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A 
 

 

 

AAIPI : Asosiasi Auditor  Intern Pemerintah 
                 Indonesia      

Organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit 

kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang telah 

memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur di 

dalam Anggaran Rumah Tangga. 

 

ABK : Anggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan 

antara pendanaan (input) dan hasil yang diharapkan 

(outcomes) sehingga dapat memberikan informasi tentang 

efektifitas dan efisiensi kegiatan. 

 

APBJ : Audit Pengadaan Barang dan Jasa 

Audit pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan untuk 

meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan secara 

efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan 

akuntabel. 

 

APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 

melakukan pengawasan dan terdiri atas: Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung 
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B 

jawab kepada Presiden, Inspektorat Jenderal 

(Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang 

bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat Pemerintah 

Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan 

Inspektorat Pemerintah  Kabupaten / Kota yang bertanggung 

jawab kepada Bupati / Walikota. 

 

ASB : Analisis Standar Belanja 

Standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan 

dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat 

pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam 

satu tahun anggaran. 

 

ATB : Aset Tak Berwujud 

Aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik yaitu hak-hak 

istimewa atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan 

pendapatan. 

 

 

 

 

BA : Berita Acara 

Naskah mengenai suatu peristiwa resmi dan kedinasan yang 

dialami, dilakukan atau disaksikan oleh pihak yang 
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bersangkutan, disusun secara teratur, yang dimaksudkan 

sebagai bukti tertulis bilamana diperlukan sewaktu-waktu. 

 

BLU : Badan Layanan Umum 

Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas. 

 

BLUD : Badan Layanan Umum Daerah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah 

daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa 

yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 

efisiensi dan produktivitas. 

 

BMN : Barang Milik Negara  

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 
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C 

BUD : Bendahara Umum Daerah 

Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi 

bendahara umum daerah. Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian 

keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

 

BUN : Bendahara Umum Negara 

Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi 

bendahara umum negara yaitu Menteri Keuangan. 

 

 

 

 

CACM : Continuous Auditing Continuous Monitoring 

Pengawasan berkelanjutan dan Pemantauan berkelanjutan, 

CA sebagai satu diantara banyak tools yang digunakan dalam 

profesi internal audit untuk menyediakan assurance yang layak 

(reasonable assurance) bahwa struktur pengendalian dalam 

lingkungan operasional telah didesain secara sesuai (suitably 

design), telah ditetapkan (established) dan telah beroperasi 

sesuai yang dikehendaki (operating as intended). CM sebagai 

sebuah mekanisme yang menyediakan laporan-laporan 

aktivitas terinci dari seluruh proses bisnis yang dimiliki oleh 

suatu organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang ingin 

dievaluasi. 
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CaLK : Catatan atas Laporan Keuangan 

Penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas penilaian pos tertentu 

yang disajikan dalam Laporan Keuangan. 

 

CEE : Control Environment Evaluation 

Kegiatan evaluasi atas lingkungan pengendalian suatu 

organisasi. Tujuan control environment evaluation adalah 

untuk mengevaluasi kondisi lingkungan pengendalian yang 

ada pada suatu organisasi dibandingkan dengan “kondisi ideal” 

(framework) dari masing-masing subunsur dalam lingkungan 

pengendalian sehingga diperoleh gambaran kondisinya dan 

masukan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan 

pengendalian. 

 

CFE : Certified Fraud Examiner 

Seorang spesialis dalam mencegah dan memberantas fraud. 

CFE merepresentasikan standar yang paling tinggi yang 

dimiliki ACFE dan memiliki keahlian dalam semua aspek dari 

profesi anti-fraud. 

 

CHR : Catatan Hasil Reviu 

Dokumentasi hasil pelaksanaan reviu yang setidaknya memuat 

simpulan penyelenggaraan akuntansi dan atau penyajian 

laporan keuangan yang harus diperbaiki/dikoreksi, 

permasalahan yang dihadapi oleh unit akuntansi dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan 
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SAP dan sistem akuntansi yang berlaku, serta tindakan 

perbaikan/koreksi oleh pereviu kepada unit akuntansi, baik 

yang telah dilakukan atau yang belum/tidak dilakukan. 

 

CIA : Certified Internal Auditor 

Sertifikat untuk profesi auditor internal dalam profesi akuntansi. 

CIA adalah satu-satunya gelar sertifikasi yang diterima secara 

global untuk profesi auditor internal. 

 

CPA : Certified Public Accountant 

Sertifikasi yang diberikan untuk profesi akuntan publik. 

Lembaga yang mengeluarkan sertifikat ini di Indonesia adalah 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). IAPI merupakan satu-

satunya lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi 

akuntan publik sesuai dengan UU. No. 5 Tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik dan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Penyandang gelar 

sertifikasi ini, dapat membuka kantor layanan akuntan publik 

setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan. 

 

CPI : Corruption Perceptions Index 

Instrumen yang dikeluarkan oleh Transparency 

International. Nilai CPI menjelaskan posisi ranking persepsi 

suatu negara dalam hal aktivitas keberadaan korupsi yang 

diberikan oleh masyarakat internasional. 
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CRGP : Certified Risk Governance Professional 

Pengakuan kompetensi seseorang untuk memadukan prinsip-

prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko dengan 

prinsip-prinsip, struktur dan proses corporate governance 

dalam suatu organisasi dan menciptakan sinergi dari kedua 

proses yang bertautan tersebut sehingga hasil yang diperoleh 

akan optimal bagi organisasi. 

 

CRMO : Certified Risk Management Officer 

Sertifikasi manajemen risiko yang akan menjadi tolak ukur 

fondasi yang kuat bagi para profesional di bidang manajemen 

risiko dan sekaligus dapat menjadi pijakan untuk program-

program tingkat lanjut spesialisasi, misalnya: Energi, 

Pertambangan, Konstruksi, Agribisnis, Keuangan, Sektor 

Publik dan Pemerintahan. 

 

CRMP : Certified Risk Management Professional 

Pengakuan kompetensi di bidang manajemen risiko yang 

diberikan oleh LSPMR (Lembaga Sertifikasi Profesi 

Manajemen Risiko) kepada para profesional agar dapat 

menerapkan dan mengembangkan MRKT (Manajemen Risiko 

Korporat Terintegrasi) pada institusi non-perbankan. 

 

CSA : Control Self Assessment 

CSA merupakan alat auditor untuk memperoleh gambaran 

pengendalian intern organisasi dengan cara memfasilitasi 
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D 

manajemen agar mereka mau mereviu efektivitas 

pengendaliannya sendiri. 

 

 

 

 

 

DA : Diagnostic Assessment 

Diagnostic assessment dilakukan untuk mengetahui kondisi 

instansi pemerintah yang akan dibimbing tersebut secara lebih 

mendalam agar diketahui area-area mana yang membutuhkan 

pengembangan dan perbaikan SPIP-nya serta area mana yang 

akan diprioritaskan. 

 

DAK : Dana Alokasi Khusus 

Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan 

tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional. 

 

DAU : Dana Alokasi Umum 

Sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat 

kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) 

di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. 
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E 

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

Dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri / 

Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal 

Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi 

sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN 

serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 

 

 

 

 

 

EKPPD : Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

                 Pemerintah Daerah 

Mekanisme evaluasi yang dilakukan untuk menilai kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya 

peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan 

yang baik. 

 

EMI : Eksternal Mendahulukan Internal 

Prinsip koordinasi pengawasan. EMI berarti bahwa apabila 

pada saat yang bersamaan terjadi pelaksanaan audit oleh 

auditor eksternal dan internal pada suatu auditan yang sama 

maka auditor eksternal harus menarik diri dari pelaksanaan 

audit. 
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F 
 

 

             

FAO : Firm Audit Objective 

TAO (Tentative Audit Objective) yang telah diseleksi disusun 

prioritas pengujian substansinya dan dikumpulkan lebih banyak 

bukti melalui tahap pengujian substansi dan pengembangan 

temuan. 

 

FCP : Fraud Control Plan 

Integrasi program preventif dan represif dalam satu sistem 

meliputi penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mencegah 

dan mendeteksi fraud, penilaian risiko yang secara khusus 

ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, aktivitas 

pengendalian khusus ditujukan untuk mencegah dan 

mendeteksi fraud, dan informasi dan komunikasi internal dan 

eksternal untuk membangun kepedulian dalam 

mencegah fraud. 

 

FOSA : Fraud Oriented System Audit 

Kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasikan 

potensi fraud secara umum.   

 

FRA : Fraud Risk Assessment 

Pemetaan risiko kecurangan,  suatu proses identifikasi, analisis 

dan evaluasi atas kerentanan suatu organisasi dalam 
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G 

menghadapi risiko kecurangan. Proses ini harus dilakukan 

secara periodik agar organisasi dapat mengidentifikasi skema-

skema kecurangan yang potensial dan bagaimana cara 

memitigasinya. 

 

 

 

 

 

GCG : Good Corporate Governance 

Sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat 

dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang 

mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari 

"nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu 

sendiri (soft definition), komitmen, aturan main, serta praktik 

penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. 

 

GG : Good Governance 

Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid 

dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi 

dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 

investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 

secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya 

aktifitas usaha. 
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H 

I 

 

 

 

HP : Hari Penugasan 

Jumlah hari yang tersedia dalam satu tahun bagi auditor untuk 

melaksanakan kegiatan pengawasan. 

 

 

 

 

IACM : Internal Auditor Capability Model 

Suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek 

fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang 

efektif di sektor publik, yang menggambarkan jalur evolusi 

untuk organisasi sektor publik dalam rangka mengembangkan 

pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan 

tata kelola organisasi dan harapan profesional, yang 

menunjukkan langkah-langkah menuju kondisi tingkat 

kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif. 

 

IAI : Ikatan Akuntan Indonesia 

Organisasi profesi yang menaungi seluruh Akuntan Indonesia. 

IAI bertanggung jawab menyelenggarakan ujian sertifikasi 

akuntan profesional (ujian Chartered Accountant - CA 

Indonesia), menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan 

pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan 
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menetapkan kode etik, standar profesi dan standar akuntansi, 

menerapkan penegakan disiplin anggota, serta 

mengembangkan profesi akuntan Indonesia. 

 

IAPI : Institut Akuntan Publik Indonesia 

Organisasi Akuntan Publik di Indonesia. Dalam peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 disebutkan bahwa 

IAPI berwenang dalam melaksanakan ujian profesi akuntan 

publik, penyusunan dan penetapan standar profesional dan 

etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program 

pendidikan berkelanjutan, sekaligus peninjauan mutu akuntan 

publik. 

 

ICW : Indonesian Corruption Watch 

Sebuah organisasi Non Goverment Organization (NGO) yang 

mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada 

publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. 

 

IKU : Indikator Kinerja Utama 

Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 

operasional. 

 

IME : Internal Mendukung Eksternal 

Suatu sistem kerja sama antar instansi audit yang 

mensyaratkan agar pemeriksa ekstern semaksimal mungkin 

memakai hasil audit pemeriksa intern. 
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J 

INS : Instruksi 

Naskah dinas yang berisikan perintah yang memuat petunjuk 

teknis pelaksanaan suatu kebijaksanaan/ketetapan, baik 

bersumber pada peraturan yang lebih tinggi maupun 

berdasarkan pada suatu kebijaksanaan pimpinan. 

 

 

 

 

Jaktekwas : Kebijakan Teknis Pengawasan 

Acuan dalam menentukan arah pokok pengawasan dan media 

untuk menerjemahkan strategi pengawasan sebagai 

penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis. 

 

JFA : Jabatan Fungsional Auditor 

Jenis jabatan fungsional khusus pada pegawai negeri di 

Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan internal 

dan bersifat mandiri. 

 

JFU : Jabatan Fungsional Umum 

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu 

satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan 

pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. 
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K 
 

 

 

KF 1 : Formulir penyusunan UPKP2T  

Formulir penyusunan usulan Program Kerja Pengawasan dan 

Pembinaan Tahunan yang dibuat oleh BPKP Pusat (Deputi) 

untuk mendapat dukungan/kesanggupan pemeriksaan dari 

perwakilan BPKP. 

 

KF 2 : Formulir penyusunan UPKP2T yang dibuat oleh 

    Perwakilan BPKP 

Formulir penyusunan usulan Program Kerja Pengawasan dan 

Pembinaan Tahunan  yang dibuat oleh perwakilan BPKP 

selaku koordinator/penanggung jawab pemeriksaan untuk 

mendapat dukungan/kesanggupan pemeriksaan dari 

perwakilan BPKP lain. 

 

KF 3 : Formulir yang dipergunakan untuk menampung 

                 usulan kegiatan pemeriksaan 

Merupakan formulir yang dipergunakan untuk menampung 

usulan kegiatan pemeriksaan atas inisiatif perwakilan BPKP di 

luar permintaan yang tercantum pada KF1 dan KF2 untuk 

diketahui dan mendapat persetujuan dari Deputi terkait atau 

Perwakilan BPKP Penanggung Jawab Pemeriksaan. 
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KKA : Kertas Kerja Audit 

Catatan yang dipersiapkan dan disimpan oleh auditor yang 

isinya meliputi prosedur audit yang diterapkan, pengujian yang 

dilakukan, informasi yang diperoleh serta kesimpulan yang 

dicapai dalam penugasan audit. 

 

KKE : Kertas Kerja Evaluasi 

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja yang 

dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta 

dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan 

Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Kertas kerja evaluasi berisi fakta 

dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan 

temuan permasalahan. 

 

KKP : Kertas Kerja Pengawasan 

Kumpulan dokumen yang dibuat atau dikumpulkan oleh auditor 

selama pelaksanaan audit. 

 

KKR : Kertas Kerja Reviu 

Catatan - catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan 

pereviu secara sistematis pada saat melaksanakan tugas reviu. 

 

KM : Kendali Mutu 

Kebijakan dan prosedur yang biasanya digunakan untuk 

menjaga dan memelihara tingkat kualitas yang diinginkan. 
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KM 1 : Rencana Pengawasan dilihat dari segi auditor 

Merupakan rencana penugasan pengawasan dan 

pengembangan profesi berdasarkan susunan tim auditor yang 

dalam pelaksanaannya masih mungkin direvisi. Dengan 

formulir KM 1, pimpinan unit organisasi dapat secara langsung 

mengetahui rencana kegiatan, rencana pemakaian jam efektif, 

dan rencana perolehan angka kredit setiap auditor dalam tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

 

KM 2 : Rencana Pengawasan dilihat dari segi obyek 

Pengawasan 

Formulir KM 2 digunakan untuk mencatat semua kegiatan 

pengawasan termasuk pengembangan profesi, obyek 

pengawasan dan tema pengembangan profesi, jam audit, 

jumlah LHP yang dihasilkan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan 

yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran tertentu. 

 

KM 3 : Form Anggaran Waktu 

Digunakan untuk mencatat anggaran waktu pengawasan 

dalam rangka kendali pengawasan mulai dari tahap persiapan 

pengawasan sampai dengan penyusunan Laporan Hasil 

Pengawasan oleh auditor sesuai perannya dalam tim. Formulir 

anggaran waktu pengawasan ini terdiri dari 2 formulir yaitu: 

formulir KM 3 untuk audit keuangan dan KM 3A untuk audit 
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operasional dan lainnya. Pada dasarnya kedua formulir 

tersebut baik format maupun cara pengisiannya adalah sama. 

 

KM 4 : Kartu Penugasan 

Formulir KM 4  diisi dengan rencana pengawasan sesuai hasil 

survei mengenai kegiatan dan sistem kendali mitra kerja. 

Formulir KM 4 adalah salah satu alat pengendali yang dibuat 

dengan tujuan sebagai kesepakatan antara pimpinan unit 

organisasi dengan pengendali mutu atas pelaksanaan kegiatan 

pengawasan untuk setiap penugasan. Formulir ini digunakan 

sebagai alat kendali dalam rangka pemantauan dan 

perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penyelesaian 

pengawasan untuk setiap penugasan. Selain itu juga 

digunakan sebagai dasar penghitungan angka kredit bagi 

auditor.  

KM 5 : Laporan Mingguan (perbandingan rencana dan 

                  realisasi pekerjaan per auditor) 

Formulir KM 5 digunakan untuk mencatat jenis pekerjaan yang 

direncanakan disertai jam efektif yang dianggarkan, jenis 

pekerjaan yang dilaksanakan disertai jam realisasinya, tahap 

pengawasan, dan nomor KKA yang merupakan hasil 

dokumentasi masing-masing dari pelaksanaan kegiatan 

tersebut yang dikerjakan oleh setiap Anggota Tim, Ketua Tim, 

dan Pengendali Teknis. Formulir KM 5 dibuat dengan tujuan 

sebagai alat kendali pelaksanaan kegiatan pengawasan bagi 
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Pengendali Mutu terhadap Pengendali Teknis, Pengendali 

Teknis terhadap Ketua Tim, dan Ketua Tim terhadap Anggota 

Tim. 

 

KM 6 : Daftar Analisis tugas-tugas mingguan yang dibuat 

                  bulanan dengan membandingkan secara bertahap 

                  setiap minggu anggaran waktu hari pengawasan 

                  produktif dan realisasinya 

Formulir KM. 6 digunakan dalam audit laporan keuangan 

BUMN/BUMD dan laporan keuangan proyek berbantuan yang 

memerlukan pernyataan pendapat akuntan, sedangkan 

formulir KM 6 A digunakan dalam audit operasional atas 

pelaksanaan APBN/APBD dan BUMN/BUMD serta obyek audit 

lainnya yang memerlukan rekomendasi perbaikan atas 

kelemahan yang ditemukan. Formulir KM 6A juga dapat dipakai 

dalam audit khusus dengan tujuan tertentu atau investigasi 

dengan penyesuaian isinya.   

 

KM 7 : Daftar Rincian Pemakaian Hari Kerja yang disusun 

                  untuk semua auditor setiap bulan 

Formulir KM. 7 dibuat untuk memantau pendayagunaan hari 

kerja para auditor dalam suatu unit organisasi selama satu 

bulan. Dengan disusunnya formulir KM. 7 ini, pengendali 

mutu/pimpinan unit organisasi akan mengetahui produktivitas 

masing-masing tenaga auditor dengan membandingkan antara 
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realisasi dengan standar hari produktif yang ditetapkan oleh 

pimpinan unit organisasi yang bersangkutan. 

 

KM 8 : Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan 

Formulir KM 8 digunakan untuk mencatat hasil supervisi 

terhadap pelaksanaan penugasan audit.  Formulir KM 8 harus 

dibuat oleh pengendali teknis/mutu ketika melakukan evaluasi 

terhadap pekerjaan tim audit atau ketika melakukan kunjungan 

ke obyek audit. 

 

KM 9 : Format Program Pengawasan 

Formulir KM 9 digunakan untuk mencatat program audit. 

Formulir KM 9 dibuat dengan tujuan agar format program audit 

seragam. Dari formulir KM 9 ini dapat terlihat rencana dan 

realisasi prosedur audit, siapa yang melaksanakan prosedur 

audit, waktu audit yang diperlukan, dan nomor KKA tempat 

pelaksanaan dan hasil dari prosedur audit yang bersangkutan 

didokumentasikan. 

 

KM 10 : Daftar Pengujian Akhir / Check List 

Formulir KM 10 digunakan untuk mencatat hasil reviu final yang 

dilakukan oleh ketua tim audit, pengendali teknis dan 

pengendali mutu audit. KM 10 dibuat dengan tujuan sebagai 

salah satu alat kendali dalam rangka “general review" atas 

perencanaan audit, pelaksanaan audit sampai dengan 

penyelesaian audit untuk setiap penugasan. 
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KM 11 : Pengendali RMP dan RPL 

Formulir KM 11 digunakan dan dibuat oleh pimpinan unit 

organisasi untuk mengendalikan ketaatan kepada RMP dan 

RPL sebagaimana tercantum dalam PKP2T. 

KM 12 : Laporan Rencana dan Realisasi Mingguan 

                  RMP/RPL 

Formulir KM 12 digunakan ketua tim audit dan pengendali 

teknis untuk melapor secara berkala kepada pengendali mutu, 

pada minggu yang mana dari suatu bulan suatu PP yang 

ditetapkan dalam PKP2T maupun yang ditetapkan oleh 

pimpinan unit organisasi akan mulai dilaksanakan, dan untuk 

melaporkan pula secara berkala pada minggu yang mana dari 

suatu bulan realisasi mulainya PP tersebut. 

 

Korwas : Koordinator Pengawasan 

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional 

Auditor Madya pada Perwakilan BPKP dan Inspektorat yang 

diberikan tugas tambahan untuk mengoordinasikan kelompok 

jabatan fungsional auditor serta pengangkatan dan 

pemberhentiannya ditetapkan oleh Kepala BPKP.  

 

KPA : Kuasa Pengguna Anggaran 

Merupakan pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan 

oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh 
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L 

kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

 

KSAP : Komite Standar Akuntansi Pemerintah 

Komite yang dibentuk dalam rangka mempersiapkan 

penyusunan konsep rancangan peraturan pemerintah 

tentang Standar Akuntasi Pemerintahan sebagai prinsip-

prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan/ 

atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya 

secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung 

jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. 

 

 

 

 

LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan 

kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas 

pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.  

 

LHE : Laporan Hasil Evaluasi 

Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil 

pengumpulan data dan fakta serta analisis yang 

didokumentasikan dalam template Kertas Kerja Evaluasi. 
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LHKASN : Laporan Harta Kekayaan Aparatus Sipil Negara 

Laporan Harta Kekayaan yang disampaikan oleh pejabat dan 

pegawai selain wajib lapor LHKPN. 

 

LHKPN : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

Daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang 

dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak 

hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun 

juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih 

menjadi tanggungan. 

 

LHP : Laporan Hasil Pengawasan 

Sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi APIP 

untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, 

dan rekomendasi kepada auditi. LHP dibuat berdasarkan 

kertas kerja pengawasan dan temuan hasil pengawasan yang 

disusun selama melaksanakan pengawasan agar informasinya 

akurat dan obyektif. 

 

LHPKKN : Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan 

                  Negara 

Hasil akhir dari pelaksanaan bantuan penghitungan kerugian 

keuangan negara yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku di 

BPKP. 
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LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Sebuah bentuk pertanggung jawaban dalam 

bentuk laporan tentang pengelolaan keuangan daerah dalam 

satu periode tertentu. 

 

LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan 

atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah. 

 

LPJ : Laporan Pertanggungjawaban  

Suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan 

memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu 

unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau 

sederajat.  

 

LRA : Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan 

belanja yang masing-masing dibandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode. 

 

LSPMR : Lembaga Profesi Manajemen Risiko 

Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) 

berdiri sejak tahun 2008. Bidang utama kegiatan LSPMR 
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M, N & O 

P,Q 

adalah melakukan sertifikasi kompetensi dalam bidang 

Manajemen Risiko bagi para profesional di Indonesia. 

 

 

 

 

MR : Manajemen Risiko 

Suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan 

terbaik dalam kondisi ketidakpastian melalui identifikasi, 

pemahaman, tindakan, dan komunikasi isu-isu risiko. 

 

ND : Nota Dinas 

Surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah unit kerja tertentu 

untuk keperluan dinas. Tujuan surat dinas dikeluarkan adalah 

untuk keperluan menyampaikan pemberitahuan suatu izin, 

pengumuman, penugasan, dan lain-lain, kepada staf unit kerja. 

 

OP : Obyek Pengawasan 

Hal-hal yang harus diawasi dari pelaksanaan rencana kerja. 

 

 

 

 

PA : Pengguna Anggaran 

Istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan 

jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat 
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pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di 

kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat 

daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi 

pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

PAO : Potential Audit Objective 

Perkiraan temuan awal (sinyalemen) yang disusun secara 

sederhana berdasarkan pertimbangan dan pemahaman tujuan 

audit dan informasi lainnya yang dikumpulkan sebelum 

dilakukan audit lapangan. 

 

PFA : Pejabat Fungsional Auditor 

Jenis jabatan fungsional khusus pada pegawai 

negeri di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di 

bidang pengawasan internal dan bersifat mandiri. Jabatan 

Fungsional Auditor (JFA) dibentuk dengan tujuan untuk 

menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan 

jabatan bagi PNS yang melaksanakan pengawasan pada 

instansi pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan 

kinerja instansi pemerintah. 

 

PKA : Pemberian Keterangan Ahli 

Pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor 

BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau 
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perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik 

dan/atau hakim. 

 

PKA : Program Kerja Audit 

Rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara 

sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam 

kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. PKA disusun 

setelah auditor memperoleh pemahaman yang cukup tentang 

tujuan audit. PKA akan menjadi guidance bagi auditor. 

 

PKP2T : Program Kerja Pengawasan dan pembinaan 

  Tahunan 

Rencana kerja pengawasan dan pembinaan tahunan yang 

ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebijakan pengawasan 

intern dan isu-isu strategis nasional. 

 

PKR : Program Kerja Reviu 

Kumpulan dari prosedur reviu yg akan dijalankan dan dibuat 

secara tertulis. Setiap program kerja reviu biasanya 

mengandung empat hal pokok yaitu informasi pendahuluan, 

pernyataan tujuan reviu, instruksi-instruksi khusus, dan 

langkah-langkah kerja. 

 

PPA : Pejabat Pengguna Anggaran 

Istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan 

jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat 
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pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di 

kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat 

daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi 

pengguna APBN atau APBD. 

 

PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Orang yang ditugaskan menduduki jabatan tertentu yang 

tugasnya mengelola informasi dan dokumentasi di suatu Badan 

Publik. 

 

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen 

Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan 

barang atau jasa. 

 

PPKBI : Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi 

Norma yang jadi pedoman bagi segenap auditor BPKP dalam 

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 

melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut 

penugasan bidang investigasi dengan tujuan tercapainya 

produk bidang investigasi yang berkualitas dan memberikan 

manfaat bagi pihak yang berkepentingan. 

 

QAIP : Quality Assurance Improvement Programme 

Program pemastian/jaminan mutu dan perbaikan. 
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R 
 

 

 

RENJA : Rencana Kerja 

Dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran 

dari Renstra. Dokumen ini memuat program -program dan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun 

dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

 

RENSTRA : Rencana Stratejik 

Perencanaan strategis dengan kurun waktu lima tahunan. 

 

RKA : Rencana Kerja Anggaran 

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 

SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

APBD. 

 

RKP : Rencana Kerja Pemerintah 

Rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat 

prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi 

makro yang mencakup gambaran perekonomian secara 

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program 

kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga 

kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan 

yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi 
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penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). 

 

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai 

implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM), dan juga mengacu pada Rencana 

Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat rancangan kerangka 

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana 

kerja dan pendanaannya. 

 

RKT : Rencana Kerja Tahunan 

Rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan 

dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang 

telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. 

 

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 

5 (lima) tahun. 

 

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang 

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM 

Nasional). 
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S 

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

                  Nasional 

Merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden 

yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN (Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional), yang memuat 

strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program 

Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, 

kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi 

makro yang mencakup gambaran perekonomian secara 

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana 

kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 

yang bersifat indikatif.   

 

RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 

20 (dua puluh) tahun. Ditetapkan dengan maksud memberikan 

arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa. 

 

 

 

 

SAI : Sistem Akuntansi Instansi 

Serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi 

mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran 

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi 

keuangan. 
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SAK : Sistem Akuntansi Keuangan 

Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala 

disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya. 

 

SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur 

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan 

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah. 

 

SAL : Saldo Anggaran Lebih 

Akumulasi SILPA/SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun 

anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/ 

dikurangi dengan koreksi pembukuan. 

 

SAP : Standar Akuntansi Pemerintah 

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan 

Keuangan Permerintah Daerah (LKPD). 

 

Satker : Satuan Kerja 

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang 

merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian 



 

Kamus Singkatan Kata, Kode dan Akronim Pengawasan BPKP 

 

33 

Negara / Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa 

kegiatan dari suatu program. 

 

SBK : Standar Biaya Khusus 

Besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah 

keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen 

masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran. 

 

SBU : Standar Biaya Umum 

Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang 

digunakan untuk menyusun biaya komponen, masukan 

kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. 

 

SE : Surat Edaran 

Surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi di 

dalam instansi, lembaga atau organisasi.  

 

SIA : Sistem Informasi Akuntansi 

Sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan 

mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan 

oleh pengambil keputusan. 

 

SIBIJAK : Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas 

Sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan 

JFA BPKP untuk meningkatkan layanan pembinaan JFA yang 

meliputi layanan sertifikasi (seleksi peserta, ujian dan 
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penerbitan sertifikasi), fasilitasi pengangkatan (verifikasi dan 

penerbitan persetujuan pengangkatan), serta fasilitasi 

penilaian angka kredit. 

 

SIMDA : Sistem Informasi Manajemen Daerah 

Suatu program aplikasi yang dikembangkan oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang 

dapat digunakan oleh pemda dalam rangka pengelolaan 

keuangan daerahnya, bertujuan untuk menyediakan database 

mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek 

keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun 

pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja 

instansi pemerintah daerah, menghasilkan informasi yang 

komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen 

pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai 

bahan untuk mengambil keputusan, mempersiapkan aparat 

daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan 

pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik, 

memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan 

otonomi daerah. 

 

SISKEUDES : Sistem Keuangan Desa 

Aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan 

kualitas tata kelola keuangan Desa. 
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SKI : Sasaran Kinerja Individu 

Pengelolaan kinerja pegawai yang didasarkan pada 

berjalannya sistem manajemen kinerja yang dilakukan melalui 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan 

pelaporan, serta penilaian, dan evaluasi kinerja. Pelaksanaan 

proses manajemen kinerja diharapkan mendorong 

peningkatan kinerja pegawai dalam rangka mendukung 

capaian kinerja organisasi. 

 

SKP : Surat Keterangan Perjalanan 

Surat keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, 

atas permintaan pegawai, isinya menerangkan maksud 

perjalanan yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. 

Surat keterangan perjalanan tidak berakibat membebani 

anggaran belanja negara. 

 

SKTM : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 

Keterangan yang merupakan pengakuan serta kesanggupan 

secara tertulis di atas meterai yang cukup dari pegawai negeri 

bukan bendahara untuk mengembalikan kerugian negara 

secara sukarela dalam waktu tidak lebih dari Dua Puluh Empat 

bulan.  

 

SKU : Surat Kuasa 

Surat pernyataan pelimpahan wewenang dari 

pimpinan/pejabat yang mempunyai hak dan wewenang atas 
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sesuatu kepada pejabat/pegawai atau orang lain guna 

bertindak untuk dan atas namanya dengan hak dan wewenang 

tersebut. 

 

SOP : Standard Operating Procedures 

Dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan 

secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang 

bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari 

para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. 

 

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana 

Surat perintah yang diterbitkan oleh kuasa BUN Pusat untuk 

pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara berdasarkan SPM. 

 

SPAI : Standar Profesi Auditor Internal 

Merupakan awal dari serangkaian Pedoman Praktik Audit 

Internal (PPAI), yang diharapkan menjadi sumber rujukan bagi 

internal auditor yang ingin menjalankan fungsinya secara 

profesional. 

 

SPB : Surat Pernyataan Bertanggung jawab 

Pernyataan tertulis yang dibuat oleh pegawai negeri/pihak 

ketiga yang merugikan negara dan merupakan pengakuan 

serta kesanggupan untuk mengganti secara sukarela 

walaupun jumlah kerugian negara belum dapat dipastikan. 
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SPD : Surat Perjalanan Dinas 

Surat yang memuat perintah melakukan perjalanan dinas, yang 

ditujukan kepada seseorang pejabat/pegawai untuk melakukan 

tugas tertentu. Surat perintah perjalanan dinas berakibat 

membebani anggaran belanja negara. 

 

SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

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. 

 

SPMB : Surat Perintah Mengeluarkan Barang 

Surat yang dibuat oleh kuasa pengguna barang agar pejabat 

pengurus persediaan mengeluarkan barang pakai habis dan 

barang tidak pakai habis untuk didistribusikan kepada unit 

pemakai barang yang membutuhkan. 

 

SPP : Surat Permintaan Pembayaran 

Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran 

untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
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SPPGUP : Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang 

                  Persediaan 

Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung. 

 

SPPLS : Surat Permintaan Pembayaran Langsung 

Dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh 

PPK yang dibayarkan langsung kepada bendahara 

pengeluaran/penerima hak atas dasar kontrak kerja, surat 

keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. 

 

SPPUP : Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan 

Dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh 

PPK yang dibayarkan langsung kepada bendahara 

pengeluaran/penerima hak atas dasar kontrak kerja, surat 

keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. 

 

ST : Surat Tugas 

Surat yang berisi pernyataan bahwa pimpinan/pejabat atasan 

yang berwenang memberikan tugas kepada pejabat/pegawai 

bawahannya untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan tertentu. 

 

STTPP : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 

Surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya 

telah berhasil mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan 
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T 

proses belajar-mengajar dengan baik dalam program diklat 

struktural dan diklat yang berkaitan dengan jabatan fungsional. 

 

 

 

 

TAO : Tentative Audit ObjectivesSasaran audit sementara 

yang merupakan pemantapan dari Potential Audit Objectives 

yang diperoleh melalui tahapan survei pendahuluan. 

 

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan 

dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas 

menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah 

dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 

pejabat perencana daerah, PPKD (Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah) dan pejabat lainnya sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

Tapkin : Penetapan Kinerja 

Merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan 

dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang 

menerima amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang 

memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. 
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TGR : Tuntutan Ganti Rugi 

Suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri 

bukan Bendahara sebagaimana dimaksud Pasal 63 UU Nomor 

1 Tahun 2004 dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian 

atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat 

langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut dalam 

rangka tugas jabatannya dan atau melalaikan tugas 

kewajibannya. 

 

TL : Tindak Lanjut 

Tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang 

direkomendasikan dalam hasil audit. 

 

TND : Tata Naskah Dinas 

Pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakup 

pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, 

pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan, serta media yang 

digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

 

TP : Temuan Audit 

Himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan 

diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi 

tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur- unsurnya 

yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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W & Z 

TP III : Formulir yang berisi ikhtisar hasil pengawasan 

Merupakan formulir yang berisi ikhtisar hasil pengawasan yang 

berfungsi sebagai kartu monitoring temuan hasil pemeriksaan. 

 

TPK : Tindak Pidana Korupsi 

Kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana 

dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak 

sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, 

merusak sendi-sendi ekonomi nasonal, serta merendahkan 

martabat bangsa di forum internasional, sehingga 

pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa oleh 

karena itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi 

harus diatur secara khusus. 

 

TPTD : Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat 

                  Ditindaklanjuti 

Kondisi apabila rekomendasi/saran yang dimuat dalam laporan 

hasil pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti oleh auditi sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan.  
 

 

 

 

WBBM : Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang 

memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan 
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tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan 

pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan 

kualitas pelayanan publik. 

 

WBK : Wilayah Bebas dari Korupsi 

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang 

memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan 

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan 

pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. 

 

WBS : Whistleblowing System 

Merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan 

dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan 

terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan 

dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam 

organisasi tempatnya bekerja.  

 

WDP : Wajar Dengan Pengecualian 

Opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan 

keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan 

cukup, dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak 

hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Dengan 

kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan 

dalam laporan keuangan ”yang tidak dikecualikan dalam opini 

pemeriksa” dapat digunakan oleh para pengguna laporan 

keuangan. 
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WTP : Wajar Tanpa Pengecualian 

Opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan 

keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan 

cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, 

informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam 

laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna 

laporan keuangan. Ini adalah opini yang dinyatakan dalam 

bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan. 

 

ZI : Zona Integritas 

Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang 

pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk 

mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, 

khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 
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