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LAMPIRAN III 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR       TAHUN  2014 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS, FUNGSI AUDITOR DAN PENGAWAS 

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI 

DAERAH PADA INSPEKTORAT PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT. 

 

 
RINCIAN KEGIATAN   JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR AHLI MADYA 

 

NO UNSUR  SUB UNSUR  KEGIATAN 

I PENGAW
ASAN 

A Pelaksanaan Kegiatan 
Teknis Pengawasan   

 1 Mendampingi/memberik
an keterangan ahli 
dalam proses penyidi 

kan dan/atau peradi lan 
kasus hasil penga wasan 
pemberian keterangan 

     2 Mengendalikan teknis 
pelaksanaan kegiatan 

pengawasan (audit, evalu 
asi, reviu, pemantauan 

dan pengawasan lain)  

  B Pelaksanaan kegiatan 

pengorganisasian dan 
pengendalian pengawasan,   

 1 Melaksanakan kegiatan 

pengorganisasian 
pengawasan 

     2 Melaksanakan kegiatan 

pengendalian 
pengawasan 

     3 Membantu melaksa-
nakan kegiatan perenca 

naan dan evaluasi 
pengawasan 

II PENGEM

BANGAN 
PROFESI 

PENGAW
ASAN 

A Pembuatan karya tulis/ 

karya ilmiah dibidang 
pengawasan 

1 Membuat karya tulis/karya 

ilmiah hasil pengkajian di 
bidang pengawasan yang 

dipublikasikan : 

     a Dalam bentuk  buku 
yang diterbitkan dan 
diedarkan secara 

internasional 

     b Dalam bentuk  buku 

yang diterbitkan dan 
diedarkan secara 
nasional 

     c Dalam majalah yang 
diakui oleh instansi 

Pembina 
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    2 Membuat karya tulis/karya 

ilmiah hasil pengkajian di 
bidang pengawasan yang 
tidak dipublikasikan, tetapi 

didokumentasikan di 
perpustakaan  : 

     a Dalam bentuk  buku 

     b Dalam bentuk  naskah 

    3 Tinjau dan ulasan ilmiah 
hasil gagasan sendiri di 
bidang pengawasan yang 

dipublikasikan : 

     a Dalam bentuk buku 

yang diterbitkan dan 
diedarkan secara 

nasional 

     b Dalam bentuk majalah 
yang diakui oleh Instansi 

Pembina 

    4 Tinjauan dan usulan ilmiah 

hasil gagasan sendiri di 
bidang pengawasan yang 

tidak dipublikasikan : 

     a Dalam bentuk  buku 

     b Dalam bentuk  naskah 

    5 Tulisan ilmiah di bidang 

pengawasan yang disebar-
luaskan melalui media 
massa yang merupakan satu 

kesatuan 

    6 Karya tulis/karya ilmiah 

berupa prasaran, tinjauan, 
gagasan atau ulasan ilmiah 
yang disampaikan dalam 

pertemuan ilmiah atas 
inisiatif sendiri 

 

  B Penerjemahan/penyaduran 

buku dan bahan-bahan di 
bidang pengawasan 

1 Menerjemahkan/menyadur 

bidang pengawasan yang 
dipublikasikan 

     a Dalam bentuk buku 

yang diterbitkan dan 
diedarkan secara 

nasional 

    b Dalam bentuk majalah 

yang diakui oleh Instansi 
Pembina 

   2 Menerjemahkan/menyadur 

di bidang pengawasan yang 
tidak dipublikasikan 

    a Dalam bentuk  buku 

    b Dalam bentuk  naskah 
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  C Peran serta dalam 

pengembangan profesi di 
bidang ke ilmuan 
pengawasan 

1 Melakukan studi banding di 

bidang pengawasan, per 
kegiatan 

    2 Menjadi narasumber, penyaji, 
perasaran, moderator, pada 
berbagai konferensi, kongres, 
workshop, pelatihan di kantor 
sendiri di bidang pengawasan, 
per kegiatan 

     a Konferensi dan 
kongres 

     b Workshop 

     c Pelatihan di Kantor 
Sendiri 

    3 Mengikuti kegiatan konferensi, 
kongres, workshop, pelatihan 
di kantor sendiri di bidang 
pengawasan, per kegiatan 

     a Konferensi dan 
kongres 

     b Workshop 

     c Pelatihan di Kantor 
Sendiri 

    4 Mengikuti Diklat Fungsional 
penjenjangan dan teknis 

substantif pengawasan, per 
jam diklat 

    5 Memperoleh gelar profesi 
pengawasan seperti Certified 
Public Accountant, Certified 
Management Acconuntant, 
Certified Internal Auditor, 
Certified Information System 
Auditor, Certified Government 
Auditing Profesional, Certified 
Profesional Environmental 
Auditor, Certified Fraud 
Examiner 

  D Peran serta dalam 
kegiatan pengembangan 
profesi di bidang Standar, 

Kode Etik, Buletin dan 
Organisasi Profesi 
Pengawasan 

1 Menyusun, memutakhirkan, 
dan berperan aktif dalam 
pemaparan/expose 

draf/hearing dan finalisasi 
Standar Profesi dan Kode 
Etika Auditor, per jam 

     a Rancangan/Draf Standar 
Profesi dan Kode Etik 

Auditor  

     b Final Standar Profesi dan 

Kode Etik Auditor 
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    2 Melaksanakan penyuluhan / 

sosialisasi Standar Profesi 
dan Kode Etik Auditor per 
kegiatan 

    3 Berperan aktif dalam 
penerbitan buku/buletin/ 

jurnal/majalah di bidang 
pengawasan sebagai peng 
urus/redaktur/editor, setiap 

tahun 

     a Internasional 

     b Nasional 

     c Daerah 

    4 Berperan aktif sebagai 
pengurus, dewan 

kehormatan organisasi 
profesi, setiap tahun: 

     a Internasional 

     b Nasional 

     c Daerah Provinsi/Kab/Kota/ 
Departemen/LPND 

III PENUNJA

NG 

A Peran serta dalam 

seminar /lokakarya di 
bidang pengawasan 

 Mengikuti seminar/ lokakarya 
dan berperan sebagai  

     1 Pemrasaran 

     2 Moderator 

     3 Peserta 

  B Menjadi anggota tim 
penilai 

 Menjadi anggota tim penilai 
Angka Kredit Auditor secara 

aktif, setiap DUPAK 

  C Memperoleh penghargaan/ 

tanda jasa di bidang 
kepegawaian 

1 Memperoleh penghargaan / 

tanda jasa satyalancana 
Karya Satya 

     1 30 (tiga puluh) tahun 

     2 20 (dua puluh) tahun 

     3 10 (sepuluh) tahun 

    2 Memperoleh penghargaan/ 

tanda jasa lainnya 

     1 Tingkat I 

     2 Tingkat II 

     3 Tingkat III 

  D Pengajar/pelatih pada 
diklat teknis/fungsional 

 Mengajar/melatih pada 
diklat teknis/fungsional, per 

jam pelatihan 

  E Keikutsertaan Diklat 

Teknis Substantif 
penunjang pengawasan 

 Mengikuti diklat teknis 
substantif penunjang 
pengawasan 

  F Keanggotaan dalam 
kepanitiaan 

 Menjadi anggota dalam 
kepanitiaan dalam forum 
pengawasan  
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  G Keanggotaan Organisasi 

profesi di bidang 
pengawasan  

 Berperan aktif sebagai 

anggota organisasi profesi, 
setiap tahun 

     a Internasional 

     b Nasional 

     c Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Ko
ta/Departemen/LPND 

  H Perolehan gelar 
kesarjanaan lainnya 

1 Memperoleh gelar kehor-
matan Akademis, setiap gelar 

    2 Memperoleh gelar kesar-
janaan lainnya, setiap gelar 

     1 Doktor (S3) 

     2 Pasca Sarjana (S2) 

     3 Sarjana 

 

 
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 
 

 

H. M. ZAINUL MAJDI 


