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PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  19 TAHUN 2011 

TENTANG 
STANDAR AUDIT  

INSPEKTORAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008  tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang 
Standar Audit Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

  4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5518); 

  6. 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); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, 
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2 
 

  9.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabinet Indonesia Bersatu II; 

  10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah; 

  11 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 

TENTANG   STANDAR AUDIT INSPEKTORAT KEMENTERIAN 
PERUMAHAN RAKYAT. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal dalam melakukan kegiatan audit. 
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, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas 
dan fungsi instansi pemerintah. 

3. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat 
yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/pihak lain yang diberi tugas, wewenang, 
tanggung jawab secara penuh oleh Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap 
kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja. 

4. Auditan adalah orang/unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yang 
menjadi objek audit. 

5. Inspektorat adalah unit organisasi Kementerian Perumahan Rakyat yang secara fungsional 
melaksanakan tugas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan Rakyat dan bertanggung 
jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. 

6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat. 
7. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.  
8. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat. 

 
Bagian Kedua 

Tujuan  
 

Pasal 2  
Tujuan standart audit Inspektorat Kementerian meliputi: 
a. memberikan dasar penetapan kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan 

kegiatan audit;  
b. memberikan dasar penetapan prinsip-prinsip dasar untuk merepresentasikan praktik-

praktik audit; 
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c. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit inspektorat 
yang memiliki nilai tambah; 

d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi; dan 
e. menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit. 

 
Bagian Ketiga  

Ruang Lingkup 
 

Pasal 3 
Ruang lingkup standar audit Inspektorat Kementerian meliputi: 
a. prinsip-prinsip dasar; 
b. standar umum; 
c. standar pelaksanaan audit; 
d. standar pelaporan audit; dan 
e. standar tindak lanjut audit. 

 
BAB II 

PRINSIP-PRINSIP DASAR 
 

Pasal 4 
(1) Prinsip-prinsip dasar standar audit inspektorat meliputi:  

a. kewajiban auditor; dan 
b. kewajiban APIP. 

(2) Kewajiban auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. melakukan kegiatan audit sesuai standar audit; dan 
b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi. 

(3) Kewajiban APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:  
a. menyusun rencana pengawasan; 
b. mengkomunikasikan dan meminta persetujuan rencana pengawasan tahunan; 
c. mengelola sumber daya; 
d. menetapkan kebijakan dan prosedur; 
e. melakukan koordinasi; 
f. menyampaikan laporan berkala; 
g. melakukan pengendalian kualitas dan program pengembangan; dan 
h. menindaklanjuti pengaduan masyarakat. 

 
BAB III 

STANDAR UMUM 
 

Pasal 5 
(1) Standar umum dalam melakukan kegiatan audit meliputi: 

a. visi, misi, tujuan dan tanggung jawab auditor wajib dinyatakan secara tertulis, 
disetujui, dan ditandatangani oleh Menteri; 

b. auditor wajib mempunyai tingkat pendidikan formal sekurang-kurangnya Strata Satu 
(S1) atau yang setara; 

c. auditor wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional 
auditor yang sesuai dengan jenjangnya; 

d. auditor wajib mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang 
diperlukan untuk melaksanakan tugas; 
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e. auditor wajib mempunyai kompetensi auditing, akuntansi, administrasi 
pemerintahan, dan komunikasi; 

f. auditor wajib independen dan objektif dalam melaksanaan tugas; 
g. auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama 

(due profesional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam melaksanakan tugas;  
h. auditor wajib memiliki sikap netral dan menghindari konflik kepentingan dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan audit; dan 
i. pelaksanaan audit wajib mengacu kepada standar audit dan auditor wajib mematuhi 

kode etik auditor. 
(2) Inspektorat dapat menggunakan tenaga ahli apabila para auditor tidak mempunyai 

keahlian untuk melaksanakan tugas atau keterbatasan personil. 
(3) Ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 6 
(1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan audit terdapat interpretasi adanya konflik kepentingan 

atau ketidaknetralan maka auditor wajib melaporkan kepada pimpinan inspektorat. 
(2) Kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab 

pimpinan inspektorat Kementerian. 
(3) Pimpinan inspektorat Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri terhadap 

pelaksanaan audit melalui Sekretaris Kementerian. 
 

BAB IV 
STANDAR PELAKSANAAN AUDIT 

 
Pasal 7 

(1) Standar pelaksanaan audit inspektorat mencakup :  
a. merencanakan kegiatan audit; 
b. supervisi pelaksanaan audit; 
c. pengumpulan data dan pengujian bukti;  
d. pengembangan temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan audit;   
e. penataan dan penyusunan dokumen audit dalam bentuk kertas kerja audit; dan 
f. menyusun kesimpulan dan rekomendasi hasil audit. 

(2) Perencanaan kegiatan audit harus memenuhi persyaratan: 
a. penetapan sasaran;  
b. ruang lingkup pelaksanaan kegiatan audit; 
c. metodologi pelaksanaan kegiatan audit; dan  
d. alokasi sumber daya. 

(3) Supervisi pelaksanaan audit dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, menjamin 
kualitas pekerjaan, dan meningkatkan kemampuan auditor. 
 

Pasal 8 
(1) Standar pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh 

auditor inspektorat. 
(2) Auditor inspektorat menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi hasil audit kepada 

auditan. 
(3) Standar pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya disampaikan 

kepada pimpinan inspektorat.  
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BAB VI 
STANDAR PELAPORAN AUDIT  

 
Pasal 9 

(1) Standar pelaporan audit Inspektorat merupakan pedoman auditor dalam penyusunan 
laporan audit. 

(2) Standar pelaporan audit Inspektorat meliputi:  
a. laporan hasil audit dibuat secara tertulis;  
b. materi laporan hasil audit jelas dan dapat dimengerti;  
c. melaporkan mengenai sistem pengendalian intern auditi; dan 
d. melaporkan mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

kecurangan dan ketidakpatutan (abuse). 
(3) Laporan hasil audit harus memenuhi kriteria yang meliputi tepat waktu, lengkap, akurat, 

objektif, meyakinkan serta jelas, dan ringkas. 
(4) Pelaporan audit termasuk rencana tindakan perbaikan auditi secara tertulis dari pejabat 

auditi yang bertanggung jawab. 
(5) Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinan inspektorat, auditi, dan pihak lain yang 

diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit. 
(6) Pihak lain yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VII 
STANDAR TINDAK LANJUT AUDIT  

 
Pasal 10 

Standar tindak lanjut audit Inspektorat Kementerian dilakukan melalui: 
a. auditor wajib menyampaikan kepada auditi mengenai tanggung jawab untuk 

menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi secara tertulis; 
b. auditor wajib memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasi; 
c. auditor wajib melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit secara berkala yang 

belum ditindaklanjuti; dan 
d. temuan yang berindikasi adanya tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dan kecurangan, auditor wajib membantu aparat penegak hukum dalam upaya 
tindak lanjut temuan. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 11 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di  Jakarta 
pada tanggal 6 September 2011  10   Januari     
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
SUHARSO MONOARFA 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 September 2011    10  Januari                           
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
                    
PATRIALIS  AKBAR 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2011 NOMOR 577 
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