterangan terkait
akun LRA-PTKIN telah diungkapkan secara
memadai dalam CaLK. V

Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan

Prosedur Reviu Pereviu Estimasi
Waktu

Asersi

Pe
ng

ak
ua

n

Pe
ng

uk
ur

an

Pe
la

po
ra

n

A
ku

ra
si

K
ea

nd
al

an

K
ea

bs
ah

an

Kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-samadengan unit akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut
secaraberjenjang.
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LAMPIRAN 8. PROSEDUR REVIU LAPORAN OPERASIONAL PTKIN
TINGKAT UAKPA

ProsedurReviu Pereviu
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1. Teliti apakah seluruh akun LO PTKIN
telah dicatat kedalam Buku Besar sesuai
dengan dokumen sumber. V

2. Teliti apakah  saldo akun LO-PTKIN
telah sesuai dengan saldo normal
(misalnya: akun Pendapatan memiliki
saldo normal Kredit positif dan akun
Beban memiliki saldo normal Debit
positif) dengan melakukan penelusuran ke
Buku Besar.

V

3. Teliti apakah Pendapatan Diterima di
Muka yang bukan merupakan pendapatan
pada periode berjalan telah dilakukan
penyesuaian.

V

4. Teliti apakah Pendapatan yang Masih
Harus Diterima yang merupakan
pendapatan pada periode berjalan telah
dilakukan penyesuaian

V

5. Teliti apakah Beban Dibayar di Muka
yang bukan merupakan beban pada
periode berjalan telah dilakukan
penyesuaian.

V

6. Meneliti apakah Beban  yang Masih
Harus Dibayar   yang merupakan beban
pada periode berjalan telah dilakukan
penyesuaian;

V

7. Teliti  secara uji petik bahwa setiap
transaksi jurnal penyesuaian telah
didukung denganMemo Penyesuaian
besertadokumen pendukungnya.

V

8. Teliti apakah keterangan terkait akun
LOPTKIN telah diungkapkan secara
memadai dalam CaLK. V

Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau

Prosedur Reviu Pereviu
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Kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-samadengan unit akuntansi harus segera melakukan
perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secaraberjenjang.
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LAMPIRAN 9. PROSEDUR REVIU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PTKIN
TINGKAT UAKPA

Prosedur Reviu Pereviu
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1. Ekuitas  merupakan kekayaan bersih
pemerintah yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban pemerintah pada tanggal
laporan.

2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir
ekuitas pada  Laporan Perubahan Ekuitas.

Dokumen yang Diperlukan:

1. Laporan Keuangan Audited periode
sebelumnya;

2. Dokumen pendukung lainnya.

Langkah-langkah Reviu:

1. Teliti apakah  Saldo Awal Ekuitas PTKIN
telah sesuai dengan  Saldo Ekuitas Neraca
periode sebelumnya.

V

2. Teliti apakah setiap Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan
Mendasar telah didukung dengan dokumen
sumber.

V

3. Teliti apakah nilai akun Diterima Dari Entitas
Lain (DDEL) dalam Neraca Percobaan telah
sesuai dengan nilai Pendapatan dalam
LRAPTKIN. Apabila terdapat selisih antara
DDEL dengan nilai Pendapatan dalam
LRAPTKIN, lakukan penelusuran.

V

4. Teliti apakah nilai akun Ditagihkan Ke Entitas
Lain (DKEL) dalam Neraca Percobaan telah
sesuai dengan nilai belanja dalam LRAPTKIN.
Apabila terdapat selisih antara DKEL dengan
nilai Belanja dalam LRAPTKIN, lakukan
penelusuran.

V

5. Teliti  apakah  seluruh  aset  yang diterima oleh
satker yang berasal dari luar entitas akuntansi
telah tercatat pada akun Transfer Masuk.

V

6. Teliti apakah seluruh aset yang keluar dan
entitas akuntansi telah tercatat pada akun
Transfer Keluar.

V

7. Teliti   apakah transaksi Transfer V

8. Masuk dan Transfer  Keluar telah didukung
dengan dokumen sumber pencatatan yang asli.
Contoh: Akun Transfer masuk atas aset tetap
yang diterima oleh satker telah sesuai dengan
Laporan Daftar BMN dan telah didukung oleh
Berita Acara Serah Terima(BAST).

5. Teliti apakah koreksi hasil reviu atas
Surplus/Deficit Laporan Operasional (jika ada)
telah diperhitungkan pada LPE.

V

6. Teliti   apakah unsur-unsur   yang terdapat
dalam Laporan Perubahan Ekuitas telah
diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

V

PrinsipDasar:
Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK,
maka pereviu bersama-sama dengan Unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi
atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.
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LAMPIRAN 10. PROSEDUR REVIU LAPORAN ARUS KAS

ProsedurReviu Pereviu
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1. Penyajian Laporan Arus Kas telah
memenuhi pengungkapan 3 (tiga)
aktivitas, yakni aktivitas operasi,
aktivitas investasi dan aktivitas
pendanaan

V

2. Setiap transaksi aliran kas masuk dan
keluar sudah sesuai dengan dokumen
pendukung mutasi kas.

V V

3. Metode yang digunakan dalam
pencatatan dan penyajian Laporan
Arus Kas (LAK) menggunakan
metode yang disyaratkan.

V

Dokumen yang Diperlukan:
1. Laporan Mutasi Kas
2. LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

dan LO (Laporan Operasional)

Langkah-langkah Reviu:

1. Teliti apakah arus bersih kas pada
aktivitas investasi, operasional dan
pendanaan telah sesuai dengan mutasi
arus kas masuk dan keluar

V

2. Lakukan pengujian konsistensi
penyajian atas pemilihan metode
yang ditetapkan

V V

3. Pastikan  sinkronisasi data dan
angkA dengan Neraca dan LO telah
sama yang disajikan dalam LAK.

V V

Prinsip Dasar:
Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam
penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan Unit akuntansi  harus segera melakukan
perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.
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LAMPIRAN 11. PROSEDUR REVIU NERACA PTKIN TINGKAT UAKPA

ProsedurReviu Pereviu
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1. Teliti apakah rincian akun Neraca PTKIN telah
disajikan sesuai BAS dengan melakukan
perbandingan terhadap klasifikasi BAS. V

2. Teliti apakah saldo awal akun Neraca PTKIN
telahsama dengan saldo akhir akun Neraca
periode sebelumnya, dengan melakukan
penelusuran ke Neraca periode sebelumnya.

V

3. Teliti  apakah   saldo  akun Neraca PTKIN
telah sesuai dengan saldo normal (misalnya:
akun Aset memiliki saldo normal Debet positif
dan akun Kewajiban memiliki saldo normal
Kredit positif), dengan melakukan penelusuran
ke Buku Besar.

V

4. Teliti  apakah  saldo  akun Neraca PTKIN
telah  sesuai dengan Buku Besar dengan
melakukan penelusuran ke Buku Besar. V

5. Teliti apakah secara uji petik bahwa setiap
transaksi jurnal penyesuaian/jurnal koreksi
yang terkait akun Neraca PTKIN telah
didukung dengan Memo Penyesuaian, dengan
menelusuri keberadaan Memo Penyesuaiannya. V

6. Teliti apakah rekonsiliasi  internal akun
Neraca PTKIN telah dilakukan antara
Unit/Bagianpenyusun LK dengan unit teknis,
melalui permintaan keterangan dan penelusuran
kedokumen hasil rekonsiliasi internal. V

7. Teliti apakah rekonsiliasi eksternal telah
dilakukan antara unit akuntansi dengan instansi
terkait, antara lain Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL), melalui
permintaan keterangan dan penelusuran ke
Berita Acara Rekonsiliasi.

V

8. Teliti apakah unsur-unsur yang terdapat
dalam Neraca telah. V
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Diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Prinsip Dasar:
Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK,
maka pereviu bersama-sama dengan Unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi
atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.
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Lampiran 12. PROSEDUR REVIU CaLK DAN LAMPIRAN LKPTKIN TINGKAT
UAKPA

ProsedurReviu Pereviu
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Tujuan prosedur reviu berikut ini Adalah untuk
memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan
pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta
akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah
terpenuhi, yaitu:
1. CaLK    harus disajikan    secara sistematis.

Setiap pos dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca
harus mempunyai referensi  silang dengan
informasi terkait dalam CaLK.

2. CaLK menyajikan informasit entang penjelasan
pos-pos LK dalam rangka pengungkapan yang
memadai, antara lain:

a. menyajikan    informasi umum tentang  entitas
pelaporan dan entitasakuntansi;

b. menyajikan   informasi tentang kebijakan
fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

c. menyajikan ikhtisar pencapaian target
keuangan selama tahun pelaporan berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;

d. menyajikan informasi tentang dasar penyajian
laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan
akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atastransaksi-transaksi dan kejadian-kejadian
penting lainnya;

e. rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar rmuka laporan
keuangan;

f. mengungkapkan informasi yang diharuskan
oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan;

g. informasi lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar, yang tidak disajikan
dalam  lembar muka laporan keuangan.

3. CaLK   harus dapat   menjelaskan perubahan
anggaran yang penting selama periode berjalan
dibandingkan dengan anggaran yang pertama
kali disahkan,  hambatan dan kendala yang ada
dalam pencapaian target yang telah ditetapkan,
serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh
manajemen entitas pelaporan untuk diketahui
pembaca LK.

4. Dalam  menyajikan CaLK,  entitas pelaporan
harus mengungkapkan dasar penyajian LK dan
kebijakan akuntansi.
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5. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus
mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-
prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas
pelaporan dan metode-metode penerapannya
yang secara material mempengaruhi penyajian
LRA, LO, LPE, dan Neraca. Pengungkapan
juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan
penting yang diambil dalam memilih prinsip-
prinsip yang sesuai. Secara umum, kebijakan
akuntansi pada CaLK menjelaskan hal-
halberikutini:

a. entitas pelaporan;
b. basis akuntansi yang mendasari

penyusunan LK;
c. basis pengukuran yang digunakan dalam

penyusunan LK;
d. sampai  sejauh mana kebijakan- kebijakan

akuntansi yang berkaitan dengan
ketentuan-ketentuan masa transisi
Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas
pelaporan;

e. setiap kebijakan      akuntansi tertentu
yang diperlukan untuk memahami LK.

6. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak
mempunyai pengaruh material dalam tahun
perubahan juga harus diungkapkan jika
berpengaruh secara material terhadap tahun-
tahun yang akan datang.

7. CaLK juga harus mengungkapkan informasi
yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan
bagi pembaca laporan.

DokumenyangDiperlukan:

1. LRA versi Cetak   yang   sudah dilengkapi
dengan Pernyataan Tanggung Jawab (khusus
untuk LK semesteran dan tahunan).

2. LO versi Cetak yang sudah dilengkapi
dengan Pernyataan Tanggung Jawab (khusus
untukLK semesteran dan tahunan).

3. LPE versi Cetak yang   sudah dilengkapi
dengan Pernyataan Tanggung Jawab (khusus
untuk LK semesteran dan tahunan)

4. LAK versi Cetak   yang   sudah dilengkapi
dengan Pernyataan Tanggung JAwab (khusus
untuk LK semesteran dan tahunan)

5. Neraca versi Cetak  yang  sudah dilengkapi
dengan Pernyataan Tanggung Jawab (khusus
untuk LK semesteran dan tahunan).

6. CaLK dan Lampiran-lampirannya versi Cetak
yang sudah dilengkapi dengan Pernyataan
Tanggung Jawab (khusus untuk LK
semesteran dan tahunan).

Langkah-langkahReviu:

Teliti apakah LK Semesteran dan Tahunan PTKIN
telah memuat informasi mengenai:

1. Identitas PTKIN dan Unit Pengguna Anggaran
dan periode penyampaian LK V

2. Gambaran ringkas mengenai  LK PTKIN
yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang.

V

3. Daftar tabel nama tabel, nomor tabel dan nomo
rhalaman). V

4. Daftar grafik nama grafik, nomor dan nomor
halaman). V
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5. Daftar lampiran  (nama  lampiran, nomor
lampiran dan nomor halaman). V

6. Daftar      singkatan      (singkatan-singkatan
yang digunakan dalam LK). V

7. Pernyataan tanggung jawab Kuasa Pengguna
Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada
lingkup unit kerjanya yang ditandatangani oleh
pimpinan unit kerja PTKIN dan memuat
pernyataan tanggungjawab terhadap
penyusunan dan isi LK PTKIN yang
disampaikan; bahwaLK telah disusun sesuai
dengan SAP dan bahwa LK telah disusun
berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
memadai.

V

8. Gambaran ringkas mengenai kondisi LK yang
dipertanggungjawabkan yang mencakup
gambaran mengenai LRA, LO, LPE, Neraca,
dan CaLK.

V

9. Lembar Muka LRA, LO, LAK, LPE, dan
Neraca. V

10. Penjelasan umum terkait dasar hukum
penyusunan LKPTKIN, kebijakan teknis entitas
pelaporan, pendekatan penyusunan LK, basis
akuntansi, dasar pengukuran, dan kebijakan
akuntansi.

V

11. Penjelasan   atas pos-pos   LRA PTKIN:
Realisasi pendapatan dan belanja, masing-
masing dibandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode berdasarkan cetakan dan
aplikasi SAI (laporan semester I atau laporan
komparatif dengan membandingkan anggaran
dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan
tahun anggaran berjalan).

V

12. Jumlah rupiah dan persentase dan target yang
direncanakan dalam DIPA Penerimaan telah
dijelaskan di CaLKPTKIN, Realisasi
Penerimaan juga dibandingkan antara periode
dengan menjelaskan terja dikenaikan/
penurunan (dalam bentuk tabel perjenis
penerimaan).

V

13. Jumlah rupiah dan persentase dan target yang
direncanakan dalam DIPA Belanja  (Belanja
Pegawai

V

Belanja Barang, Belanja Modal, BelanjaBantuan
Sosial) telah dijelaskan dalam CaLK. Realisasi
Belanja juga dibandingkan antara periode dengan
menjelaskan terjadi kenaikan/penurunan.

14. CaLK telah disertai   informasi tambahan
yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi
pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal
dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan
yang material antara anggaran dan realisasinya
serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut
angka-angka yang dianggap perlu untuk
dijelaskan.

V

15. Penjelasan   atas   LO disajikan untuk
pendapatan-LO dan beban dengan struktur
sebagai berikut:
perbandingan dengan periode yang lalu;
penjelasan atas perbedaan antara periode
berjalandan periode yang lalu; rincian lebih
lanjut pendapatan-LO menurut sumber
pendapatan, rincian lebih lanjut beban menurut
klasifikasi ekonomi, organisasi danfungsi;
penjelasan hal-hal pentingyang diperlukan.

V
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16. Penjelasan    alas    LPE PTKIN disajikan
untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit LO,
dampak kumulatif perubahan
kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas
akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
perbandingan dengan periode yang lalu;
penjelasan atas perbedaan antara periode
berjalan dan periode yang lalu;rincian yang
diperlukan; penjelasanhal-hal penting yang
diperlukan.

V

17.Penjelasan atas pos-pos Neraca Aset, kewajiban,
dan ekuitas PTKIN pertanggal pelaporan
berdasarkan cetakan dan aplikasi SAIBA
(laporan semester I atau laporan tahunan).

V

a. Kas di Bendahara Pengeluaran V

Disajikan dan diungkapkan secara memadai,
dengan mengungkapkan seluruh saldo rekening
bendahara pengeluaran, uang logam, uang
kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti
pengeluaran yang belum
dipertanggungjawabkan) yang sumbernya
berasal dan dana UP yang belum dipertanggung
jawabkan atau belum disetor kembali ke Kas
Negara pertanggal Neraca atau diperhitungkan
dengandana UP tahun anggaran berikutnya.
Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang
belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini
harus diungkapkan dalam CaLK. Untuk saldo
UP yang disetor sesudah tanggal 31 Desember,
harus diungkapkan tanggal setor dan
dilampirkan bukti SSBP-nya.

b. Kas di Bendahara Penerimaan.
Disajikan dan diungkapkan secara memadai,
dengan mengungkapkan seluruh kas, baik itu
saldo rekening dibank maupun saldo uang
tunai, yang berada dibawah tanggungjawab
Bendahara Penerimaan yang sumbernya
berasaldari pelaksanaan tugas pemerintahan
(Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo
kasini baik yang berasal dari pungutanyang
sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan
selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke
Kas Negara maupun uang pihak ketiga yang
masih berada di Bendahara Penerimaan dengan
melampirkan rekening koran. Apabila masih
terdapat uang milik pihak ketiga, maka hal
tersebut harus diungkapkan di CaLK beserta
tanggal penyetorannya.

V

c. Setara Kas
Disajikan dan diungkapkan secara memadai.
Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak
diinformasikan dalam    LK karena kegiatan
tersebut merupakan bagian dan manajemen kas
dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi,
investasi aset non keuangan, pembiayaan dan
non- anggaran.

V

d. Piutang  Pajak disajikan dan diungkapkan
secara memadai, dengan mengungkapkan:
1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam

penilaian, pengakuan dan pengukuran
piutang;

V

2) Rincian Saldo Piutang Pajak
perunit akuntansi berdasarkan jenis pajak
dan berdasarkan umur piutang untuk
mengetahui tingkat kolektibilitasnya.

V

e. Persediaan disajikan dan diungkapkan    secara
memadai, dengan mengungkapkan:
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1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
pengukuran persediaan; V

2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti
barang atau perlengkapan yang digunakan
dalam pelayanan masyarakat, barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam proses
produksi, barang yang disimpan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
dan barang  yang masih dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat.

V

3) Kondisi persediaan; V

4) Hal-hal    lain    yang perlu diungkapkan
berkaitan dengan persediaan, misalnya
persediaan yang diperoleh melalui hibah
atau rampasan;

V

5) Persediaan dengan kondisi rusak atau
usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi
diungkapkan dalam CaLK. V

f. Aset Tetap disajikan dan diungkapkan    secara
memadai, dengan mengungkapkan:

1) Dasar penilaian        yang digunakan
untuk menentukan nilai tercatat (carrying
amount);

V

2) Rekonsiliasi  jumlah tercatat pada awal
dan akhir periode yang menunjukkan:
penambahan, pelepasan, akumulasi
penyusutan dan perubahan nilai (jika ada),
mutasi aset tetap lainnya; V

3) Informasi penyusutan; V

4) Eksistensi dan batasan  hak milik aset
tetap; V

5) Kebijakan   akuntansi untuk kapitalisasi
aset tetap; V

6) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap
dalam konstruksi; V

7) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset
tetap. V

8) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang
dinilai kembali, maka hal-hal tambahan
yang harus diungkapkan: dasar peraturan
untuk menilai kembali aset tetap, tanggal
efektif penilaian kembali, nama penilai
independen (jika ada), hakikat setiap
petunjuk yang digunakan untuk
menentukan biaya pengganti, nilai tercatat
setiap jenis aset tetap.

V

9) Penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai
suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO,
LPE, dan Neraca, termasuk apabila terdapat
hal-hal yang tidakberhubungan langsung
dengan LRA, LO,L PE, dan Neraca namun
mempengaruhi LK, misalnya reorganisasi,
force majeure, sengketa peradilan dan
hal-hal lainyang berhubungan dengan unit
akuntansi.

V

10) Lampiran pendukung yaitu LRA
Pendapatan dan LRA Pengembalian
Pendapatan, LRA Belanja dan LRA
Pengembalian Belanja, serta Neraca
Percobaan.

V

11) Lampiran laporan barang pengguna yaitu
Laporan Barang Pengguna Semesteran
/Tahunan, Laporan Kondisi Barang (khusus
LK Tahunan), dan Rincian Saldo Awal.

V
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12) Lampiran   LK BLU   (apabila terdapat
BLU). V

13) Lampiran Laporan    Rekening
Pemerintah. V

14) Lampiran Tindak   Lanjut  atas Temuan
BPK, dengan menjelaskan temuan-temuan
BPK dan tindak lanjut yang telah dilakukan
beserta daftar temuan BPK dan tindak
lanjutnya.

V

15) Lampiran-lampiran lainnya sebagai
pendukung CaLK seperti laporan Barang
KuasaPengguna barang Persediaan. V

PrinsipDasar:
Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK,
maka pereviu bersama-sama dengan Unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi
atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secaraberjenjang.
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Bagian Keenam
Pedoman Reviu SDM / Kepegawaian

PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran

Bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang good governance dan clean
government sebagai faktor pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,
efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian di bidang sumber
daya manusia. Hal ini merupakan tuntutan atas penyelenggaraan wilayah birokrasi
yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Satuan Pengawas Internal di lingkungan PTKIN adalah lembaga yang
diberikan kewenangan oleh Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2017
tentang Satuan Pengawas Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri adalah
lembaga pada perguruan tinggi yang bertindak selaku atas nama rektor untuk
melakukan pengawasan atas penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien,
transpara, akuntabel dan bersih atau bebas dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme.

Berkenaan dengan Sumber Daya Manusia, Satuan Pengawas Internal
memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal atas
penegakkan norma, standar, dan prosedur di bidang pengelolaan kepegawaian.
Karena pengawasan dan pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan
kepegawaian dapat memberikan rekomendasi yang akan dijadikan pertimbangan
oleh rektor dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan Institut Agama Islam
Negeri Kendari.

Untuk melaksanakan tugas fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
peraturan perundang-undangan, norma, standar dan prosedur di bidang kepegawaian
tersebut, maka perlu dilakukan reviu sumber daya manusia oleh Satuan Pengawas
Internal IAIN Kendari.

B. Landasan Hukum
Landasan Hukum pelaksanaan Reviu Sumber Daya Manusia adalah sebagai

berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden RI No. 145 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Kendari

menjadi IAIN Kendari;
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10. Peraturan Menteri Agama RI No. 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IAIN Kendari;

11. Peraturan Menteri Agama RI No. 7 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama
Islam Negeri Kendari;

12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawas
Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pedoman Audit Kepegawaian;

14. Peraturan Rektor Nomor 0488 Tahun 2018 tentang Manajemen Kepegawaian
Institut Agama Islam Negeri Kendari.

C. Tujuan Reviu
Tujuan Reviu Sumber Daya Manusia adalah:

1. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan manajemen sumber daya manusia di
lingkungan IAIN Kendari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2. Mengidentifikasi masalah, kendala atau hambatan yang berkenaan dengan
pelaksanaan manajemen sumber daya manusia di IAIN Kendari;

3. Memberikan saran atau rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan
manajemen sumber daya manusia dalam rangka mengambil kebijakan/
keputusan.

D. Sasaran dan Ruang Lingkup
Sasaran Reviu Sumber Daya Manusia ini adalah Satuan Pengawas Internal di

Lingkup IAIN Kendari selaku organisasi yang berwenang melakukan pengawasan
dan pengendalian atas penegakkan hukum, norma dan standar serta prosedur di
bidang kepegawaian. Adapun Ruang Lingkup Pelaksanaan Reviu Sumber Daya
Manusia ini adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian;
2. Pelaksanaan Rekruitmen dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Non

Pegawai Negeri Sipil;
3. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural dab

Fungsional;
5. Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil

E. Sasaran dan Ruang Lingkup
Sasaran Reviu Sumber Daya Manusia ini adalah Satuan Pengawas Internal di

Lingkup IAIN Kendari selaku organisasi yang berwenang melakukan pengawasan
dan pengendalian atas penegakkan hukum, norma dan standar serta prosedur di
bidang kepegawaian. Adapun Ruang Lingkup Pelaksanaan Reviu Sumber Daya
Manusia ini adalah sebagai berikut:
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GAMBARAN OBYEK REVIU SUMBER DAYA MANUSIA
A. Obyek Reviu Sumber Daya Manusia

Reviu Sumber daya manusia di lingkungan IAIN Kendari dilakukan pada
tindak lanjut hasil temuan audit dari lembaga berwenang dan/atau implementasi
kebijakan manajemen kepegawaian, yang meliputi pelaksanaan:
1) Formasi PNS;
2) Pengadaan Calon PNS;
3) Penetapan kenaikan pangkat PNS;
4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan

struktural;
5) Penetapan Pemberhentian sebagai PNS;
6) Pengawasan standar kompetensi jabatan struktural PNS;
7) Disiplin PNS;

B. Komponen Reviu Sumber Daya Manusia
Unsur yang diperlukan dalam melaksanakan Reviu Sumber Daya Manusia

adalah sebagai berikut:
1. Surat Perintah Pelaksanaan Reviu Sumber Daya Manusia
2. Rekomendasi Temuan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, kriteria atau prosedur

dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia;

TAHAPAN REVIU SUMBER DAYA MANUSIA
A. Perencanaan Reviu

Tahapan Kegiatan dalam perencanaan Reviu Sumberdaya Manusia terdiri dari:
1. Peerreviu diwajibkan menyusun rencana pelaksanaan reviu, baik yang sifatnya

tahunan maupun yang insidental.
2. Penyusunan rencana reviu didasarkan atas prinsip keterpaduan sehingga

menghindari pelaksanaan reviu yang berulang-ulang serta memperhatikan
efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

3. Peerreviu mengkomunikasikan dan meminta persetujuan rencana pelaksanaan
reviu kepada pejabat yang berwenang di bidang pengendalian kepegawaian.

4. Peerreviu melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk memastikan
cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan.

B. Tahapan Pelaksanaan
Dalam Pelaksanaan Reviu Sumber Daya Manusia, tahapan kegiatan yang perlu
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan materi yang cukup sebagai objek dan dasar pelaksanaan reviu;
2. Melakukan identifikasi atas segala bukti tindaklanjut hasil audit yang

dilakukan oleh pihak yang berwenang sebelumnya;
3. Menganalisis lebih mendalam bukti/materi tindak lanjut yang telah

diidentifikasi;
4. Membuat kesimpulan atas hasil analisa yang telah dilakukan;
5. Membuat rencana tindak lanjut atas kesempatan yang ditetapkan; dan
6. Membuat rekomendasi atas hasil pelaksanaan reviu untuk pengambilan

keputusan.
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C. Pelaksana Reviu
Untuk melaksanakan Reviu Sumber Daya Manusia, unsur yang dapat dilibatkan
sebagai pelaksana reviu terdiri dari:
1. Pembina Kepegawaian secara fungsional dijabat oleh pejabat struktural Eselon

II;
2. Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian di

bidang  kepegawaian;
3. Pengendali Internal yang secara fungsional membidangi pengawasan dan

pengendalian di bidang kepegawaian atau pejabat fungsional Auditor
Kepegawaian di lingkup IAIN Kendari.

3. Pengendali Teknis yang secara fungsional ada pada pejabat struktural eselon Ill
yang membidangi pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian atau
pejabat fungsional Auditor Kepegawaian di lingkup IAIN Kendari.

PELAPORAN
A. Laporan Hasil Reviu

Setelah melaksanakan Reviu, hasil kerja Tim Reviu dibuat dalam bentuk
laporan yang ditandatangani oleh seluruh tim dan didokumentasikan dalam bentuk
Laporan Reviu yang dibuat secara obyektif akurat dan lengkap. Laporan reviu
memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Dasar melakukan Reviu (Surat Perintah/Hasil Temuan Inspektorat atau lembaga

yang berwenang/aduan masyarakat)
2. ldentifikasi Reviu(Materi Reviu).
3. Tujuan dan Sasaran Reviu.
4. Kriteria yang digunakan (sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan).
5. Temuan dilapangan.
6. Kesimpulan.
7. Rekomendasi.
8. Tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggung jawab.

Pendokumentasian Laporan Reviu dilakukan dalam bentuk hardcopy maupun
soffcopy yang disimpan dan dipelihara oleh Satuan Pengawas Internal lingkup
Institut Agama Islam Negeri Kendari.

B. Bentuk Pelaporan Hasil Reviu
Hasil pelaksanaan reviu sumber daya manusia di lingkungan IAIN Kendari

dibuat dalam bentuk laporan reviu, menurut contoh sebagai berikut:
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LAPORAN REVIU SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : ..........................
TANGGAL : ...................

Berdasarkan Surat Perintah Rektor IAIN Kendari Nomor : ......................... tanggal
.......................... tentang Pelaksanaan Reviu Sumber Daya Manusia pada Institut
Agama Islam Negeri Kendari, bersama ini dilaporkan hasil reviu sebagai berikut:
a. ...................................................................................
b. ....................................................................................
c. ...................................................................................
d. ....................................................................................

Adapun perincian hasil pelaksanaan reviu dimaksud adalah sebagaimana tersebut
dalam lampiran sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....................., .................... 2018

Mengetahui Yang Melaporkan
Pejabat Pembina Kepegawaian, Tim Reviu Sumber Daya Manusia,

Ketua : .........................................
NIP.

Anggota : ...........................................
NIP.

(.............................................) : ...........................................
NIP.

: ...........................................
NIP.

: ...........................................
NIP.
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PENUTUP
Demikian pedoman reviu sumber daya manusia ini dibuat sebagai acuan

dalam pelaksanaan reviu sumber daya manusia di lingkungan Institut Agama Islam
Negeri Kendari. Satuan Pengawas Internal selaku organ pengawas dan pengendali di
bidang non akademik memiliki kewenangan untuk melaksanakan reviu sumber daya
manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman ini.
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