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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pernerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 

15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 

2016 Nomor 15); 
Peraturan Bupati Sidenreng Rapang Nomor 40 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat 
Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 40). 
 
  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL. 

BAB I  
KETENTUAN UMUM  

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah. 
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sidenreng 

Rappang; 

7. Piagam Audit (Internal Audit Charter) adalah dokumen 
formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti 

pentingnya fungsi pengawasan intern penyelenggaraan 
pemerintahan di lingkungan Pemerintah yang memuat 
tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan 

pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah. 

8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral 
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 



10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, 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 tolak ukur yang 
telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan 

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP, 

adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan 
pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 
Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Lembaga Tinggi Negara dan 
Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit 
Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan 

peraturan PerundangUndangan. 
 

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 
 
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam upaya 

melakukan evaluasi peningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, 
dan proses tata kelola APIP. 

 
Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan 
tata kelola Inspektorat untuk meningkatkan nilai serta perbaikan melalui 

pendekatan yang sistematis.  
 

BAB III 

PIAGAM AUDIT INTERNAL 
 

Pasal 4 

 
(a) Piagam Audit Internal memuat kedudukan dan peran Inspektorat, visi dan 

misi, tugas pokok dan fungsi Inspektorat, kewenangan Inspektorat, tanggung 
jawab Inspektorat, tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat, 
kode etik dan standar audit Inspektorat, persyaratan auditor Inspektorat, 

larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor, hubungan kerja dan 
koordinasi, dan penilaian berkala; 

(b) Piagam Audit Internal dan Penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 







LAMPIRAN II  : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR : 37 TAHUN 2018 

TANGGAL : 24 September 2018 
 

 

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL INSPEKTORAT  
 

 

1. PENDAHULUAN 

Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal 

yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan 

pengawasan intern oleh APIP. 
 

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT 

a. Inspektorat merupakan perangkat daerah yang dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

b. Struktur dan kedudukan Inspektorat, adalah sebagai berikut : 

1.  Struktur Organisasi Inspektorat dibentuk sesuai beban kerja. 

2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. 

3. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan 

pemberhentian PNS. 

4. Inspektur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 
 

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT 

a. Visi 

Visi Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa melalui pengawasan yang efektif dan 

profesional. Adapun makna dari Visi Inspektorat adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan berarti gambaran yang ingin dicapai dimasa mendatang. 

2. Penyelenggaraan pemerintahan berarti dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya senantiasa berpedoman pada aturan atau norma yang 

berlaku dan dilaksanakan oleh seluruh aparat. 

3. Bersih dan berwibawa bermakna bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan jauh dari penyimpangan dan pelanggaran terahadap 

ketentuan perundang-undangan, kebijakan serta prosedur kerja yang 

dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat pada 

pemerintahan yang baik (good governance).  

4. Pengawasan yang efektif mengandung makna kemampuan untuk 

menyusun pelaksanaan pengawasan secara sistematis dan dapat 

dilaksanakan sesuai rencana. 

5. Profesional mengandung makna memiliki kemampuan, pengetahuan 

keterampilan, kompetensi, dan perilaku yang memadai dalam tugas 

pokok dan pelaksanaan  fungsi pengawasan sehingga menumbuhkan 

tanggungjawab yang besar untuk melaksanakan tugas dengan baik. 

b. Misi 

Misi Inspektorat adalah terwujudnya pengawasan internal Pemerintah 

Kabupaten Sidenreng Rappang yang efektif.  

Misi tersebut menjabarkan peran dan fungsi utama Inspektorat sebagai 

APIP dalam menjamin agar setiap kebijakan Bupati dalam mencapai 



tujuan dan sasaran strategis dapat dilaksanakan oleh seluruh  

Perangkat Daerah secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.  

 

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT 

Tugas Pokok Inspektorat adalah melakukan kewenangan Bupati dibidang 

pengawasan (fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah). 

Sedangkan fungsi dari Inspektorat adalah 

a. penyusunan perencanaan dan program pengawasan fungsional. 

b. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengawasan fungsional. 

c. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. 

d. pelaksanaan pemeriksaan fungsional berupa pengujian dan penilaian 

atas kinerja perangkat daerah serta pengelolaan Badan Usaha Milik 

Daerah lainnya. 

e. pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan perneriksaan 

khusus. 

f. pelaksanaan pengusutan dan penyidikan terhadap dugaan 

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berdasarkan temuan 

hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat. 

g. pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan 

penyimpangan yang dapat merugikan daerah. 

h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

i. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan 

tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional 

Pemerintah (APFP). 

j. pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak. 

k. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 

daerah yang berada dalam penguasaannya.  

l. pelaksanaan kesekretariatan. 

m. pembinaan tenaga fungsional. 

Agar Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokoknya dapat 

bekerja dengan efektif harus mampu memberikan keyakinan yang memadai 

atas ketaatan, kehematan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintaH, sebagai berikut :. 

a. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 

resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

b. membina dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas 

dan fungsi instansi pemerintah. 

 

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT 

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara 

memadai, Inspektorat memiliki kewenangan sebagai berikut : 

a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, 

aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan 

fungsi pengawasan intern. 

b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada perangkat 

daerah yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang 

diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan. 



c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan 

Bupati/Wakil Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan Perangkat 

Daerah. 

d. melakukan koordinasi kegiatan Inspektorat dengan kegiatan auditor 

eksternal. 

e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan waktu, 

obyek dan lingkup pengawasan intern. 

f. menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan 

pengawasan intern. 

g. meminta dan mendapatkan dukungan atau asistensi yang diperlukan, 

baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah 

Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka pelaksanaan fungsi 

pengawasan intern. 

 

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT 

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat 

bertanggung jawab untuk hal sebagai berikut: 

a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesional 

auditor, kualitas proses pengawasan, kualitas hasil pengawasan dengan 

mengacu kepada standar audit yang berlaku. 

b. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan 

(PKPT) yang didasarkan atas tingkat resiko, penentuan skala prioritas 

dan sasaran pengawasan dengan rnempertimbangkan ketersediaan 

sumber daya aparat pengawasan. 

c. menjamin kecukupan dan ketersediaan surnber daya aparat 

pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan 

intern secara optimal. 

d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. 

e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan sccara berkala 

aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati. 

 

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT 

Penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektoral mempunyai tujuan 

dan sasaran sebagai berikut : 

a. meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang 

efektif dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah dan 

masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

pada Pemerintah Daerah. 

b. terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif 

dan marnpu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan. 

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, 

lingkup pengawasan Inspektorat meliputi : 

a. audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pemerintah Daerah. 

b. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pemerintah Daerah. 

c. reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

d. melaksanakan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah. 

e. melakukan evaluasi dan pembinaan atas SPIP. 



f. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, 

sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pemerintah Daerah. 

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat adalah : 

a. pemeriksaan regular/PKPT. 

b. pemeriksaan khusus. 

c. evaluasi LKjIP. 

d. koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pencegahan dan 

pemberantasan korupsi. 

e. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

f. monitoring perencanaan kegiatan anggaran. 

g. pemeriksaan Non PKPT. 

h. pengendahan intern Pemerintah. 

i. penanganan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI. 

j. penanganan pengaduan masyarakat. 

k. Pengawasan lainnya. 

 

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP 

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan 

pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar audit dan kode etik 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: PER/04/ M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang 

Standar Audit APIP. 

 

9. PERSYARATAN AUDITOR INSPEKTORAT 

Persyaratan Auditor Intern Inspektorat, meliputi 

a. memiliki sertifikat auditor dan persyaratan teknis lainnya yang sesuai 

peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional auditor; 

b.  memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan   

obyektif dalam melaksanakan tugasnya; 

c. wajib mematuhi kode etik dan standar audit aparat pengawasan intern 

pemerintah; 

d. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab pengawasan intern, kecuali dibenarkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

e. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan 

manajemen resiko; dan 

f. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan 

profesionalisme secara terus menerus. 

 

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR 

a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam operasional kegiatan yang 

diaudit atau terlibat kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas 

dan independensi seorang auditor; dan  

b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural. 

 

 

 



11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI 

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan intern yang 

efektif dan eflsien, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi 

dengan satuan kerja (selaku obyek pengawasan), Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga 

yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dibidang 

pengawasan) dan aparat pengawasan ekstern, juga menjalin kerja sama 

dan koordinasi dengan Tim Pengawasan Manajemen oleh Jajaran Pimpinan 

Pemda yang diberikan kewenangan untuk mengawasai kinerja APIP. 

a. Inspektorat dan Perangkat Daerah Lainnya : 

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka 

hubungan antara Inspektorat dengan satuan kerja adalah hubungan 

kemitraan antara auditor dan auditan. 

2. Dalam setiap penugasan baik penugasan audit maupun konsultasi, 

satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang 

relevan dengan ruang lingkup penugasan. 

3. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang 

diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut atas setiap 

rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. 

b. Inspektorat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi : 

1. Inspektorat harus berpedoman kepada kebijakan dan 

peraturanperaturan di bidang pengawasan. 

2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai 

kebijakan pengawasan nasional serta mensinergikan pengawasan 

nasional agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan. 

3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun 

laporan hasil pengawasan. 

c. Inspektorat dan Aparat Pengawasan Ekstern  : 

1. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan 

ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/ 

informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan 

temuan audit. 

2. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang 

disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan 

pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi instansi. 

3. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-

RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara. 

d. Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) 

1. Inspektorat menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam 

rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern 

pemerintah, meliputi : 






