
 

 

 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

I N S P E K T O R A T 

PIAGAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) 

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kelola organisasi dalam 

rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan 

telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan 

secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi dan 

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan 

yang baik. 

2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi 

bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional 

berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 

kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 

3. Reviu adalah penelahaan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah 

ditetapkan. 

4. Evaluasi adalah 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. 

5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program 

atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

6. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi 

mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, 

pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan 

pemaparan hasil pengawasan. 

7. Inspektorat adalah unsur pengawas intern Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dan secara administrasi 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, dengan tugas 

melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPKP, yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, orientasi 

pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, serta 

responsibel (PIONIR). 

8. Inspektorat diberi kewenangan oleh Kepala BPKP untuk 

mengakses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi terhadap 

seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, 

dan personil pada unit kerja di lingkungan BPKP yang diperlukan 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat 

serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran 

piagam ini. 

9. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain 

menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib 

menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang 

baik melalui: 

1) penegakan integritas dan nilai etika; 

2) komitmen terhadap kompetensi; 

3) kepemimpinan yang kondusif; 

4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan 

kebutuhan; 

5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 

6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan sumber daya manusia; 

7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah 

yang efektif; dan 

8) hubungan kerja yang baik dengan instansi 

pemerintah terkait. 

10. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta 

kewenangan Inspektorat, maka: 

1) Inspektorat senantiasa dilibatkan dalam 

pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk 

pengoptimalan dalam pemanfaatan IT; 

2) pengawasan dilakukan oleh pimpinan terhadap 

kegiatan Inspektorat; 

3) Inspektorat mendapatkan alokasi sumber daya 

yang profesional, ditandai dengan SDM yang 

terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran 

dan layanan Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP); dan 

4) Program Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan 

Tahunan (PKP2T) Inspektorat disahkan oleh 

Kepala BPKP. 

11. Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direviu dan 

diperbaharui secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan 

apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan 

dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan 

dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, 

perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan 

praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKP. 

12. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi 

Kepala BPKP untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat. 
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