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AUDIT LAPANGAN/VISITASI 



 Tindakan yang Harus Dikuasai Auditor dalam 
Pelaksanaan Audit Lapangan: 
 
 

1. Teknik Bertanya 
2. Mencatat Hasil 
3. Membuat Temuan 
4. Melakukan Rapat Penutupan 
5. Membuat Laporan Audit  

 



Contoh Aktivitas Lapangan  
 

   
 

1. Memastikan apakah proses belajar mengajar telah tercapai 
dengan baik 
a. Cek apakah Learning Outcome (LO) / Capaian Pembelajaran 

(CP) prodi telah terumuskan dengan baik 
b. Cek apakah setiap mata kuliah telah mendukung CP prodi 
c. Cek apakah RPS MK (Rencana Pembelajaran Semester Mata 

Kuliah) telah sesuai dengan CP Prodi 



Contoh Aktivitas Lapangan  
 

   
d. Cek apakah proses belajar mengajar telah terlaksana dengan 

baik 
• Kehadiran dosen 
• Kehadiran mahasiswa 
• Kebenaran materi 
• Kebenaran jumlah sks 
• Kebenaran penyajian 

 
 

 



2. Cek apakah CP prodi telah terpenuhi oleh CP MK 
• Apakah soal sudah dilakukan validasi sesuai CP 
• Apakah soal sudah dilakukan evaluasi setelah 

dilakukan ujian 
• Apakah pengujian ketercapaian kompetensi dilakukan 

dengan satu cara atau beberapa cara 
 

3. Cek apakah bahan kuliah telah memasukkan hasil riset 
dosen yang terbaru 

4. Cek kepuasan mahasiswa atas proses belajar mengajar 
5. Cek apakah hasil evaluasi telah ditindaklanjuti  
6. Lakukan analisis mengapa sasaran mutu tidak tercapai 

(Mencari akar masalah) 



Tahapan Audit Kepatuhan  

1. Ketua tim auditor memperkenalkan seluruh anggota 
tim. 

2. Ketua tim auditor  menyampaikan tujuan audit dan 
lingkup audit.  

3. Ketua tim auditor menyampaikan jadwal acara audit 
untuk disetujui oleh auditee. 

4. Tim auditor melakukan audit dengan berpedoman 
pada daftar tilik yang telah dibuat pada saat Audit 
Dokumen/Desk Evaluation/Audit Sistem.  

 



 

Bukti-Bukti Penunjang Dikumpulkan dari : 

 

 
1. Wawancara dengan pengelola/stakeholder 
2. Pemeriksaan dokumen atau rekaman 
3. Pengamatan terhadap aktivitas/proses 
4. Pengamatan terhadap kondisi lapangan 
 



 

 

Dalam visitasi perlu dilakukan verifikasi terhadap 

bukti-bukti penunjang /rekaman yang tersedia. 



  

 

    Faktor Keberhasilan dalam Wawancara : 

 

1. Persiapan yang baik 

2. Wawancara dengan orang yang tepat 

3. Usahakan agar wawancara dalam keadaan santai 

4. Auditor harus berusaha untuk mendapatkan akar 
masalah 

 

 

 



PERTANYAAN SAAT WAWANCARA 

Pertanyaan dapat dibedakan  

1. Pertanyaan tertutup : ya dan tidak  

2. Pertanyaan terbuka 

 

Catatan: 

Satu pertanyaan dapat dikembangkan menjadi 
beberapa pertanyaan baik oleh auditor yang bertanya 
maupun anggota tim yang lain.   



 
 
 

Yang harus Dicatat saat Visitasi : 
 
 
1. Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap standar  
 
2.   Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap 

dokumentasi/rekaman 
 
3.   Aspek dari operasi yang menyimpang/cenderung 

mengarah kepada ketidaksesuaian 

 



 

  

 Catatan Temuan meliputi : 

 

1. Apa yang ditemukan 

2. Dimana ditemukan 

3. Mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian 

4. Siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan 

 



 

   Setiap anggota tim auditor membuat 
catatan-catatan potensi temuan 
ketaksesuaian untuk disampaikan 
pada rapat tim auditor. 
 



Ketua tim memimpin rapat tim auditor 
untuk merumuskan daftar temuan audit.  

Pernyataan temuan audit harus 
mengikuti kaidah PLOR 

 Problem (masalah yang ditemukan) 

 Location (lokasi ditemukan problem) 

 Objective (bukti temuan) 

 Reference (dokumen yang mendasari) 

 



Format Temuan   

KTS/OB 

(Initial Auditor) 

Referensi 

(butir mutu) 
Pernyataan 



PERTEMUAN / RAPAT TIM AUDITOR 

Sebelum membuat laporan audit dilakukan 
pertemuan tim auditor tanpa teraudit. 
1. Dipimpin oleh ketua tim auditor 
2. Melengkapi formulir ketidaksesuaian 
3. Meninjau semua ketidaksesuaian 
4. Tinjauan secara kolektif terhadap ketidaksesuaian untuk       
    mengidentifikasi temuan major 
5. Mempersiapkan kesimpulan audit 
6. Mempersiapkan agenda  (closing) meeting 



 

  

 

  Temuan yang Dilaporkan : 

 

 
1. Harus disetujui process owner (auditee) 
2. Berdasarkan bukti 

 



 

RAPAT PENUTUPAN KEGIATAN AUDIT 

 
1. Ketua bersama anggota tim auditor mengadakan 

rapat penutupan audit bersama teraudit membahas 
temuan audit untuk disepakati 

2. Ketua tim auditor dan teraudit bersama-sama 
menandatangani daftar temuan audit. 

3. Ketua tim auditor menutup acara audit  

4. Tim auditor membuat laporan audit 

5. Ketua tim auditor menyerahkan laporan audit 
kepada client 

 



Dalam Visitasi,  

Auditor Sebaiknya Tidak 

1. Meminta layanan di luar proses audit. 

2. Menerima hadiah. 

3. Mengenakan pakaian yang kurang pantas         

(T-Shirt).  

4. Memberi komentar di luar konteks/substansi 

yang diaudit. 



Dalam Visitasi,  

Auditor Sebaiknya Tidak  

5. Memberikan janji-janji yang di luar 

kewenangan auditor. 

6. Menggunakan sebutan yang kurang pantas, 

seperti “kalian”, ”kamu” kepada auditee. 

7. Berdebat dalam diskusi dengan sikap ”bossy” 

dan mendominasi sesi audit, atau terlalu pasif. 

8. Bersikap menggurui, menonjolkan diri dan 

arogan (memandang rendah). 



9. Saling menyalahkan di antara auditor di depan auditee. 

10. Menyalahkan auditor yang melakukan audit sebelumnya.  

11. Menciptakan suasana underpressure dan tidak kondusif bagi 

atmosfir diskusi. 

12. Menunjukkan emosi negatif yang tampak dari perilaku dan 

bahasa tubuh. 

13. Meninggalkan sesi selama proses kunjungan lapangan tanpa 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

14. Bersikap menggurui, menonjolkan diri dan arogan 

(memandang rendah). 

 

 



15. Meninggalkan sesi selama proses kunjungan lapangan tanpa   

   alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

16. Membuat opini, asumsi, asumsi awal  

17. Membiarkan auditee mendikte audit 

18. Berada „diluar jalur‟, Mengarahkan „misleading‟ 

19. Terpaku‟, bingung 

20. Mengubah jadwal pertemuan secara sepihak. 

21. Mempersingkat waktu pelaksanaan audit tanpa alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

22. Menjalankan tugas audit melebihi waktu yang dialokasikan. 

 



Hal yang Tak Terduga dalam 

Visitasi  

 Bertemu auditee yang agresif, situasi emosional 

 Missing people, missing document 

 Dokumen, catatan, laporan, sample, yang telah 
disiapkan auditee tidak lengkap 

 Kasus-kasus khusus/ spesial 



Etika Kunjungan Lapangan (Visitasi) 

1. Datang tepat waktu dan menepati komitmen.  

2. Menghindari konflik kepentingan.  

3. Menghindari kesalahpahaman  

4. Menjaga kerahasiaan.  

5. Mengenal standar budaya setempat dan berhati-hati dalam 

berbicara. Bertanya secara jelas dan pasti dan sebisa mungkin 

sedikit bicara.  

6. Setiap auditor harus membuat catatan setiap pertemuan dan 

segera memberikan evaluasi.  

7. Mengelola informasi yang diterima secara proporsional agar tidak 

bereaksi berlebihan.  

8. Menggunakan guideline sebagai acuan audit.  

9. Konsisten dalam melakukan penilaian.  

 



Saran bagi Auditor Baru 

1. Selalu ingat tujuan audit mutu ialah mengupayakan 
perbaikan kualitas. 

2. Pahami pada umumnya orang tidak mau disalahkan. 

3. Apabila dijumpai kesalahan, muncul mekanisme 
pertahanan diri, sehingga auditor tidak dapat mengetahui 
permasalahan yang sesungguhnya. 

4. Perlu penguasaan kemampuan komunikasi oleh  

5. Upayakan  auditor dan auditee puas dengan audit mutu 
yang dilakukan  

6. Upayakan auditee percaya dengan fungsi audit mutu 
sehingga membuka diri untuk kemajuan/peningkatan mutu. 



 

TERIMA KASIH 


