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 Saat ini banyak buku-buku teks Auditing yang disusun oleh banyak Penulis yang 
hanya berisi materi audit secara umum, dalam arti hanya untuk perusahaan yang 

berorientasi  ke profit, padahal pemahaman materi auditing tidak hanya untuk sektor bisnis, 
tetapi juga untuk sektor publik.
 Buku Audit Sektor Publik ini membawa warna tersendiri, karena selain buku tersebut 
dilengkapi dengan kertas kerja audit, buku ini juga secara khusus membahas prosedur audit 
untuk organisasi Universitas, Partai Politik, Rumah Sakit dan Koperasi, yang seperti kita 
ketahui dalam organisasi tersebut syarat akan peraturan, yang berguna untuk melindungi 
kepentingan publik.
 Oleh karena itu kami bangga dan memberi apresiasi atas peran serta saudara Wiwik 
Pratiwi, SE., MM., MAk., Ak., CA untuk menghadirkan buku Audit Sektor Publik tersebut, 
yang direferensikan berdasarkan pengalamannya sebagai auditor dan pengalamannya 
mengajar dibidang akuntansi dan auditing selama 20 tahun, semoga menjadi motivator 
rekan-rekan dosen lainnya untuk turut serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
melalui tulisan-tulisan mereka.
 Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi pengembangan akademik dan praktek 
audit di Indonesia.

Jakarta, Maret 2016
Ketua STIE YAI

DR. RR. Reschiwati, SE, MM, Ak, CA 

APRESIASI
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Assalamualaikum Wr. Wb.

 Dengan ucapan Alhamdulillah atas kehendak Allah SWT, buku Audit Sektor Publik 
Mencapai Akuntabilitas Melalui Audit Laporan Keuangan Untuk Menjamin 

Transparansi Organisasi Sektor Publik Yang Dilengkapi Dengan Kertas Kerja Audit yang 
disusun Wiwik Pratiwi, SE., MM., MAk., Ak., CA telah terbit untuk buku bacaan masyarakat 
praktisi terutama para mahasiswa akuntansi.
 Semua pihak sudah mengetahui bahwa pelaku ekonomi yang ada terdiri dari Swasta, 
BUMN dan Koperasi yang orientasinya ada yang profit oriented dimana usaha didirikan 
untuk mencari profit semata, ada juga yang orientasinya non profit oriented tidak semata-
mata mencari profit. Untuk usaha yang semata-mata tidak mencari profit kita kenal dengan 
usaha sektor publik seperti Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Koperasi dan sebagainya, yang 
akuntansinya tunduk dan diatur oleh PSAK 45. Tidak banyak buku yang tersedia yang 
mengupas Akuntansi dan Auditing Sektor Publik. Keberadaan buku ini jelas dibutuhkan 
untuk masyarakat sektor publik. Buku ini mengupas masalah sekilas tentang Akuntansi 
Sektor Publik, Audit Sektor Publik, Audit Laporan Keuangan Partai Politik, Audit Laporan 
Keuangan Universitas, Audit Laporan Keuangan Rumah Sakit dan Audit Laporan Keuangan 
Koperasi, yang dikupas cukup lengkap dan menarik.
 Saya sebagai tokoh Akuntan dan hampir 25 tahun sebagai pengurus Ikatan Akuntan 
Indonesia mulai sekretaris 1 dua periode, Wakil Ketua satu periode, Majelis Kehormatan 
satu periode, Komite Etika, Wakil Ketua Dewan Penguji Sertifikasi CPMA dan Pengurus 
Institute Akuntan Manajemen Indonesia. Dan sebagai Wakil Ketua 4 STIE YAI, disamping 
pernah menjadi Penasehat Menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia saat Pemerintahan SBY. Saya sangat bangga dan ikut bersyukur dengan terbitnya 
buku Audit Sektor Publik. Saya mangajukan dan memberi rekomendasi agar masyarakat 
Sektor Publik, Para Sarjana Akuntansi dan Para Mahasiswa untuk membaca buku ini.
 Harapan saya semoga buku ini bermanfaat bagi semuanya, masyarakat akuntansi, 
praktisi dan mahasiswa akuntansi. Selamat membaca semoga tambah sukses semuanya. 
Amiiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Jakarta, Maret 2016

Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, AK 

KATA SAMBUTAN
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 Akuntansi Sektor Publik menjadi bidang akuntansi yang cukup menarik saat ini, 
khususnya di era kebebasan demokrasi, bagaimana tidak, sedikit saja hal-hal 

yang berkaitan dengan publik berjalan keluar dari jalur yang semestinya, masyarakat akan 
berteriak. Hal ini dapat dimaklumi karena sektor publik memang tidak bertujuan mencari 
keuntungan semata bagi pemilik, pengelola, tetapi sektor publik sudah menjadi milik publik 
yang seharusnya memberi pelayanan terbaik bagi publik.
 Tuntutan transparansi tidak terbatas pada pengelolaannya saja, tetapi berlanjut kepada 
pertanggung-jawaban dalam bentuk laporan keuangannya. Laporan keuangan akan sangat 
mempunyai nilai kepercayaan publik ketika laporan keuangan tersebut telah diperiksa/
diaudit oleh pihak independen, baik auditor dari pemerintah atau swasta yang selama ini 
disebut Kantor Akuntan Publik (KAP).
 Keharusan menyampaikan laporan keuangan bagi sektor publik, telah didukung oleh 
berbagai peraturan bidang sektor publik, misalnya Partai Politik, ada keharusan dari KPU 
menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit setelah 60 hari aktivitas Pemilihan 
Presiden dan Wapres, atau yayasan yang memperoleh dana dari pemerintah, luar negeri, 
atau bantuan dari perorangan/badan usaha, juga harus mempunyai laporan keuangan yang 
telah diaudit.
 Mengingat pentingnya audit laporan keuangan bagi sektor publik, penulis mencoba 
menyajikan buku teks bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang mengambil konsentrasi sektor 
publik. Buku teks ini relatif sederhana, karena prosedur audit yang disajikan juga sangat 
praktis, disertai penggunaan bahasa dan contoh kertas kerja yang sangat mudah dimengerti 
mahasiswa.
 Buku teks ini menyajikan prosedur audit ringkas bagi Organisasi Sektor Publik selain 
Pemerintah, mengapa? Karena audit sektor publik tentang Pemerintah sudah banyak tersedia 
dipasaran. Buku teks audit sektor publik ini ditulis khusus berisi audit laporan keuangan 
Partai Politik, Universitas, Rumah Sakit dan Koperasi, karena menurut penulis organisasi 
tersebut yang cukup jelas berpengaruh kepada publik atau masyarakat.
 Penggunaan buku teks ini diperuntukkan bagi semua pembaca yang tertarik dengan 
sektor publik, khususnya pemeriksaan laporan keuangannya, tetapi lebih spesifik buku teks 
ini diperuntukkan bagi mahasiswa akuntansi yang mengambil konsentrasi akuntansi  sektor 
publik.

 Untuk memudahkan pembaca, penulis sarankan terlebih dahulu menguasai konsep 
dasar pemeriksaan laporan keuangan atau pengauditannya, baik secara teorinya maupun 

KATA PENGANTAR
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pengisian kertas kerjanya, hal ini akan mempermudah memahami pengauditan pada sektor 
publik, selanjutnya sesuaikan dengan karakteristik utama kegiatan tiap-tiap sektor publik 
tersebut.
 Pemakai buku ini, penulis sarankan, setelah membaca prosedur audit tiap-tiap account 
atau perkiraan, langsung dihubungkan dengan Kertas Kerja Auditnya pada lampiran, 
sehingga dapat dibayangkan jika audit sesungguhnya dilakukan.
 Penulis telah melampirkan seluruh kertas kerja standar, namun sengaja tidak 
mencantumkan nomor atau kertas kerja mana yang akan digunakan pada tiap prosedur 
audit, hal ini dimaksudkan agar para mahasiswa dapat berfikir kreatif untuk menghubungkan 
atau memilih kertas kerja yang cocok yang tersedia untuk suatu prosedur audit.
Buku teks ini disusun dengan struktur sebagai berikut : 

Bab I, Tinjauan Tentang Akuntansi Sektor Publik
Bab II, Pentingnya Audit Sektor Publik
Bab III, Audit Laporan Keuangan Partai Politik
Bab IV, Audit Laporan Keuangan Universitas
Bab V, Audit Laporan Keuangan Rumah Sakit
Bab VI, Audit Laporan Keuangan Koperasi
Lampiran Kertas Kerja Sesuai Prosedur yang disarankan

 Tiada gading yang tak retak, tetapi gading yang retak adalah gading yang mempunyai 
kematangan namun perlu sedikit sentuhan kesempurnaan, Penulis sangat terbuka dan 
berterimakasih dengan kritik dan saran yang bertujuan memperbaiki penyajian buku teks 
ini.
 Tidak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikutsertakan buku teks ini 
dalam Program Hibah Penulisan Buku Teks Perguruan Tinggi Tahun 2012, Serta kepada 
STIE YAI yang telah memberikan banyak kesempatan untuk berkarya.

Jakarta, Maret 2016

Wiwik Pratiwi, SE., MM., MAk., Ak., CA
@ Civitas Akademik
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Bab 1. Sekilas Tentang Akuntansi Sektor PublikAudit Sektor Publik

Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
Setelah mempelajari materi bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:
1. Menjelaskan perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor organisasi profit;
2. Mengerti organisasi-organisasi sektor publik;
3. Menjelaskan pentingnya akuntabilitas bagi sektor publik;
4. Menjelaskan prosedur akuntansi sektor publik;
5. Menjelaskan laporan keuangan sektor publik;

PENDAHULUAN
 Dewasa ini akuntansi telah menjadi bagian dari kehidupan bisnis dan pemerintahan. 
Salah satu sebab pesatnya perkembangan pengetahuan akuntansi adalah karena adanya 
perkembangan dunia usaha yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan akan pertanggung 
jawaban keuangan.
 Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian akuntansi itu sendiri dari pendapat 
para ahli:
 Skousen, et.all, (2001:6) menyatakan bahwa “Akuntansi adalah suatu aktifitas pelayanan 

yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, pada dasarnya bersifat 
keuangan, mengenai entitas ekonomi yang dimaksudkan agar bermanfaat didalam 
pembuatan keputusan ekonomi”.
Zaki Baridwan (2004:1) mengemukakan bahwa “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, 
fungsinya menyediakan data kuantitatif terutama yang mempunyai sifat keuangan 
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dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-
keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan”.

 Menurut Soemarso SR (2002:3) “Akuntansi yaitu sebagai proses pengidentifikasian, 
mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian 
dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”

 Setelah kita mengetahui pengertian akuntansi dari beberapa ahli maka berikut ini 
adalah pengertian akuntansi keuangan dari beberapa ahli antara lain:
 Al Haryono Yusuf (2003:11) memberikan pengertian akuntansi keuangan sebagai 

berikut, “Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang bertujuan utama untuk 
menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar. Yang dimaksud pihak 
luar adalah pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, seperti investor,  kreditur, 
badan pemerintah dan pihak luar lainnya”.

 Menurut Soemarso SR (2002:15) “Akuntansi keuangan adalah suatu bidang akuntansi 
yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan secara berkala untuk unit 
ekonomi secara keseluruhan kepada pihak-pihak di luar perusahaan”.
Donald, et.all, (2002:3) mengartikan akuntansi keuangan adalah “Sebuah proses yang 
berakhir pada pembuatan laporan keuangan yang menyangkut perusahaan secara 
keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun eksternal”.

 Jadi akuntansi keuangan adalah suatu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mencatat 
transaksi-transaksi keuangan sebuah perusahaan serta mengolah data-data tersebut 
untuk menjadi laporan keuangan agar dapat diinformasikan kepada pihak di luar 
perusahaan.

TUJUAN AKUNTANSI KEUANGAN 
 Tujuan akuntansi keuangan menurut Zaki Baridwan (2004:4)  dapat dipisahkan menjadi 
dua yaitu tujuan umum dan tujuan kualitatif. Penjelasan mengenai tujuan-tujuan tersebut 
adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Umum
 Tujuan umum akuntansi keuangan dapat dinyatakan sebagai berikut:

a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-
sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.

b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam 
sumber-sumber ekonomi netto suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas-
aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba.

c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di 
dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

d. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 
sumber-sumber ekonomi dan kewajiban.

e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan 
laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.
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2. Tujuan Kualitatif
 Informasi keuangan akan bermanfaat bila dipenuhi ketujuh kualitas berikut:

a) Relevan
Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 
Sehubungan dengan tujuan relevansi sudah seharusnya dipilih metode-metode 
pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan yang akan membantu sejauh 
mungkin para pemakai dalam pengambilan keputusan yang memerlukan 
penggunaan data akuntansi keuangan.

b) Dapat Dimengerti 
Informasi akuntansi harus dapat dimengerti oleh pemakainya, dan dinyatakan 
dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para 
pemakai.

c) Daya Uji
Untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh 
para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang 
sama.

d) Netral
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung 
pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu dimana suatu informasi tidak 
hanya menguntungkan beberapa pihak.

e) Tepat Waktu
Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai 
dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan 
untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan.

f) Daya Banding
Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan 
dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama, 
maupun dengan laporan keuangan perusahaan-perusahaan lainnya pada periode 
yang sama. Agar daya banding antar periode dapat dicapai maka suatu perusahaan 
dapat menerapkan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, atau yang 
lebih dikenal dengan prinsip konsistensi.

g) Lengkap
Informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data akuntansi keuangan yang 
dapat memenuhi secukupnya enam tujuan kualitatif di atas, dapat juga diartikan 
sebagai pemenuhan standar pengungkapan yang memadai dalam pelaporan 
keuangan. Standar ini tidak hanya menghendaki pengungkapan seluruh fakta 
keuangan yang penting, melainkan juga menyajikan fakta-fakta sedemikian rupa 
sehingga tidak akan menyesatkan pembaca.

 Akuntansi keuangan berguna baik pada sektor swasta yang tujuan utamanya mencari 
laba maupun sektor publik yang tujuan utamanya lebih kepada pemberian service atau 
pelayanan kepada mayarakat.
 Sektor publik relative baru perkembangannya, dibanding akuntansi sektor swasta, 
namun mendapat perhatian yang cukup besar dalam pengelolaanya, karena berkaitan 
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dengan service yang diberikan kepada masyarakat. Perkembangan akuntansi sektor publik 
telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Saat ini perhatian yang lebih besar terhadap 
praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik 
Negara / daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan  dengan pada masa-
masa sebelumnya. Tuntutan yang begitu besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi 
dan akuntabilitas publik lembaga- lembaga sektor publik. Sektor publik dituntut untuk lebih 
efisien, efektif, ekonomis pengelolaannya, karena sumber dana yang dikelola berasal dari 
masyarakat umum. Pengelola sektor publik pun menyadari kebutuhan ini, maka banyak 
sekali berkembang pendidikan-pendidikan baik yang bersifat formal atau non formal yang 
mengarah ke perbaikan akuntabilitas sektor publik.
 Untuk mengetahui arti sektor publik, penulis mengemukakan beberapa pendapat pakar 
tentang definisi akuntansi sektor publik diantaranya adalah :
 Menurut Abdul Halim (2003 : 143) memberikan pengertian akuntansi sektor publik: 
 “ Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan 

informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna 
pengambilan keputusan ekonomi yang  nalar dari pihak yang berkepentingan atas 
berbagai alternatif arah tindakan “.

 Menurut Mardiasmo (2001 : 1) memberikan pengertian akuntansi sektor publik 
memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada dominan 
publik.

 Menurut Indra Bastian ( 2001 : 1) mengartikan akuntansi sektor publik sebagai aturan 
pelengkapan pemerintah yang mengakumulasikan hutang sektor publik dan permintaan 
pinjaman sektor publik untuk satu tahun tertentu.

 Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pengertian akuntansi 
sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam  rangka menyediakan informasi terutama 
yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah yang berhubungan dengan usaha untuk 
menghasilkan barang dan jasa dalam  rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik guna 
pengambilan keputusan ekonomi dari berbagai pihak yang berkepentingan.

 Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor 
swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan 
komunikasi penarikan pajak, pendidikan, transportasi, publik dan sebagainya. Akan  tetapi 
untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. 
Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan 
akuntansi pada sektor swasta.

DIFERENSIASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
 Sektor publik tentu sangat berbeda dengan sektor profit, hal ini tentu jelas terlihat dari 
sumber dananya, pengelolaannya, tujuan pendiriannya, hingga bentuk laporan keuangannya. 
Dari banyak buku-buku teks saat ini sektor publik identik dengan keuangan pemerintah, 
yang sudah sangat jelas pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah yang memang dananya 
dipungut dari warga negara dan dibelanjakan dalam bentuk barang-barang milik negara atau 
pegawai pemerintah yang bekerja untuk memberi pelayanan kepada warga negara dalam 
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berbagai bidang. Pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah bagian dari organisasi 
sektor publik, masih banyak sektor publik lainnya yang sangat memerlukan pengelolaan 
yang akuntabilitas. 
 Mardiasmo, (2002 : 2) menyatakan : “Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik 
berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta“. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi 
tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya.
 Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan 
turbulance. Mardiasmo (2002 : 3) menjabarkan komponen lingkungan yang mempengaruhi 
organisasi sektor publik meliputi:
1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain: 
a. Pertumbuhan ekonomi
b. Tingkat inflasi
c. Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP GDP)
d. Struktur produksi
e. Tenaga kerja
f. Arus modal dalam negeri 
g. Cadangan devisa 
h. Nilai tukar mata uang
i. Utang dan bantuan luar negeri
j. Infrastruktur

2. Faktor politik
Faktor politik yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:  
a. Hubungan negara dengan masyarakat
b. Legitimasi pemerintah
c. Tipe rezim yang berkuasa
d. Ideologi Negara
e. Elit politik dan masa
f. Jaringan internasional
g. Kelembagaan

3. Faktor kultural
Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:
a. Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya
b. Sistem nilai masyarakat
c. Historis
d. Sosiologi masyarakat
e. Karakteristik masyarakat
f. Tingkat pendidikan

4. Faktor demografi
Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain: 
a. Pertumbuhan penduduk
b. Struktur usia penduduk
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c. Migrasi
d. Tingkat kesehatan

Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik
 Merujuk ke beberapa definisi tersebut diatas, tentu sektor publik tidak terbatas pada 
pemerintahan, berikut ini akan dijelaskan jenis-jenis organisasi sektor publik.
Jenis-jenis organisasi sektor publik (Deddi Noordiawan , 2010:5)
1. Instansi Pemerintah (termasuk pemerintah pusat, daerah)
2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah : (Perguruan Tinggi BUMN, Rumah Sakit milik 

Pemerintah, Yayasan milik pemerintah, Badan Layanan Umum, Badan layanan Umum 
daerah);

3. Organisasi nirlaba milik swasta : yayasan, sekolah atau universitas swasta, rumah sakit 
swasta, partai politik, LSM.

 Pada pelaksanaannya, tipe jenis organisasi Sektor publik, selain mematuhi ketentuan 
umum, juga  memiliki regulasi dibidangnya masing-masing, seperti : regulasi tentang 
yayasan, regulasi tentang partai politik, regulasi tentang Badan Hukum Milik Negara, Badan 
Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum, otonami daerah, pemerintah pusat, pemerintah 
daerah.
 Dari banyak berita media masa, pendapat masyarakat, sektor publik mendapat sorotan 
sebagai organisasi yang sarat akan korupsi, inefisiensi, karena memiliki wewenang yang 
begitu besar terhadap hajat hidup orang banyak, yang pada kenyataannya mereka selalu 
melapor kerugian. Melihat contoh beberapa kasus saat ini misalnya, gejolak yang terjadi 
di beberapa Partai Politik yang ternyata diberitakan sebagai partai yang sarat akan korupsi, 
padahal parpol merupakan organisasi publik yang sangat dinilai oleh masyarakat sebagai 
wadah menjaring politikus-politikus calon pemimpin bangsa.
 Organisasi sektor publik sangat memerlukan pengukuran kinerja, yang merupakan 
instrument untuk menilai hasil akhir kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan penilaian kinerja sektor publik menurut Mahmudi,  
2007 : (dalam akuntansi sektor publik, Deddi Noordiawan & Ayuningtyas Hertianti 2010)
a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi sektor publik;
b. Memperbaiki hasil usaha yang dilakukan pegawai, dengan kata lain sebagai proses 

pembelajaran pegawai;
c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya;
d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian 

penghargaan (reward) dan hukuman (punishment);
e. Memotivasi pegawai;
f. Menciptakan akuntabilitas publik;
 Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money 
dalam dalam menjalankan aktivitasnya. Konsep ini sangat terkenal dalam pengelolaan 
sektor publik, yang mendasarkan  pada tiga elemen utama yaitu : Ekonomi, efisien, efektifitas 
(mardiasmo 2002)
 Ekonomi : merupakan perbandingan antara input dan output yang dinyatakan 
dalam satuan moneter, prinsip ini berhubungan dengan sejauh mana sektor publik dapat 
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meminimkan input resources yang digunakan sehingga tidak terjadi pengeluaran yang boros 
dan tidak produktif
 Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional 
dapat diminimalkan dalam melaksanakan kegiatan, contohnya : untuk pengadaan peralatan 
kesehatan, rumah sakit harus memilih rekanan yang benar-benar menawarkan harga 
terendah dengan kualitas peralatan terkini.
 Efisiensi : diartikan penggunaan input yang minimal dengan pencapaian output 
yang optimal. Efisiensi merupakan perbandingan output dan input yang dihubungkan 
dengan target atau standar kerja yang telah ditetapkan. Menurut Deddi Noordiawan, dan 
Ayuningtyas (2010: 161), efisiensi dapat ditingkatkan dengan cara : 
1. Menaikkan output dengan input yang sama;
2. Menaikkan output lebih besar daripada proporsi peningkatan input;
3. Menurunkan input untuk output yang sama;
4. Menurunkan input lebih besar daripada proporsi penurunan output.

 Efektif ; tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, atau dengan 
kata lain merupakan perbandingan outcome dengan input.
Manfaat konsep value for money (Muindro Renyowijoyo :2008) adalah :
1. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena efisinsi dan penghematan input;
4. Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik;
5. Meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik, demi akuntabilitas
 Value For Money merupakan tolok ukur yang merupakaan kombinasi dari input, output 
dan outcome, permasalahan yang sering dihadapi adalah pengukuran terhadap output dan 
outcome. Outcome yang akan tercapai umumnya pada jangka menengah, hasilnya tidak 
secara langsung terlihat setelah sebuah kegiatan selesai dilaksanakan, biasanya outcome 
tercapai dengan adanya faktor di luar kendali sektor publik, dan biasanya bebarapa dari 
outcome bersifat kualitatif.
 Informasi tentang kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, menjadi 
informasi yang paling krusial untuk kepentingan evaluasi. Tanpa laporan kinerja dalam 
proses pertanggung-jawaban, siklus penganggaran berbasis kinerja menjadi tidak lengkap. 
Anggaran kinerja merencanakan uang dan kinerja, karena itu penggunaan uang dan 
pencapaian kinerja yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode 
penganggaran, proses auditpun seharusnya menjadi satu kesatuan antara audit laporan 
keuangan dan audit kinerja.
 Pendapat beberapa ahli selain ketiga faktor value for money harus ditambah lagi dua 
faktor yaitu : keadilan (equity ) dan pemerataan atau kesetaraan (equality), Keadilan mengacu 
pada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas 
dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu juga dilakukan distribusi secara merata 
(equality), dalam arti mudahnya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terfokus 
pada golongan tertentu, melainkan harus merata.
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Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
Sektor publik dan sektor swasta memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam hal :
a. Tujuan organisasi :

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang spesifik baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif, lebih ditegaskan lagi ada yang bersifat financial dan ada yang non financial. 
Pada Sektor Swasta tujuan organisasi adalah memberikan laba yang sebesarnya 
kepada pemegang saham, dapat dikatakan profit oriented, bersifat financial, sedangkan 
pada Sektor Publik tujuan utama tidak lagi pada memaksimumkan laba, tetapi 
kepada pemberian pelayanan optimal kepada publik, seperti pendidikan, kesehatan, 
transportasi, keamanan, dan sebagainya. Meskipun sektor publik tujuan utamanya 
bukan mencari laba, namun tidak berarti sektor publik memiliki tujuan yang bersifat 
financial, hanya filosofi, konsep dan operasionalnya yang berbeda, karena untuk 
memberikan pelayanan publik juga dibutuhkan dana, tetapi tidak untuk pemegang 
saham.

b. Sumber Pembiayaan :
Pada Sektor Swasta, sumber pembiayaaan atau struktur modal lebih dipengaruhi 
oleh tingkat bunga, inflasi, nilai tukar dan situasi ekonomi. Sumber dana sangat 
bervariasi, dari mulai dana milik pendiri, penerbitan saham, obligasi, pinjaman bank, 
atau sumber dana internal seperti penggunaan laba ditahan. Berbeda dengan Sektor 
Publik, perolehan sumber pendanaan lebih dipengaruhi oleh situasi politik dan 
sosial, pendanaan dapat diperoleh dari pajak, retribusi, pinjaman pemerintah, obligasi 
pemerintah, laba perusahaan negara dan sebagainya.

c. Bentuk pertanggung-jawaban:
Pada Sektor Swasta, pertanggung jawaban hanya bersifat vertical, bentuk pertanggung 
jawaban hanya kepada yang lebih atas menurut struktur organisasi, berbeda dengan 
Sektor Publik selain vertical juga harus horizontal, yaitu kepada masyarakat luas. 
Bentuk pertanggung-jawaban seperti ini sangat penting untuk menciptakan kredibilitas 
yang baik, jika masyarakat menilai pemerintah tidak akuntabel mengelola organisasi 
publik, masyarakat dapat melakukan protes, misalnya dengan penggantian menteri, 
atau kreditor akan menunda pemberian kredit, dan sebagainya.

d. Struktur organisasi
Struktur Oranisasi Swasta lebih ramping, tidak kaku, karena disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kemampuan sektor swasta tersebut, lebih luwes.  Berbeda dengan 
Sektor Publik, struktur organisasinya lebih bersifat kaku, birokratis. Perbedaan yang 
sangat menonjol pada sektor publik ini karena sangat dipengaruhi oleh politik dan 
tujuan organisasi.

e. Anggaran
 Anggaran pada Sektor Swasta sangat rahasia, tidak diumumkan ke masyarakat, karena 

stakeholdersnya juga sangat terbatas. Berbeda dengan Sektor Publik, anggarannya 
akan diumumkan kepada masyarakat luas, karena stakeholdernya juga sangat luas pada 
sektor publik, dengan demikian pengawasan terhadap sektor publik lebih ketat, karena 
berhubungan dengan situasi negara.
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f. Sistem Akuntansi
 Pada Sektor Swasta umumnya menggunakan sistem accrual basis, pada Sektor Publik 

lebih banyak menggunakan cash basis, hal ini terjadi karena sektor publik sangat luas 
cakupannya, dan stakeholdernya sangat beragam.

 Selain perbedaan-perbedaan tadi, terdapat beberapa persamaan sektor swasta dan 
sektor publik, antara lain :
1. Baik sektor publik maupun sektor swasta, sama merupakan bagian dari sistem ekonomi 

suatu negara, sama menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan.
2. Baik sektor swasta maupun sektor publik, sama mengahadapi kelangkaan sumber daya 

oleh karenanya sama-sama dituntut efisiensi, efektis dan ekonomis;
3. Keduanya sama memerlukan proses pengendalian manajemen untuk mengelola 

kegiatannya;
4. Kedua sektor, baik swasta maupun publik, kadang menghasilkan produk atau jasa 

yang sama, misalnya transportasi, kesehatan dan sebagainya, sehingga pengelolaannya 
hampir sama

5. Baik sektor swasta maupun publik, sama-sama terikat oleh undang-undang. 

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
a.   Pengertian Anggaran Sektor Publik

Fremeen dikutip oleh Deddi Nordiawan, (2003 : 4) menjelaskan bahwa anggaran publik 
adalah sebuah proses yang dilaksanakan organisasi sektor publik untuk mengalokasikan 
sumber daya yang dimilikinya kedalam  kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas ( the 
process of allocation resources to unlimited demand ).

 Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang 
menyatakan:
1. Rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat 

mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana.
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta 

seberapa besar pemasukan tersebut.

b.   Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik
Mardiasmo (2002 : 67) menjelaskan prinsip-prinsip anggaran  sektor publik, meliputi:
1. Otorisasi oleh Legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu 
sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2. Komprehensif
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 
Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip 
anggaran yang bersifat komprehensif.

3. Keutuhan Anggaran
Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum 
(general fund).
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4. Nondiscretionary Appropriation
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, 
efisien, dan efektif.

5. Periodik
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun 
multi tahunan.

6. Akurat
Estimasi anggaran seharusnya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi 
(hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan 
dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate 
pendapatan dan overstimate pengeluaran.

7. Jelas
Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak 
membingungkan.

8. Diketahui Publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

c. Fungsi Anggaran Sektor Publik
Mardiasmo (2000 : 63) merinci secara luas tentang fungsi utama anggaran sektor publik, 
yaitu:
1. Anggaran sebagai alat perencanaan (planning tool) 
2. Anggaran merupakan alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan 
dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan dan beberapa 
hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat 
perencanaan digunakan untuk:
a. Tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang 

ditetapkan.
b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.
c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

3. Anggaran sebagai alat pengendalian (control tool )
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas 
pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan 
dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian 
digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah 
sasaran (missappropiation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang 
bukan prioritas. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat 
cara, yaitu:
a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
b. Menghitung selisih anggaran (favorable dan unfavorable variances).
c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak dapat 

dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians.
d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
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4. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal (fiscal tool)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan 
ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan 
untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi 
masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

5. Anggaran sebagai alat politik (political tool)
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan 
keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan 
dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif 
atas penggunaan dan publik untuk kepentingan tertentu.

6. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (coordination and communication)
Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran 
publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi 
suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan. Anggaran harus dikomunikasikan 
keseluruh bagian organisasi untuk dapat dilaksanakan.

7. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (performance measurement tool)
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada 
pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan beberapa 
yang berhasil mereka capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan

8. Anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya 
agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam pencapaian target dan 
tujuan yang telah ditetapkan.

9. Anggaran sebagai alat untuk mencapai ruang publik (publik sphare)
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR / DPRD. 
Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran 
pemerintah untuk kepentingan mereka. Jika ada alat untuk menyampaikan suara 
mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan 
tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya.

Siklus Anggaran Sektor Publik
 Pembuatan anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan pada organisasi sektor, 
pembuatan anggaran umumnya melewati lima tahap (Deddi Nordiawan : 2003) :
1. Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation)

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan 
dipakai kemudian masing-masing unit dipemerintahan mengajukan anggaran, yang 
selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran setelah ditelaah dan diadakan 
dengar pendapat kesemua unit. Anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan.

2. Tahap Persetujuan Lembaga Legislatif (Legislative Enactment)
Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal 
ini, lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna 
memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran 
tersebut.
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3. Tahap Administrasi (Administration )
Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai baik pengumpulan 
pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. 
Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini dilakukan bila proses administrasi anggaran 
yang meliputi pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

4. Tahap Pelaporan (Reporting)
Pada akhirnya periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan dilakukan 
pelaporan sebagai bagian yang terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung 
selama proses pelaksanaan.

5. Tahap Pemerikasaan (post- audit)
Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa (audit) oleh 
sebuah lembaga pemeriksaan independent. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan 
atau umpan balik (feedback) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya

Gambar 1
Bagan Arus Siklus Anggaran
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             Sumber: Freemen dikutip oleh Deddi Nordiawan, (2003 : 52) 

Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik 

 

1. Anggaran Operasional (operation/ recurrent budget) 

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari 

dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat 

dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “Belanja Rutin”. 

2.    Anggaran Modal/ investasi (capital/ investment budget) 

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan 

atas aktivitas tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan 

sebagainya. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki 

sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. 

 

Beberapa jenis pendekatan penyusunan anggaran sektor publik: pendekatan 

tradisional dan pendekatan kinerja. 

a. Pendekatan tradisional : 

Persiapan 
(Preparation) 

Persetujuan 
(Enactment) 

Pemeriksaan 
(Post- audit) 

Pelaporan 
(Reporting) 

Administrasi 
(Administration) 

Sumber: Freemen dikutip oleh Deddi Nordiawan, (2003 : 52)
Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik
1. Anggaran Operasional (operation/ recurrent budget)

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam 
menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam 
anggaran operasional adalah “Belanja Rutin”.

2.     Anggaran Modal/ investasi (capital/ investment budget)
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktivitas 
tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya, 
pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah 
milik publik.
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Beberapa jenis pendekatan penyusunan anggaran sektor publik: 
a. Pendekatan tradisional :

Penyusunan anggaran pada pendekatan tradisional adalah berdasarkan pengendalian 
biayanya, anggaran ini juga disusun berdasarkan persentase peningkatan dari 
anggaran sebelumnya, tanpa melihat kebutuhan anggaran yang sesungguhnya (bersifat 
incremental). Cara menyusun anggran ini dengan terlebih dahulu mengidentifikasi 
kebutuhan belanja dalam periode tertentu. Pendekatan ini bertujuan mengendalikan 
pengeluaran dengan lebih baik, bentuknya juga sangat sederhana, namun sangat 
terpaku pada sumber daya sebelumnya, akuntabilitas hanya dipusatkan pada konsep 
nilai waktu dari uang, tanpa memperhatikan hasil atau manfaat suatu program.
Penyusunan anggaran ini tidak mampu menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis 
dari suatu organisasi publik, serta tidak menyediakan informasi yang memungkinkan 
pengalokasian sumber daya secara bijaksana. Penilaian kinerja dari pendekatan 
anggaran ini cenderung berfokus pada belanja dan unit yang membelanjakan 
anggarannya dibawah batas akan dianggap baik, sebaliknya kalau membelanjakan jauh 
dibawah anggaran maka jatah anggaran periode berikutnya akan dikurangi atau tidak 
lagi dianggarkan.   

b. Pendekatan Kinerja
Pendekatan kinerja, penyusunan anggaran lebih berfokus pada aspek pencapaian kinerja 
dibanding sekadar penghematan biaya, lebih terukur dan terfokus pada program kerja. 
Penyusunan anggaran ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur 
keberhasilan. bentukan yang lebih maju dari pendekatan ini adalah diterapkannya unit 
costing untuk setiap aktivitas.  
Anggaran berbasis kenerja ini lebih sesuai untuk sektor publik, karena tidak mengejar 
profit dan lebih berorientasi pada kualitas pelayanan. Menurut Deddi Noerdiawan 2010 
:85, indikator kinerja yang dimaksud sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan 
dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), manfaat 
(benefit) dan dampak (impacts).
Penggunaan anggaran kinerja mendorong terciptanya perencanaan yang baik, karena 
penekanannya pada aktivitas yang memakai anggaran daripada jumlah anggaran yang 
terpakai. Manajemen lebih mudah mengontrol bawahannya, karena kinerja dilihat dari 
standar, bukan hanya dari jumlah yang dibelanjakan. Dengan kata lain, indikator yang 
baik adalah specific, measurable, achievable, relevance, timebound. 
Pendekatan kinerja juga memiliki kelemahan, antara lain masih langkanya sumber daya 
manusia yang mampu mengidentifikasi unit pengukuran dan analisis biaya. Selain itu 
banyak jasa dan aktivitas organisasi sektor publik yang tidak dapat langsung terukur 
dalam satuan unit output atau biaya per-unit yang dapat dimengerti dengan mudah. 

c. Pendekatan sistem Perencanaan, Program, dan Anggaran terpadu (Planning, 
Programming, and Budgeting Sistem-PPBS)
PPBS dikembangkan untuk memperbaiki sistem anggaran tradisional dan sistem 
anggaran kinerja, yang ternyata masing-masing memiliki kelemahan. Konsep 
pendekatan PPBS menghubungkan penyusunan anggaran sebagai bagian dari proses 
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perencanaan dan program organisasi, pada sistem ini sasaran, manfaat dan tujuan 
harus diterjemahkan secara eksplisit, sehingga program strategis yang berorientasi pada 
hasil dapat diidentifikasi.
Indikator kinerja disusun dan dikembangkan secara terintegrasi dengan sasaran 
strategis yang ada di dokumen perencanaan. Pendekatan ini dirumuskan dalam bentuk 
program atau aktivitas yang diderivasikan dari visi, misi dan tujuan yang dimiliki 
organisasi publik. PPBS mengkombinasikan antara pengambilan keputusan top down 
dan bottom up. Walaupun PPBS berorientasi jangka panjang, dan memperhitungkan 
biaya jangka menengah, namun setiap tahun semua program dievaluasi, sehingga 
program yang buruk akan ditinggal atau diganti program yang baru dan tetap konsisten 
dengan perencanaan strategis .

TEKHNIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
 Menurut Muindro Renyowijoyo (2008:27), beberapa tekhnik akuntansi keuangan yang 
dapat diadopsi sektor publik adalah :
a. Akuntansi Anggaran 

Akuntansi anggaran biasanya menggunakan basis kas, membandingkan anggaran 
pendapatan dan belanja dengan realisasinya selama periode tertentu dan perbedaannya 
sebagai selisih anggaran.
Sektor publik biasanya menyajikan anggaran dan realisasinya menjadi hal yang sangat 
penting, karena dari realisasi tersebut dapat dinilai kinerjanya, dengan membandingkan 
hasilnya. Kaitan anggaran dengan realisasi ini, umumnya dikembangkan pencatatan 
sebagai berikut:
1. Mencatat anggaran sebagai sebuah transaksi tersendiri dan memperlakukan 

setiap akun anggaran sebagai akun buku besar tersendiri yang setara dengan akun 
lainnya;

2. Mencatat anggaran sebagai sebuah akun subsidiary ledger;
3. Menjadikan anggaran sebagai informasi yang melekat disetiap buku besar.
 Dalam rangka pengendalian internal, digunakan informasi realisasi anggaran 
sampai level terendah dan dilakukan setiap saat, sehingga tujuan pengendalian transasksi 
dapat tercapai. Tetapi dalam level yang lebih makro, informasi realisasi anggaran yang 
dibutuhkan adalah pada level lebih tinggi.
 Ide dasar akuntansi anggaran adalah kemudahan mengontrol belanja atau beban, 
namun juga terdapat kendala karena perbedaan struktur dan jenis anggaran yang 
dikeluarkan oleh tiap otoritas.

b. Akuntansi Komitmen
Adalah sistem akuntansi yang mengakui pembelian atau pendapatan dan belanja pada 
saat faktur dikeluarkan atau diterima, biasanya menggunakan basis akrual dan akrual 
modifikasi dan sistem akuntansinya double entry.
Ide dasar dari akuntansi anggaran sebenarnya adalah control anggaran terhadap 
komitment yang telah dibuat, dalam arti sebagai penghalang (encumbrance) atas 
dilakukannya transaksi belanja jenis yang sama, sehingga melebihi anggaran yang telah 
direncanakan.
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Permasalahan yang timbul adalah jika manajer terlalu berkomitment dengan 
anggarannya, terlalu berfokus pada pesanan yang dibuat, pesanan yang diterima dan 
berhubungan dengan pendapatan tidak akan dicatat sampai faktur telah dikirimkan, 
masalah pengendalian anggaran tidak mempengaruhi pendapatan dengan cara yang 
sama seperti halnya ia mempengaruhi beban. Kesulitan menerima jika tiba-tiba 
pesanan dibatalkan, atau kesulitan membebankan  pesanan pada periode yang mana. 
Peluang kekurangan dapat terjadi,manajer dapat dengan mudah mengeluarkan pesanan 
saat mendekati akhir tahun anggaran untuk menghabiskan anggaran tersebut dan 
membatalkannya setelah tahun anggaran baru dimulai.  

c. Akuntansi Dana :
Adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk suatu proyek atau tujuan dengan 
menggunakan beda dana, dengan demikian prosedur akuntansinya berbeda, dalam 
satu entitas terdiri banyak dana.
Penggunaan dana-dana tersebut dibatasi untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang 
terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal penyedia dana. Misalnya pemerintah 
menerima pinjaman dari World Bank untuk pembangunan Infrastruktur jalan raya di 
sebuah pedesaan, maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah, selain menggunakan 
dana tersebut untuk pembangunan jalan tersebut. Sistem akuntansi dana ini 
dimaksudkan untuk control apakah suatu dana tertentu telah digunakan sesuai dengan 
tujuannya, untuk mengontrol dana yang dibatasi (retricted fund) tersebut sekaligus  
untuk menjamin ketaatan atas persyaratan yang ada.
Dengan kata lain pengertian ‘dana’ disini dimaksudkan sebagai sebuah kesatuan 
akuntansi tersendiri yang terpisah berdasarkan tujuan tertentu, dan memiliki kesatuan 
akun yang terdiri dari aktiva, hutang dan modal

 d. Akuntansi basis kas
Mengakui hak dan kewajiban organisasi ketika kas diterima atau dibayar secara tunai.
Penggunan basis akuntansi, tidak terlepas dari pemahaman tentang fokus pengukuran, 
karena fokus pengukuran akan menentukan apa yang akan dilaporkan. Basis kas hanya 
berfokus pada kas masuk dan kas keluar, akibatnya yang dilaporkan dalam neraca hanya 
akun kas, sehingga ekuitas dana yang ada di pasiva hanya menggambarkan keadaan kas. 
Secara tekhnis pencatatan, salah satu dampaknya ketika pembelian asset tetap dicatat 
sebagai biaya atau belanja, pendekatan ini biasanya digunakan oleh organisasi sektor 
publik yang harus menyajikan informasi realisasi anggaran sementara anggarannya 
berbasis kas.

e. Akuntansi basis akrual
Mengakui hak dan kewajiban organisasi ketika pendapatan atau beban telah menjadi 
hak (bukan saat dibayar atau diterima secara tunai)

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor Publik :
 - Kepatuhan dan pengelolaan
 - Akuntabilitas dan pelaporan
 - Perencanaan dan otorisasi informasi
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 - Kelangsungan organisasi
 - Hubungan masyarakat
 - Sumber fakta dan gambaran.

FASB Statement no. 116 mendefinisikan 3 (tiga) kelas assets sebagai berikut ;
1. Assets bersyarat permanen adalah bagian assets yang dibatasi penggunaannya oleh 

persyaratan donor yang tidak mempunyai kedaluarsa dan tidak boleh dipindah 
oleh tindakan entity Non Laba.

2. Assets bersyarat temporer adalah bagian dari asset yang dibatasi oleh persyaratan 
donor baik waktu jatuh tempo persyaratan (time restriction) maupun dapatnya 
dipindah apabila persyaratan telah dipenuhi oleh organisasi (purpose restriction).

3. Asset tak bersyarat adalah bagian asset yang tidak dibatasi persyaratan oleh donor. 
Organisasi dapat melaporkan pendapatan, keuntungan dan kerugian dalam setiap 
kelas asset, tetapi biaya dilaporkan hanya dalam kelas assets tak bersyarat (Beams. 
Et al, 2006 P, 751)

 Di Indonesia organisasi sektor publik, telah diatur pelaksanaan akuntansinya oleh 
Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. PSAK 
tersebut berisi tentang kaidah-kaidah serta prinsip yang harus diikuti oleh organisasi nirlaba 
dalam membuat laporan keuangan, namun standar tersebut belum mengakomodir praktik 
akuntansi yang diperlukan oleh entitas yang dimiliki pemerintah, baik lembaga pemerintah 
sendiri, maupun organisasi nirlaba yang dimilikinya, oleh karena itu pemerintah mencoba 
menyusun Standar Akuntansi Pemerintah.
 Pada lingkup internasional, terdapat sebuah  standar yang dikenal dengan nama 
International Public Sector Accounting Standars-IPSAS, standar ini disusun oleh International 
Federation of Accountants-IFAC. IPSAS ini akan menjadi acuan negara-negara menyusun 
Standar akuntansi sektor publik masing-masing. IPSAS bertujuan :

a. Meningkatkan kualitas dari tujuan utama dalam melaporkan keuangan sektor 
publik;

b. Menginformasikan secara lebih jelas pembagian alokasi sumber daya yang 
dilakukan oleh entitas sektor publik;

c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik.
 IPSAS memiliki dua puluh enam (26) pernyataan standar akuntansi.
PSAK 45 mengatur tujuan utama penyajian laporan keuangan sektor publik, jenis-jenis 
laporan keuangan organisasi nirlaba dan contoh bentuk laporan keuangan organsasi nirlaba.
 Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP) disusun oleh komite SAP yang dibentuk 
berdasarkan Kepmen No, 379/KMK.012/2004, tanggal 6 Agustus 2004. SAP dituangkam 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010, SAP terdiri dari dua belas 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)
 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), standar ini dikembangkan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), standar ini menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam 
melaksanakan audit lembaga pemerintah yang belum diakomodir dalam Standar Profesional 
Akuntan Publik (SPAP), SPKN ini berlaku untuk  :
 Badan Pemeriksa Keuangan RI, Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan 
pemeriksaan pengelolaan keuangan negara atas nama BPK, Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah, termasuk Satuan Pengawas Internal, dan lainnya.
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 Laporan keuangan dalam organisasi sektor publik berdasarkan PSAK no. 45 adalah :
•	 Neraca atau Laporan posisi keuangan :

Adalah laporan yang berisi asset, hutang dan asset bersih dari organisasi sektor 
publik. Asset bersih seperti yang telah disebutkan terdahulu terdiri dari tiga bagian 
(tak bersyarat, bersyarat permanen, bersyarat temporer). Assets yang diterima dari 
donor dengan syarat untuk tujuan jangka panjang harus dipisahkan dari asset yang 
boleh digunakan sekarang. Laporan komparatif dengan periode yang lalu tidak 
diperlukan (Beam, et al, 2006, p 751).

•	 Laporan Operasi atau laporan Aktivitas :
Laporan aktivitas berisi bagaimana sumber daya yang ada dalam organisasi 
digunakan untuk berbagai program. Laporan aktivitas berfokus pada organisasi 
secara keseluruhan, perubahan dari assets bersih. Saldo akhir assets  bersih 
harus sama dengan saldo akhir assets bersih dalam neraca. Laporan ini juga 
berisi pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian kelompok asset bersih (tidak 
bersyarat, bersyarat permanen, bersyarat tetap). Organisasi non laba memiliki 
keunikan dalam melaporkan biaya. Biaya diklasifikasikan fungsional, yang sebagian 
besar adalah jasa program dan jasa supporting (Muindro Renyowijoyo, 2008 : 274). 
Jasa program adalah aktivitas penyaluran barang atau jasa untuk memenuhi tujuan 
atau misi organisasi terhadap para penerima jasa atau pelanggan atau anggota. Jasa 
supporting adalah: semua aktivitas di luar jasa program, misalnya : manajemen, 
umum, keuangan, administrasi, biaya dalam rangka fund raising seperti kampanye, 
serta biaya pengembangan anggota donator, hubungan anggota, memelihara 
anggota (Beams et al, 2006:P 751-752)

•	 Laporan Arus Kas
FASB no 95 dan 117, arus kas untuk organisasi non laba menggunakan klasifikasi 
yang sama dengan organisasi bisnis, kecuali pada aktivitas pendanaan, berisi 
sumber daya dari donor yang dibatasi untuk tujuan jangka panjang. Sedangkan 
dana abadi (permanently endowments) non laba dilaporkan sebagai aktivitas 
investasi. Dalam menyusun laporan arus kas, tidak boleh menggabungkan kas 
yang dibatasi untuk tujuan jangka panjang dengan kas yang digunakan sekarang 
dalam neraca (beams et al, 2006, P 753)

 Yang sangat menarik lagi dalam organisasi non laba terdapat istilah kontribusi 
(contribution), adalah transfer uang tanpa syarat atau asset lain kepada entity 
atau penyelesaian hutang atau pembatalan kewajiban secara sukarela atau saling 
transfer dengan lain entity, bukan sebagai pemilik.

 Koleksi (collection), akan dikapitalisasi sepanjang ada kondisi yang dapat diterima, 
berikut ;
 - Dimiliki untuk pameran, pendidikan, riset untuk kepentingan pelayanan 

publik, bukan mencari keuntungan;
 - Dijaga dan dilindungi;
 - Dari kebijakan organisasi , menjual koleksi untuk memperoleh barang koleksi.
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RUANG LINGKUP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK 
 Menurut Deddi Noordiawan (2010:49), beberapa organisasi sektor publik, yang tujuan 
utamanya tidak berorientasi kepada laba :

1. Pemerintah, organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat serta menerapkan 
hukum dan undang-undang di wilayah tertentu, termasuk di dalamnya Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Universitas, adalah organisasi nirlaba yang menyelenggarakan pendidikan 
tinggi selain akademi, politeknik, dan institute. Penyelenggara universitas, dapat 
dilakukan oleh Pemerintah atau Masyarakat (swasta);

3. Rumah Sakit, organisasi publik yang fungsinya memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, sehingga tujuan utamanya tidak lagi mencari keuntungan, sehingga 
dikelompokkan dalam sektor publik, kecuali rumah sakit yang dimiliki oleh 
Perseroan Terbatas.

4. Yayasan, organisasi publik berbadan hukum dengan maksud dan tujuan 
pendiriannya bersifat sosial, seperti keagamaan dan kemanusiaan. Menurut 
undang-undang no. 28 tahun 2004, tentang perubahan UU no 16 tahun 2001 
tentang pelaksanaan yayasan, Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara, 
bantuan luar negeri, pihak lain atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang 
ditentukan undang-undang, wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan 
tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.

5. Partai Politik, adalah organisasi publik sebagai sarana pendidikan politik bagian 
anggotanya dan masyarakat luas, agar warga Negara Indonesia sadar akan hak dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan, bernegara.  Partai 
politik sebagai wadah partisipasi politik warganegara dan rekruitmen politik dalam 
proses pengisian jabatan politik.
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FAKTA LAPANGAN 1

RINGKASAN MATERI PEMBELAJARAN
 Organisasi Sektor Publik memiliki peranan penting dalam perekonomian Negara, 
karena berhubungan dengan banyak kehidupan warga Negara, serta dimiliki oleh publik, 
sehingga pengelolaanya sangat dibutuhkan transparansi dan akuntanbilitasnya. Organisasi 
sektor publik yang mencakup Pemerintah (Pusat & Daerah), Partai Politik, Yayasan, Rumah 
Sakit, Universitas, Koperasi, LSM dan lainnya memiliki ciri khusus karena berbeda dengan 
organisasi yang tujuan utamanya mencari laba.
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 Karena pengelolaanya dituntut akuntabilitas yang tinggi untuk mewujudkan good 
corporate governance, maka penyajian laporan keuangan yang sesuai prinsip akuntansi yang 
diterima umum dan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang lebih spesifik dengan 
type-type organisasi publik tadi. Perbedaan utama akuntansi sektor publik disbanding 
dengan sektor profit adalah metode akuntansi dan anggarannya.

REVIEW HASIL PEMBELAJARAN
1. Mengapa dikatakan sumber pendanaan sektor publik lebih diperngaruhi oleh situasi 

politik dan sosial?
2. Mengapa penilaian kinerja (value for money untuk sektor publik sangat dipentingkan?
3. Salah satu perbedaan dengan sektor profit, dalam metode akuntansi sektor publik 

adalah adanya akuntansi anggaran, silahkan anda jelaskan apa yang dimaksud dengan 
akuntansi anggaran?

4. Mengapa dalam organbisasi sektor publik tidak memiliki Laporan Rugi Laba seperti 
halnya sektor profit?

5. Dalam sektor publik terdapat beberapa pendekatan penyusunan anggaran, Jelaskan 
perbedaan pendekatan tradisional dan pendekatan kinerja?

6. Silahkan anda jelaskan keunggulan anggaran yang berbasis Planning Programming 
Budgeting System?

7. Mengapa dikatakan dalam sektor publik tujuan penyusunan anggaran adalah sebagai 
alat politik?

8. Standar akuntansi Sektor Publik mengarah kepada PSAK 45, jelaskan jenis-jenis laporan 
keuangan tersebut?

9. Silahkan anda jelaskan perbedaan antara basis kas dan basis akrual dalam prinsip 
akuntansi sektor publik?

10. Dalam akuntansi sektor publik, apa yang dimaksud dengan akuntansi dana?
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Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
Setelah mempelajari materi dalam bab ini diharapkan mahasiswa dapat :
1. Mengerti perbedaan Akuntansi dan audit;
2. Menjelaskan pentingnya audit laporan keuangan bagi organisasi sektor publik;
3. Melakukan tahap-tahap  pemeriksaan terhadap laporan keuangan sektor publik;
4. Melakukan prosedur-prosedur pengujian dalam audit laporan keuangan sektor publik;
5. Menjelaskan jenis-jenis opini Akuntan;
6. Menyusun laporan audit keuangan sektor publik

AUDIT SEBAGAI TUNTUTAN TRANSPARANSI
 Organisasi Publik dituntut untuk lebih transparan dalam mengelola aktivitasnya. Salah 
satunya adalah dengan menyerahkan laporan keuangan mereka untuk diaudit oleh Akuntan 
independen. Organisasi publik dilihat kinerjanya, selain dari bentuk pertanggung jawaban 
berupa penyajian laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan independen, juga 
keberhasilannya memberi jasa pelayanan yang terbaik bagi warga negara, dan yang paling 
utama organisasi publik tidak berorientasi kepada pencarian laba yang berlebihan.
 Menurut Sukrisno Agus (2004:3) auditing adalah : suatu pemeriksaan yang dilakukan 
secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan 
yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran 
laporan keuangan tersebut.
 Auditing mempunyai sifat analitis,karena Akuntan (pihak independen yang memeriksa) 
memulai pemeriksaannya dari angka dalam laporan keuangan, kemudian ditrasir ke neraca 
saldo (trial balance), buku besar (general ledger), buku harian (special journal), bukti-bukti 

SEKILAS TENTANG AUDIT
 SEKTOR PUBLIK

Bab 
2
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pendukung dan subsidiary ledger, serta berpedoman kepada SPAP (standar profesional 
Akuntan publik). Hal tersebut tentu sangat berbeda dengan akunting yang mempunyai sifat 
konstruktif, karena disusun kebalikan dari proses audit dan dilakukan oleh karyawan dalam 
sebuah organisasi yang berpedoman sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan), 
serta standard akuntansi lainnya.

JENIS-JENIS AUDIT SEKTOR PUBLIK 
 Dilihat dari jenis pemeriksaannya, Audit yang dilakukan terhadap sektor publik antara 
lain terdiri dari :
a. Audit Keuangan (Financial Audit) : audit keuangan ini meliputi audit atau pemeriksaan 

terhadap laporan keuangan organisasi publik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 
keuangan publik. Dalam jenis audit ini yang dinilai adalah kewajaran penyajian laporan 
keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dalam 
jenis audit ini yang dihasilkan adalah opini/pendapat Akuntan terhadap penyajian 
laporan keuangan  audit dan management letter (saran Akuntan terhadap penyajian 
laporan keuangan, pengendalian internal)

b. Management Audit (Operational Audit)
 Adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, 

termasuk kebijakan akuntansi, dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh 
manajemen dengan tujuan auditnya, menilai apakah kegiatan tersebut berlangsung 
efisien, efektif, dan ekonomis, hasilnya berupa temuan dan rekomendasi terhadap 
temuan yang berindikasi merugikan perusahaan.

c. Compliance Audit (audit ketaatan)
 Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah organisasi publik sudah 

mentaati peraturan maupun kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak 
internal organisasi sektor publik (Manajemen. Dewan komisaris) maupun pihak 
eksternal (Pemerintah, BI, Bapepam, DJP dll), pemeriksaan dapat dilakukan oleh 
Akuntan eksternal (mis KAP, BPK) maupun internal audit suatu organisasi publik 
tersebut.

d. Internal Audit, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh internal audit suatu organisasi 
publik sendiri, baik terhadap laporan keuangan, maupun terhadap kebijakan manajemen 
yang telah ditetapkan.

e. Komputer Audit:
 Pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal Akuntan terhadap organisasi publik yang 

memproses data Akuntansinya dengan menggunakan Elektronik Data Processing 
system.   

AUDIT LAPORAN KEUANGAN 
 Jasa audit atas laporan keuangan historis merupakan jasa tradisional yang diberikan oleh 
akuntan publik. Nilai (value) jasa audit tidak lagi sekedar laporan audit yang dihasilkannya, 
akan tetapi mencakup juga jaminan kualitas hasil audit, pelayanan tepat waktu serta saran-
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saran penyempurnaan pengendalian intern. Audit memberikan keyakinan positif (positive 
assurance) atas asersi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan historis. 
memberikan saran penyempurnaan atas kelemahan desain maupun operasi struktur 
pengendalian intern yang ditemui selama proses audit. 
 Audit atas Laporan Keuangan mengacu kepada Standar Profesional Akuntan Publik 
(SPAP) 31 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 
khususnya Standar Auditing.
Jasa audit yang dilaksanakan oleh Akuntan terdiri dari lima kegiatan utama, sebagai berikut:
a. Penerimaan perikatan, meliputi langkah-langkah yang dilakukan sebelum sebuah 

perikatan dilaksanakan, yaitu: melaksanakan survei pendahuluan, melakukan 
komunikasi dengan akuntan pendahulu, memutuskan diterima atau tidaknya calon 
organisasi publik, menetapkan tim dan jadwal, serta menyusun proposal dan atau surat 
perikatan. Hasil dari kegiatan pertama ini adalah proposal dan atau surat perikatan. 

b. Perencanaan audit, adalah langkah-langkah yang dilakukan setelah sebuah proposal 
disetujui dan surat perikatan ditandatangani yang merupakan jembatan untuk pekerjaan 
lapangan. Hasil dari kegiatan ini didokumentasikan dalam rencana audit (audit plan) 
serta program audit (audit program).

c. Pengujian dan pengumpulan bukti audit, merupakan kegiatan-kegiatan pokok dari 
sebuah proses audit yang ditujukan untuk memperoleh/mengumpulkan bukti audit 
yang cukup dan memadai yang akan dijadikan dasar dalam pemberian pernyataan 
pendapat akuntan. Hasil dari kegiatan ini adalah kertas kerja yang berisi bukti-bukti 
pemeriksaan, baik yang diperoleh dari dalam maupun dari luar oraganisasi publik serta 
hasil pengujian yang dilakukan oleh tim audit.

d. Penyelesaian audit, merupakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa seluruh 
standar pemeriksaan lapangan telah dipenuhi dan bukti audit yang telah dikumpulkan 
dalam langkah sebelum ini telah cukup, kompeten, dan dapat diandalkan untuk 
memberikan opini audit.

e. Pelaporan audit, merupakan kegiatan terakhir dimana akuntan membuat dan 
menyampaikan laporan kepada organisasi publik dalam bentuk laporan akuntan 
independen yang menyatakan secara jelas pendapat atas laporan keuangan dan 
informasi keuangan lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah laporan Akuntan independen 
yang disertai dengan laporan keuangan organisasi publik yang telah diaudit dan 
informasi lainnya, jika ada, serta surat kepada manajemen (management letter) yang 
mengungkapkan adanya kelemahan pengendalian intern dan isu-isu lainnya beserta 
saran perbaikannya.

 Dengan efisiensi sebagai sasaran, maka pendekatan audit yang dilaksanakan biasanya 
berdasarkan pada asumsi berikut ini:
a. Jika struktur pengendalian organisasi publik kurang efektif maka pengujian 

pengendalian intern tidak perlu dilakukan dan tim akan mengandalkan pada pengujian 
substantif.

b. Jika struktur pengendalian organisasi publik efektif maka pengujian pengendalian 
dilakukan. Dengan demikian, bukti audit yang harus dikumpulkan dalam pengujian 
substantif dapat dikurangi.
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PENERIMAAN PERIKATAN
 Penerimaan perikatan audit perlu dilakukan untuk memastikan bahwa akuntan dan 
calon organisasi publik telah memiliki pemahaman yang sama mengenai jasa yang akan 
diberikan/diterima. Di samping itu, bagi akuntan, penerimaan perikatan merupakan dasar 
perencanaan audit. 
Penerimaan perikatan meliputi kegiatan:
1. Melaksanakan survei pendahuluan
2. Melakukan komunikasi dengan akuntan pendahulu
3. Memutuskan diterima atau tidaknya calon organisasi publik
4. Menyusun tim audit 
5. Membuat jadwal audit
6. Membuat proposal/surat perikatan
 Hasil akhir dari tahap ini adalah proposal yang dapat menjadi surat perikatan atau 
sebagai dasar dalam menyusun suatu surat perikatan antara akuntan dengan organisasi 
publik.
1. Melaksanakan Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan dimaksudkan untuk mengumpulkan data guna menyusun proposal 
dan rencana audit. Kegiatan dalam survei ini tergantung dari status organisasi publik, 
yaitu organisasi publik baru atau organisasi publik lama.

 Kegiatan yang dilakukan dalam survei pendahuluan bagi organisasi publik baru 
meliputi:
a. Membangun pemahaman yang sama dengan (calon) organisasi publik tentang jasa 

yang akan diserahkan
b. Memperoleh data yang diperlukan tentang (calon) organisasi publik
c. Mengevaluasi integritas manajemen
d. Mengevaluasi independensi akuntan
 Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam survei pendahuluan untuk organisasi 
publik lama:
a. Mengevaluasi perubahan-perubahan data organisasi publik
b. Mengevaluasi integritas manajemen
c. Mengevaluasi independensi akuntan

Akuntan berkewajiban untuk membangun pemahaman dengan (calon) organisasi 
publik tentang jasa yang akan dilaksanakan untuk setiap perikatan dan dimaksudkan 
untuk mengurangi risiko terjadinya salah interpretasi kebutuhan atau harapan pihak 
lain, baik di pihak Akuntan maupun pihak (calon) organisasi publik.
Cakupan atas pemahaman tersebut meliputi:
a. Tujuan audit adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan.
b. Tanggung jawab manajemen antara lain untuk:

1) Membangun dan mempertahankan pengendalian intern yang efektif 
2) Mengidentifikasi dan menjamin bahwa entitas mematuhi peraturan 

perundangan yang berlaku
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3) Membuat semua catatan keuangan dan informasi yang berkaitan tersedia bagi 
Akuntan.

4) Menyediakan surat bagi akuntan yang menegaskan representasi tertentu
c. Akuntan bertanggung jawab untuk melaksanakan audit berdasarkan standar 

auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan/atau standar lainnya 
yang disepakati dalam perikatan. 

d. Pengaturan mengenai pelaksanaan perikatan (sebagai contoh: waktu, bantuan 
organisasi publik yang berkaitan dengan pembuatan skedul dan penyediaan 
dokumen).

e. Pengaturan tentang keikutsertaan spesialis atau akuntan intern, jika diperlukan.
f. Pengaturan tentang keikutsertaan akuntan pendahulu.
g. Pengaturan tentang fee dan penagihan.
h. Adanya pembatasan atau pengaturan lain tentang kewajiban akuntan atau 

organisasi publik, jika ada, seperti ganti rugi kepada akuntan untuk kewajiban yang 
timbul dari representasi salah yang dilakukan dengan sepengetahuan manajemen 
kepada akuntan.

i. Kondisi yang memungkinkan pihak lain diperbolehkan untuk melakukan akses ke 
kertas kerja akuntan.

j. Jasa tambahan yang disediakan oleh akuntan yang berkaitan dengan pemenuhan 
persyaratan badan pengatur.

k. Pengaturan tentang jasa lain yang harus disediakan oleh akuntan dalam 
hubungannya dengan perikatan.

l. Penegasan bahwa pemeriksaan oleh akuntan tidak meliputi pemeriksaan 
sebagaimana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pemeriksaan 
tersebut sebaiknya tidak dijadikan dasar untuk mendeteksi penyimpangan yang 
mungkin ditemukan oleh pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak. 

m. Penegasan tertulis bahwa calon organisasi publik tidak menugaskan akuntan 
independen lain untuk melaksanakan audit untuk tahun buku yang sama.

Data yang digali yang akan dipakai untuk menentukan penerimaan perikatan dan fee 
penugasan, meliputi:
a. Latar belakang dan bisnis (calon) organisasi publik
b. Jasa yang diperlukan oleh (calon) organisasi publik, tujuan dan ruang lingkup 

penugasan
c. Akuntan pendahulu dan alasan penggantian akuntan
d. Risiko perikatan
e. Konsultasi dan/atau penggunaan spesialis dan bantuan organisasi publik
f. Identifikasi klasifikasi perusahaan, kategori bisnis kecil atau tidak
g. Penilaian integritas manajemen
h. Penilaian independensi akuntan
i. Prakiraan fee dan jadwal penagihan

Seringkali calon organisasi publik menolak untuk memberikan data yang diperlukan 
karena belum ada perikatan. Dalam kondisi demikian, akuntan dapat menerbitkan 
confidential letter yang akan menjamin bahwa akuntan menjaga kerahasiaan data 
yang diperoleh (Lihat Formulir 1: Surat Jaminan Kerahasiaan).
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 Untuk dapat menerima perikatan audit, akuntan berkepentingan untuk 
mengevaluasi integritas manajemen, agar akuntan mendapatkan keyakinan bahwa 
manajemen entitas calon organisasi publik dapat dipercaya. Hal-hal yang harus 
dipertimbangkan dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah:
a. Pengalaman/kompetensi manajemen
b. Frekuensi perubahan manajemen
c. Dominasi manajemen
d. Terdapatnya kesalahan atau kekeliruan
e. Pelanggaran terhadap hukum atau peraturan
f. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tidak 

diungkapkan ke Akuntan
 Standar umum kedua menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan 
dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh akuntan. 
Menurut Kode Etik IAI, hal-hal yang berkaitan dengan independensi diklasifikasikan 
sebagai berikut:
a. Hubungan keuangan dengan organisasi publik
b. Kedudukan dalam entitas organisasi publik
c. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten
d. Pelaksanaan jasa lain untuk organisasi publik audit
e. Hubungan keluarga dan pribadi
f. Imbalan atas jasa profesional
g. Penerimaan barang atau jasa dari organisasi publik
h. Pemberian barang atau jasa kepada organisasi publik
 Survei pendahuluan dilakukan oleh seorang manager, bisa dibantu dengan partner 
in-charge, terutama dilakukan dengan cara wawancara. Di samping itu, keterlibatan 
partner dalam tahap ini juga sangat diperlukan untuk membina hubungan dengan 
pejabat (eksekutif) calon organisasi publik dan dalam usaha mengidentifikasi masalah-
masalah penting sedini mungkin.
 Pihak yang diharapkan untuk diwawancarai adalah Presiden Direktur, Direktur 
Keuangan, Pejabat yang menangani Akuntansi dan Kepala Satuan Pengendalian Intern. 
Hasil wawancara didokumentasikan dalam sebuah formulir (Lihat Formulir 2: Survei 
Pendahuluan) dan ditempatkan sebagai bagian dari Berkas Permanen.

2. Melakukan Komunikasi dengan Akuntan Pendahulu
 Akuntan tidak boleh menerima suatu perikatan sampai komunikasi dengan 
akuntan pendahulu telah dievaluasi. Komunikasi tersebut dilakukan apabila laporan 
keuangan organisasi publik tahun sebelum tahun yang akan diperiksa telah diaudit 
oleh akuntan lain. Komunikasi dilakukan secara tertulis dengan mengirim surat kepada 
partner yang menandatangani laporan audit tahun sebelumnya. Informasi tentang 
nama dan alamat Akuntan pendahulu telah diidentifikasi pada saat melaksanakan 
survei pendahuluan. 
Hal-hal yang perlu dimintakan keterangan kepada akuntan pendahulu mencakup:
a. Informasi yang berkaitan dengan integritas manajemen.



2726 27
Bab 2. Sekilas Tentang Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

b. Ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, 
prosedur audit, atau soal-soal signifikan yang serupa.

c. Komunikasi dengan komite audit atau pihak lain dengan kewenangan dan 
tanggungjawab setara tentang kecurangan, unsur pelanggaran hukum oleh 
organisasi publik, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian 
intern.

d. Pemahaman Akuntan pendahulu tentang alasan penggantian Akuntan.
 Manager bertanggung jawab untuk membuat konsep surat komunikasi dengan 
Akuntan pendahulu. Surat tersebut harus ditandatangani oleh partner in-charge. (Lihat 
Formulir 3: Komunikasi dengan akuntan Pendahulu). Copy dari surat komunikasi 
beserta jawaban dari Akuntan pendahulu dimasukkan ke dalam Berkas Permanen dan 
copy-nya di Correspondence File.

3. Memutuskan diterima atau tidaknya Calon Organisasi publik sebagai klien
 Beberapa kondisi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk tidak meneruskan 
atau menerima calon organisasi publik adalah:
a. Integritas manajemen calon organisasi publik diragukan
b. Akuntan tidak independen terhadap calon organisasi publik
c. Dapat atau tidaknya calon organisasi publik diaudit
d. Risiko penugasan lainnya yang demikian besar dan tidak mampu dikelola oleh 

akuntan
Penilaian integritas manajemen dilakukan melalui survei pendahuluan, komunikasi 
dengan akuntan pendahulu dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak lainnya 
seperti IAI, Bapepam, BI dan badan-badan lainnya. Rendahnya integritas manajemen 
akan meningkatkan risiko penugasan dan apabila risiko tersebut sedemikian besar, 
maka sebaiknya akuntan mempertimbangkan untuk tidak menerima penugasan ini.
 Independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh akuntan pada 
penugasan. Jika tim tidak independen  akuntan harus menyatakan tidak memberikan 
pendapat terhadap laporan keuangan dan harus menyatakan secara khusus bahwa 
akuntan tidak independen. Dalam kondisi ini, tim seharusnya memberitahukan kepada 
calon organisasi publik dan mempertimbangkan untuk tidak menerima penugasan, 
kecuali jika calon organisasi publik setuju bahwa akuntan akan memberikan pendapat 
disclaimer.
 Jika tim mendeteksi bahwa laporan keuangan calon organisasi publik kemungkinan 
tidak dapat diaudit, tim dapat mempertimbangkan untuk menolak calon organisasi 
publik karena akan meningkatkan risiko. Meskipun demikian, kondisi ini tidak 
menutup kemungkinan Akuntan untuk menerima calon organisasi publik dengan 
memberitahukan kepada calon organisasi publik mengenai kondisi tidak mungkinnya 
laporan keuangan calon organisasi publik diaudit dan kemungkinan bahwa akuntan 
akan harus memberikan pendapat disclaimer.
 Tim harus menyimpulkan risiko penugasan ke dalam kategori tinggi, sedang dan 
rendah. Untuk penugasan yang termasuk ke dalam kategori yang berisiko tinggi perlu 
keterlibatan partner yang lebih intens dan diperlukan partner kedua. Kesimpulan untuk 
menerima atau menolak calon organisasi publik didokumentasikan dan disetujui oleh 
Partner (Lihat Formulir 4: Evaluasi Penerimaan/Pemberlanjutan Organisasi publik).
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4. Menyusun Tim Audit 
Audit harus dilaksanakan oleh tim yang kompeten dan anggota-anggotanya independen. 
Apabila diperlukan, akuntan dapat menggunakan tenaga spesialis.
Tim audit dalam setiap penugasan setidaknya terdiri dari:
a. Satu orang partner
b. Satu orang manager 
c. Satu orang ketua tim (in-charge)
d. Satu atau lebih asisten, tergantung dari besar kecilnya perikatan

 Partner atau suatu komite yang ditugasi untuk pembentukan tim audit menunjuk 
manager yang akan melaksanakan audit. Kemudian manager menentukan ketua tim (in-
charge) dan asisten yang akan diterjunkan dalam penugasan. Pemilihan tim hendaknya 
memperhatikan faktor-faktor berikut:
a. Pengalaman dengan organisasi publik
b. Pengalaman dengan industri organisasi publik yang bersangkutan
c. Tingkat kesibukan masing-masing staf
d. Keahlian khusus yang diperlukan
 Dalam audit, Akuntan mungkin menjumpai masalah-masalah yang kompleks dan 
subjektif, yang secara potensial dapat berpengaruh secara material terhadap laporan 
keuangan. Masalah-masalah seperti itu mungkin memerlukan keterampilan atau 
pengetahuan khusus (di luar akuntansi dan auditing) dan menurut pertimbangan 
Akuntan memerlukan penggunaan pekerjaan spesialis untuk mendapatkan bukti audit 
yang kompeten. Susunan tim audit didokumentasikan (Lihat Formulir 5: Susunan Tim 
audit). 
Tanggung jawab anggota tim audit secara umum meliputi:
a. Mempertahankan independensi dalam sikap mental
b. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
c. Menjaga kerahasiaan
Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, setiap anggota tim audit harus 
menandatangani Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Kerahasiaan. (Lihat 
Formulir 6: Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Kerahasiaan).
Tanggungjawab khusus masing-masing jabatan dalam tim audit adalah sebagai berikut:
a. Partner

Partner bertanggung jawab baik pada hubungan dengan organisasi publik dan 
kualitas teknis secara umum atas jasa audit yang diberikan oleh akuntan. 
Dalam kaitannya dengan hubungan dengan organisasi publik, partner bertanggung 
jawab untuk:
1) Memahami keseluruhan jasa yang diberikan, termasuk kemampuan, yang 

akan diberikan dalam hubungannya dengan kebutuhan organisasi publik
2) Menyetujui syarat-syarat perikatan audit dengan organisasi publik
3) Menjaga semua rahasia organisasi publik
4) Menjaga agar organisasi publik tetap dapat mengetahui kemajuan pekerjaan 

dan masalah-masalah yang teridentifikasi selama audit
5) Mengevaluasi kepuasan organisasi publik terhadap jasa yang diberikan dan 

mengambil langkah tindak lanjut atas masalah-masalah yang timbul dari evaluasi
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6) Mengkomunikasikan laporan audit kepada organisasi publik dengan cara 
yang paling tepat

7) Mengembangkan jasa-jasa tambahan bagi divisi lain di akuntan
Dalam bidang teknis, partner bertanggungjawab untuk:
1) Menjaga independensi Akuntan terhadap organisasi publik
2) Mengevaluasi dan menyetujui komposisi tim audit
3) Menentukan pihak-pihak yang boleh mengakses kertas kerja
4) Menelaah dan menyetujui rencana audit sebelum pekerjaan lapangan 

dilaksanakan
5) Mengawasi manager dan memberikan petunjuk kepada anggota tim yang lain 

kalau diperlukan
6) Mereview kertas kerja yang berkaitan dengan area audit yang kritis (critical)
7) Melalui memorandum penyelesaian, mengevaluasi apakah bukti audit yang 

diperoleh telah cukup dan memadai untuk memberikan opini audit
8) Mengevaluasi apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material
9) Mengevaluasi apakah terdapat keraguan atas kemampuan perusahaan untuk 

melangsungkan hidupnya
10) Mengevaluasi kecukupan pengungkapan penyajian laporan keuangan
11) Memutuskan jenis opini yang akan diberikan
12) Menandatangani laporan akuntan independen

b. Manager
Manager membantu partner dengan tugas-tugas audit yang memerlukan 
pengalaman dan pertimbangan tingkat tinggi, yaitu membuat rencana audit, 
memastikan (mereview) bahwa seluruh rencana telah dilaksanakan tim, 
memberikan pertimbangan jenis opini yang akan diberikan dan memastikan 
bahwa proses audit telah memenuhi mutu yang diharapkan.
Manager bertanggung jawab untuk:
1) Melakukan survei pendahuluan
2) Memberikan pengarahan audit
3) Menetapkan materialitas awal dan risiko audit
4) Membuat rencana audit dan memantau pelaksanaannya
5) Mereview dan menyetujui prosedur-prosedur audit yang direncanakan 

sebagaimana didokumentasikan dalam audit program sebelum pekerjaan 
lapangan dilaksanakan

6) Menjadi mediator antara tim dengan organisasi publik selama proses audit
7) Memonitor kemajuan pekerjaan, baik dari target waktu maupun biaya
8) Menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan oleh ketua tim (in-

charge) maupun asisten, kalau perlu mendiskusikan masalah-masalah tersebut 
dengan partner

9) Mengkomunikasikan setiap masalah yang signifikan kepada partner sebelum 
dikemukakan kepada organisasi publik

10) Mengembangkan bersama-sama partner, jasa profesional tambahan yang 
mungkin dibutuhkan organisasi publik

11) Mengawasi ketua tim (in-charge) dan memberikan petunjuk yang diperlukan
12) Mengidentifikasi isu-isu signifikan yang dapat mempengaruhi opini
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13) Mengawasi dan mereview penyiapan laporan akuntan independen
14) Mereview kertas kerja audit dan memastikan bahwa kertas kerja telah 

memenuhi mutu yang diharapkan
c. Ketua Tim (In-charge)

Ketua Tim (In-charge) bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas audit sehari-
hari di organisasi publik.
Ketua Tim (In-charge) bertanggung jawab untuk:
1) Membantu manager menyiapkan rencana audit
2) Menyiapkan audit program
3) Menjadwalkan anggota tim audit
4) Melaksanakan prosedur-prosedur audit yang diperlukan
5) Mengidentifikasi masalah-masalah akuntansi, pajak dan auditing untuk 

didiskusikan dengan manager
6) Mendiskusikan dengan manager kemungkinan adanya jasa-jasa profesional 

lainnya yang dibutuhkan oleh organisasi publik
7) Mengkomunikasikan setiap masalah yang signifikan kepada manager sebelum 

dikemukakan kepada partner  
8) Mengawasi dan bertindak sebagai mentor bagi asisten, membantu asisstant 

untuk memahami tujuan dan dampak pekerjaan asisten dan dokumentasinya
9) Membuat kertas kerja yang diperlukan
10) Mereview kertas kerja yang dibuat oleh asisten
11) Mereview kecukupan dan memadainya bukti-bukti audit yang telah diperoleh
12) Membuat draft laporan akuntan independen dan surat rekomendasi kepada 

manajemen
d. Asisten / Staf

Asisten/Staf membantu pelaksanaan audit dan bertanggung jawab kepada Ketua 
Tim (In-charge). Asisten/Staf bertanggung jawab untuk:
1) Menyiapkan alat tulis kantor (ATK) guna keperluan pemeriksaan
2) Memahami dan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang ditugaskan
3) Membuat kertas kerja yang diperlukan
4) Memberi informasi kepada In-charge tentang masalah-masalah akuntansi, 

pajak dan auditing yang ditemukan selama audit dalam area pemeriksaannya

MEMBUAT JADWAL AUDIT 
Tiga hal yang harus diperhatikan dalam membuat jadwal audit adalah:
a. Jangka waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan pekerjaan
b. Tenggang waktu yang diberikan oleh calon organisasi publik
c. Kesiapan calon organisasi publik untuk mulai diaudit
 Dalam banyak kasus, calon organisasi publik meminta penyelesaian audit dilakukan 
beberapa hari setelah akhir tahun buku. Misalnya, laporan audit harus selesai tanggal 15 
Januari sedangkan periode pembukuan calon organisasi publik adalah 1 Januari hingga 31 
Desember. Dalam kondisi seperti ini, tim audit perlu mempertimbangkan audit interim.
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 Dengan jadwal yang telah disepakati dengan organisasi publik, tim diharapkan dapat 
menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi publik. Manager, dengan 
dibantu in-charge membuat jadwal waktu perikatan ini dengan mempertimbangkan faktor-
faktor tersebut di atas.                                                                                                                                              
 Gantt chart yang menunjukkan siapa mengerjakan apa dan berapa lama disarankan 
untuk digunakan (Lihat Formulir 7: Jadwal Audit). Gantt chart tersebut dapat dilampirkan 
pada proposal/surat perikatan dan atau didokumentasikan sebagai kertas kerja.
1. Membuat Proposal/Surat Perikatan

Kebijakan Akuntan adalah tidak memisahkan antara proposal dengan surat perikatan, 
kecuali calon organisasi publik meminta dibuat suatu proposal yang terpisah dengan 
surat perikatan. Proposal yang telah disetujui oleh calon organisasi publik akan menjadi 
surat perikatan. Oleh karena itu, pembahasan tentang proposal tidak bisa dipisahkan 
dengan pembahasan tentang surat perikatan.
Proposal/Surat perikatan ini dibuat setelah ada kesepahaman dengan calon organisasi 
publik dan mempertimbangkan berbagai faktor yang disurvei seperti yang diuraikan 
sebelumnya.
Isi surat perikatan pada umumnya meliputi:
a. Tujuan audit atas laporan keuangan
b. Tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan
c. Lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari 

badan profesional yang harus dianut oleh akuntan
d. Bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh akuntan 

untuk menyampaikan hasil perikatan
e. Fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan dari suatu audit, dan 

dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern, terdapat risiko yang tidak dapat 
dihindari tentang kemungkinan terjadinya beberapa salah saji material tidak dapat 
terdeteksi

f. Akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumen, dan informasi lain apa pun 
yang diminta oleh akuntan dalam hubungannya dengan audit

g. Pembatasan atas tanggung jawab akuntan
h. Harapan untuk menerima konfirmasi tertulis dari manajemen tentang representasi 

yang dibuat dalam hubungannya dengan audit
i. Penegasan bahwa pemeriksaan oleh akuntan tidak meliputi pemeriksaan 

sebagaimana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pemeriksaan 
tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendeteksi penyimpangan yang 
mungkin ditemukan oleh pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak

j. Penegasan bahwa calon organisasi publik tidak menugaskan Akuntan independen 
lain untuk melaksanakan audit untuk tahun buku yang sama

k. Kemungkinan adanya perubahan tujuan dan ruang lingkup audit
l. Pengaturan kalau terjadi pemutusan perikatan sebelum masa perikatan selesai
m. Pengaturan kalau terjadi ketidaksepahaman
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Untuk audit berulang (repeat audit), tim harus mempertimbangkan apakah terdapat 
keadaan yang memerlukan revisi terhadap syarat-syarat perikatan dan organisasi publik 
perlu diingatkan tentang syarat-syarat perikatan yang masih berlaku.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perseroan terbatas yang memenuhi persyaratan 
tertentu wajib menyampaikan laporan keuangan auditan dan profil perusahaan kepada 
pemerintah melalui akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan 
perusahaan tersebut.  Oleh karena itu, surat perikatan audit harus memasukkan kesediaan 
calon organisasi publik untuk dilaporkan laporan keuangan dan profil perusahaannya. 
Apabila calon organisasi publik menolak, maka akuntan harus meminta pernyataan 
tertulis dari calon organisasi publik tentang kesanggupan organisasi publik untuk 
menyerahkan sendiri kedua dokumen tersebut kepada pemerintah. Jika organisasi publik 
menolak untuk menyerahkan, akuntan wajib melaporkan tentang penolakan organisasi 
publik tersebut kepada pemerintah melalui Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Tingkat Satu - Direktorat Pendaftaran Perusahaan – Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan.
Manager dengan dibantu Ketua Tim In-charge, menyiapkan proposal/surat perikatan 
ini (Lihat Formulir 8: Proposal/Surat Perikatan) dan harus ditandatangani oleh partner.

Perencanaan Audit
Standar pekerjaan lapangan pertama mengharuskan bahwa “Pekerjaan harus direncanakan 
sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya”. Standar 
tersebut kemudian dijabarkan dalam Standar Audit (SA) Seksi 311.
Perencanaan audit adalah prosedur-prosedur yang dilakukan setelah proposal disetujui 
atau perikatan audit telah ditandatangani dan merupakan jembatan untuk pekerjaan 
pengujian. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan 
dan lingkup audit yang diharapkan.
Langkah-langkah dalam kegiatan perencanaan audit meliputi:
1. Memahami bisnis dan industri organisasi publik
2. Memahami dan menilai struktur pengendalian intern 
3. Menentukan tingkat materialitas awal dan salah saji yang bisa diterima
4. Menentukan tingkat risiko audit awal
5. Melakukan komunikasi dengan akuntan lain, jika bertindak sebagai akuntan 

utama
6. Menyusun rencana audit
7. Menyusun audit program
(1) Memahami Bisnis dan Industri Organisasi publik

SA Seksi 318 mewajibkan akuntan untuk memperoleh pengetahuan yang cukup 
tentang bisnis untuk memungkinkan akuntan mengidentifikasi dan memahami 
peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan Akuntan 
kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan 
pemeriksaan atau laporan audit.
Pemahaman tentang bisnis dan informasi yang diperoleh berguna untuk:
a. Penaksiran risiko bawaan dan identifikasi masalah
b. Perencanaan dan pelaksanaan audit secara efektif dan efisien
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c. Pengevaluasian bukti audit
d. Penyediaan jasa yang lebih baik bagi organisasi publik
Informasi yang harus diperoleh dalam rangka pengetahuan tentang bisnis yang 
diharapkan meliputi:
a. Kondisi ekonomi secara umum
b. Industri dimana organisasi publik berusaha
c. Rasio-rasio keuangan rata-rata industri
d. Entitas organisasi publik

1) Karakteristik penting kepemilikan dan manajemen: struktur korporasi, 
pemilik, struktur permodalan, dewan komisaris, manajemen dan fungsi 
audit intern

2) Bisnis entitas: produk, pasar, pemasok, sumber pembiayaan, dan operasi
3) Kinerja keuangan (prosedur analitik)
4) Lingkungan pelaporan
5) Peraturan perundangan yang terkait
6) Kebijakan dan prosedur akuntansi
7) Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan nama akuntannya
8) Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 

manajemen
9) Kasus hukum yang sedang dihadapi
(Lihat Formulir 9: Pemahaman Bisnis Organisasi publik).

Pengetahuan tentang bisnis dan industri organisasi publik dapat diperoleh dengan 
cara:
a. Mempelajari kertas kerja audit tahun sebelumnya (untuk audit berulang)
b. Mempelajari berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku bagi industri 

maupun organisasi publik secara khusus 
c. Mempelajari berbagai publikasi tentang organisasi publik, misalnya profil 

perusahaan, prospektus, laporan tahunan dan kliping majalah atau koran 
yang bisa diperoleh di luar perusahaan, termasuk situs-situs yang memuat 
data organisasi publik

d. Mengunjungi pabrik dan kantor organisasi publik
e. Meminta keterangan kepada manajemen dari berbagai tingkatan
f. Mempelajari berbagai dokumen yang diterbitkan oleh organisasi publik, 

misalnya notulen rapat, pedoman dan sistem Akuntansi, uraian jabatan dan 
anggaran Perusahaan

g. Meminta keterangan kepada pihak-pihak luar yang mempunyai hubungan 
dengan organisasi publik, misalnya notaris, lawyer, konsultan, pemasok, 
konsumen, dan pesaing

h. Melakukan prosedur analitik

Meskipun pemahaman tentang bisnis dan industri organisasi publik ini 
dikategorikan ke dalam kelompok perencanaan audit, tetapi proses pemerolehan 
pemahaman telah dimulai sejak calon organisasi publik menghubungi akuntan 
untuk meminta jasa audit. Proses ini terus diakumulasikan hingga penyelesaian 
audit.
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Rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk pemahaman bisnis dan entitas 
meliputi:
a. Kemampuan pembayaran utang jangka pendek
b. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang
c. Rasio operasi dan kinerja 
Kesimpulan atas pemahaman bisnis organisasi publik harus didokumentasikan 
dalam kertas kerja dan dijadikan dasar penyusunan rencana audit.

(2) Memahami dan Menilai Struktur Pengendalian Intern
SA Seksi 319 memberikan panduan tentang pertimbangan akuntan atas 
pengendalian intern organisasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu 
audit. Sedangkan pengendalian intern untuk bisnis kecil mengacu kepada SA Seksi 
710. 
Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 
manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan 
memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:
a. Keandalan pelaporan keuangan
b. Efektivitas dan efisiensi operasi
c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
Tujuan pemahaman terhadap pengendalian intern adalah untuk merencanakan 
audit. Pemahaman atas pengendalian intern meliputi pemahaman atas desain 
pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dan pemahaman 
atas operasi pengendalian intern. Pengetahuan tersebut harus digunakan untuk:
a. Mengidentifikasi tipe salah saji potensial dan kecurangan yang mungkin 

mempengaruhi laporan keuangan
b. Mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko salah saji 

material
c. Mendesain pengujian substantif
Pengendalian terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini:
a. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya.
b. Penaksiran risiko adalah identifikasi dan analisis entitas terhadap risiko 

yang relevan untuk mencapai tujuannya dan membentuk suatu dasar dalam 
menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

c. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, pengungkapan dan 
pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan 
orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

d. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 
menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

e. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian 
intern sepanjang waktu.

Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen 
pengendalian intern lainnya, yang membentuk disiplin dan struktur. Lingkungan 
pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini:
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a. Integritas dan nilai-nilai etika
b. Komitmen terhadap kompetensi
c. Partisipasi dewan komisaris dan/atau komite audit dalam pengawasan
d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
e. Struktur organisasi
f. Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab
g. Kebijakan dan praktik sumber daya

Karena lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen 
pengendalian intern lainnya, maka apabila hasil pemahaman menunjukkan bahwa 
lingkungan pengendalian diragukan, partner harus mempertimbangkan untuk 
meneruskan atau memutuskan perikatan.
Tim audit harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi 
yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami:
a. Sistem Akuntansi untuk transaksi rutin
b. Sistem Akuntansi untuk transaksi tidak rutin dan estimasi
c. Proses penyusunan laporan keuangan
d. Pengolahan data elektronik

Standar auditing (SA Seksi 314, SA Seksi 335, SA Seksi 343, SA Seksi 344 dan 
SA Seksi 345) mengharuskan tim audit memperoleh pemahaman lingkungan 
pengendalian data elektronik (PDE) apabila pengolahan informasi keuangan 
organisasi publik dilakukan oleh komputer. Pemahaman lingkungan pengendalian 
data elektronik meliputi:
a. Pengendalian umum

1) Pengendalian organisasi dan manajemen
2) Pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi
3) Pengendalian terhadap operasi sistem
4) Pengendalian terhadap perangkat lunak sistem
5) Pengendalian terhadap perangkat keras dan perangkat lunak
6) Pengendalian terhadap keamanan data, termasuk program pemulihan 

kembali (disaster recovery program)
b. Pengendalian aplikasi

1) Pengendalian atas masukan
2) Pengendalian atas pengolahan data
3) Pengendalian atas keluaran
4) Pengendalian masukan, pengolahan, dan keluaran dalam sistem on-line

Aktivitas pengendalian oleh manajemen yang relevan dengan audit atas laporan 
keuangan dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan 
dengan:
a. Pengolahan informasi

•	 Otorisasi	yang	memadai	atas	transaksi
•	 Perancangan	dan	penggunaan	dokumen	dan	catatan	yang	memadai
•	 Pengecekan	yang	independen	

b. Pemisahan tugas
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c. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
d. Review atas kinerja

Prosedur yang harus dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan memadai 
tentang desain pengendalian yang relevan antara lain:
a. Memutakhirkan dan mengevaluasi pengalaman sebelumnya dengan 

organisasi publik
b. Meminta keterangan kepada personel organisasi publik
c. Mempelajari pedoman-pedoman kebijakan dan sistem organisasi publik
d. Menguji dokumen dan catatan organisasi publik
e. Mengamati aktivitas dan operasi organisasi publik

Berbeda dengan prosedur di atas, pada bisnis kecil pemahaman atas pengendalian 
intern tidak perlu dilakukan secara mendalam karena Akuntan dapat langsung 
melakukan pengujian substantif. Karakteristik bisnis kecil adalah pemisahan tugas 
yang terbatas atau dominasi oleh manajemen senior atau pemilik terhadap semua 
aspek pokok bisnis

Cara pendokumentasian pemahaman pengendalian intern adalah:
a. Mengisi formulir Pengendalian Intern (Lihat Formulir 10: Pemahaman 

Terhadap Struktur Pengendalian Intern)
b. Membuat bagan alir (flow chart) untuk melengkapi informasi yang diperoleh 

dari wawancara; dan melengkapi bagan alir dengan narasi
c. Narasi harus secara khusus menjelaskan aspek pengendalian yang ada, yaitu:

1) Siapa yang melakukan
2) Dokumen-dokumen yang digunakan
3) Tujuan pengendalian

d. Informasi yang diperoleh ditempatkan pada Berkas Permanen (Permanent 
File)

Kesimpulan atas efektifitas struktur pengendalian intern harus didokumentasikan 
dalam formulir (Lihat Formulir 10: Pemahaman Terhadap Struktur Pengendalian 
Intern) sebagai dasar penyusunan strategi dan rencana audit. Kesimpulan tersebut 
meliputi hal-hal berikut ini:
a. Penilaian menyeluruh atas struktur pengendalian intern organisasi publik dan 

sikap tim terhadap pengendalian, yaitu:
1) Pengendalian intern memadai dan tim akan menguji pengendalian 

tersebut (rely on control)
2) Pengendalian intern memadai tetapi tim tidak akan menguji pengendalian 

karena lebih efektif langsung melakukan pengujian substantif
3) Pengendalian intern tidak memadai dan tim tidak mengandalkan pada 

pengendalian intern
b. Penilaian atas risiko kecurangan (risk of fraud)
c. Tindak lanjut yang diperlukan apabila ditemukan kemungkinan risiko audit 

yang tidak bisa ditanggulangi oleh pengendalian intern organisasi publik.
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 Apabila tim tidak mengandalkan pada pengendalian intern dan tidak akan 
melakukan pengujian pengendalian (test of control), tim tetap harus menguji 
pengendalian untuk asersi kelengkapan (completeness).
Tindak lanjut setelah pemahaman adalah:
a. Melakukan walkthrough test dengan menguji sejumlah transaksi untuk 

memastikan bahwa gambaran bagan alir dan narasi yang dibuat sudah sesuai 
dengan kenyataan.

b. Mengobservasi dokumen yang memuat jejak bukti pengendalian tersebut 
untuk melihat apakah pengendalian tersebut dilaksanakan secara konsisten.

c. Menganalisis dan menyimpulkan kelemahan-kelemahan dalam perancangan 
pengendalian intern serta dampaknya terhadap entitas.

Menentukan Tingkat Materialitas Awal dan Salah Saji Yang Bisa Diterima
SA Seksi 312 memberikan panduan bagi Akuntan dalam mempertimbangkan 
risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan 
keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan 
Indonesia.
Materialitas adalah besarnya nilai yang jika dihilangkan atau salah saji informasi 
akuntansi yang dapat mengakibatkan perubahan atau berpengaruh terhadap 
pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.
Penentuan materialitas ditujukan untuk mengarahkan audit pada pos-pos yang 
material. Dalam perencanaan audit, tim melakukan pertimbangan awal tentang 
tingkat materialitas. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan 
kuantitatif dan kualitatif.
Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan persentase salah saji terhadap:
a. Laba bersih sebelum pajak 
b. Total aktiva 
c. Total aktiva lancar 
d. Total ekuitas pemegang saham 
Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji, misalnya:
a. Kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum
b. Kemungkinan terjadinya ketidakberesan
c. Intensitas kesalahan yang tinggi
d. Syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank (covenant) 

yang mengharuskan organisasi publik untuk mempertahankan beberapa rasio 
keuangan pada tingkat minimum tertentu

e. Adanya gangguan dalam trend laba
Dalam perencanaan audit, tim harus menetapkan materialitas pada dua tingkat 
berikut ini:
a. Tingkat laporan keuangan (materialitas awal)
b. Tingkat saldo akun (salah saji yang bisa diterima/tolerable error)
Penentuan materialitas awal biasanya didasarkan dari sudut pandang pemakai 
laporan keuangan. Selain itu, materialitas awal juga dipengaruhi pengalaman tim 
audit terhadap salah saji yang ditemukan pada audit tahun-tahun sebelumnya (jika 
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audit berulang). Untuk menentukan besarnya materialitas awal, lihat Kebijakan 
Materialitas.
Angka yang dijadikan dasar perhitungan materialitas adalah angka setahun. Oleh 
karena itu, apabila tim melakukan audit dalam periode interim, laporan keuangan 
yang disajikan organisasi publik harus disetahunkan dengan metode ekstrapolasi.
Penentuan besarnya salah saji yang bisa diterima (tolerable misstatement) bisa 
dipengaruhi oleh pengalaman tim terhadap audit tahun-tahun sebelumnya. Untuk 
menentukan besarnya salah saji yang bisa diterima, lihat Kebijakan Materialitas.
Partner dapat menentukan tingkat materialitas yang berbeda dari Kebijakan 
Materialitas sepanjang penyimpangan itu didokumentasikan alasannya.
Dasar penentuan materialitas awal dan salah saji yang bisa diterima harus 
didokumentasikan dalam formulir (Lihat Formulir 11: Perhitungan Materialitas) 
dan harus disetujui oleh Partner.

(3) Menentukan Tingkat Risiko Audit Awal
SA Seksi 312 memberikan panduan bagi akuntan dalam mempertimbangkan 
risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan 
keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan 
Indonesia. 
Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal akuntan, tanpa disadari, tidak 
memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan 
yang mengandung salah saji material. Jenis-jenis risiko:
a. Risiko audit yang dapat diterima adalah suatu ukuran seberapa besar 

Akuntan menerima salah saji material dalam laporan keuangan setelah audit 
diselesaikan dan opini wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan

b. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi 
terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat 
kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait 

c. Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu 
asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur 
pengendalian intern entitas. 

d. Risiko deteksi adalah risiko yang timbul sebagai akibat akuntan tidak dapat 
mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi 

Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan risiko audit yang 
dapat diterima adalah:
a. Tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan, 

yang meliputi:
1) Ukuran organisasi publik
2) Distribusi kepemilikan
3) Jumlah dan sifat kewajiban

b. Kemungkinan organisasi publik mengalami kesulitan keuangan setelah 
laporan audit diterbitkan, meliputi:
1) Posisi likuiditas
2) Kerugian terus menerus
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3) Metode pertumbuhan pembiayaan
4) Sifat bisnis operasi organisasi publik
5) Kompetensi manajemen

c. Evaluasi terhadap integritas manajemen
 Penilaian risiko yang dapat diterima telah dilakukan pada saat survei 

pendahuluan dan berlaku untuk keseluruhan, baik siklus maupun akun.

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan pada waktu menilai risiko bawaan 
adalah:
a. Sifat bisnis organisasi publik
b. Faktor-faktor yang berkenaan dengan salah saji yang timbul dari kecurangan
c. Hasil audit tahun sebelumnya
d. Audit pertama kali atau audit berulang
e. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
f. Transaksi-transaksi tidak rutin dan estimasi
g. Pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo-saldo akun dan 

transaksi-transaksi secara benar
h. Kecurigaan terhadap penggunaan yang kurang semestinya terhadap aktiva
i. Unsur-unsur populasi
Penilaian atas risiko bawaan dilakukan pada saat memahami dan menilai 
pengendalian intern. Risiko pengendalian telah dievaluasi pada saat melakukan 
pemahaman dan penilaian terhadap struktur pengendalian intern. Kesimpulan 
tersebut masih sementara karena harus dicocokkan dengan hasil pengujian 
pengendalian pada tahap selanjutnya, jika tim memutuskan untuk mengandalkan 
pada pengendalian intern.
Hasil penentuan risiko audit harus didokumentasikan dalam formulir (Lihat 
Formulir 12: Penilaian Risiko Audit).
Risiko deteksi yang direncanakan dapat digunakan oleh tim untuk memutuskan 
luas pengujian. Contoh hubungan keempat risiko audit dalam berbagai situasi dan 
jumlah bukti yang harus dikumpulkan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

SITUASI RISIKO  YANG 
DAPAT DITERIMA

RISIKO 
BAWAAN

RISIKO 
PENGENDALIAN

RISIKO 
DETEKSI

JUMLAH 
BAHAN BUKTI

1 Tinggi Rendah Rendah Tinggi Rendah
2 Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang
3 Rendah Tinggi Tinggi Rendah Tinggi
4 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
5 Tinggi Rendah Sedang Sedang Sedang

Risiko deteksi rendah artinya tim hanya dapat menerima tingkat risiko yang 
rendah dalam pengujian saldo rinci, sehingga jumlah bukti audit harus banyak. 
Sebaliknya, jika risiko deteksi tinggi artinya tim hanya dapat menerima tingkat 
risiko yang tinggi dalam pengujian saldo rinci, sehingga jumlah bukti audit lebih 
sedikit.
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Kesimpulan Rendah, Sedang dan Tinggi pada risiko yang dapat diterima, risiko 
bawaan dan risiko pengendalian ditetapkan oleh Manager berdasarkan hasil 
penilaian risiko. Kesimpulan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam 
penentuan jumlah bukti.

(4) Melakukan Komunikasi dengan Akuntan Lain
Komunikasi dengan akuntan lain tergantung dari posisi akuntan, sebagai akuntan 
utama atau sebagai akuntan lain. 
a. Akuntan sebagai Akuntan Utama

Apabila bertindak sebagai akuntan utama, akuntan wajib memberikan 
instruksi kepada akuntan lain.
Hal-hal yang harus diinstruksikan meliputi:
1) Petunjuk audit
2) Jadwal penyerahan laporan-laporan yang diinginkan dari akuntan lain
3) Pernyataan independen dari akuntan lain
4) Rencana audit yang disusun oleh Akuntan lain
5) Audit clearence oleh Akuntan lain
6) Kuesioner audit yang harus diisi oleh akuntan lain
7) Catatan penyelesaian audit
8) Rincian saldo dan transaksi antar afiliasi
9) Check list pengungkapan
10) Review kejadian setelah tanggal neraca
Instruksi Audit ini harus disiapkan oleh In-charge dan direview oleh Manager. 
Surat pengantar instruksi kepada Akuntan lain ini harus ditandatangani oleh 
Partner dan tembusan kepada organisasi publik. Tim harus memastikan bahwa 
Akuntan lain memahami seluruh instruksi yang diberikan dan memberikan 
tanggapan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seluruh jawaban dari Akuntan 
lain harus dimasukkan ke dalam Berkas Lancar (Current File).

b. Akuntan sebagai Akuntan Lain
Apabila bertindak sebagai akuntan lain dan menerima instruksi dari akuntan 
utama, akuntan wajib menjawab setiap pertanyaan akuntan lain. Jawaban 
atas instruksi audit yang diberikan oleh akuntan utama disesuaikan dengan 
jadwal yang telah ditetapkan oleh akuntan utama. Jawaban atas instruksi audit 
disiapkan oleh Manager dan ditandatangani oleh Partner.

(5) Menyusun Rencana Audit
Rencana audit adalah ringkasan perikatan, ikhtisar sifat dan karakteristik operasi 
bisnis organisasi publik dan strategi audit secara keseluruhan.
Tujuan penyusunan Rencana Audit adalah:
a. Menyediakan bukti dokumentasi bahwa kantor telah memenuhi standar 

lapangan pertama
b. Menyediakan alat bagi in-charge untuk mengkoordinasikan, menjadwalkan 

dan mensupervisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota tim yang 
terlibat dalam perikatan
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Manager bertanggung jawab terhadap Rencana Audit. Meskipun demikian, 
pelaksanaan pembuatan Rencana Audit dapat dilimpahkan kepada In-charge yang 
kemudian direview oleh Manager. Rencana Audit ini kemudian harus disetujui 
oleh Partner.
Cakupan Rencana Audit meliputi:
a. Tujuan perikatan
b. Kondisi bisnis dan industri organisasi publik
c. Pengendalian intern
d. Area-area kritis dan penting
e. Penetapan materialitas
f. Risiko audit
g. Rencana sample
h. Personalia dan jadwal
Rencana audit didokumentasikan dalam formulir (Lihat Formulir 14: Rencana 
Audit). Rencana audit yang telah disetujui dikomunikasikan kepada seluruh 
anggota tim audit. Rencana audit dimasukkan sebagai bagian dari kertas kerja di 
Bagian Perencanaan Audit.
Rencana Audit merupakan proses akumulatif, artinya apa yang sudah ditetapkan 
dalam Rencana Audit bukanlah harga mati yang tidak dapat diubah. Apabila 
dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan dijumpai adanya ketidaksesuaian 
antara yang direncanakan dengan kondisi lapangan, maka in-charge segera 
menginformasikan adanya penyimpangan ini, termasuk saran perubahan 
terhadap rencana audit, kepada manager dalam sebuah memorandum. Manager 
kemudian menginformasikan perubahan ini kepada Partner untuk mendapatkan 
persetujuan. Perubahan terhadap rencana audit yang telah disetujui oleh Partner 
diringkaskan dalam Revisi Rencana Audit. 

(6) Menyusun Program Audit
Program audit adalah daftar terinci dari prosedur-prosedur audit yang akan 
dilakukan dalam sebuah proses audit. Program audit tentatif dibuat sebagai 
bagian dari perencanaan audit. Karena sifatnya tentatif, program audit seringkali 
memerlukan modifikasi sesuai perkembangan audit.
Program audit dirancang untuk memenuhi tujuan audit atas transaksi dan akun-
akun utama dalam laporan keuangan. Tujuan audit adalah untuk menguji asersi 
manajemen dalam laporan keuangan yang meliputi:
a. Eksistensi atau keberadaan
b. Kelengkapan
c. Hak dan kewajiban
d. Penilaian atau alokasi
e. Penyajian dan pengungkapan
Format program audit untuk pengujian pengendalian dan transaksi setidaknya 
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
a. Uraian mengenai tujuan audit
b. Asersi manajemen yang akan diuji
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c. Prosedur pengujian atas kendali dan transaksi
d. Jumlah bukti yang akan diuji (sampel)
e. Pelaksana

Format program audit untuk pengujian atas saldo akun setidaknya terdiri dari 
unsur-unsur berikut ini:
a. Uraian mengenai tujuan audit
b. Asersi manajemen yang akan diuji
c. Prosedur pengujian atas saldo
d. Jumlah bukti yang akan diuji (sampel)
e. Pelaksana
 Program audit harus disetujui oleh Manager sebelum dilaksanakan.

PENGUJIAN DAN PENGUMPULAN BUKTI AUDIT
 Pengujian dan pengumpulan bukti audit merupakan kegiatan-kegiatan pokok dari 
sebuah proses audit yang ditujukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai 
dalam rangka pemberian opini terhadap laporan keuangan organisasi publik.
 Tujuan pengujian dan pengumpulan bukti audit adalah untuk mendapatkan bukti audit 
yang cukup, kompeten dan dapat diandalkan dalam rangka:
1. Pemberian opini terhadap laporan keuangan organisasi publik
2. Pemberian saran-saran yang dimuat dalam Management Letter sehingga memberikan 

kepuasan kepada organisasi publik
Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi:
1. Melaksanakan prosedur audit tahun pertama, jika melakukan audit tahun pertama
2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan transaksi
3. Melaksanakan pengujian atas saldo akun
4. Mengevaluasi hasil pengujian
5. Melaksanakan pengujian tahap akhir
6. Meminta surat representasi manajemen

(1) Melaksanakan Prosedur Audit Tahun Pertama 
SA Seksi 323 memberikan panduan bagi akuntan berkenaan dengan saldo awal bila 
laporan keuangan diaudit untuk pertama kalinya atau bila laporan keuangan tahun 
sebelumnya diaudit oleh akuntan independen lainnya.
Jika akuntan mendapat perikatan audit yang memenuhi ketentuan ini, maka tim harus 
memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk meyakini bahwa:
a. Saldo awal tidak mengandung salah saji yang mempunyai dampak material 

terhadap laporan keuangan tahun berjalan
b. Saldo penutup tahun sebelumnya telah dibawa dengan benar ke tahun berjalan 

atau telah dinyatakan kembali, jika semestinya dilakukan
c. Kebijakan akuntansi yang semestinya telah diterapkan secara konsisten
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Sifat dan luas bukti audit yang harus diperoleh tim berkenaan dengan saldo awal 
tergantung pada:
a. Kebijakan akuntansi yang dipakai oleh entitas yang bersangkutan
b. Apakah laporan keuangan entitas tahun sebelumnya telah diaudit, dan jika 

demikian, apakah pendapat akuntan atas laporan keuangan tersebut berupa 
pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian

c. Sifat akun dan risiko salah saji dalam laporan keuangan tahun berjalan
Tim harus menentukan bahwa saldo awal mencerminkan penerapan kebijakan 
akuntansi yang semestinya dan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten 
dalam laporan keuangan tahun berjalan. Bila terdapat perubahan, tim harus 
memperoleh kepastian bahwa perubahan tersebut memang semestinya dilakukan dan 
dipertanggungjawabkan serta diakuntankan.
Laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh akuntan independen lain, 
tim harus melakukan komunikasi dengan akuntan pendahulu (lihat Langkah 2 Tahap 
Penerimaan Perikatan: Komunikasi Dengan Akuntan Pendahulu).
Jika laporan keuangan tahun sebelumnya tidak diaudit atau jika tim tidak dapat 
memperoleh keyakinan dengan mereview kertas kerja Akuntan pendahulu, tim 
harus memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk mendukung asersi yang 
terkandung dalam saldo awal, sepanjang saldo-saldo tersebut berdampak (material) 
terhadap laporan keuangan tahun berjalan. Dalam hal ini, tim harus melaksanakan 
prosedur lain sebagai berikut:
a. Aktiva dan kewajiban lancar:
 bukti audit diperoleh sebagai bagian prosedur audit tahun berjalan
b. Sediaan:

1) Pengamatan atas penghitungan fisik sediaan yang dilakukan kini dan 
rekonsiliasi atas hasilnya kembali ke kuantitas sediaan pada awal tahun

2) Pengujian penilaian pos sediaan awal
3) Penerapan pengujian laba bruto
4) Pengujian pisah batas

c. Aktiva dan kewajiban tidak lancar:
1)  Pemeriksaan terhadap catatan yang mendukung saldo awal
2)   Konfirmasi saldo awal dari pihak ketiga

Apabila hasil audit atas saldo awal ini menunjukkan perlunya pernyataan kembali 
(restatement) atas laporan keuangan yang telah diterbitkan, maka tim harus 
mengkomunikasikan hal ini kepada organisasi publik untuk diteruskan kepada akuntan 
pendahulu.

(2) Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Transaksi
Pengujian pengendalian dan pengujian atas transaksi dilakukan secara bersamaan 
sesuai dengan siklus operasi organisasi publik.
a. Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk 
menentukan efektivitas desain dan/atau operasi, kebijakan, dan prosedur struktur 
pengendalian intern.
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Tujuan pengujian ini adalah:
1) Dalam kaitannya dengan desain kebijakan dan struktur pengendalian intern, 

pengujian ini dilakukan oleh tim untuk menentukan apakah kebijakan dan 
prosedur telah didesain secara memadai untuk mencegah atau mendeteksi 
salah saji material dalam asersi tertentu laporan keuangan

2) Dalam hubungannya dengan operasi suatu kebijakan dan prosedur struktur 
pengendalian intern, pengujian pengendalian intern dimaksudkan untuk 
menentukan apakah kebijakan dan prosedur sesungguhnya berjalan dengan 
baik

Pengujian pengendalian dilakukan apabila struktur pengendalian efektif dan 
berdasarkan pertimbangan tim akan efektif untuk mendapatkan bukti audit 
melalui pengujian pengendalian intern.
Alternatif waktu yang dapat diambil tim dalam melaksanakan pengujian 
pengendalian ini adalah:
1) Selama tahap perencanaan audit, dimana pengujian pengendalian intern 

dilaksanakan bersamaan waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman 
atas struktur pengendalian intern (pengujian pengendalian bersamaan)

2) Dalam tahap interim, apabila audit dilakukan sebelum organisasi publik 
melakukan penutupan buku

3) Selama tahap pekerjaan lapangan, yaitu apabila berdasarkan hasil 
pengujian pengendalian dan pemahaman atas struktur pengendalian intern 
memperlihatkan pengendalian intern yang efektif, tim kemudian mengubah 
strategi audit dari mengutamakan pendekatan substantif ke pendekatan 
pengendalian

Apabila pengujian pengendalian dilakukan sebelum tanggal neraca, maka tim 
harus memutakhirkan apabila terdapat perubahan yang signifikan dalam prosedur 
pengendalian intern. Pengujian tambahan diperlukan apabila perubahan tersebut 
mempengaruhi keandalan laporan keuangan pada tanggal neraca.
Apabila tim memutuskan untuk melakukan pengujian pengendalian, maka 
langkah-langkah yang harus dilakukan tim adalah:
1) Mengidentifikasi risiko
2) Mengidentifikasi unsur pengendalian intern yang dapat mengkompensasi 

risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya
3) Menentukan pengendalian intern yang akan diuji
4) Melakukan pengujian

Tim harus mengidentifikasi risiko salah saji untuk masing-masing asersi yang 
relevan pada golongan transaksi yang penting/signifikan.
Berdasarkan risiko yang sudah diidentifikasi tersebut di atas, tim mengidentifikasi 
pengendalian intern yang diterapkan organisasi publik dan menentukan pejabat 
yang melakukan pengendalian. Proses ini juga memberikan nilai tambah kepada 
organisasi publik berupa Management Letter yang berisi kelemahan-kelemahan 
pengendalian intern yang teridentifikasi. Oleh karena itu sangat disarankan 
agar pengujian terhadap pengendalian intern tetap dilakukan meskipun tidak 
direncanakan untuk melakukan pendekatan pendekatan pengendalian.
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Untuk memperoleh bukti audit yang efektif dan efisien, tidak semua pengendalian 
intern yang diidentifikasi akan diuji. Pertimbangan untuk menentukan 
pengendalian intern yang akan diuji, antara lain adalah:
1) Pengendalian intern yang bisa memenuhi lebih dari satu asersi
2) Pengendalian intern yang lingkupnya lebih luas. Pada umumnya pengendalian 

intern yang sifatnya deteksi mempunyai lingkup yang lebih luas daripada yang 
sifatnya preventif. Pengendalian deteksi biasanya dilakukan secara periodik, 
menyangkut transaksi yang terjadi pada suatu periode, sifatnya pengujian dan 
dilakukan oleh pejabat yang levelnya lebih tinggi. Sedangkan pengendalian 
preventif biasanya sering dilakukan (harian), terus menerus dan dilakukan 
oleh pejabat yang levelnya lebih rendah.

3) Pengendalian intern yang sifatnya pengujian, misalnya pembandingan, 
rekonsiliasi, penghitungan kembali yang diikuti oleh tindak lanjut koreksi.

Untuk pengendalian yang dilakukan oleh program komputer yang kompleks 
atau rumit, tim perlu mempertimbangkan penggunaan tenaga spesialis, misalnya 
Information System Akuntan, untuk melakukan pengujian.
Prosedur pengujian pengendalian yang dapat dipilih dalam pelaksanaan pengujian 
pengendalian adalah:
1) Permintaan keterangan (inquiry)
2) Pengujian dokumen, catatan, dan laporan
3) Pengamatan (observasi)
4) Pelaksanaan kembali (reperforming)

Penentuan banyaknya pengujian pengendalian intern tergantung pada sifat dan 
lingkup pengendalian, yaitu deteksi atau preventif. Jumlah pengujian untuk 
pengendalian intern yang sifatnya deteksi akan lebih sedikit tetapi mempunyai 
lingkup pengendalian yang lebih luas dibandingkan dengan pengujian pengendalian 
intern yang sifatnya preventif.
Untuk menentukan jumlah pengujian pengendalian lihat Kebijakan Sampling.
Ketentuan jumlah dan pemilihan sampel yang harus diuji harus mendapat 
persetujuan Partner. Apabila tim menemukan penyimpangan dalam pengujian 
pengendalian intern, maka tim melakukan hal-hal berikut ini:
1) Mengevaluasi apakah ada pengendalian kompensasi (compensation control) 

yang diterapkan oleh organisasi publik. Jika ada pengendalian kompensasi 
tersebut dan setelah dilakukan pengujian berjalan efektif, maka tim dapat 
menerima hasil pengujian.

2) Mengevaluasi apakah penyimpangan disebabkan oleh kelemahan struktur 
pengendalian intern. Jika demikian dan organisasi publik tidak bersedia 
memperbaikinya dalam periode audit, tim harus mempertimbangkan 
kembali penilaian risiko pengendalian untuk asersi dan golongan transaksi 
yang bersangkutan menjadi maksimum.

3) Memperluas pengujian apabila ditemukan adanya penyimpangan yang 
disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja untuk menentukan apakah 
kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang terjadi sekali saja atau sifatnya 
berulang.
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4) Mempertimbangkan penilaian risiko kecurangan (risk of fraud) apabila 
penyimpangan terjadi karena kesalahan yang disengaja. Dalam kasus ini, 
Partner akan menentukan keberlanjutan perikatan atau tidak.

Besarnya perluasan pengujian apabila ditemukan adanya penyimpangan, lihat 
Kebijakan Sampling. Berdasarkan hasil pengujian pengendalian, tim mencocokkan 
risiko pengendalian yang telah ditetapkan pada tahap sebelum ini dengan hasil 
pengujian. Apabila hasil pengujian tidak menunjukkan kesesuaian dengan 
penetapan awal, maka tim harus mengubah rencana audit yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

b. Pengujian Transaksi  Rinci
Pengujian transaksi rinci pada umumnya digunakan dalam pengujian pengendalian, 
dimana yang akan diuji adalah aliran dokumen suatu siklus transaksi dan akun-
akun yang terkait.
Teknik pengujian transaksi rinci, antara lain:
1) Pengusutan (tracing)
2) Pemeriksaan bukti pendukung (vouching)
3) Penghitungan kembali
4) Penjumlahan ke bawah dan ke samping
5) Perbandingan
6) Penelaahan

Dalam perencanaan sampel untuk pengujian transaksi rinci, tim harus 
mempertimbangkan:
1) Hubungan antara sampel dan tujuan audit yang relevan
2) Pertimbangan pendahuluan atas tingkat materialitas
3) Tingkat risiko terjadinya kesalahan yang dapat diterima (tolerable 

misstatement)
4) Karakteristik populasi, yaitu unsur yang membentuk kelompok transaksi 

yang menjadi perhatian
Penentuan sampel yang akan diuji dalam suatu pengujian transaksi rinci mengikuti 
sampel yang digunakan dalam pengujian pengendalian. Pemilihan unsur sampel 
harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang terpilih diharapkan dapat 
mewakili populasi. Ketentuan jumlah yang harus diuji harus mendapat persetujuan 
Partner.

(3) Melaksanakan Pengujian Saldo Akun
Pengujian saldo akun merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan 
kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran 
penyajian laporan keuangan.
Kemungkinan terjadinya kesalahan moneter dalam laporan keuangan dapat disebabkan 
oleh:
1) Tidak diterapkannya prinsip akuntansi yang diterima umum
2) Ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi yang diterima umum
3) Ketidaktepatan pisah batas (cut-off) pencatatan transaksi
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4) Kesalahan dalam perhitungan matematis (penambahan, pengurangan, pengalian, 
dan pembagian)

5) Kesalahan dalam pekerjaan pengakuan, penilaian, pencatatan, penggolongan, dan 
peringkasan informasi

6) Kesalahan dalam penyajian dan pengungkapan (disclosure) unsur tertentu dalam 
laporan keuangan

Perancangan pengujian saldo akun mencakup penentuan sifat, saat, dan lingkup 
pengujian yang diperlukan untuk memenuhi tingkat risiko deteksi setiap asersi.
Pengujian saldo akun pada umumnya dilaksanakan pada akhir periode. Apabila 
keadaan mengharuskan pengujian dilakukan sebelum tanggal neraca (Pendekatan 
Pengujian Substantif Sebelum Tanggal Neraca), maka tim harus melakukan pengujian 
tambahan dari periode interim ke tanggal neraca. Saldo akun yang diuji pada tahap 
interim tidak boleh melebihi waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal neraca.
Di samping pengujian saldo akun neraca, pengujian juga diperlukan terhadap unsur 
tindakan pelanggaran hukum dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
Tim dapat menggunakan jenis pengujian saldo akun berikut ini:
(1) Prosedur analitik,  (2)  Pengujian saldo rinci

(1)  Prosedur Analitik
Prosedur analitik pada tahap ini digunakan sebagai pengujian substantif untuk 
memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun 
atau jenis transaksi. Efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dari suatu prosedur 
analitik dalam mengidentifikasi kemungkinan salah saji tergantung dari:
a) Sifat asersi
b) Kelayakan dan kemampuan untuk memprediksikan suatu hubungan
c) Ketersediaan dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan 

harapan
d) Ketepatan harapan

Dalam penggunaan prosedur analitik sebagai pengujian substantif, tim harus 
mempertimbangkan nilai perbedaan yang diharapkan yang dapat diterima tanpa 
penyelidikan lebih lanjut. Pertimbangan ini dipengaruhi terutama oleh tingkat 
materialitas dan harus konsisten dengan tingkat keyakinan yang diinginkan dari 
prosedur ini.
Tim harus mengevaluasi perbedaan material yang tidak diharapkan dan meminta 
keterangan dari manajemen. Jika penjelasan tentang perbedaan tidak dapat 
diperoleh dari manajemen, tim harus mendapatkan bukti yang cukup mengenai 
asersi yang bersangkutan.
Prosedur analitik yang dapat diterapkan, antara lain adalah:
a) Analisis trend, yaitu yang berkaitan dengan review perubahan-perubahan 

saldo akun sepanjang waktu
b) Analisis rasio, yaitu yang berkaitan dengan perbandingan atas hubungan dua 

atau lebih akun-akun laporan keuangan, atau perbandingan dari saldo-saldo 
akun dengan data non-keuangan
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c) Analisis regresi, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan model-model 
statistik untuk mengukur harapan Akuntan tentang jumlah laporan keuangan 
atau rasio

d) Pengujian kewajaran yaitu semacam analisis regresi dimana harapan yang 
eksplisit dihitung untuk suatu jumlah dalam laporan keuangan dengan 
menggunakan data keuangan maupun non-keuangan

(2)   Pengujian Saldo Rinci
Pengujian saldo rinci difokuskan untuk memperoleh bukti tentang saldo suatu 
akun. Penentuan jumlah dan luas pengujian saldo rinci dipengaruhi oleh:
a) Penilaian risiko audit berdasarkan hasil pengujian pengendalian intern
b) Hasil prosedur analitis
c) Karakteristik populasi akun
d) Pengalaman Akuntan atas salah saji akun pada audit tahun-tahun 
 sebelum ini
Langkah-langkah dalam penentuan jumlah pengujian saldo rinci meliputi:
a) Menentukan risiko gabungan untuk asersi yang relevan
b) Mengidentifikasi asersi yang belum didukung oleh bukti audit yang memadai
c) Menentukan item yang signifikan. Item yang signifikan harus diuji 100%
d) Mengidentifikasi item yang tidak biasa (unusual), misalnya item aktiva yang 

bersaldo kredit atau item hutang yang bersaldo debit dan item yang tidak ada 
mutasi. Item yang tidak biasa harus diuji tersendiri tergantung risiko salah 
sajinya.

e) Mengidentifikasi item yang mengandung risiko salah saji yang bisa diisolasi.
f) Menentukan populasi yang akan diuji secara sampling.
g) Menentukan metode sampling.
h) Menghitung jumlah yang akan diuji secara sampling.    

Penentuan sebuah item termasuk signifikan atau tidak, lihat Kebijakan Materialitas. 
Penentuan jumlah dan luas pengujian saldo rinci, lihat Kebijakan Sampling.
Prosedur yang termasuk dalam pengujian ini adalah:
a) Konfirmasi, baik terhadap saldo bank, piutang, ataupun utang
b) Pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan
c) Pengujian harga terhadap saldo akhir sediaan
d) Inspeksi terhadap aktiva (antara lain aktiva tetap, investasi, dan jaminan)
e) Pencocokan saldo menurut buku tambahan dengan buku besarnya 
 (detail tie-in)
f) Pengujian pisah batas (cut-off)
g) Permintaan keterangan kepada manajemen
h) Evaluasi terhadap estimasi akuntansi

a).   Proses Konfirmasi
SA Seksi 330 memberikan panduan tentang proses konfirmasi dalam audit 
yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan 
Akuntan Indonesia.
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Konfirmasi adalah proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi 
langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi 
tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. 
Proses konfirmasi mencakup:
(1) Pemilihan unsur yang dimintakan konfirmasi
(2) Perancangan permintaan konfirmasi
(3) Pengkomunikasian permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang 

bersangkutan
(4) Pemerolehan jawaban dari pihak ketiga
(5) Penilaian terhadap informasi, atau tidak adanya informasi, yang 

disampaikan oleh pihak ketiga, termasuk keandalan informasi tersebut
Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan konfirmasi antara lain adalah:
(1) Bentuk permintaan konfirmasi
(2) Pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa
(3) Sifat informasi yang dikonfirmasi
(4) Responden yang dituju
Terdapat dua bentuk permintaan konfirmasi:
(1) Bentuk positif, yaitu konfirmasi yang meminta responden untuk 

menunjukkan apakah ia setuju dengan informasi yang dicantumkan 
dalam permintaan konfirmasi

(2) Bentuk negatif, yaitu konfirmasi yang meminta penerima konfirmasi 
untuk memberikan jawaban hanya jika ia tidak setuju dengan informasi 
yang disebutkan dalam permintaan konfirmasi

Jika menggunakan konfirmasi, tim harus mempertimbangkan informasi dari 
audit tahun sebelumnya atau audit terhadap entitas yang serupa. Informasi 
yang harus digali meliputi:
(1) Tingkat respon yang diterima
(2) Pengetahuan mengenai salah saji yang diidentifikasi dalam audit tahun 

sebelumnya
(3) Pengetahuan tentang ketidakakuratan informasi dalam konfirmasi yang 

diterima kembali
Dalam pemilihan responden yang akan dikonfirmasi, tim harus 
mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
(1) Tim harus mengarahkan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga 

yang diyakini oleh tim memiliki pengetahuan mengenai informasi yang 
dikonfirmasi

(2) Tim harus mempertimbangkan hubungan antara organisasi publik 
dengan pihak yang dikonfirmasi yaitu apakah responden memiliki 
kecenderungan untuk memihak organisasi publik

Dalam pelaksanaan prosedur konfirmasi, tim harus memperhatikan hal-hal 
berikut ini:
(1) Sedapat mungkin dilakukan konfirmasi bentuk positif
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(2) Konfirmasi disiapkan oleh organisasi publik dan diketik di atas kertas 
kop organisasi publik

(3) Konfirmasi dikirimkan oleh tim melalui surat atau fax langsung kepada 
pihak yang dikonfirmasi dan tim harus memastikan bahwa surat 
konfirmasi tersebut diterima oleh pihak yang dituju

(4) Jawaban konfirmasi hendaknya langsung dialamatkan ke Akuntan 
(attention kepada tim yang melaksanakan audit)

Jika tidak semua pihak yang dituju memberikan jawaban konfirmasi, maka 
tim harus mengirimkan permintaan konfirmasi kedua, atau seringkali ketiga 
kepada pihak yang belum memberikan jawaban konfirmasi. Jangka waktu 
antar konfirmasi tersebut lihat Kebijakan Konfirmasi.
Jawaban konfirmasi yang masuk harus segera diolah dengan melihat tingkat 
pengembalian konfirmasi, baik dari jumlah maupun rupiah.
Jika dari jawaban yang masuk banyak yang menyangkal jumlah yang 
dikonfirmasi atau jika jumlah yang mengembalikan konfirmasi sangat sedikit 
(meskipun sudah dikonfirmasi hingga tiga kali), maka tim harus melaksanakan 
prosedur alternatif, misalnya dengan memeriksa mutasi rekening yang 
bersangkutan dan memeriksa pembayaran tagihan setelah tanggal neraca.

b)   Pengamatan terhadap Penghitungan Fisik Sediaan
SA Seksi 331 memberikan panduan bagi akuntan independen dalam 
pengamatan penghitungan fisik sediaan. Akuntan independen yang 
mengeluarkan suatu pendapat apabila ia tidak melaksanakan pengamatan 
penghitungan fisik sediaan harus menyadari bahwa ia bertanggung jawab 
untuk menjelaskan dasar yang digunakan untuk menyatakan pendapatnya.
Berdasarkan standar tersebut, ketentuan untuk pengamatan terhadap 
penghitungan fisik sediaan adalah sebagai berikut:
(1) Jika kuantitas hanya ditentukan melalui penghitungan fisik, maka tim 

perlu hadir pada saat penghitungan
(2) Jika perusahaan menyelenggarakan metode perpectual yang dilaksanakan 

dengan baik dan dicek secara memadai, maka tim dapat melaksanakan 
pengamatan penghitungan fisik sediaan selama maupun setelah periode 
yang diaudit

(3) Jika perusahaan menggunakan metode pengendalian sediaan atau 
metode penentuan sediaan dengan cara sampling statistik yang sangat 
efektif dan cukup dapat diandalkan, maka tim harus:
(a)  Memperoleh keyakinan bahwa prosedur atau metode yang 

digunakan oleh organisasi publik cukup dapat diandalkan untuk 
menghasilkan kuantitas yang sama dengan jika dilakukan melalui 
penghitungan fisik

(b) Hadir untuk melakukan pengamatan terhadap penghitungan yang 
dipandang perlu

(c) Memperoleh keyakinan bahwa rancangan pengambilan sampel 
telah mencukupi dan sah secara statistik, dan telah diterapkan secara 
benar, serta hasilnya masuk akal sesuai dengan kondisinya
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Jika dengan prosedur-prosedur pada paragraf di atas tim tetap tidak 
memperoleh keyakinan bahwa sediaan ada di tangan organisasi publik, maka 
tim perlu melakukan atau mengamati beberapa penghitungan fisik sediaan 
dan menerapkan pengujian memadai atas transaksi yang terkait digabungkan 
dengan inspeksi atas catatan penghitungan fisik yang diselenggarakan oleh 
organisasi publik dan prosedur yang berkaitan dengan fisik sediaan yang 
mendasari saldo sediaan yang dicantumkan dalam neraca.
Jika sediaan berada di tempat lain (dalam penguasaan pihak ketiga), tim 
dapat melakukan konfirmasi langsung secara tertulis dari pengelola tempat 
penyimpanan tersebut. Jika sediaan yang ada pada pihak ketiga jumlahnya 
cukup signifikan, tim harus menerapkan satu atau lebih prosedur berikut:
(1) Menguji prosedur yang digunakan oleh pemilik barang untuk meneliti 

kemampuan dan kinerja operator gudang
(2) Memperoleh laporan Akuntan independen atas prosedur pengawasan 

yang digunakan oleh operator gudang yang berhubungan dengan 
penyimpanan barang dan/atau menerapkan prosedur alternatif di gudang 
untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa informasi yang diterima 
dari operator gudang dapat diandalkan

(3) Melakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik barang, jika dapat 
dilaksanakan dan beralasan

(4) Jika tanda terima barang gudang telah digadaikan oleh organisasi 
publik sebagai jaminan utang, maka tim perlu mendapatkan konfirmasi 
dari kreditur yang bersangkutan mengenai tanda terima gudang yang 
digadaikan tersebut (dalam bentuk pengujian, jika dimungkinkan).

c) Pengujian Harga terhadap Saldo Akhir Sediaan
Pengujian harga ini dimaksudkan untuk menetapkan apakah sediaan telah 
dinilai secara benar. Tim harus menguji perhitungan kuantitas kali harga dari 
beberapa item sediaan, termasuk menguji penjumlahan (footing), kemudian 
menelusuri hasil perhitungan tersebut ke buku besar.

d)   Inspeksi terhadap Aktiva
Inspeksi terhadap aktiva dimaksudkan untuk meyakinkan keberadaan, 
kepemilikan, dan kelengkapan aktiva yang bersangkutan.
Prosedur yang dilakukan untuk memperoleh bukti tentang keberadaan, 
kepemilikan, dan kelengkapan Audit aktiva antara lain:
(1) Inspeksi fisik, termasuk bukti/sertifikat kepemilikan
(2) Konfirmasi dengan penerbit (issuer), kustodian, maupun pialang
(3) Mempelajari perjanjian pelaksanaan kemitraan atau perjanjian sejenis

e)   Pencocokan Saldo
Pencocokan saldo menurut buku tambahan dengan buku besarnya 
dimaksudkan untuk meyakinkan ketelitian dan kecermatan. Pencocokan 
dilakukan dengan cara mencocokkan antara jumlah saldo-saldo akun 
individual dengan saldo buku besarnya. 



5352 53
Bab 2. Sekilas Tentang Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

f)   Pengujian Pisah Batas (cut-off)
Pengujian pisah batas (cut-off) dimaksudkan untuk meyakinkan ketepatan 
pengakuan transaksi pada periode yang seharusnya. Pengujian pisah batas 
dilakukan dengan cara menguji ketepatan pengakuan transaksi-transaksi 
yang terjadi satu atau dua minggu sebelum dan setelah tanggal neraca.

g)   Permintaan Keterangan kepada Manajemen
Permintaan keterangan kepada manajemen dimaksudkan untuk memperoleh 
keyakinan berkaitan dengan unsur tindakan pelanggaran hukum dan pihak 
yang mempunyai hubungan istimewa apakah pengungkapannya telah 
memadai.
Permintaan keterangan kepada manajemen dapat dilakukan baik secara lisan 
dan bilamana dianggap perlu harus dilakukan secara tertulis.

h).   Evaluasi terhadap Estimasi Akuntansi
SA Seksi 342 memberikan panduan bagi akuntan dalam memperoleh dan 
mengevaluasi bukti audit kompeten yang cukup untuk mendukung estimasi 
akuntansi signifikan dalam audit atas laporan keuangan berdasarkan standar 
auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
Estimasi akuntansi didefinisikan sebagai pemerkiraan suatu unsur, pos, 
atau akun laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, estimasi akuntansi 
mengukur dampak transaksi atau peristiwa bisnis masa lalu, atau mengukur 
status sekarang suatu aktiva atau kewajiban. Contoh transaksi-transaksi yang 
merupakan estimasi adalah pajak penghasilan tangguhan, biaya garansi, biaya 
penyusutan dan cadangan piutang ragu-ragu.
Manajemen bertanggungjawab terhadap estimasi akuntansi ini. Tim 
bertanggung jawab untuk mengevaluasi kepantasan estimasi Akuntansi yang 
dibuat oleh manajemen dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan.
Tujuan tim pada waktu mengevaluasi estimasi akuntansi adalah untuk 
memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk memberikan keyakinan 
memadai bahwa:
(1) Semua estimasi akuntansi yang dapat berdampak material bagi laporan 

keuangan telah ditetapkan
(2) Estimasi akuntansi tersebut masuk akal dalam kondisi yang bersangkutan
(3) Estimasi akuntansi disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku dan diungkapkan secara memadai
Dalam mengevaluasi apakah manajemen telah mengidentifikasi semua 
estimasi akuntansi yang dapat berdampak material bagi laporan keuangan, 
tim harus mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur berikut ini:
(1) Mempertimbangkan asersi yang terkandung dalam laporan keuangan 

untuk menentukan kebutuhan akan estimasi
(2) Melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh dalam 

melaksanakan prosedur lain, seperti:
 ▪ Informasi tentang perubahan yang telah dilakukan atau direncanakan 

terhadap bisnis entitas, termasuk perubahan strategi operasi, 
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dan industri tempat organisasi publik berusaha yang mungkin 
menunjukkan kebutuhan untuk membuat estimasi akuntansi

 ▪ Perubahan dalam metode pengumpulan informasi
 ▪ Informasi tentang adanya tuntutan pengadilan, klaim, dan hal-hal 

bersyarat lainnya
 ▪ Informasi yang berasal dari notulen rapat direksi, pemegang saham, 

dan komite lainnya yang ada
 ▪ Informasi yang terdapat dalam laporan pemeriksaan atau laporan 

badan pengatur, korespondensi dengan pengawas, dan badan lain 
yang serupa dari badan pengatur

(3) Meminta keterangan dari manajemen tentang adanya keadaan yang 
mungkin memberikan petunjuk mengenai perlunya membuat estimasi 
akuntansi
Dalam mengevaluasi kepantasan (reasonableness) suatu estimasi, 
tim harus memahami bagaimana manajemen membuat estimasi dan 
kemudian melakukan satu atau kombinasi dari pendekatan berikut ini:
(1) Mereview dan menguji proses yang digunakan oleh manajemen 

dalam mengembangkan estimasinya
(2) Mengembangkan harapan secara independen tentang estimasi 

untuk menguatkan kepantasan estimasi 
(3) Mereview peristiwa atau transaksi kemudian yang terjadi sebelum 

selesainya pekerjaan lapangan

(4) Mengevaluasi Hasil Pengujian Saldo Rinci
Evaluasi hasil pengujian saldo rinci dimaksudkan untuk memastikan bahwa tujuan 
pengujian telah tercapai.
Jika ditemukan penyimpangan selama pengujian, maka:
a. Apabila penyimpangan timbul dari kelemahan pengendalian intern, maka tim 

harus melakukan evaluasi kembali atas penilaian risiko pengendalian intern serta 
akibatnya terhadap akun yang dipengaruhi.

b. Apabila penyimpangan berasal dari pengujian item yang signifikan (yang diuji 
100%), maka penyimpangan dimasukkan ke dalam daftar penyimpangan audit 
(audit difference summary).

c. Apabila penyimpangan berasal dari item yang disampel, maka dilakukan perluasan 
pengujian sampai maksimum 25% dari jumlah yang disampel. Kalau sampel 
dilakukan secara statistik, maka penyimpangan diekstrapolasi.

d. Apabila penyimpangan berasal dari pengujian estimasi akuntansi (sifatnya judgement), 
maka penyimpangannya dimasukkan ke dalam daftar penyimpangan audit.

(5) Melaksanakan Pengujian Tahap Akhir
Pengujian tahap akhir meliputi Kontinjensi, Peristiwa Kemudian dan Kelangsungan 
Hidup Usaha
a. Kontinjensi

Aktiva kontinjensi adalah aktiva potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan 
keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa 



5554 55
Bab 2. Sekilas Tentang Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali 
perusahaan.
Kewajiban kontinjensi adalah: 
1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya 

menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih 
pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan; 
atau 

2) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak 
diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) perusahaan 
mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis (selanjutnya 
disebut sebagai “sumber daya”) untuk menyelesaikan kewajibannya; atau 
jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal 

3) Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum 
pasti

Sesuai dengan PSAK No. 57, perusahaan tidak diperkenankan mengakui adanya 
aktiva kontinjensi dan kewajiban kontinjensi dalam laporan keuangannya, kecuali 
sebagai bagian dari Catatan Atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, pemeriksaan 
lebih diarahkan kepada kewajiban diestimasi yang harus diakui oleh perusahaan.
Kewajiban diestimasi sebenarnya juga merupakan bagian dari kewajiban kontinjen, 
tetapi kemungkinan terjadinya besar dan jumlahnya sudah bisa diperkirakan. 
Contoh dari kewajiban ini adalah:
1) Tunjangan kenikmatan yang akan diterima (employee benefit) dalah hal terjadi 

pemutusan hubungan kerja
2) Denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan
3) Biaya kegiatan purna-operasi (decommissioning) instalasi minyak atau instalasi 

nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung perusahaan untuk memperbaiki 
kerusakan yang telah ditimbulkan

Manajemen bertanggung jawab untuk:
1) Menentukan besarnya kemungkinan penyelesaian kewajiban yang 

mengakibatkan arus kas keluar di masa mendatang
2) Menentukan estimasi yang handal mengenai jumlah kewajiban tersebut
3) Menyesuaikan dengan perlakukan Akuntansi, termasuk pengauditannya

Jika perusahaan mengakui adanya kewajiban diestimasi, tim harus memperoleh 
bukti yang cukup dan memadai untuk dapat mengambil kesimpulan berkaitan 
dengan perlakuan akuntansi maupun pengungkapan kewajiban diestimasi pada 
laporan keuangan.
Prosedur audit yang harus dilakukan tim adalah:
1) Memahami prosedur-prosedur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan 

mempertanggung-jawabkan kontinjensi
2) Meminta penjelasan atas hal-hal berikut ini

a) Kemungkinan adanya tuntutan, baik yang sedang berjalan maupun 
sedang ditunda

b) Klaim-klaim dan kontinjensi lainnya yang berpotensi dapat 
mempengaruhi laporan keuangan
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c) Penilaian manajemen, bersama pihak ketiga lainnya, mengenai hasil dari 
tuntutan/klaim

3) Mempelajari dokumen-dokumen dan laporan-laporan, seperti: notulen rapat 
direksi dan komisaris, korespondensi dengan kantor pajak atau kantor-kantor 
pemerintah lainnya dan korespondensi dengan penasihat hukum

Jika kemungkinan tuntutan atau klaim benar-benar terjadi, atau tim meyakini 
bahwa memang terjadi, tim sebaiknya melakukan komunikasi secara langsung 
dengan penasihat hukum organisasi publik. Komunikasi sebaiknya dilakukan 
secara tertulis dan jawaban dari penasihat hukum hendaknya langsung ditujukan 
kepada tim.
Komunikasi dengan penasihat hukum organisasi publik hendaknya dilakukan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dengan persetujuan organisasi publik.
Audit program untuk pengujian kontinjensi terlampir.

b. Peristiwa kemudian
SA Seksi 560 memberikan pedoman bagi akuntan dalam audit atas laporan 
keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan 
Indonesia, dalam hal akuntan mengevaluasi kejadian atau transaksi yang terjadi 
setelah tanggal neraca tetapi mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan 
pada periode yang diperiksa.
Peristiwa kemudian adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi setelah tanggal 
penutupan buku tetapi sebelum diterbitkannya laporan keuangan dan laporan 
audit, yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan, sehingga 
memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan-laporan tersebut.
Dua peristiwa kemudian yang memerlukan perhatian manajemen dan memerlukan 
evaluasi tim adalah:
1) Peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan 

kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang 
dilakukan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Contoh, kerugian 
sebagai akibat piutang tidak tertagih yang disebabkan oleh adanya pelanggan 
yang mengalami kesulitan keuangan dan menuju kebangkrutan sesudah 
tanggal neraca

2) Peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan 
dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca yang dilaporkan, namun 
kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Peristiwa-peristiwa ini tidak 
memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan, namun beberapa 
peristiwa memerlukan pengungkapan agar tidak menyesatkan pembaca 
laporan keuangan. Contoh-contoh peristiwa dalam kelompok ini antara lain:
a) Penjualan obligasi atau penerbitan saham baru
b) Pembelian bisnis
c) Terjadinya tuntutan hukum yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi 

sesudah tanggal neraca
d) Kerugian aktiva tetap atau sediaan yang diakibatkan oleh kebakaran
e) Kerugian piutang yang diakibatkan oleh kondisi (seperti kebangkrutan 

pelanggan) yang terjadi sesudah tanggal neraca
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Beberapa prosedur khusus diterapkan untuk kejadian sesudah tanggal neraca 
adalah:
1) Pengujian data untuk meyakinkan bahwa penentuan pisah batas telah 

dilakukan dengan semestinya
2) Pengujian data yang memberikan informasi yang dapat membantu 

Akuntan dalam mengevaluasi aktiva dan utang pada tanggal neraca
Di samping itu, tim harus melaksanakan prosedur berikut ini yang 
dilaksanakan pada saat atau mendekati saat penyelesaian pekerjaan lapangan:
1) Membaca laporan keuangan interim yang terakhir; membandingkan 

laporan keuangan interim dengan laporan keuangan yang akan 
dilaporkan; dan membuat berbagai perbandingan lainnya yang 
dipertimbangkan cukup memadai sesuai dengan kondisi yang ada

2) Meminta keterangan dan membicarakan dengan pejabat atau eksekutif 
yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi (terbatas 
pada lokasi utama, jika semestinya demikian) tentang:
a) Apakah ada utang bersyarat yang cukup besar atau komitmen yang 

terjadi pada tanggal neraca yang dilaporkan atau pada tanggal 
pertanyaan diajukan

b) Apakah ada perubahan yang cukup signifikan dalam modal saham, 
utang jangka panjang, atau modal kerja sampai pada tanggal 
pertanyaan diajukan

c) Status sekarang mengenai unsur, dalam laporan keuangan yang 
dilaporkan, yang dipertanggungjawabkan berdasarkan data 
sementara, awal, atau data yang tidak konklusif

d) Apakah penyesuaian (adjustment) yang tidak biasanya terjadi telah 
dibuat selama periode dari tanggal neraca sampai dengan tanggal 
pertanyaan diajukan

3) Membaca notulen rapat para pemegang saham, direktur, komite resmi 
lainnya dan apabila notulen rapat tidak tersedia, akuntan meminta 
keterangan mengenai masalah yang dibicarakan dalam rapat tersebut

4) Meminta keterangan kepada konsultan hukum organisasi publik tentang 
adanya tuntutan hukum, klaim dan keputusan pengadilan

5) Mendapatkan surat representasi dari pejabat yang berwenang, umumnya 
adalah presiden direktur dan direktur keuangan, yang bertanggal 
sama dengan tanggal laporan audit, tentang apakah setiap peristiwa 
yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang dilaporkan oleh 
akuntan independen, menurut pandangan para eksekutif tersebut akan 
memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan-laporan 
tersebut

6) Meminta keterangan tambahan atau melaksanakan beberapa prosedur 
yang dipertimbangkan perlu dan semestinya untuk menjawab pertanyaan 
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan prosedur, permintaan 
keterangan, dan pembicaraan yang telah dilaksanakan 

Kuesioner untuk pengujian peristiwa kemudian terdapat pada formulir 
tentang hal tersebut (Lihat Formulir 30: Kejadian Setelah Tanggal Neraca).
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c. Kelangsungan Hidup Usaha
SA Seksi 341 memberikan panduan bagi akuntan dalam mengaudit laporan 
keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, 
dalam hal akuntan mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan 
entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Tim harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan 
entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu satu 
tahun dengan cara sebagai berikut:
1) Tim mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam 

perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan 
penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang, 
secara keseluruhan, menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai 
kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 
dalam jangka waktu satu tahun. Mungkin diperlukan untuk memperoleh 
informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang 
mendukung informasi yang mengurangi kesangsian tim

2) Jika tim yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas 
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu satu 
tahun, tim harus:
a) Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan 

untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut
b) Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara 

efektif dilaksanakan
3) Setelah tim mengevaluasi rencana manajemen, tim mengambil kesimpulan 

apakah tim masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas 
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu satu 
tahun

Prosedur yang mungkin diambil tim adalah:
1) Prosedur analitik
2) Review terhadap peristiwa kemudian
3) Review terhadap kepatuhan terhadap syarat-syarat utang dan perjanjian 

penarikan utang
4) Pembacaan notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite 

atau panitia penting yang dibentuk
5) Permintaan keterangan kepada penasihat hukum entitas tentang perkara 

pengadilan, tuntutan, dan pendapatnya mengenai hasil suatu perkara 
pengadilan yang melibatkan entitas tersebut

6) Konfirmasi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan 
pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau pemberian bantuan 
keuangan

Kondisi dan peristiwa yang mengidentifikasi tentang kesangsian perusahaan dapat 
mempertahankan kelangsungan hidupnya;
1) Trend negatif
2) Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan
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3) Masalah intern, seperti pemogokan kerja, ketergantungan akan satu proyek 
tertentu

4) Masalah luar yang telah terjadi, misalnya pengaduan gugatan pengadilan
 Kuesioner untuk pengujian kelangsungan hidup usaha terdapat pada Formulir 

31: Kelangsungan Hidup Usaha.

(6) Meminta Surat Representasi Manajemen
SA Seksi 333 mensyaratkan Akuntan untuk memperoleh representasi tertulis dari 
manajemen sebagai bagian dari audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing 
yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan sekaligus memberikan panduan 
mengenai surat representasi yang harus diperoleh.
Representasi tertulis dari manajemen biasanya menegaskan representasi lisan yang 
disampaikan oleh manajemen kepada tim selama proses audit dan menunjukkan serta 
mendokumentasikan lebih lanjut ketepatan representasi tersebut, dan mengurangi 
kemungkinan salah paham mengenai masalah yang direpresentasikan. Representasi 
manajemen merupakan bagian dari bukti audit tetapi bukan merupakan pengganti 
bagi penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh dasar memadai 
bagi pendapat Akuntan atas laporan keuangan.
Jika suatu representasi yang dibuat oleh manajemen bertentangan dengan bukti audit 
lain, tim harus menyelidiki keadaan tersebut dan mempertimbangkan keandalan 
representasi tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, tim harus mempertimbangkan 
apakah keandalan representasi manajemen yang berkaitan dengan aspek lain laporan 
keuangan memadai dan beralasan.
Representasi tertulis dari manajemen wajib diperoleh untuk semua laporan keuangan 
dan periode yang dicakup oleh laporan audit. Sebagai contoh, jika laporan keuangan 
komparatif dilaporkan, representasi tertulis yang diperoleh pada penyelesaian audit 
yang terkini harus mencakup semua periode yang dilaporkan.
Representasi tertulis harus ditujukan kepada tim audit. Karena tim berkepentingan 
dengan peristiwa yang terjadi sampai dengan tanggal laporannya yang mungkin 
memerlukan penyesuaian terhadap atau pengungkapan dalam laporan keuangan, 
representasi harus dibuat per tanggal tidak lebih awal dari tanggal laporan audit. Surat 
harus ditandatangani oleh anggota manajemen yang bertanggung jawab menyeluruh 
atas masalah-masalah keuangan dan operasional, yang diyakini oleh tim bertanggung 
jawab menyeluruh atas dan berpengetahuan tentang, secara langsung atau melalui 
orang lain dalam organisasi, masalah-masalah yang dicakup dalam representasi.
Penolakan manajemen untuk melengkapi representasi tertulis merupakan pembatasan 
terhadap lingkup audit yang menghalangi tim untuk memberikan pendapat wajar tanpa 
pengecualian dan biasanya cukup menyebabkan tim tidak memberikan pendapat atau 
menarik diri dari perikatan. 
Surat representasi manajemen harus telah diperoleh sebelum laporan final 
didistribusikan kepada pihak-pihak penerima. Contoh surat representasi lihat Formulir 
32: Surat Representasi.
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PENYELESAIAN AUDIT
 Penyelesaian audit merupakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa seluruh 
bukti audit yang telah dikumpulkan dalam tahap sebelum ini telah cukup, kompeten dan 
dapat diandalkan untuk memberikan opini audit.
Tujuan penyelesaian audit:
1. Memastikan bahwa kertas kerja audit yang telah dikumpulkan dapat digunakan untuk 

menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah bebas dari salah saji 
material, disajikan dan diungkapkan sesuai prinsip-prinsip yang diterima umum

2. Memastikan bahwa kertas kerja audit telah direview dengan semestinya oleh atasan 
langsung dari pembuat kertas kerja

Langkah-langkah yang termasuk dalam penyelesaian audit adalah:
1. Mengorganisasi kertas kerja
2. Mereview kertas kerja
3. Mengevaluasi apakah bukti audit telah cukup dan memadai untuk memberikan opini 

audit
4. Mengevaluasi apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material
5. Mengevaluasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan
6. Menelaah informasi lain yang disertakan dalam laporan keuangan
7. Menyiapkan memorandum penyelesaian (completion memorandum)

(1) Mengorganisasi Kertas Kerja
Kertas kerja audit harus dikumpulkan dalam berkas yang dapat digolongkan sebagai 
Permanent File (PF), Current File (CF), dan Correspondence File.
PF biasanya berisi berbagai unsur yang sifatnya jangka panjang, yaitu dapat digunakan 
lebih dari satu kali periode audit. Contoh kertas kerja yang sifatnya permanen adalah 
akte pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya, anggaran dasar, rencana kerja 
Perusahaan jangka panjang, struktur organisasi, tata letak pabrik, Copy surat perjanjian 
yang mempunyai masa laku jangka panjang dan ketentuan-ketentuan Direksi.
Setiap tahun, PF harus dimutakhirkan dan kertas kerja yang tidak berlaku lagi diberi 
tanda tertentu yang mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak digunakan lagi 
dan disimpan dalam file terpisah (berkas tidak aktif) serta dapat dimusnahkan sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku. 
CF digunakan untuk menyimpan kertas kerja yang hanya mempunyai manfaat untuk 
tahun yang diaudit saja. Kertas kerja dalam kelompok antara lain adalah:
a. Laporan Akuntan independen dan laporan keuangan auditan (persetujuan 

organisasi publik)
b. Management Letter
c. Representation Letter
d. Memorandum penyelesaian
e. Kertas kerja neraca percobaan
f. Ringkasan jurnal penyesuaian
g. Informasi umum
h. Prosedur analitis pada tahap perencanaan
i. Pemahaman terhadap pengendalian intern
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j. Audit program
k. Pengujian pengendalian dan transaksi
l. Skedul utama dan skedul pendukung untuk:

➢ Aktiva
➢ Utang dan modal
➢ Operasi

Kewajiban bersyarat
Kertas kerja harus diberi indeks, sub-indeks dan indeks silang. Tata cara pemberian 
indeks lihat pada Kebijakan Penomoran dan Referensi Silang.
Correspondence File berisi kumpulan Copy surat menyurat antara akuntan dengan 
organisasi publik berkenaan dengan audit dan jasa-jasa lainnya.
Akuntan harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja 
dan harus menyimpannya dalam periode yang dapat memenuhi kebutuhan praktiknya 
dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen.

(2) Mereview Kertas Kerja
Tujuan review kertas kerja antara lain:
a. Meyakinkan bahwa standar kinerja Akuntan publik telah terpenuhi
b. Menghindari terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Akuntan dalam 

membuat pertimbangan (judgement)
c. Mengevaluasi kinerja asisten
Standar pekerjaan lapangan pertama mengharuskan bahwa "Pekerjaan harus 
direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan 
semestinya". Standar ini kemudian dijabarkan dalam SA Seksi 316.
SA Seksi 316 Paragraf 13 menyebutkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten 
harus direview untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara 
memadai dan partner harus menilainya apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan 
yang disajikan dalam laporan akuntan.
Kertas kerja direview oleh seseorang yang bukan  pembuat kertas kerja. Manager 
bertanggungjawab terhadap review kertas kerja, meskipun kertas kerja asisten harus 
direview oleh In-charge terlebih dahulu.
Review yang dilakukan oleh In-charge dan Manager meliputi:
a. Pekerjaan audit telah sesuai dengan program audit yang telah disusun sebelumnya
b. Tujuan audit sebagaimana tertuang dalam program audit telah tercapai seluruhnya
c. Kertas kerja audit relevan dengan audit dan mendokumentasikan seluruh bukti 

yang diperoleh selama audit
d. Kertas kerja audit telah mengungkapkan seluruh masalah-masalah yang 

diidentifikasi selama audit dan peyelesaiannya
e. Kertas kerja audit telah memuat kesimpulan audit yang mendukung terhadap 

pemberian opini
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Review terhadap kertas kerja audit sebenarnya merupakan proses yang 
berkesinambungan, bukan dilakukan pada akhir periode audit. Oleh karena itu, kertas 
kerja audit sebaiknya direview pada waktu tim masih di organisasi publik dan sepanjang 
waktu proses audit.
Review terhadap kertas kerja dilakukan dengan memberikan paraf dan tanggal pada 
kolom yang tersedia pada setiap kertas kerja.
In-charge atau Manager yang melakukan review dapat menuliskan pertanyaan atau 
memberi komentar pada kertas kerja yang sedang direview apabila ada hal-hal yang 
harus ditindaklanjuti. Prosedur tindak lanjut ini harus didokumentasikan dalam 
Formulir xx: Review Sheet. Review Sheet ini harus dimusnahkan setelah pertanyaan 
atau komentar telah dijawab dengan memuaskan. Kertas kerja audit tidak boleh berisi 
masalah-masalah yang masih belum terselesaikan (pending). 

(3) Mengevaluasi Apakah Bukti Audit Telah Cukup, Kompeten, dan Dapat Diandalkan 
untuk Memberikan Opini Audit
Standar pekerjaan lapangan ketiga menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup 
harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi 
sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan entitas.
Tim mengevaluasi bukti audit dari berbagai sumber dan mempertimbangkannya 
apakah bukti yang telah dikumpulkan selama audit telah cukup, kompeten, dan dapat 
diandalkan untuk memberikan opini audit. 
Cara mengevaluasi kecukupan bukti antara lain:
a. Menelaah kecukupan audit program
b. Meyakinkan bahwa semua instruksi dalam audit program telah dilaksanakan
c. Menelaah ketepatan jumlah bukti yang harus dikumpulkan dan memeriksa apakah 

jumlah bukti yang telah dikumpulkan sesuai dengan yang telah ditetapkan
d. Meyakinkan bahwa semua tujuan audit telah dipenuhi

Jika bukti audit tidak cukup, tidak kompeten, dan tidak dapat diandalkan untuk 
memberikan opini audit, tim harus melaksanakan prosedur-prosedur audit tambahan. 
Jika prosedur audit tambahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pembatasan oleh 
organisasi publik maka tim memberikan opini kualifikasi atau menolak memberikan 
pendapat.

(4) Mengevaluasi Apakah Laporan Keuangan Telah Bebas dari Salah Saji Yang Material
Jika tim mempertimbangkan bahwa bukti audit telah cukup, kompeten, dan dapat 
diandalkan untuk memberikan opini audit, tim harus mengevaluasi apakah laporan 
keuangan yang disajikan organisasi publik telah bebas dari salah saji yang material atau 
tidak.
Jika laporan keuangan menurut kesimpulan tim bebas dari  salah saji material, maka 
opini wajar tanpa pengecualian dapat diberikan, kecuali jika ada alasan-alasan lain 
untuk memodifikasi opini tersebut.
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 Jika tim mempertimbangkan bahwa terdapat salah saji yang material dalam 
laporan keuangan, maka opini wajar dengan pengecualian harus diberikan. Jika salah 
saji tersebut sangat material, maka tim memberikan pendapat tidak wajar (adverse), 
kecuali organisasi publik mau mengoreksi salah saji tersebut.

(5) Mengevaluasi Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan
Setelah semua koreksi yang ditemukan selama audit telah disetujui oleh organisasi 
publik dan laporan keuangan telah disesuaikan, tim harus mengevaluasi penyajian dan 
pengungkapan laporan keuangan, apakah:
a. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi yang 

diterima umum yang diterapkan secara konsisten, atau, jika terjadi perubahan, 
perubahan dalam prinsip telah disajikan secara memadai

b. Pengungkapan yang cukup dan memadai telah dijelaskan dalam laporan keuangan 
sesuai dengan standar yang berlaku atau peraturan yang mengatur, misalnya: 
aturan BAPEPAM dan BI

Jika penyajian dan pengungkapan tersebut telah memadai, maka opini wajar tanpa 
pengecualian dapat diberikan. Namun demikian, jika tim menganggap bahwa 
penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan belum sesuai dengan standar 
atau peraturan yang berlaku dan organisasi publik tidak mau mengoreksinya, maka 
opini wajar dengan pengecualian yang harus diberikan.
Kuesioner untuk evaluasi penyajian dan pengungkapan terdapat pada Formulir xx: 
Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Laporan.

(6) Menelaah Informasi Lain yang Disertakan dalam Laporan Keuangan
SA Seksi 550 dan SA Seksi 558 memberikan panduan bagi akuntan dalam 
mempertimbangkan informasi lain yang dimasukkan dalam dokumen sebagai 
tambahan atas laporan keuangan auditan dan laporan Akuntan independen atas 
laporan keuangan tersebut.
a. Informasi Tambahan yang Diharuskan

SA Seksi 558 memberikan panduan bagi Akuntan independen tentang sifat 
prosedur yang diterapkan terhadap informasi tambahan yang diharuskan oleh 
Ikatan Akuntan Indonesia dan menjelaskan keadaan yang mengharuskan Akuntan 
untuk melaporkan informasi tersebut.
Pada dasarnya, Akuntan tidak bertanggungjawab untuk mengaudit informasi di 
luar laporan keuangan pokok berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh 
IAI. Namun, Akuntan memiliki tanggung jawab tertentu terhadap informasi di 
luar laporan keuangan pokok.
Informasi tambahan yang diharuskan adalah berbeda dari jenis informasi lain di 
luar laporan keuangan pokok, karena DSAK - IAI menganggap bahwa informasi 
tersebut merupakan bagian pokok dalam pelaporan keuangan entitas tertentu dan 
karena telah ditetapkan panduan untuk pengukuran dan penyajian oleh pihak 
berwenang. Oleh karena itu, tim harus menerapkan prosedur terbatas tertentu 
terhadap informasi tambahan yang diharuskan dan harus melaporkan kekurangan 
atau tidak adanya informasi tersebut.
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Jika informasi tambahan tersebut diharuskan oleh peraturan yang berlaku, tim 
harus menerapkan prosedur berikut terhadap informasi tambahan tersebut:
1) Meminta keterangan kepada manajemen tentang metode penyusunan 

informasi tambahan tersebut, termasuk:
a) Apakah metode pengukuran dan penyajian sesuai dengan panduan yang 

ditetapkan
b) Apakah metode pengukuran dan penyajian telah berubah dari yang 

digunakan dalam periode yang lalu dan alasan perubahan tersebut
c) Adanya asumsi signifikan yang melandasi pengukuran dan penyajian

2) Membandingkan informasi tersebut tentang konsistensinya dengan:
a) Tanggapan manajemen terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan 

dalam butir di atas
b) Laporan keuangan auditan
c) Pengetahuan lain yang diperoleh selama pemeriksaan atas laporan 

keuangan
3) Mempertimbangkan apakah representasi atas informasi tambahan yang 

diharuskan harus dimasukkan ke dalam representasi tertulis secara spesifik 
yang diperoleh dari manajemen

4) Melaksanakan prosedur tambahan, jika ada, bahwa laporan, interpretasi, 
panduan, atau pernyataan posisi (statement of position) yang dibuat untuk tipe 
khusus informasi tambahan yang diharuskan

5) Meminta keterangan tambahan jika penerapan prosedur di atas menyebabkan 
tim yakin bahwa informasi tersebut tidak diukur atau disajikan sesuai dengan 
panduan

Karena informasi tambahan tidak diaudit dan tidak diharuskan sebagai bagian 
laporan keuangan pokok, tim tidak perlu mengacu ke informasi tambahan atau 
prosedur terbatas dalam paragraf penjelasan laporan audit atas laporan keuangan 
auditan, kecuali jika terdapat keadaan berikut ini:
1) Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk 

disajikan dalam keadaan tertentu tidak disajikan oleh organisasi publik
2) Tim berkesimpulan bahwa pengukuran dan penyajian informasi tambahan 

tersebut menyimpang secara material dari panduan yang ditetapkan
3) Tim tidak dapat melaksanakan prosedur yang ditetapkan
4) Tim tidak dapat menghilangkan kesangsian signifikan mengenai apakah 

informasi tambahan sesuai dengan panduan yang ditetapkan
b. Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan

Informasi lain dalam suatu dokumen mungkin relevan dengan audit yang 
dilaksanakan oleh Akuntan independen atau dengan kebenaran berkelanjutan 
laporan akuntan. Tanggung jawab akuntan atas informasi dalam suatu dokumen 
tidak meluas ke informasi di luar laporan keuangan yang disebut dalam laporannya, 
dan akuntan tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur apa pun 
untuk menguatkan informasi lain yang terdapat dalam suatu dokumen. Namun, 
akuntan harus membaca informasi lain dan mempertimbangkan apakah informasi 
tersebut, atau cara penyajiannya, secara material konsisten dengan informasi, atau 
cara penyajiannya, yang tercantum dalam laporan keuangan.



6564 65
Bab 2. Sekilas Tentang Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

Jika tim berkesimpulan bahwa terdapat ketidakkonsistenan material, tim harus 
menentukan apakah laporan keuangan, laporan audit, atau keduanya memerlukan 
revisi. Jika tim berkesimpulan bahwa laporan keuangan, atau laporan audit 
atau keduanya tidak memerlukan revisi, tim harus meminta organisasi publik 
untuk merevisi informasi lain tersebut. Jika organisasi publik tidak mau, tim 
harus mempertimbangkan tindakan lain seperti merevisi laporan audit dengan 
memasukkan paragraf penjelasan yang menggambarkan ketidakkonsistenan 
material tersebut, melarang penggunaan laporan audit dalam dokumen tersebut 
atau mengundurkan diri dari perikatan.
Jika tim mengetahui adanya informasi yang menurut keyakinan tim merupakan 
salah saji fakta yang material, yaitu bukan ketidakkonsistenan material, tim 
harus membahas masalah ini dengan organisasi publik. Dalam kondisi ini, tim 
mungkin tidak mempunyai keahlian untuk menentukan validitas pernyataan 
tersebut, bahwa mungkin tidak terdapat prinsip yang dapat digunakan untuk 
menentukan penyajiannya, dan bahwa mungkin terdapat perbedaan yang sah 
dalam pertimbangan atau pendapat. Oleh karena itu, tim harus mengusulkan 
agar organisasi publik berkonsultasi dengan beberapa pihak lain yang nasihatnya 
mungkin bermanfaat bagi organisasi publik.
Jika setelah membahas tim masih berkesimpulan bahwa salah saji fakta yang 
material masih tetap ada, tindakan yang harus diambil akan tergantung atas 
keadaan tertentu. Tim harus mempertimbangkankan langkah-langkah seperti 
memberitahu organisasi publik secara tertulis mengenai pandangan tim tentang 
informasi tersebut dan berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk mendapatkan 
nasihat tindakan yang semestinya diambil dalam keadaan tersebut.

(7) Menyiapkan Memorandum Penyelesaian (Completion Memorandum)
Memorandum Penyelesaian adalah dokumen audit yang menguraikan hal-hal berikut 
ini:
1) Penjelasan tentang Rencana Audit dan perubahan-perubahannya sejak penyiapan 

hingga penyelesaian audit
2) Temuan-temuan audit pada sasaran-sasaran audit yang kritis
3) Masalah-masalah akuntansi, audit, dan pelaporan yang tidak biasa
4) Kesimpulan bahwa bukti audit yang cukup dan memadai telah diperoleh sebagai 

dasar pemberian opini
5) Kesimpulan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material
6) Evaluasi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan
7) Pernyataan bahwa kertas kerja audit telah direview

Memorandum penyelesaian disiapkan oleh Manager dan ditandatangani oleh Partner. 
Contoh Memorandum Penyelesaian terdapat pada Formulir xx: Memorandum 
Penyelesaian.
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PELAPORAN AUDIT
Tujuan tahap pelaporan adalah:
1. Memastikan bahwa pada setiap perikatan audit telah diterbitkan laporan Akuntan 

independen
2. Memastikan bahwa dalam setiap laporan audit berisi ekspresi tertulis yang jelas dari 

opini terhadap laporan keuangan
3. Memastikan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam setiap laporan audit telah 

dipenuhi dalam laporan Akuntan independen
4. Memastikan bahwa laporan audit yang diterbitkan telah melalui proses review yang 

memadai
Langkah-langkah dalam tahap pelaporan meliputi:
1. Membuat draft laporan audit
2. Mereview draft laporan audit
3. Mengkomunikasikan draft laporan audit
4. Membuat laporan audit akhir

(1) Membuat Draft Laporan Audit
Pembuatan laporan mencakup tujuan pembuatan, jenis laporan yang dibuat, bentuk 
laporan, cara/langkah-langkah pembuatan draft laporan, dan pihak yang terlibat dalam 
pembuat draft laporan. Laporan audit mencakup:
a. Opini
b. Laporan keuangan auditan
c. Management letter yang berisi masalah-masalah yang ditemui selama proses audit
d. Koreksi audit
Tujuan penerbitan laporan Akuntan independen adalah untuk menyatakan apakah 
laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip Akuntansi yang berlaku umum 
di Indonesia. 
Langkah-langkah pembuatan draft laporan adalah sebagai berikut :
a. Telaah kesimpulan dalam KKP dan bahas dengan tim apabila diperlukan penjelasan 

lebih lanjut 
b. Tentukan opini laporan yang akan diberikan sesuai dengan kondisi permasalahan 

yang ditemui
c. Isi check list pembuatan draft laporan

Draft laporan dibuat oleh In-charge. 
a. Laporan Akuntan Independen 

SA Seksi 508 menentukan bahwa unsur pokok dari laporan akuntan independen 
bentuk baku adalah:
1) Pihak yang dituju oleh akuntan
2) Nomor laporan
3) Suatu judul yang memuat kata independen atau secara lengkap “Laporan 

Akuntan Independen”
4) Paragraf pengantar
5) Paragraf lingkup audit
6) Paragraf pendapat akuntan
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7) Tanda tangan dan nama jelas akuntan
8) Nomor izin Akuntan publik (NIAP)
9) Nomor izin usaha kantor Akuntan publik (NIUKAP)
10) Tanggal laporan

Dalam penugasan audit umum atas laporan keuangan, pemberi penugasan biasanya 
pemegang saham, direksi atau dewan komisaris. Pihak yang dituju dalam laporan 
audit juga dapat ditentukan berdasarkan surat permintaan audit yang diterima dari 
organisasi publik.
Paragraf pengantar berisi pernyataan berikut ini:
1) Identifikasi dari laporan keuangan yang diaudit
2) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan 

akuntan telah diaudit oleh akuntan
3) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggungjawab manajemen 

Organisasi publik
4) Suatu pernyataan bahwa tanggung jawab akuntan terletak pada pernyataan 

pendapat atas laporan keuangan berdasarkan auditnya
Paragraf lingkup audit berisi:
1) Suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan  standar auditing 

yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan atau standar lain yang 
ditetapkan dalam perikatan

2) Suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan akuntan 
merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan 
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material

3) Suatu pernyataan bahwa audit meliputi:
a) Pemeriksaan (examination), atas dasar pengujian, bukti-bukti yang 

mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan
b) Penentuan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi-estimasi 

signifikan yang dibuat oleh manajemen
c) Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan

4) Suatu pernyataan bahwa akuntan yakin bahwa audit yang dilaksanakan 
memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat

Paragraf pendapat harus bersandar pada empat standar pelaporan yang terdapat 
dalam standar auditing, yaitu:
1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia atau 
prinsip akuntansi lain yang ditetapkan dalam perikatan

2) Prinsip akuntansi yang diterima umum di atas diterapkan secara konsisten 
dalam tahun yang diaudit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali 
dinyatakan lain dalam laporan audit

3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit

4) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan 
keuangan secara keseluruhan atau membuat suatu penegasan bahwa 
pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan 
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tidak dapat diberikan, maka alasan-alasannya harus dikemukakan. Dalam hal 
nama akuntan dihubungkan dengan laporan keuangan, maka laporan audit 
harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat audit, jika ada, dan tingkat 
tanggung jawab akuntan yang bersangkutan

Jenis-jenis Opini Audit Menurut PSA 29 sa Seksi 508 :
a. Pendapat Wajar Tanpa pengecualian (unqualified Opinion):

Pendapat ini diberikan jika : Akuntan telah melaksanakan sesuai dengan standar 
audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tidak terdapat pembatasan 
prosedur oleh organisasi publik dalam menentukan prosedur audit yang dilakukan, 
serta laporan keuangan telah sesuai Standar akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia.

b. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (qualified Opinion)
Pendapat ini diberikan jika tidak terdapat bukti kompetan yang cukup, adanya 
pembatasan lingkup audit yang membuat akuntan tidak dapat untuk tidak 
memberikan opini audit, adanya penyimpangan terhadap priinsip akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia, penyimpangan tersebut berdampak material;

c. Pendapat tidak wajar (adverse opinion) :
Pendapat ini diberikan jika akuntan menganggap secara keseluruhan laporan 
keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia;

d. Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion):
Akuntan tidak memberikan pendapatnya tas penyajian laporan keuangan 
organisasi publik, jika akuntan yakin penyajian laporan keuangan tidak sesuai 
dengan prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, akuntan tidak dapat 
melakukan audit yang lingkupnya memadai  
Tanda tangan dan nama jelas yang dicantumkan dalam laporan audit menunjukkan 
pengesahan oleh partner. Penandatangan laporan audit adalah partner yang telah 
mendapat izin.

SA Seksi 530 memberikan panduan tentang pemberian tanggal atas laporan akuntan 
independen sebagai berikut:
1) Pada umumnya, tanggal selesainya pekerjaan lapangan harus digunakan sebagai 

tanggal laporan audit 
2) Dalam hal peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan 

keuangan terjadi setelah tanggal laporan audit namun sebelum penerbitan laporan, 
dan mengetahui tentang adanya peristiwa itu, laporan keuangan harus disesuaikan 
atau Akuntan harus memberikan pengecualian dalam pendapatnya
a) Jika penyesuaian dilakukan tanpa pengungkapan peristiwa yang bersangkutan, 

tanggal laporan audit yang harus diterbitkan adalah sesuai dengan tanggal 
selesainya pekerjaan lapangan

b) Jika laporan keuangan disesuaikan dan pengungkapan tentang peristiwa 
tersebut dilakukan, atau jika tidak dilakukan penyesuaian dan Akuntan 
memberikan pengecualian dalam pendapatnya, maka pemberian tanggal 
laporan adalah sebagai berikut:
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(1) Menggunakan "tanggal ganda" (dual dating), yaitu tanggal penyelesaian 
lapangan dengan pengecualian tanggal kemudian untuk catatan yang 
mengungkapkan peristiwa kemudian.

(2) Menggunakan tanggal kemudian terhadap laporan audit
3) Dalam hal peristiwa kemudian yang memerlukan pengungkapan terjadi setelah 

tanggal laporan audit akuntan namun sebelum tanggal penerbitan laporan 
audit, dan akuntan mengetahui adanya peristiwa itu, peristiwa tersebut harus 
diungkapkan oleh organisasi publik dalam catatan atas laporan keuangan, atau jika 
tidak demikian, akuntan harus memberikan pengecualian dalam pendapat. Jika 
pengungkapan peristiwa tersebut dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan 
atau dalam laporan audit akuntan, akuntan harus menggunakan tanggal laporan 
sebagai berikut:
a) Menggunakan "tanggal ganda" (dual dating), yaitu tanggal penyelesaian 

lapangan dengan pengecualian tanggal kemudian untuk catatan yang 
mengungkapkan peristiwa kemudian.

b) Menggunakan tanggal kemudian terhadap laporan audit
 Laporan akuntan independen harus dibuat di atas kertas dengan kop akuntan 

dengan alamat dan Nomor Izin Usaha Kantor Akuntan Publik (NIUKAP) 
yang tercetak.

Contoh laporan Akuntan bentuk baku terlampir. Daftar berbagai modifikasi 
laporan Akuntan independen bentuk baku juga terdapat pada lampiran.
Sesuai SA Seksi 9508, apabila laporan akuntan independen diterjemahkan ke 
dalam bahasa Inggris atau laporan akuntan independen dibuat dalam bahasa 
Inggris, maka dalam laporan audit perlu dicantumkan “health warning legend” di 
bagian bawah laporan Akuntan independen (di luar paragraf baku) yaitu di bagian 
setelah tanggal laporan.

b. Laporan Keuangan Auditan yang Menyertai Laporan Akuntan Independen
Laporan keuangan organisasi publik yang diaudit harus disertakan dalam laporan 
akuntan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari:
(1) Laporan Posisi Keuangan  (2)Laporan Aktivitas (3) Laporan Arus Kas
Selain laporan keuangan tersebut diatas, organisasi publik juga harus menyampaikan 
laporan lainnya sesuai dengan jenis organisasi publik, dan sesuai dengan tuntutan 
dalam peraturan yang berlaku bagi organisasi tersebut.
Laporan keuangan organisasi publik bukanlah tanggung jawab akuntan, tetapi 
tanggung jawab manajemen organisasi publik. Oleh karena itu, laporan keuangan 
Organisasi publik tidak dibuat di atas kertas dengan kop akuntan, tetapi di atas 
kertas dengan kop Organisasi publik atau kertas polos.
Pada setiap halaman neraca, Laporan Suplus Defisit, Laporan Aktivitas dan laporan 
arus kas harus memuat:
1) Bagian atas:

➢ Nama organisasi publik
➢ Nama laporan
➢ Periode yang dicakup



6968 69
Bab 2. Sekilas Tentang Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

2) Bagian bawah:
Kata-kata “Lihat catatan yang menyertai sebagai bagian tidak terpisahkan dari 
laporan keuangan” atau dalam bahasa Inggris “The accompanying notes form 
an integral part of these financial statements”
Catatan atas laporan keuangan antara lain terdiri dari:
1) Umum
2) Ringkasan kebijakan akuntansi 
3) Penjelasan pos per pos
4) Saldo aktiva dan kewajiban moneter dalam valuta asing
5) Penyajian kembali laporan keuangan
6) Kewajiban diestimasi
7) Informasi tentang segmen
8) Dampak memburuknya ekonomi
Pada setiap halaman catatan atas laporan keuangan harus memuat:
1) Nama organisasi publik
2) Tahun buku
3) Angka halaman

c. Informasi Lain Yang Menyertai Laporan Keuangan Pokok
Seksi ini memberikan panduan tentang bentuk dan isi laporan audit bila akuntan 
menyerahkan kepada organisasi publik atau kepada pihak lain suatu dokumen 
yang berisi informasi sebagai tambahan terhadap laporan keuangan pokok dan 
laporan audit atas laporan keuangan pokok tersebut.
Informasi lain tersebut antara lain:
1) Rincian atau penjelasan tambahan tentang unsur dalam atau bersangkutan 

dengan laporan keuangan pokok
2) Informasi konsolidasian
3) Ringkasan historis unsur yang disarikan dari laporan keuangan pokok
4) Data statistik 
5) Bahan lain

Tujuan audit atas laporan keuangan pokok berdasarkan standar auditing yang 
ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia adalah untuk menyatakan pendapat atas 
laporan tersebut secara keseluruhan. Meskipun demikian, audit atas laporan 
keuangan pokok seringkali mencakup informasi yang menyertai laporan tersebut 
dalam dokumen yang diserahkan oleh Akuntan. Meskipun akuntan tidak memiliki 
kewajiban untuk menerapkan prosedur audit terhadap informasi yang disajikan 
di luar laporan keuangan pokok, tim dapat juga memilih untuk memodifikasi 
atau mengarahkan kembali prosedur tertentu untuk diterapkan dalam audit atas 
laporan keuangan pokok sedemikian rupa sehingga akuntan dapat menyatakan 
pendapat atas informasi yang menyertai laporan keuangan pokok.
Laporan Akuntan independen atas informasi yang menyertai laporan keuangan 
pokok dalam dokumen yang diserahkan akuntan diatur sebagai berikut:
1) Laporan harus menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan untuk tujuan 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan
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2) Laporan harus mengidentifikasi informasi yang menyertai laporan keuangan 
pokok, dengan menyebut judul atau nomor halaman dokumen

3) Laporan harus menyatakan bahwa informasi yang menyertai laporan keuangan 
pokok disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian 
laporan keuangan pokok yang diharuskan

4) Laporan harus berisi suatu pendapat apakah informasi keuangan yang 
menyertai laporan keuangan pokok disajikan secara wajar, dalam semua hal 
yang material, berkaitan dengan laporan keuangan pokok secara keseluruhan 
atau pernyataan tidak memberikan pendapat, tergantung atas apakah 
informasi tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam 
audit atas laporan keuangan pokok. Akuntan dapat menyatakan pendapat 
atas bagian informasi keuangan yang menyertai laporan keuangan pokok dan 
menyatakan tidak memberikan pendapat atas bagian lainnya

5) Laporan atas informasi yang menyertai laporan keuangan pokok dapat 
ditambahkan dalam laporan akuntan atas laporan keuangan pokok atau dapat 
disajikan terpisah dalam dokumen yang diserahkan oleh akuntan

Jika tim berkesimpulan, atas dasar fakta yang diketahui mereka, bahwa informasi 
yang menyertai laporan keuangan pokok berisi salah saji material dalam 
hubungannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan, tim harus membahas 
masalah ini dengan organisasi publik dan mengusulkan revisi semestinya terhadap 
informasi yang menyertai laporan keuangan pokok.
Jika organisasi publik tidak setuju untuk merevisi informasi yang menyertai 
laporan keuangan pokok, tim harus memodifikasi laporan yang akan diterbitkan 
atas informasi yang menyertai laporan keuangan pokok dan menjelaskan salah saji 
tersebut atau menolak untuk memasukkan informasi tersebut ke dalam dokumen 
yang diserahkan oleh Akuntan.

d. Management Letter
Management letter berisi masalah-masalah yang ditemui selama proses audit, 
khususnya dalam pengendalian intern.
Masalah-masalah yang dapat dilaporkan kepada organisasi publik adalah:
1) Kelemahan dalam perancangan pengendalian intern
2) Kelemahan dalam operasi pengendalian intern
3) Efisiensi dari pengendalian intern
4) Masalah-masalah Akuntansi dan pelaporan
Pelaporan atas kelemahan pengendalian intern yang ditemukan selama pengujian 
mengacu kepada PSA nomor 35 (SA Seksi 325) Komunikasi Masalah Yang 
Berhubungan Dengan Pengendalian Intern Yang Ditemukan Dalam Suatu Audit. 
Rincian dari temuan atas kelemahan pengendalian intern disajikan dengan judul 
berikut ini:
1) Kondisi
2) Kriteria
3) Komentar dan saran

Masalah-masalah tersebut hendaknya telah dideteksi dan dicatat secara lenkap selama 
proses audit.
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Sebelum dimasukkan dalam management letter, masalah-masalah tersebut hendaknya 
didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen. Tanggapan manajemen atas 
kelemahan pengendalian intern dimasukkan ke dalam laporan. Apabila manajemen 
tidak memberikan tanggapan, maka management letter tetap diterbitkan tanpa 
komentar dari manajemen.
Kelemahan pengendalian intern hendaknya dikemukakan sedini mungkin, bisa secara 
lisan, agar manajemen segera dapat mengambil tindakan dan mencegah meluasnya 
dampak yang ditimbulkan dari kelemahan tersebut.
Management Letter harus ditandatangani oleh Partner. Di samping tertulis, temuan 
tersebut bisa dipresentasikan agar lebih memperkuat makna temuan yang didapat dan 
menunjukkan profesionalisme akuntan.

(2) Mereview Draft Laporan Audit
Draft laporan audit yang telah dibuat oleh In-charge, kemudian direview oleh Manager 
dan Partner.kj,m
Review oleh Manager maupun Partner meliputi:
a) Kelengkapan
b) Pendapat/opini
c) Penjelasan apabila Akuntan memberikan pendapat selain pendapat wajar tanpa 

pengecualian
d) Pengungkapan
Langkah-langkah mereview draft laporan audit:
a. Bahas dengan pembuat draft laporan audit dan didokumentasikan dalam catatan 

review (Formulir 38: Review oleh Manager dan Formulir 39: Review oleh Partner) 
mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan 

b. Gunakan tinta warna tertentu untuk tiap level review, yaitu warna hijau untuk 
Manager dan ungu untuk Partner

(3) Mengkomunikasi Draft Laporan Audit dengan Organisasi publik
Setelah direview dan disetujui oleh Partner, draft laporan audit harus disampaikan 
kepada organisasi publik untuk dimintakan tanggapan/persetujuan, terutama untuk 
laporan keuangan organisasi publik karena laporan keuangan organisasi publik 
merupakan tanggung jawab manajemen.
Draft laporan audit tidak perlu ditandatangani oleh Partner.
Draft laporan audit harus dalam format tertentu yang menunjukkan adanya kata-kata 
“Draft – For Discussion Purpose Only”.
Apabila organisasi publik meminta pembahasan dalam sebuah pertemuan, maka tim 
harus mencatat seluruh materi yang dibahas dan membuat notulen pertemuan. Notulen 
pertemuan harus didistribusikan kepada organisasi publik.
Persetujuan organisasi publik atas draft laporan audit hendaknya dibuat tertulis, 
yaitu dalam bentuk stempel “Reviewed and Approved”. Surat persetujuan atas draft 
laporan hendaknya ditandatangani oleh Direktur Keuangan atau pejabat tertinggi yang 
menangani masalah keuangan.
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(4) Membuat Laporan Audit Akhir
Draft laporan keuangan auditan yang telah disetujui oleh organisasi publik harus segera 
difinalkan. Laporan audit final harus ditandatangani oleh Partner.
Laporan keuangan auditan final digandakan sejumlah yang disepakati pada awal 
perikatan. Tim bertanggung jawab terhadap laporan audit final, yang meliputi:
a. Setiap eksemplar laporan final telah ditandatangani oleh Partner
b. Tidak adanya halaman yang terlewati pada saat proses fotokopi
c. Tidak adanya kesalahan urutan halaman
d. Tidak tertukarnya laporan audit suatu organisasi publik dengan organisasi publik 

yang lain (bisa terjadi apabila penggandaan laporan beberapa organisasi publik 
dilakukan bersamaan)

Untuk memastikan hal tersebut, gunakan Formulir 40: Checklist Penerbitan Laporan.
Laporan keuangan auditan yang telah dijilid dan diperiksa segera didistribusikan 
kepada yang berhak sejumlah yang telah disepakati. Pengiriman laporan audit final 
hendaknya disertai dengan tanda terima yang harus ditandatangani organisasi publik.
Satu atau dua eksemplar laporan keuangan auditan diserahkan kepada Office Manager 
atau Sekretaris untuk diarsipkan.
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FAKTA LAPANGAN 2
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RINGKASAN MATERI PEMBELAJARAN
 Audit sektor publik sangat diperlukan dalam rangka transparansi pelaporan keuangan 
sektor publik untuk menjamin akuntanbilitas sektor publik. Audit sektor publik meliputi: 
audit keuangan, audit operasional, compliance audit, internal audit, komputer Audit.
 Kegiatan utama audit laporan keuangan :penerimaan perikatan, perencanaan audit, 
pengujian bukti, penyelesaian audit, pembuatan laporan audit. Kegiatan-kegiatan tersebut 
memiliki persyaratan, langkah dan prosedur yang sistematis, sehingga tercapai kualitas audit 
sesuai harapan pemakai informasi laporan keuangan.
 Beberapa tahap yang dilakukan dalam penerimaan perikatan adalah : melaksanakan 
survei pendahuluan, melakukan komunikasi dengan akuntan pendahulu, memutuskan 
diterima atau tidaknya calon organisasi publik, menetapkan tim dan jadwal, serta menyusun 
proposal dan atau surat perikatan. Hasil dari kegiatan pertama ini adalah proposal dan atau 
surat perikatan
 Dalam perencanaan audit langkah-langkah yang dilakukan adalah menyusun  rencana 
audit (audit plan) serta program audit (audit program). Penyusunan audit plan yang baik dan 
lengkap serta pemilihan prosedur audit yang tepat berkaitan dengan kualitas audit. Dalam 
audit plan akan disusun dari mulai gambaran siklus aktivitas klien, laporan keuangan klien, 
masalah-masalah rawan yang memerlukan penekanan audit, prosedur audit, budget waktu 
yang diperlukan untuk mengaudit setiap perkiraan dalam laporan keuangan, perhitungan 
materialitas, hingga prosedur audit yang akan dilakukan untuk tiap perkiraan dalam laporan 
keuangan.
 Pengujian dan pengumpulan bukti audit, merupakan kegiatan-kegiatan pokok dari 
sebuah proses audit yang ditujukan untuk memperoleh/mengumpulkan bukti audit yang 
cukup dan memadai yang akan dijadikan dasar dalam pemberian pernyataan pendapat 
akuntan. Hasil dari kegiatan ini adalah kertas kerja yang berisi bukti-bukti pemeriksaan, 
baik yang diperoleh dari dalam maupun dari luar organisasi publik serta hasil pengujian 
yang dilakukan oleh tim audit.
 Langkah langkah dalam Penyelesaian audit adalah mengorganisasi kertas kerja, 
mereview kertas kerja, mengevaluasi apakah bukti audit telah cukup dan memadai untuk 
memberikan opini audit, mengevaluasi apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji 
yang material, mengevaluasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, menelaah 
informasi lain yang disertakan dalam laporan keuangan, menyiapkan memorandum 
penyelesaian (completion memorandum).
 Penyusunan laporan audit  merupakan kegiatan terakhir dimana akuntan menyampaikan 
laporan kepada organisasi publik dalam bentuk laporan Akuntan independen yang 
menyatakan secara jelas pendapat atas laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya. 
Hasil dari kegiatan ini adalah laporan Akuntan independen yang disertai dengan laporan 
keuangan organisasi publik yang telah diaudit dan informasi lainnya, jika ada, serta 
surat kepada manajemen (management letter) yang mengungkapkan adanya kelemahan 
pengendalian intern dan isu-isu lainnya beserta saran perbaikannya. Langkah-langkah 
dalam tahap pelaporan meliputi, membuat draft laporan audit, mereview draft laporan 
audit, mengkomunikasikan draft laporan audit, membuat laporan audit akhir.
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REVIEW CAPAIAN PEMBELAJARAN
1. Mengapa memahami bisnis atau usaha klien adalah hal yang sangat penting dalam 

penyusunan audit planning?
2. Jelaskan perbedaan antara Client representation letter dan Management letter?
3. Jelaskan bilamana dilakukan konfirmasi positif dan konfirmasi negatif?
4. Sebelum dimulainya audit, dalam standar auditing, auditor diharuskan mereview 

Sisitem Pengendalian Intern, bagaimana keterkaitan antara hasil review pengendalian 
intern dengan prosedur audit yang akan dilakukan?

5. Apa yang dimaksud dengan materialitas dalam audit, dan mengapa dalam perencanaan 
audit diperlukan perencanaan dan perthitungan tingkat materialitas?

6. Jelaskan bagaimana cara auditor memperoleh bukti audit berdasarkana standar 
pekerjaan lapangan butir ke-tiga?

7. Jelaskan beberapa hal yang menyebabkan auditor memberi opini selain unqualified 
opinion?

8. Dalam pengumpulan bukti audit, terdapat current file dan permanent file, berikan 
masing-masing minimal lima contoh yang termasuk kedalam dua jenis file tersebut;

9. Apa yang anda ketahui tentang peristiwa setelah tanggal neraca (subsequent event), 
dan peristiwa setelah tanggal neraca yang bagaimana yang hanya memerlukan 
pengungkapan, tanpa memberi jurnal penyesuaian?

10. Sebutkan isi ringkas dari 3 (tiga) paragraf standar dalam sebuah opini audit?
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Capaian Pembelajaran (learning outcomes)
Setelah mempelajari materi dalam bab ini, diharapkan mahasiswa dapat :
1. Menjelaskan keunikan organisasi publik “Partai Politik”;
2. Menjelaskan titik rawan audit Partai Politik;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Partai Politik;
4. Menyusun audit planning partai politik
5. Melakukan tahap-tahap dalam prosedut audit Partai Politik
6. Menyusun audit report Partai Politik

AKTIVITAS PARTAI POLITIK
 Menurut UU RI No. 31 tahun 2002 yang dimaksud Partai Politik adalah organisasi 
politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, 
atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota 
masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.
Tujuan Partai Politik :
a. Sebagai media Komunikasi politik publik, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran 

informasi dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan situasi politik di Negara, 
sehingga diupayakan  masyarakat terhindar dari konflik;

b. Sebagai media kaderisasi warganegara yang berminat dan berbakat dalam kegiatan 
politik;

c. Sebagai media sosialisasi program-program organisasi partai politik tersebut, guna 
memperoleh partisipan;

AUDIT LAPORAN KEUANGAN 
PARTAI POLITIK

Bab 
3
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AKUNTANSI PARTAI POLITIK :
a.  Sumber pendanaan Partai Politik :

1.  Iuran dari anggota yang sah menurut hukum, yang jumlahnya ditentukan maksimal 
Rp. 200.000.000 pertahun;

2.  Sumbangan yang sah menurut hukum yang dapat berupa uang, barang, fasilitas 
atau peralatan. Sumbangan dari non anggota menurut ketentuan juga maksimal 
besarnya Rp 200.000.000 pertahun. Sedangkan sumbangan dari perusahaan atan 
badan usaha yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp. 800.000.000 
pertahun;

3.  Bantuan dari anggaran Negara sesuai peraturan pemerintah, akan diberikan secara 
proporsional kepada partai politik sesuai jumlah kursi di lembaga perwakilan 
rakyat.

Dilihat dari sumber dana yang berperan dalam partai politik, yang umumnya berasal 
dari publik, maka pengelolaan keuangan diharapkan harus transparan. Sebagai bentuk 
pertanggung-jawaban kepada publik dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-
undang, Partai Politik harus menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit 
kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dapat diakses oleh publik. Laporan 
keuangan biasanya akan disertai laporan Penggunaan Dana Kampanye.
Menurut Pasal 79 UU no. 12 tahun 2003, tentang Pemilu, disebutkan bahwa seluruh 
laporan dana kampanye peserta pemilu wajib diserahkan ke Akuntan Publik terdaftar 
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah hari pemungutan suara, sedangkan 
Akuntan Publik wajib menyelesaikan audit fieldwork selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari, dan melaporkan hasilnya ke KPU pang lambat 7 (tujuh) hari setelah diaudit.
Selain ke Komisi Pemilihan Umum dan Publik (masyarakat), pengawasan Partai Politik 
juga dilakukan oleh : Departemen  Kehakiman, dan Departemen Dalam Negeri.
Laporan Keuangan Partai Politik mengacu kepada UU RI No. 31 tahun 2002 tentang 
Partai politik, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, PSAK 45,tentang akuntansi untuk 
organisasi nirlaba, yang terdiri dari :
•	 Laporan Posisi Keuangan
•	 Laporan Aktivitas
•	 Laporan Perubahan dalam Aktiva Netto/Ekuitas
•	 Laporan arus Kas
•	 Catatan atas Laporan Keuangan
Selain ketentuan tersebut diatas, juga ketentuan tekhnis tentang pedoman penyusunan 
Laporan Keuangan Partai Politik yang diatur dalam SK KPU No. 676 tahun 2003, 
tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sisitem Akuntansi Keuangan Partai Politik , 
serta pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.
Laporan Dana Kampanye berisi tentang Penerimaan dari seluruh sumber baik bersifat 
kas atau non kas, dan pengeluaran baik yang berbentuk kas tau non kas. Semua transaksi 
harus disertai bukti tertulis, misalnya berbentuk perjanjian, kontrak tertulis, kuitansi, 
faktur dan sebagainya.  Semua laporan kegiatan kampanye juga harus disertai bukti 
dokumentasi seperti Rekaman Video atau foto kegiatan.
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Berikut ini adalah Contoh Bentuk Laporan Dana Kampanye 

PARTAI POLITIK XXXXX
LAPORAN DANA KAMPANYE CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

UNTUK PERIODE…………SAMPAI DENGAN…………………………………….

1. Penerimaan Dana Kampanye :
a. Penerimaan Kas    

1. Saldo Awal  Rp.   xxxxx
2. Sumbangan Pasangan Calon Presiden & Wapres Rp.   xxxxx
3. Sumbangan Partai Politik/Gabungan Partai politik Rp.   xxxxx
4. Sumbangan Perorangan Rp.   xxxxx
5. Sumbangan Perusahaan / Badan Usaha Rp.  xxxxx
6. Penghasilan lain-lain Rp.   xxxxx

b. Penerimaan Non Kas
1. Saldo Awal  Rp.  xxxxx
2. Sumbangan Pasangan Calon Presiden & Wapres       Rp.  xxxxx
3. Sumbangan Partai Politik/Gabungan Partai politik  Rp.  xxxxx
4. Sumbangan Perorangan Rp.  xxxxx
5. Sumbangan Perusahaan / Badan Usaha    Rp.  xxxxx
6. Penghasilan lain-lain Rp.  xxxxx

 Jumlah Penerimaan  Rp.  xxxxxxxx

2.  Pengeluaran Dana Kampanye :
a. Pengeluaran kas 

1. Saldo Awal  Rp.  xxxxx
2. Pengeluaran Operasi Rp.  xxxxx
3. Pengeluaran Modal  Rp.  xxxxx
4. Pengeluaran lain-lain Rp.  xxxxx

b. Pengeluaran Non Kas
1. Saldo Awal  Rp.  xxxxx
2. Pengeluaran Operasi Rp.  xxxxx
3. Pengeluaran Modal Rp.  xxxxx
4. Pengeluaran lain-lain  Rp.  xxxxx
Jumlah Pengeluaran  Rp.  xxxxx

3. Saldo Dana Kampanye Rp.  xxxxx
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Berikut ini adalah Contoh Bentuk Laporan Keuangan Partai Politik 
PARTAI POLITIK XXX

LAPORAN POSISI KEUANGAN GABUNGAN KOMPARATIF

PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

Ref. 31-Dec-11 Tahun 2010

AKTIVA 

AKTIVA LANCAR

Kas dan Setara Kas (1) XXX XXX

Piutang Pegawai (2) XXX XXX

Biaya Dibayar Dimuka (3) XXX XXX

Jumlah Aktiva Lancar XXX XXX

AKTIVA TIDAK LANCAR

Inventaris Kantor XXX XXX

Kendaraan XXX XXX

Jumlah (4) XXX XXX

Akumulasi Penyusutan XXX XXX

Aktiva Lain-Lain XXX XXX

Jumlah Aktiva Tidak Lancar XXX XXX

AKTIVA DANA KAMPANYE

TOTAL AKTIVA XXX XXX

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH

KEWAJIBAN 

Utang Pihak Ketiga XXX XXX

Kewajiban Dana Kampanye (5) XXX XXX

Jumlah Kewajiban XXX XXX

AKTIVA BERSIH

Tidak Terikat (6) XXX XXX

Terikat Temporer XXX XXX

Terikat Permanen XXX XXX

Jumlah Aktiva Bersih XXX XXX

TOTAL KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH XXX XXX

XXX XXX

Jakarta,  31 Desember 2011

PLH Ketua Umum Bendahara

2015

2015

2014

15 2014
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PARTAI POLITIK XXX
LAPORAN ARUS KAS GABUNGAN KOMPARATIF
TAHUN 2011 DAN TAHUN 2010

Tahun 2011 Tahun 2010

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

PENERIMAAN :

Iuran Anggota XXX XXX

Sumbangan Perorangan XXX XXX

Pemerintah XXX XXX

Dana Kampanye XXX XXX

Penerimaan Lainnya XXX XXX

Jumlah XXXXXX XXXXXX

PENGELUARAN :

Beban Program Bidang XXX XXX

Beban Umum dan Manajemen XXX XXX

Beban Sumbangan XXX XXX

Setoran DPP XXX XXX

Beban Kampanye XXX XXX

Pengeluaran Lainnya XXX XXX

Jumlah XXX XXX

Arus Kas Dari Kegiatan Operasi XXX XXX

ALIRAN KAS DARI KEGIATAN INVESTASI

PENERIMAAN :

Hasil Investasi

Penjualan Aktiva Tetap

Jumlah XXX XXX

PENGELUARAN :

Pembelian Aktiva Tetap XXX XXX

Pembelian Investasi

Jumlah XXX XXX

Arus Kas Dari Kegiatan Investasi XXX XXX

ALIRAN KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN

PENERIMAAN :

Utang 

Jumlah XXX XXX

PENGELUARAN :

Pembayaran Utang Jangka Panjang

Pembayaran Bunga

Jumlah XXX XXX

Arus Kas Dari Kegiatan Pendanaan

Kenaikan/(Penurunan) Aliran Kas XXX XXX

Kas dan Setara Kas Awal Periode XXX XXX

Kas dan Setara Kas Akhir Periode XXX XXX

Jakarta,  31 Desember 2011

PLH Ketua Umum  o

2015

20142015

2015

2014
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PARTAI POLITIK XXX
LAPORAN AKTIVITAS KOMPARATIF
TAHUN 2011 DAN TAHUN 2010

Ref. Tahun 2011 Tahun 2010

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT

PENDAPATAN :
Iuran anggota (7) XXX

Sumbangan (8) XXX XXX

Pemerintah (9) XXX

Dana Kampanye (10)

Penerimaan Lainnya (12) XXX

Jumlah Penerimaan XXX

BEBAN :
Beban Manajemen dan Umum :
Beban pegawai XXX

Beban rumah tangga XXX

Beban publikasi & iklan XXX

Beban sewa XXX

Beban transport/BBM/Par/tol XXX

Beban penyusutan aktiva XXX

Beban listrik XXX

Beban telp/fax/voucher Hp XXX

Beban Alat tulis dan peralatan kantor XXX

Beban perlengkapan Kantor XXX

Beban Fotocopy XXX

Beban pemeliharaan XXX

Beban cetakan/majalah/koran XXX

Beban pelatihan XXX

Beban muswil/muker XXX

Beban rapat/konsumsi XXX

Beban umum lainnya XXX

Setor ke DPP XXX

Pinjaman pegawai XXX

Biaya bank XXX

Jumlah XXX

Beban subsidi XXX

Beban Program dan Kegiatan :
Bidang pembinaan kader XXX

Bidang Pemuliaan perempuan XXX

Bidang kepemudaan XXX

Bidang media XXX

Bidang Kebj. Publik XXX

Beban kegiatanDPW-DPD-DPC XXX

Beban kegiatan deputi, bidang dan Biro XXX
Beban kegiatan LPP XXX

Biaya pembuatan atribut XXX

Beban penghapusan piutang XXX

Beban penghapusan atribut XXX

Beban kegiatan lainnya XXX

XXX

Beban Kampanye XXX

Jumlah Beban XXX

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Terikat XXX

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT TEMPORER

PENERIMAAN 

Sumbangan Terikat Temporer XXX

PENGELUARAN

Beban Umum & Manajemen XXX

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Terikat XXX

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT PERMANEN

PENERIMAAN 

Sumbangan Terikat Permanen XXX

PENGELUARAN

Beban Umum & Manajemen XXX

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Permanen XXX

Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih XXX

Aktva Bersih Awal Periode Pelaporan XXX

Aktva Bersih Akhir Periode Pelaporan XXX

Jakarta,  31 Desember 2011

PLH Ketua Umum Bendahara Umum

2015

2015 2014

2014

PARTAI POLITIK XXX
LAPORAN AKTIVITAS KOMPARATIF
TAHUN 2011 DAN TAHUN 2010

Ref. Tahun 2011 Tahun 2010

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT

PENDAPATAN :
Iuran anggota (7) XXX

Sumbangan (8) XXX XXX

Pemerintah (9) XXX

Dana Kampanye (10)

Penerimaan Lainnya (12) XXX

Jumlah Penerimaan XXX

BEBAN :
Beban Manajemen dan Umum :
Beban pegawai XXX

Beban rumah tangga XXX

Beban publikasi & iklan XXX

Beban sewa XXX

Beban transport/BBM/Par/tol XXX

Beban penyusutan aktiva XXX

Beban listrik XXX

Beban telp/fax/voucher Hp XXX

Beban Alat tulis dan peralatan kantor XXX

Beban perlengkapan Kantor XXX

Beban Fotocopy XXX

Beban pemeliharaan XXX

Beban cetakan/majalah/koran XXX

Beban pelatihan XXX

Beban muswil/muker XXX

Beban rapat/konsumsi XXX

Beban umum lainnya XXX

Setor ke DPP XXX

Pinjaman pegawai XXX

Biaya bank XXX

Jumlah XXX

Beban subsidi XXX

Beban Program dan Kegiatan :
Bidang pembinaan kader XXX

Bidang Pemuliaan perempuan XXX

Bidang kepemudaan XXX

Bidang media XXX

Bidang Kebj. Publik XXX

Beban kegiatanDPW-DPD-DPC XXX

Beban kegiatan deputi, bidang dan Biro XXX
Beban kegiatan LPP XXX

Biaya pembuatan atribut XXX

Beban penghapusan piutang XXX

Beban penghapusan atribut XXX

Beban kegiatan lainnya XXX

XXX

Beban Kampanye XXX

Jumlah Beban XXX

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Terikat XXX

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT TEMPORER

PENERIMAAN 

Sumbangan Terikat Temporer XXX

PENGELUARAN

Beban Umum & Manajemen XXX

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Terikat XXX

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT PERMANEN

PENERIMAAN 

Sumbangan Terikat Permanen XXX

PENGELUARAN

Beban Umum & Manajemen XXX

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Permanen XXX

Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih XXX

Aktva Bersih Awal Periode Pelaporan XXX

Aktva Bersih Akhir Periode Pelaporan XXX

Jakarta,  31 Desember 2011

PLH Ketua Umum Bendahara Umum
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PARTAI POLITIK XXX
LAPORAN AKTIVITAS KOMPARATIF
TAHUN 2011 DAN TAHUN 2010

Ref. Tahun 2011 Tahun 2010

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT

PENDAPATAN :
Iuran anggota (7) XXX

Sumbangan (8) XXX XXX

Pemerintah (9) XXX

Dana Kampanye (10)

Penerimaan Lainnya (12) XXX

Jumlah Penerimaan XXX

BEBAN :
Beban Manajemen dan Umum :
Beban pegawai XXX

Beban rumah tangga XXX

Beban publikasi & iklan XXX

Beban sewa XXX

Beban transport/BBM/Par/tol XXX

Beban penyusutan aktiva XXX

Beban listrik XXX

Beban telp/fax/voucher Hp XXX

Beban Alat tulis dan peralatan kantor XXX

Beban perlengkapan Kantor XXX

Beban Fotocopy XXX

Beban pemeliharaan XXX

Beban cetakan/majalah/koran XXX

Beban pelatihan XXX

Beban muswil/muker XXX

Beban rapat/konsumsi XXX

Beban umum lainnya XXX

Setor ke DPP XXX

Pinjaman pegawai XXX

Biaya bank XXX

Jumlah XXX

Beban subsidi XXX

Beban Program dan Kegiatan :
Bidang pembinaan kader XXX

Bidang Pemuliaan perempuan XXX

Bidang kepemudaan XXX

Bidang media XXX

Bidang Kebj. Publik XXX

Beban kegiatanDPW-DPD-DPC XXX

Beban kegiatan deputi, bidang dan Biro XXX
Beban kegiatan LPP XXX

Biaya pembuatan atribut XXX

Beban penghapusan piutang XXX

Beban penghapusan atribut XXX

Beban kegiatan lainnya XXX

XXX

Beban Kampanye XXX

Jumlah Beban XXX

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Terikat XXX

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT TEMPORER

PENERIMAAN 

Sumbangan Terikat Temporer XXX

PENGELUARAN

Beban Umum & Manajemen XXX

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Terikat XXX

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT PERMANEN

PENERIMAAN 

Sumbangan Terikat Permanen XXX

PENGELUARAN

Beban Umum & Manajemen XXX

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Permanen XXX

Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih XXX

Aktva Bersih Awal Periode Pelaporan XXX

Aktva Bersih Akhir Periode Pelaporan XXX

Jakarta,  31 Desember 2011

PLH Ketua Umum Bendahara Umum

2015

PARTAI POLITIK XXX
LAPORAN AKTIVITAS KOMPARATIF
TAHUN 2011 DAN TAHUN 2010

Ref. Tahun 2011 Tahun 2010

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT

PENDAPATAN :
Iuran anggota (7) XXX

Sumbangan (8) XXX XXX

Pemerintah (9) XXX

Dana Kampanye (10)

Penerimaan Lainnya (12) XXX

Jumlah Penerimaan XXX

BEBAN :
Beban Manajemen dan Umum :
Beban pegawai XXX

Beban rumah tangga XXX

Beban publikasi & iklan XXX

Beban sewa XXX

Beban transport/BBM/Par/tol XXX

Beban penyusutan aktiva XXX

Beban listrik XXX

Beban telp/fax/voucher Hp XXX

Beban Alat tulis dan peralatan kantor XXX

Beban perlengkapan Kantor XXX

Beban Fotocopy XXX

Beban pemeliharaan XXX

Beban cetakan/majalah/koran XXX

Beban pelatihan XXX

Beban muswil/muker XXX

Beban rapat/konsumsi XXX

Beban umum lainnya XXX

Setor ke DPP XXX

Pinjaman pegawai XXX

Biaya bank XXX

Jumlah XXX

Beban subsidi XXX

Beban Program dan Kegiatan :
Bidang pembinaan kader XXX

Bidang Pemuliaan perempuan XXX

Bidang kepemudaan XXX

Bidang media XXX

Bidang Kebj. Publik XXX

Beban kegiatanDPW-DPD-DPC XXX

Beban kegiatan deputi, bidang dan Biro XXX
Beban kegiatan LPP XXX

Biaya pembuatan atribut XXX

Beban penghapusan piutang XXX

Beban penghapusan atribut XXX

Beban kegiatan lainnya XXX

XXX

Beban Kampanye XXX

Jumlah Beban XXX

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Terikat XXX

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT TEMPORER

PENERIMAAN 

Sumbangan Terikat Temporer XXX

PENGELUARAN

Beban Umum & Manajemen XXX

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Terikat XXX

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT PERMANEN

PENERIMAAN 

Sumbangan Terikat Permanen XXX

PENGELUARAN

Beban Umum & Manajemen XXX

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Permanen XXX

Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih XXX

Aktva Bersih Awal Periode Pelaporan XXX

Aktva Bersih Akhir Periode Pelaporan XXX

Jakarta,  31 Desember 2011

PLH Ketua Umum Bendahara Umum
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DEWAN PIMPINAN  WILAYAH

PARTAI POLITIK  XXX

LAPORAN POSISI KEUANGAN GABUNGAN

PER 31 DESEMBER 2015

KODE JUMLAH

ACCOUNT DPW DPD 
JAKBAR

DPD 
JAKPUS

DPD 
JAKSEL

DPD 
JAKTIM

DPD 
JAKUT GABUNGAN

AKTIVA

Aktiva Lancar

          Kas  dan Setara Kas

11.01.01 DR - Kas di bendahara - - - - - - -

11.01.02 DR - Kas di bank .......... - - - - - - -

11.01.03 DK - Kas di bendahara - - - - - - -

11.01.04 DK - Kas di bank .......... - - - - - - -

11.01.05 DS - Kas di bendahara - - - - - - -

11.02.01 DR - Setara Kas - - - - - - -

11.02.02 DK - Setara Kas - - - - - - -

11.02.03 DS - Setara Kas - - - - - - -

Jumlah kas dan setara kas - - - - - - -

          Uang muka kerja

11.10.01 Uang muka kerja panitia .......... - - - - - - -

11.10.19 Uang muka kerja lainnya - - - - - - -

Jumlah uang muka kerja - - - - - - -

Piutang

11.20.01 Piutang kegiatan - rutin - - - - - - -

11.20.02 Piutang kegiatan - kampanye - - - - - - -

11.20.03 Piutang kegiatan - sosial - - - - - - -

11.20.04 Piutang iuran anggota - - - - - - -

11.20.05 Piutang pegawai & fungsionaris - - - - - - -

11.20.06 Piutang hasil investasi - - - - - - -

11.20.19 Piutang lain-lain - - - - - - -

Jumlah piutang - - - - - - -

          Perlengkapan kantor

11.30.01 Perlengkapan kantor - - - - - - -

          Biaya dibayar dimuka

11.40.01 DR - Biaya dibayar dimuka - - - - - -

11.40.02 DK - Biaya dibayar dimuka - - - - - -

Jumlah biaya dibayar dimuka - - - - - - -

investasi lancar

3.01.001 Investasi dalam deposito - - - - - - -

3.02.001 Investasi lainnya - - - - - - -

Jumlah investasi lancar - - - - - - -

Jumlah aktiva lancar - - - - - - -

Aktiva Tak Lancar

      Investasi jangka panjang

12.01.01 Investasi jangka panjang - - - - - - -

peralatan, tanah & bangunan
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12.11.01 Tanah & bangunan - - - - - - -

12.11.02 Kendaraan - - - - - - -

12.11.03 Inventaris & peralatan - - - - - - -

12.11.09 Akumulasi penyusutan aktiva tetap - - - - - - -

Jumlah peralatan, tanah & bangunan - - - - - - -

Aktiva lain-lain

12.80.01 DR - Aktiva lain-lain - - - - - - -

12.80.02 DK - Aktiva lain-lain - - - - - - -

12.80.03 DS - Aktiva lain-lain - - - - - - -

Jumlah Aktiva lain-lain - - - - - - -

ABT - Rekening sementara aktiva

15.01.01 Rek. Sementara - Aktiva Dana Kampanye - - - - - - -

15.01.02 Rek. Sementara - Aktiva Dana Sosial - - - - - - -

Jumlah ABT - Rekening sementara aktiva - - - - - - -

Jumlah aktiva tak lancar - - - - - - -

Jumlah aktiva - - - - - - -

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH

Kewajiban

     Kewajiban jangka pendek

21.01.01 Hutang pihak ketiga - - - - - -

21.01.02 Penghasilan diterima dimuka - - - - - - -

21.01.03 Hutang pajak - - - - - - -

21.01.04 Hutang dana masbalah - - - - - - -

21.01.07 Bagian lancar dari hutang jangka panjang - - - - - - -

21.01.09 Hutang jangka pendek lainnya - - - - - - -

Jumlah kewajiban jangka pendek - - - - - - -

     Kewajiban jangka panjang

22.01.01 Hutang pihak ketiga - - - - - - -

22.01.09 Hutang jangka panjang lainnya - - - - - - -

Jumlah kewajiban jangka panjang - - - - - - -

     ABT - Rekening sementara kewajiban

25.01.01 Rek. Sementara - Kewajiban Dana Kampanye - - - - - - -

25.01.02 Rek. Sementara - Kewajiban Dana Sosial - - - - - - -

Jumlah ABT - Rekening sementara kewajiban - - - - - - -

Jumlah Kewajiban - - - - - - -

Aktiva Bersih

31.00.01 Aktiva bersih tahun lalu - - - - - - -

31.00.02 Aktiva bersih tahun berjalan - - - - - - -

31.00.03 Aktiva bersih tidak terikat - - - - - - -

31.00.04 Aktiva bersih terikat temporer - - - - - - -

31.00.05 Aktiva bersih terikat permanen - - - - - - -

Jumlah aktiva bersih - - - - - - -

Jumlah kewajiban dan aktiva bersih - - - - - - -

- - - - - - -

Bendahara
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DEWAN PIMPINAN WILAYAH

PARTAI XYZ

LAPORAN ARUS KAS GABUNGAN

PERIODE 31 DESEMBER 2015

URAIAN PERKIRAAN

JUMLAH ELIMINASI

DPW DPD 
JAKBAR

DPD 
JAKPUS

DPD 
JAKSEL

DPD 
JAKTIM

DPD 
JAKUT GABUNGAN Dr Cr

    Aliran Kas dari Aktivitas Operasi

Penerimaan Kas

Iuran anggota - - - - - - -

Bantuan perorangan - - - - - - - Rp -

Bantuan dari DPW - - - - - - - Rp - Rp -

Pemerintah - - - - - - - Rp -

Penjualan Atribut - - - - - - - Rp -

Penghasilan lain-lain - - - - - - - Rp -

Penghasilan Dana Kampanye - - - - - - - Rp -

Penghasilan terikat temporer lainnya - - - - - - - Rp -

Penghasilan terikat permanen - - - - - - - Rp -

Jumlah penerimaan kas dari aktifitas operasi - - - - - - - Rp -

Pengeluaran Kas

Beban manajemen dan umum - - - - - - - Rp -

Beban kegiatan dan program - - - - - - - Rp -

Kerugian lainnya - - - - - - - Rp -

Beban Kampanye - - - - - - - Rp -

Sumbangan / Subsidi - - - - - - - Rp - Rp -

Pinjaman - - - - - - - Rp -

Kegiatan insidentil - - - - - - - Rp -

Beban setoran ke DPP / DPW - - - - - - -

Pembayaran lainnya - - - - - - - Rp -

Pemenuhan pembatasan kegiatan lainnya - - - - - - - Rp -

Pemenuhan pembatasan waktu - - - - - - - Rp -

Beban kegiatan sosial-aktiva terikat permanen - - - - - - - Rp -

Beban & kerugian-aktiva terikat permanen lainnya - - - - - - - Rp -

Jumlah pengeluaran kas dan aktifitas operasi - - - - - - - Rp -

Kenaikan /(penurunan) kas dan aktifitas operasi - - - - - - - Rp -

Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

Penerimaan Kas

Penghasilan investasi rutin - - - - - - - Rp -

Penghasilan investasi - DK - - - - - - - Rp -

Penurunan nilai perlengkapan kantor - - - - - - - Rp -

Penjualan aktiva tetap - - - - - - - Rp -

Pencairan investasi dalam deposito - - - - - - - Rp -

Pelepasan investasi lainnya - - - - - - - Rp -

Pelepasan investasi jangka panjang - - - - - - - Rp -

Pelepasan aktiva lainnya - - - - - - - Rp -

Pelepasan Rek. Sementara - Aktiva Dana Kampanye - - - - - - - Rp -

Pelepasan Rek. Sementara - Aktiva Dana Sosial - - - - - - - Rp -

Jumlah penerimaan kas dari aktifitas investasi - - - - - - - Rp -



8786 87
Bab 3. Audit Laporan Keuangan Partai PolitikAudit Sektor Publik

Pengeluaran Kas

Perolehan aktiva tetap - - - - - - - Rp -

penempatan investasi dalam deposito - - - - - - - Rp -

Penempatan investasi lainnya - - - - - - - Rp -

Penempatan investasi jangka panjang - - - - - - - Rp -

Perolehan perlengkapan kantor - - - - - - - Rp -

Perolehan aktiva lain-lain (aktiva dana kampanye) - - - - - - - Rp -

Kerugian investasi - - - - - - - Rp -

Perolehan Rek. Sementara - Aktiva Dana Kampanye - - - - - - - Rp -

Perolehan Rek. Sementara - Aktiva Dana Sosial - - - - - - - Rp -

Jumlah pengeluaran kas dari aktifitas investasi - - - - - - - Rp -

Kenaikan /(penurunan) kas dan aktifitas investasi - - - - - - - Rp -

Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan

Penerimaan Kas

Penurunan nilai uang muka kerja - - - - - - - Rp -

Penurunan nilai piutang - - - - - - - Rp -

Penurunan nilai biaya dibayar dimuka - - - - - - - Rp -

Penerimaan kewajiban jangka pendek - - - - - - - Rp -

Penerimaan kewajiban jangka panjang - - - - - - - Rp -

Penurunan nilai Rek. Sementara - Kewajiban Dana Kampanye - - - - - - - Rp -

Penurunan nilai Rek. Sementara - Kewajiban Dana Sosial - - - - - - - Rp -

Jumlah penerimaan kas dari aktifitas pendanaan - - - - - - - Rp -

Pengeluaran Kas

Kenaikan nilai uang muka kerja - - - - - - - Rp -

Kenaikan nilai piutang - - - - - - - Rp -

Kenaikan nilai biaya dibayar dimuka - - - - - - - Rp -

Pengeluaran kewajiban jangka pendek - - - - - - - Rp -

Pengeluaran kewajiban jangka panjang - - - - - - - Rp -

Kenaikan nilai Rek. Sementara - Kewajiban Dana Kampanye - - - - - - - Rp -

Kenaikan nilai Rek. Sementara - Kewajiban Dana Sosial - - - - - - - Rp -

Jumlah pengeluaran kas dari aktifitas pendanaan - - - - - - - Rp -

Kenaikan /(penurunan) kas dari aktifitas pendanaan - - - - - - -

Kenaikan/(penurunan) kas keseluruhan - - - - - - - Rp -

Saldo kas awal - - - - - - - Rp -

Saldo kas akhir - - - - - - - Rp -

Bendahara
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DEWAN PIMPINAN WILAYAH

PARTAI XX

LAPORAN AKTIVITAS GABUNGAN

PERIODE 31 DESEMBER 2015

URAIAN PERKIRAAN

JUMLAH ELIMINASI

DPW DPD 
JAKBAR

DPD 
JAKPUS

DPD 
JAKSEL

DPD 
JAKTIM

DPD 
JAKUT GABUNGAN Dr Cr

Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat

Penerimaan & Penghasilan

Iuran anggota & infaq wajib anggota dewan

ABB - Iuran anggota dewan - - - - - - - X

ABB - Iuran & infaq anggota - - - - - - -

Sumbangan - - - - - - -

Penyetoran iuran anggota ke DPW - - - - - - -

Penyetoran iuran anggota ke DPP - - - - - - -

Jumlah Iuran anggota & infaq wajib anggota dewan - - - - - - -

Sumbangan & bantuan

ABB - Sumbangan perorangan - - - - - - -

ABB - Sumbangan perusahaan/badan - - - - - - -

ABB - Bantuan pemerintah - - - - - - -

ABB - Bantuan dari DPP/DPW - - - - - - - Eliminasi

Jumlah Sumbangan & bantuan - - - - - - - (eliminasi)

Penghasilan investasi

ABB - Bagi hasil bank syariah - - - - - - -

ABB - Hasil investasi lainnya - - - - - - -

Jumlah Penghasilan investasi - - - - - - -

Penghasilan lain-lain

ABB - Infaq acara deklarasi - - - - - - -

ABB - Kotak infaq & Galibu - - - - - - -

ABB - Royalti produk partai - - - - - - -

ABB - Infaq acara (Pelatihan Bendahara) - - - - - - -

ABB - Penghasilan lainnya - - - - - - -

Jumlah Penghasilan lain-lain - - - - - - -

Penghasilan Non Kas

ABB - Penghasilan Non Kas - - - - - - -

Jumlah Penerimaan & Penghasilan - - - - - - -

Aktiva bersih yang berakhir pembatasannya

Pemenuhan pembatasan kegiatan

ABB - Pemenuhan kegiatan kampanye - - - - - - -

ABB - Pemenuhan kegiatan muswil/musda - - - - - - -

ABB - Pemenuhan kegiatan lainnya - - - - - - -

Jumlah Pemenuhan pembatasan kegiatan - - - - - - -

Pemenuhan pembatasan  perolehan aktiva tetap

ABB - Pemenuhan perolehan aktiva - - - - - - -

Pemenuhan pembatasan waktu

ABB - Pemenuhan pembatasan waktu - - - - - - -

Jumlah aktiva bersih yang berakhir pembatasannya - - - - - - -
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Beban & Kerugian

Beban manajemen dan umum

Beban pegawai - - - - - - -

Beban rumah tangga - - - - - - -

Beban publikasi & iklan - - - - - - -

Beban sewa - - - - - - -

Beban transport/BBM/Par/Tol - - - - - - -

Beban Subsidi/Sumbangan - - - - - - -

Beban penyusutan aktiva - - - - - - - (eliminasi)

Beban listrik - - - - - - -

Beban tlp/fax/voucer Hp - - - - - - -

Beban Alat tulis dan peralatan kantor - - - - - - -

Beban perlengkapan kantor - - - - - - -

Beban FotoCopy - - - - - - -

Beban pemeliharaan - - - - - - -

Beban cetakan/majalah/koran - - - - - - -

Beban pelatihan - - - - - - -

Beban muswil/muker/musda/rakerda - - - - - - -

Beban rapat/konsumsi - - - - - - -

Beban umum lainnya - - - - - - -

Setor ke DPP/DPW - - - - - - (40.000.000) ######

Pinjaman pegawai - - - - - - -

Biaya bank - - - - - - -

Jumlah beban manajemen dam umum - - - - - - (40.000.000)

Beban kegiatan dan program

Bidang pembinaan kader - - - - - - -

Bidang pemuliaan perempuan - - - - - - -

Bidang kepemudaan - - - - - - -

Bidang media - - - - - - -

Bidang bapilu - - - - - - -

Bidang Ekuinbang kesra - - - - - - -

DSW - - - - - - -

Bidang Polhukam - - - - - - -

Bapeda - - - - - - -

Bidang Kebj. Publik - - - - - - -

Beban kegiatan DPW-DPD-DPC - - - - - - -

Beban kegiatan deputi, bidang dan Biro, Pelatiha - - - - - - -

Beban kegiatan LPP - - - - - - -

Beban dana operasional kampanye - - - - - - -

Biaya pembuatan atribut - - - - - - -

Beban penghapusan piutang - - - - - - -

Beban penghapusan atribut - - - - - - -

Beban kegiatan lainnya - - - - - - -

Jumlah beban kegiatan dan program - - - - - - -
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Kerugian

Kerugian investasi

Kerugian lainnya - - - - - - -

Jumlah kerugian - - - - - - -

Jumlah beban dan kerugian - - - - - - (40.000.000)

Jumlah perubahan aktiva bersih tidak terikat - - - - - - 40.000.000

Aktiva Bersih Terikat Temporer

Penghasilan terikat temporer

Penghasilan Dana Kampanye

ABT - Transfer dari dana Parpol - DK - - - - - - -

ABT - Sumbangan perorangan - DK - - - - - - -

ABT - Sumbangan perusahaan/badan - DK - - - - - - -

ABT - Bantuan pemerintah - DK - - - - - -

ABT - Penghasilan investasi - DK - - - - - - -

ABT - Penerimaan lainnya - DK - - - - - - -

Jumlah penghasilan dana kampanye - - - - - - -

Penghasilan terikat temporer lainnya

ABT - Penerimaan muswil & musda - - - - - - -

ABT - Penerimaan terikat temporer lainnya - - - - - - -

Jumlah penghasilan terikat temporer lainnya - - - - - - -

Penghasilan Non Kas

ABT - Penghasilan Non Kas - DK - - - - - - -

ABT - Penghasilan Non Kas lainnya - - - - - - -

Jumlah penghasilan Non Kas - - - - - - -

Jumlah penghasilan terikat temporer - - - - - - -

Aktiva bersih yang berakhir pembatasannya

Pemenuhan pembatasan kegiatan

Beban Kampanye

Pengeluaran Operasional

Beban gaji dan honor - - - - - - -

Beban perjalanan - - - - - - -

Beban iklan media cetak & elektronik - - - - - - -

Beban atribut kampanye - - - - - - -

Beban perlengkapan & peralatan - - - - - - -

Beban komunikasi - - - - - - -

Beban pengamanan - - - - - - -

Beban subsidi - - - - - - -

Beban operasional lainnya - - - - - - -

Pengeluaran Modal

Pengadaan aktiva - Dana kampanye - - - - - - -

Pengeluaran Lainnya

Kerugian akibat pelepasan/kerusakan asset - - - - - - -

Beban & kerugian lainnya - - - - - - -

Jumlah beban kampanye - - - - - - -

Pemenuhan kegiatan lainnya

Pemenuhan pembatasan Muswil/Musda - - - - - - -

Pemenuhan pembatasan kegiatan lainnya - - - - - - -

Jumlah pemenuhan pembatasan kegiatan - - - - - - -



9190 91
Bab 3. Audit Laporan Keuangan Partai PolitikAudit Sektor Publik

Pemenuhan pembatasan aktiva

Pemenuhan perolehan aktiva - - - - - - -

Pemenuhan pembatasan waktu

Pemenuhan pembatasan waktu - - - - - - -

Jumlah aktiva bersih yang berakhir pembatasannya - - - - - - -

Jumlah perubahan aktiva bersih terikat temporer - - - - - - -

Aktiva Bersih Terikat Permanen

Penghasilan terikat permanen

ABP - Sumbangan kegiatan sosial - - - - - - -

ABP - Sumbangan terikat permanen lainnya - - - - - - -

ABP - Penghasilan Non Kas - - - - - - -

Jumlah penghasilan terikat permanen - - - - - - -

Beban & kerugian

ABP - Beban kegiatan sosial - - - - - - -

ABP - Beban & dan kerugian lainnya - - - - - - -

Jumlah beban & kerugian - - - - - - -

Jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen - - - - - - -

Jumlah perubahan aktiva bersih - - - - - - 40.000.000

Aktiva Bersih Awal Periode Pelaporan - - - - - - -

Saldo Akhir Pelaporan - - - - - - 40.000.000

Bendahara

PERMASALAHAN POKOK DALAM AUDIT  PARTAI POLITIK 
Dasar Hukum Audit Partai Politik

 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA 
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA 
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :
a.  Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang 
Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan 
pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b.  Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 
tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Propinsi 
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/
atau undang-undang;
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c.  Bahwa Pasal 10 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, 
menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan/atau undang-undang;

d.  Bahwa ketentuan Pasal 83, Pasal 84, dan 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah KOMISI PEMILIHAN UMUM dan Wakil Kepala 
Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 
2008 mengatur mengenai dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah;

e.  Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta 
berdasarkan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, 
perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Audit Dana 
Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan 
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

2.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

4.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4633);

5.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801) ;

7.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
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8.  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

10.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan 
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah;

11.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan 
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota.

Memperhatikan : 
1.  Hasil curah pendapat antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan 

Umum Propinsi seluruh Indonesia tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober 2009;
2.  Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 November 2009;

Memutuskan :

Menetapkan : 
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN AUDIT 
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL 
KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 
KEPALA DAERAH.

Pasal 1
 Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya 
disebut Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye, adalah untuk lebih memudahkan kantor 
akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan dana kampanye pasangan calon serta 
Tim Kampanye.

Pasal 2
 Audit oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye pasangan calon Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon 
procedures).

Pasal 3
(1)  Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari 

sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/
Kota.
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(2)  Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kantor akuntan publik 
berpedoman pada :
a.  Panduan audit laporan dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh KPU 

bekerjasama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan anggota 
Ikatan Akuntan Indonesia.

b.  KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menambah prosedur sepanjang 
disetujui oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan KAP

Pasal 4
 Pedoman Audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan 
sistematika :
I.  UMUM.
II.  DEFINISI.
III.  LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB.
IV. PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN 

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE (LPPDK) BESERTA 
LAPORAN PENDUKUNG TERKAIT

V.  SISTEMATIKA PENYAJIAN PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE 
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH

VI.  PENUTUP. LAMPIRAN-LAMPIRAN.
Pasal 5

 Pedoman Audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah 
sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini.

Pasal 6
 Dengan berlakunya Peraturan ini, semua Keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/
Kota yang mengatur Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 
23 Februari 2010

KETUA,
Ttd.
PROF. DR. HA. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.
Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 07 Tahun 2010
Tanggal : 23 Februari 2010
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 PEDOMAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH 
DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DISUSUN BERDASARKAN PROSEDUR YANG 
DISEPAKATI ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN KANTOR AKUNTAN 
PUBLIK

I. UMUM
 Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan 
pelaporan dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(selanjutnya disebut “Pemilu”) oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (selanjutnya disebut “Pasangan Calon”) merupakan suatu hal yang penting dalam 
meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi 
dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye 
Pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut “UU 
No. 32”) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “KPU”) Nomor 06 
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya 
disebut “Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010.”) mensyaratkan dilakukannya audit oleh 
Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut “KAP”) yang ditunjuk oleh KPU Propinsi atau 
KPU Kabupaten/Kota atas Laporan Dana Kampanye Pemilu (selanjutnya disebut “LPPDK”) 
beserta laporan pendukung terkait, yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan tim 
kampanye terkait kepada KAP melalui KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Peraturan 
KPU No. 06 Tahun 2010 menegaskan bahwa audit atas LPPDK beserta laporan pendukung 
terkait yang dilakukan oleh KAP merupakan audit yang dilaksanakan dengan menggunakan 
bentuk perikatan prosedur yang disepakati. Dalam menanggapi kebutuhan tersebut, Institut 
Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) bersama KPU menerbitkan Pedoman Audit Laporan 
Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya 
disebut “Pedoman”), yang telah disusun berdasarkan kerangka hukum dan peraturan yang 
tercakup dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010. Pedoman 
ini hanya berlaku untuk audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait sehubungan 
dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum, Pedoman ini 
bertujuan untuk membantu KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye Pemilu dengan 
menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati agar tercipta konsistensi dan 
keseragaman dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

II.  DEFINISI
 Definisi-definisi yang diuraikan di bawah ini merupakan definisi yang tercantum dalam 
dan/atau bersumber dari UU No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010. Pemilihan Umum, 
selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya 
disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih 
kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah peserta Pemilu 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai 
politik dan/atau gabungan partai politik dan/atau calon perseorangan, yang telah memenuhi 
persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 
Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Gabungan partai politik adalah gabungan 
2 (dua) partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk 
mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi atau Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah peserta 
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh 
partai politik dan/atau gabungan partai politik dan/atau calon perseorangan, yang telah 
memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh KPU Propinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga 
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU adalah penyelenggara 
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKomisi Pemilihan Umum Propinsi dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Propinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang 
telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam 
memberikan jasa Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri 
Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.
 Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui 
oleh pemerintah. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi 
profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan 
oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye 
untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, 
dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada 
masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Propinsi untuk Pemilu Gubernur 
dan Wakil Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau 
Walikota dan Wakil Walikota. 
 Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon 
berkoordinasi dengan partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul, yang bertugas 
menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye 
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serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk 
pada tingkat propinsi selanjutnya disebut TKP, tingkat kabupaten/kota selanjutnya disebut 
TKK, dan tingkat kecamatan selanjutnya disebut TKKC. Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil 
Gubernur, tim kampanye tingkat propinsi (selanjutnya disebut “TKP”) adalah tim yang 
dibentuk oleh Pasangan Calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye 
dan membantu penyelenggaraan kampanye, serta bertanggungjawab atas pelaksanaan 
teknis penyelenggaraan kampanye. TKP dapat membentuk tim kampanye kabupaten/
kota (selanjutnya disebut “TKK”). Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota 
dan Wakil Walikota, tim kampanye tingkat kabupaten/kota (selanjutnya disebut “TKK”) 
adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan 
tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye, serta bertanggungjawab 
atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. TKK dapat membentuk tim kampanye 
tim kampanye tingkat kecamatan (selanjutnya disebut “TKKC”).
 Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang 
menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 
yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang 
mempunyai perwakilan di propinsi dan/atau kabupaten/kota. Laporan penerimaan dan 
penggunaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya 
disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim 
kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 
ayat (1) Undang-Undang dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh 
KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang.
 LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) adalah LPPDK (beserta laporan pendukung 
terkait) yang menyajikan informasi dana kampanye di tingkat propinsi, tingkat kabupaten/
kota, dan/atau tingkat kecamatan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan KPU No. 06 
Tahun 2010, LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) terdiri dari :
a.  Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye.
b.  LPPDK sesuai dengan tingkatannya (propinsi dan kabupaten/kota atau Kabupaten/ kota 

dan kecamatan), yang didukung oleh Laporan Penerimaan Dana Kampanye (selanjutnya 
disebut “LDK Penerimaan”), Laporan Penggunaan Dana Kampanye (selanjutnya 
disebut “LDK Penggunaan”), dan Daftar Saldo Dana Kampanye (selanjutnya disebut 
“Daftar Saldo Akhir”).

c.  LDK Penerimaan, yang terdiri dari:
1) LDK Penerimaan Awal;
2) LDK Penerimaan I; dan
3) LDK Penerimaan II.
Masing-masing sesuai dengan tingkatannya (propinsi dan kabupaten/kota atau 
kabupaten/kota dan kecamatan).

d.  LDK Penggunaan sesuai dengan tingkatannya (propinsi dan kabupaten/kota atau 
kabupaten/kota dan kecamatan).

e.  Daftar Saldo Akhir sesuai dengan tingkatannya (propinsi dan kabupaten/kota atau 
kabupaten/kota dan kecamatan).
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 LDK Penerimaan adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan 
dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana (pasangan calon, partai politik, 
sumbangan perseorangan, sumbangan badan hukum swasta, dan lainnya) dan bentuk dana 
(uang, barang, jasa, atau lainnya). Dana yang berasal dari sumbangan perseorangan dan 
sumbangan badan hukum swasta disebut sumbangan dari pihak lain.
 LDK Penerimaan Awal adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi 
penerimaan dana kampanye yang nilainya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu 
rupiah) menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup periode sampai 
dengan satu hari sebelum dimulainya masa kampanye.
 LDK Penerimaan I adalah adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi 
penerimaan dana kampanye yang nilainya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu 
rupiah) menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup periode yang 
dimulai sejak masa kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
 LDK Penerimaan II adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi 
penerimaan dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang 
mencakup periode yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan calon sampai dengan 
1 (satu) hari sesudah kampanye berakhir. LDK Penggunaan adalah laporan dana kampanye 
yang menyajikan transaksi penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan 
dana (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan dana (kas dan bukan kas), 
disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling 
lama 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak 
mengikat meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Penerimaan 
dana kampanye pasangan calon yang berasal dari suami dan/atau isteri, keluarga, pengurus 
atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, 
dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan. Batasan jumlah maksimum 
penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) adalah sebagai berikut :
a.  Untuk penyumbang pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari 

Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
b.  Untuk penyumbang pihak lain badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihidari 

Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Penerimaan dana kampanye 
Pemilu dari Pasangan Calon dan partai politik atau gabungan partai politik bukan 
merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut di atas.
Sumbangan yang dilarang adalah sumbangan yang berasal dari : (i) pihak asing; (ii) 
penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, dan (iii) pemerintah, 
badan usaha milik negara (selanjutnya disebut “BUMN”), dan badan usaha milik 
daerah (selanjutnya disebut “BUMD”).
Pihak asing meliputi : (i) negara asing, (ii) lembaga swasta asing, termasuk perusahaan 
swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, (iii) 
lembaga swadaya masyarakat asing, dan (iv) warga negara asing. Penyumbang yang 
tidak benar atau tidak jelas identitasnya meliputi : (i) penyumbang yang menggunakan 
identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas 
tersebut, (ii) penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki 
kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana 
kampanye, dan (iii) penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti yang 
diatur dalam Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010.
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III. LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB
 Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Pemilu Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seperti yang diuraikan dalam Bagian IV dari Pedoman 
ini, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan 
KPU No. 06 Tahun 2010 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati 
berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, “Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang 
Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan“ (Pernyataan Standar 
Auditing No. 51) (selanjutnya disebut “SA Seksi 622“) yang ditetapkan oleh IAPI. Prosedur-
prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh KPU. Perikatan ini bukan merupakan 
perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, 
dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian 
LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab 
atas kecukupan dari prosedur yang disepakati, seperti yang tercantum dalam Bagian IV dari 
pedoman ini, berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan 
pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP 
hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan hasil pelaksanaan 
prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku.
 Tanggung jawab KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah mendapatkan LPPDK 
beserta laporan pendukung terkait dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait serta 
menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk. Prosedur yang disepakati yang diuraikan 
dalam Pedoman ini merupakan prosedur minimum bagi KAP dalam melaksanakan audit 
atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. KAP diperbolehkan untuk menambahkan 
prosedur yang disepakati lainnya yang dianggap perlu berdasarkan kondisi perikatan di 
lapangan selama prosedur tambahan tersebut disepakati antara KPU dengan KAP yang 
bersangkutan dengan berpedoman pada standar profesi, serta ketentuan hukum dan 
peraturan yang berlaku.
Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :
 Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya 
(propinsi dan kabupaten/kota atau kabupaten/kota kecamatan) dari KPU Propinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota. Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda 
Terima Penyerahan LPPDK. Contoh Tanda Terima Penyerahan LPPDK disajikan dalam 
Lampiran A dari Pedoman ini.
a.  Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. 

Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait 
diberikan langsung oleh TKP, TKK, atau TKKC kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU 
Propinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

b.  Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait 
yang menegaskan tanggung jawab Pasangan Calon dan tim kampanye tersebut atas 
penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku. Contoh surat representasi tersebut disajikan dalam Lampiran B dari 
Pedoman ini.

c. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU Propinsi, atau 
KPU Kabupaten/Kota. Contoh laporan KAP atas penerapan prosedur yang disepakati 
atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait disajikan dalam Lampiran C dari 
Pedoman ini.
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IV. PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LPPDK BESERTA 
LAPORAN PENDUKUNG TERKAIT.

A. UMUM
A1.  Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Propinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam Tanda Terima
 Penyerahan LPPDK. Contoh Tanda Terima Penyerahan LPPDK disajikan dalam
 Lampiran A Pedoman ini.
A2. Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait terhadap periode 

pencatatan dan pelaporan yang dicakup oleh LPPDK beserta laporan pendukung 
terkait, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum 
dalam Bagian III dari Pedoman ini.

B.  RKDK
B1.  Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dalam pembukaan 

RKDK di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan 
prosedur di bawah ini :
a.  Cocokkan tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 

RKDK dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan 
sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU 
Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

b. Tentukan kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan 
nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran 
dengan nama Pasangan Calon dan/atau tim kampanye terkait.

c.  Tentukan minimum 30 transaksi yang tercantum dalam RKDK secara acak 
sebagai sampel, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) transaksi penerimaan 
dan penggunaan dana kampanye, dan (ii) seluruh periode yang tercakup 
dalam RKDK.

d.  Tentukan kelengkapan dan kesesuaian pencatatan transaksi penerimaan dan 
penggunaan dana kampanye Pemilu dengan cara menelusuri transaksi yang 
menjadi sampel pada poin c di atas ke LDK Penerimaan dan LDK Penggunaan 
untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut.
Catatan :
Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan penggunaan 
dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam RKDK kurang dari 30 
transaksi, maka pengujian kelengkapan pencatatan dilakukan untuk 
seluruh transaksi tersebut.

C.  LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II
C1. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) 

dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK 
Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II dengan cara melakukan perhitungan 
kembali.

C2. Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk 
dana antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan 
I, dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika 
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terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur 
yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada 
Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti 
yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang 
relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

C.3  Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, 
barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan 
yang berlaku. Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan sumbangan, sajikan 
dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi dana dan identitas terkait, 
serta jumlah dana yang diberikan.
Catatan :
Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan 
secara akumulatif (dan bukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, 
maka LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II wajib 
direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanye terkait berdasarkan nama 
pemberi dana.

C4. Periksa transaksi penerimaan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan 
yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi 
pelanggaran dari ketentuan tersebut, tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim 
kampanye terkait terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan 
yang dilarang tersebut kepada KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan 
cara memeriksa bukti lapor kepada KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dan 
bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”), yaitu paling 
lambat 14 hari setelah berakhirnya masa kampanye.

C5. Tentukan ketaatan pencatatan Atas transaksi penerimaan yang tercantum dalam 
LDK Penerimaan II dengan cara memilih minimum 100 transaksi secara acak, 
tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK 
Penerimaan, (ii) klasifikasi penerimaan, (iii) sebaran geografis pemberi dana, dan 
jika relevan, (iv) pemberian dana dari propinsi ke kabupaten/kota atau pemberian 
dana dari kabupaten/kota ke kecamatan.
Catatan :
Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu 
yang tercantum dalam LDK Penerimaan kurang dari 100 transaksi, maka 
pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

C6.  Atas sampel yang dipilih pada paragraf C5 sebelumnya, lakukan prosedur dibawah 
ini :
a.  Bandingkan nama, No. identitas, dan alamat pemberi dana yang tercantum 

dalam LDK Penerimaan dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut. 
Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang 
masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas 
badan hukum swasta dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi 
NPWP. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP berlaku untuk penyumbang 
perseorangan yang nilai sumbangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh 
juta rupiah) atau lebih.
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b.  Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan: (i) 
keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, dan (iii) 
keakurasian pengukuran dan penilaian.

c.  Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan 
hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi 
sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): (i)tanggal transaksi, (ii) No. 
referensi transaksi (jika ada), (iii) nama, No. identitas, alamat, NPWP, dan No. 
telepon pemberi dana, (iv) klasifikasi pemberi dana, (v) bentuk dana, dan (vi) 
jumlah dana.

d.  Telusuri transaksi penerimaan tersebut ke RKDK untuk menentukan 
kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dana kampanye dalam RKDK.

C7.  Atas sampel yang dipilih pada paragraf C5 sebelumnya, tentukan 30 transaksi 
secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) seluruh periode yang tercakup 
dalam LDK Penerimaan, (ii) klasifikasi penerimaan, (iii) sebaran geografis pemberi 
dana, dan jika relevan, (iv) pemberian dana dari propinsi ke kabupaten/kota atau 
pemberian dana dari kabupaten/kota ke kecamatan. Atas 30 sampel tersebut, 
lakukan prosedur di bawah ini :
a. Kirim konfirmasi positif untuk mengkonfirmasikan keberadaan dan 

keakurasian sumbangan. Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung 
oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk 
mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.

b.  Lakukan wawancara dengan pemberi dana melalui telepon untuk menentukan 
keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, serta tanyakan dan 
dokumentasikan informasi di bawah ini dalam kertas kerja :
1)  Identitas pemberi dana;
2)  Kebenaran pemberi dana sebagai penyumbang dan besaran sumbangan;
3)  Jika pemberi dana ternyata tidak memberikan sumbangan, tanyakan 

jika pemberi dana mengetahui atau memberikan izin kepada pihak lain 
untuk menggunakan identitasnya sebagai penyumbang;

4)  Menanyakan sumber dana yang digunakan untuk memberikan 
sumbangan dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh KAP untuk 
memberikan informasi mengenai kewajaran atau kepatutan pemberi 
dana dalam pemberian sumbangan tersebut;

5)  Mendapatkan representasi secara lisan dari pemberi dana bahwa 
sumbangan yang diberikan bukan merupakan sumbangan yang dilarang 
menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c.  Lakukan kunjungan terhadap pemberi dana sebesar 50% dari jumlah sampel 
tersebut di atas dengan didampingi oleh perwakilan tim kampanye untuk 
menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, yang 
dipilih secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) klasifikasi pemberi 
dana dan (ii) sebaran geografis pemberi dana. Lakukan wawancara mengenai 
informasi yang disebutkan dalam paragraph di atas dan dokumentasikan 
hasil wawancara tersebut dalam kertas kerja. KAP dapat menentukan jumlah 
sampel yang dikunjungi selain 50% dari jumlah sampel sepanjang disetujui 
oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
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d. Terhadap penyumbang dana yang dilakukan kunjungan, dapatkan surat 
pernyataan yang berisi bahwa (i) Sumbangan dalam bentuk barang, uang 
atau jasa yang diberikan merupakan hak milik penyumbang dan atas asset 
tersebut telah dikenakan pajak penghasilan dan dilaporkan dalam SPT bagi 
yang mempunyai NPWP, (ii) Dana milik penyumbang dana diperoleh secara 
sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak termasuk 
dana yang dilarang sesuai undang-undang pilkada.

e.  Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil penelusuran ke bukti 
pendukung, konfirmasi, wawancara melalui telepon, dan kunjungan tersebut 
di atas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penerimaan. Jika terdapat 
perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang 
relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada 
Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti 
terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang 
relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

f.  Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan 
kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang 
berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima.

D.  Penggunaan Dana Kampanye
D1. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) 

dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan cara 
melakukan perhitungan kembali.

D2. Bandingkan jumlah penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan 
(operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan (kas dan bukan kas) antara 
nilai yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan nilai yang tercantum dalam 
LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan 
prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut 
kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas 
bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya 
yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

D3. Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penggunaan dalam LDK Penggunaan 
dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam LDK 
Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) seluruh periode 
yang tercakup dalam LDK Penggunaan dan (ii) klasifikasi penggunaan.
Catatan :
Jika jumlah keseluruhan transaksi penggunaan dana kampanye Pemilu yang 
tercantum dalam LDK Penggunaan kurang dari 30 transaksi, maka pengujian 
dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

D4. Atas sampel yang dipilih pada paragraf sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini:
a.  Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan: (i) 

keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi penggunaan dan bentuk dana, dan (iii) 
keakurasian pengukuran dan penilaian.
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b.  Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan 
hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi 
sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): (i)tanggal transaksi, (ii) No. 
referensi transaksi (jika ada), (iii) keterangan transaksi atau aktivitas, (iv) 
bentuk dana, (v) klasifikasi penggunaan, dan (vi) jumlah penggunaan.

c.  Telusuri transaksi penggunaan tersebut ke RKDK untuk menentukan 
kelengkapan pencatatan transaksi penggunaan dana kampanye dalam RKDK.

d.  Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil prosedur tersebut di 
atas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penggunaan. Jika terdapat 
perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang 
relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada 
Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti 
terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang 
relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

e.  Untuk penggunaan dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan 
nilai penggunaan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang 
bersangkutan ketika penggunaan terjadi.

E.  Saldo Akhir Dana Kampanye
E1.  Untuk saldo akhir dana kampanye berupa kas, cocokkan saldo tersebut antara 

informasi yang tercantum dalam LPPDK dengan informasi yang tercantum dalam 
RKDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan 
prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut 
kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas 
bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya 
yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

E2.  Untuk saldo akhir dana kampanye dalam bentuk bukan kas, lakukan prosedur di 
bawah ini :
a.  Untuk barang modal, telurusi bukti kepemilikannya dan lakukan inspeksi atas 

keberadaan fisiknya.
b.  Untuk saldo akhir dalam bentuk bukan kas selain barang modal, lakukan 

inspeksi atas keberadaan fisiknya (jika dipandang perlu).

F. Surat Representasi Pasangan Calon dan Tim Kampanye Terkait
F1.  Dapatkan surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait 

sehubungan dengan LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Surat representasi 
tersebut berbeda dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan 
Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. Contoh surat representasi tersebut 
disajikan sebagai Lampiran B dari Pedoman ini.

F2.  Sesuai dengan standar profesi yang berlaku, penolakan penyerahan surat 
representasi oleh Pasangan Calon dan tim kampanye terkait kepada KAP 
dipandang merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan perikatan prosedur yang 
disepakati, dan oleh karena itu, KAP dapat melakukan salah satu dari tindakan-
tindakan sebagai berikut : (i) mengungkapkan hal tersebut dalam laporannya, atau 
(ii) mengundurkan diri dari perikatan.
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V.  SISTEMATIKA PENYAJIAN PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE 
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

 Sistematika penyajian pelaporan hasil audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah, seperti yang tercantum dalam Lampiran C dari Pedoman ini, adalah 
sebagai berikut :
a.  Laporan akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati.
b.  Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan.
c.  Prosedur dan Temuan/Hasil dari Prosedur.
d.  Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
e. Gambaran Umum Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

VI.  PENUTUP
 Dengan dikeluarkannya Pedoman ini, besar harapan IAPI dan KPU agar Pedoman ini 
dapat memberikan manfaat bagi KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye Pemilu 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar tercipta konsistensi dankeseragaman dalam 
pelaksanaan dan pelaporannya.

LAMPIRAN A
TANDA TERIMA PENYERAHAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah …………………………………..
Beserta
Tim Kampanye
 Telah diterima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan 
Umum Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Tim Kampanye terkait 
dari KPU Propinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota*) sebagai berikut :

Hari, tanggal, dan jam :
Tempat :
dengan rincian sebagai berikut :
NO.
NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ADA/TIDAK ADA KETERANGAN
1 2 3 4

1.  Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana 
Kampanye (“LPPDK”).

2.  LPPDK tingkat propinsi atau kabupaten/kota (rekapitulasi propinsi dan kabupaten/
kota atau Kabupaten/Kota dan Kecamatan)

3.  Laporan Penerimaan Dana Kampanye Awal (”LDK Penerimaan Awal”) tingkat propinsi 
atau kabupaten/ kota (rekapitulasi dari tingkat propinsi dan kabupaten/kota atau 
kabupaten/kota dan kecamatan)
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4.  Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap I (”LDK Penerimaan I”) tingkat propinsi 
atau kabupaten/ kota (rekapitulasi dari tingkat propinsi dan kabupaten/kota atau 
kabupaten/kota dan kecamatan)

5.  Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap II (”LDK Penerimaan II”) tingkat propinsi 
atau kabupaten/ kota (rekapitulasi dari propinsi dan kabupaten/kota atau kabupaten/
kota dan kecamatan).

6.  Laporan Penggunaan Dana Kampanye (”LDK Penggunaan”) tingkat propinsi atau 
kabupaten/kota (rekapitulasi dari tingkat propinsi dan kabupaten/ kota atau kabupaten/
kota dan kecamatan)

7.  Daftar …
CONTOH 
NO.
NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM
ADA/TIDAK
ADA
KETERANGAN
1 2 3 4
 Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye tingkat propinsi atau kabupaten/kota 
(rekapitulasi dari tingkat propinsi dan kabupaten/kota atau kabupaten/kota dan 
kecamatan)
Yang menyerahkan :
Yang menerima :
Nama dan tanda tangan
KPU Propinsi/KPU
Kabupaten/KPU Kota*)
Nama dan tanda tangan
KAP
LAMPIRAN B
[Tempat], [tanggal, sama dengan tanggal laporan akuntan independen]
Kepada Yth.
[Nama dan alamat KAP]
Surat Representasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta
Tim Kampanye

Dengan hormat,
 Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan audit yang Saudara lakukan 
dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan 
dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah beserta laporan pendukung terkait (selanjutnya secara kolektif disebut “LPPDK”) 
yang disusun oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [sebutkan 
nama pasangan calon] beserta Tim Kampanye Propinsi …………/Kabupaten…………/ 
Kota …….... *).
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 Sehubungan dengan hal tersebut, kami menegaskan kepada Saudara, berdasarkan 
keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, representasi berikut di bawah ini :
1.  Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan 

pelaporan LPPDK.
2.  LPPDK telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan 

hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku.
3.  Seluruh saldo awal, transaksi penerimaan, transaksi penggunaan, dan saldo akhir dana 

kampanye, seperti yang tercantum dalam LPPDK, telah dicatat dan dilaporkan dengan 
lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang sah dan otentik.

4.  Rekening Khusus Dana Kampanye (“RKDK” yang kami buka dan daftarkan kepada KPU 
Propinsi…………/KPU Kabupaten…………/KPU Kota…………*) telah ditempatkan 
pada bank yang telah memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

5.  Nila wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye 
dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDK dengan menggunakan harga 
pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau 
ketika penggunaan terjadi.

6.  Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye yang tercantum dalam LPPDK bukan 
merupakan sumbangan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, serta 
ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. [Jika terdapat sumbangan yang dilarang, 
maka representasi dalam angka ini diubah menjadi : Seluruh transaksi penerimaan 
dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK bukan merupakan sumbangn 
yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan 
peraturan yang berlaku, kecuali untuk sumbangan yang tercantum dalam Lampiran 
1 dari Surat Representasi ini. Atas sumbangan yang dilarang tersebut, kami telah 
menyetorkannya kepada Kas Negara.]
CONTOH
- 2 -

7.  Seluruh transaksi penggunaan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK 
bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-
undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk politik uang 
(money politics).

8.  Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan transaksi penerimaan dan 
penggunaan dana kampanye telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

9.  Kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan LPPDK, yang telah kami susun dan 
laporkan kepada KPU Propinsi………/KPU Kabupaten………/KPU Kota………*), 
kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya 
hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang telah kami laporkan dalam LPPDK.

10.  [Hal-hal lain yang dianggap perlu dan relevan oleh KAP untuk dicantumkan dalam 
surat representasi ini].
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
…………………………………………………
[Nama dan tanga tangan Calon Kepala Daerah]
…………………………………………………
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[Nama dan tanga tangan Calon Wakil Kepala Daerah]
Tim Kampanye
…………………………………………………
[Nama dan tanga tangan Ketua]
…………………………………………………
[Nama dan tanga tangan bendahara]
Catatan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
Materai
Rp. 6.000

LAMPIRAN C
LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG 
DISEPAKATI TERHADAP LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA 
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 
DAERAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 
SERTA TIM KAMPANYE ……………………………………..............
[sebutkan nama pasangan calon serta tim kampanye terkait sesuai tingkatan wilayahnya]
CONTOH
LAMPIRAN C
DAFTAR ISI
Halaman
Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati
.....................................................................................………………..……….
Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan 
…………………………………………………… ……...............................
Prosedur dan Temuan/Hasil dari Prosedur 
.........………………………………………………….……..........................
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye
.........................................................……………………………….......……..
Gambaran Umum Pasangan Calon dan Tim Kampanye
........................................................………………………………........……..
CONTOH
LAMPIRAN C
LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG 
DISEPAKATI
 Ketua Komisi Pemilihan Umum [sesuaikan menurut tingkatannya] Kami telah 
melaksanakan prosedur yang disepakati yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan 
Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta 
laporan pendukung terkait (selanjutnya secara kolektif disebut “LPPDK”) dari Pasangan 
Calon [sebutkan nama Pasangan Calon] dan Tim Kampanye [sebutkan tingkatan beserta 
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wilayahnya], seperti yang diuraikan dalam Lampiran [x] dari laporan ini. Prosedur tersebut 
telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “KPU”), yang bertujuan 
untuk membantu KPU [sesuaikan menurut tingkatannya] dalam memahami dan memantau 
ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Pasangan Calon dan Tim 
Kampanyenya seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, serta ketentuan hukum 
dan peraturan yang berlaku.
 Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing 
yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Kecukupan dari prosedur 
yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota. 
Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur 
yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Bagian Prosedur dan Temuan/Hasil dari 
Prosedur, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya. Kami tidak ditugasi dan 
tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI 
dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun 
efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak 
menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur 
tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan 
kepada KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota [sesuaikan menurut tingkatannya]. Laporan ini 
hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota [sesuaikan 
menurut tingkatannya] dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak pihak yang 
tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan 
prosedur untuk tujuan mereka. Kami tidak mempunyai kewajiban untuk memutakhirkan 
laporan kami setelah tanggal laporan ini.

[Nama KAP]
[Nama Rekan]
[No. Izin Rekan]
[Tanggal]

CONTOH
LAMPIRAN C
LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB PERIKATAN
 Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Pemilu Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seperti yang diuraikan dalam laporan akuntan independen, 
telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah 
terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010 dengan 
menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing 
Seksi 622, “Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau 
Pos Suatu Laporan Keuangan“ (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut 
“SA Seksi 622“) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI“). Prosedur-
prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh KPU. Perikatan ini bukan merupakan 
perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, 
dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian 
LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung 
jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati berada pada KPU (sebagai pihak 
yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan 
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penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur 
yang disepakati dan pelaporan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan 
standar profesi yang berlaku. Tanggung jawab KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 
adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Pasangan Calon dan 
tim kampanye terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk.
Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :
1.  Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya 

(propinsi atau kabupaten/kota) dari KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. 
Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda Terima 
Penyerahan LPPDK.

2.  Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. 
Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait 
diberikan langsung oleh TKP atau TKK kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU Propinsi 
atau KPU Kabupaten/Kota.

3.  Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait 
yang menegaskan tanggung jawab Pasangan Calon dan tim kampanye tersebut atas 
penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku.

4.  Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU Propinsi atau 
KPU Kabupaten/Kota.

CONTOH
LAMPIRAN C
PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN 
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1.  Prosedur C2

 Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk 
dana antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, 
dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat 
perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, 
seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan 
tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan 
penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan 
alasan terjadinya perbedaan tersebut.
Temuan/Hasil dari Prosedur
[Jelaskan secara terperinci temuan/hasil dari prosedur yang telah dilaksanakan]

2.  Prosedur C3
 Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, 
barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang 
berlaku. Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan sumbangan, sajikan dalam bentuk 
daftar yang mencakup nama pemberi dana dan identitas terkait, serta jumlah dana yang 
diberikan.
Temuan/Hasil dari Prosedur
[Jelaskan secara terperinci temuan/hasil dari prosedur yang telah dilaksanakan]
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3.  Dan seterusnya.
CONTOH
LAMPIRAN C
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
[Pada bagian ini dilampirkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait]
CONTOH
LAMPIRAN C
GAMBARAN UMUM PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE
[Dalam bagian ini uraikan informasi mengenai Pasangan Calon dan Tim Kampanye 
yang relevan]
CONTOH

TUJUAN AUDIT PARTAI POLITIK :
 Melihat dari karakteristik organisasi Partai Politik yang sangat berbeda dengan 
organisasi publik lainnya, maka prosedur audit laporan keuangannya tentu berbeda 
penekanannya. Keberadaan Partai politik sangat bergantung pada konstituennya, oleh 
karena itu kepercayaan dari konstituen sangat diperlukan, jika partai politik tidak dapat 
menjaga akuntabilitasnya, maka akan ditinggalkan oleh konstituennya. Kampanye Partai 
Politik untuk membentuk opini publik sudah pasti membutuhkan dana besar, sehingga 
segala sesuatu yang menyangkut penggunaan dana tersebut menimbulkan kerawanan, 
misalnya kolusi, korupsi dan rawan konflik.
 Penekanan audit laporan keuangan partai politik bukan pada penggunaan dananya, 
tetapi lebih pada dari mana sumber dana tersebut diperoleh, apakah sudah memenuhi 
ketentuan undang-undang. Jika dilihat dari sudut pengeluaran, partai politik sudah sangat 
jelas sekali pengeluaran yang dapat dilakukan jenisnya sudah diatur, pengeluaran didukung 
oleh bukti yang kompeten dan sesuai program kerja dan anggaran. Berbeda dengan 
penerimaan, walaupun sudah diatur oleh KPU besarnya penerimaan yang dikategorikan 
sebagai penerimaan, justru disinilah celah banyak terjadi kecurangan. Para pengurus 
partai berusaha menyiasati agar penerimaan bisa diatur sesuai undang-undang, padahal 
sumber sesungguhnya penerimaan tersebut adalah hasil dari manipulasi sejumlah proyek 
pemerintah yang didanai dari masyarakat, hal inilah yang banyak terjadi pada partai politik 
saat ini. Selain hal tersebut, kecenderungan saat ini adalah bagaimana para pengurus partai 
politik dapat dipromosikan untuk duduk di parlemen dengan sebanyak banyaknya berhasil 
dalam fund raising, pada akhirnya sangat merugikan masyarakat.
 Kekhawatiran lain dari publik adalah penggunaan dana APBN untuk kepentingan 
partai politik tertentu, sehingga peraturan yang jelas sangat diperlukan dalam kampanye, hal 
ini untuk membangun sistem akuntabilitas publik untuk menciptakan good politikal party 
governance. 
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DATA YANG DIBUTUHKAN DALAM AUDIT LAPORAN KEUANGAN PARTAI 
POLITIK 
a. Laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, 

Perubahan Aktiva Bersih, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
b. Trial Balance, General Ledger semua perkiraan dalam Laporan Keuangan Partai Politik;
c. Data pendukung seperti Rekap penerimaan sumbangan baik perorangan maupun 

badan usaha;
d. Rekening Koran dana kampanye dan rekening lainnya;
e. Sistem dan prosedur yang berlaku dalam partai politik untuk aktivitas penggunaan 

dana;
f. Perjanjian atau MOU dengan pihak-pihak terkait dalam rangka perolehan dana dan 

penggunaannya;
g. Laporan kegiatan kampanye beserta lampirannya;
h. Bukti/voucher penerimaan dan pengeluaran kas/bank;
i. Rincian aktiva tetap disertai bukti kepemilikan aktiva tetap partai;
j. Program kerja disertai anggaran partai politik baik jangka panjang maupun jangka 

pendek;
k. Akte pendirian partai politik disertai dokumen pendirian lainnya;
l. Struktur organisasi dan data pengurus partai, serta keanggotaan partai politik;
 Pentingnya menciptakan good political party governance, menyebabkan tujuan audit 
laporan keuangan partai politik sebagai berikut :
Tujuan Umum: 
 Apakah Laporan Keuangan partai politk telah disajikan secara wajar sesuai standar 
akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
Tujuan Spesifik:
1. Untuk memperoleh keyakinan bahwa Sistem Pengendalian Intern partai politik 

memadai;
2. Untuk memastikan bahwa perolehan dana kampanye, pengakuan serta pencatatannya 

telah sesuai SAK dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia;
3. Untuk memastikan bahwa penggunaan dana kampanye telah sesuai prosedur dan 

disertai bukti-bukti yang kompeten;
4. Untuk memperoleh keyakinan bahwa pengklasifikasian perkiraan dalam laporan 

keuangan partai politik sesuai SAK;
5. Untuk memperoleh keyakinan bahwa semua harta milik partai politik pertanggal neraca 

ada, dan benar-benar milik partai politik tersebut serta tidak disajikan overstated; semua 
aktiva tetap milik parpol memiliki bukti kepemilikan yang akurat.

6. Untuk memperoleh kepastian bahwa kewajiban partai telah disajikan tidak understated;
7. Untuk meyakinkan bahwa semua pendapatan dan beban yang menjadi hak dan 

kewajiban partai telah diakui dengan cut-off yang tepat;
8. Untuk memperoleh keyakinan bahwa parpol telah melaporkan semua sumber dana  

yang diperolehnya tanpa ada yang ditutupi, dan diperoleh dengan cara yang wajar, 
sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sumbangan,  baik dalam bentuk sumbangan 
perorangan atau badan usaha.
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9. Untuk memperoleh keyakinan kebenaran pengeluaran parpol dalam bentuk beban 
yang dikeluarkan telah didukung bukti-bukti yang akurat dan dicatat dalam pos yang 
tepat, serta meyakinkan keakuratan otorisasi pejabat atau pengurus partai dari tiap-tiap 
pengeluaran yang dilakukan;

10. Untuk memperoleh keyakinan bahwa keuangan dana kampanye telah dilaporkan 
berdasarkan bukti yang akurat, dan tidak bertentangan dengan peraturan;

11. Untuk memperoleh keyakinan kebenaran pembebanan aktiva terikat kontemporer dan 
terikat permanen

 Dari uraian tujuan audit laporan keuangan partai politik dan data yang diperlukan 
untuk pelaksanaan audit tersebut, berikut akan dijelaskan masing-masing prosedur audit 
yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan sample  bentuk kertas 
kerjanya untuk mempermudah pemahaman tentang pelaksanaan auditnya.

PROGRAM AUDIT LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
1. Untuk memperoleh keyakinan bahwa Sistem Pengendalian Intern partai politik 

memadai; 
 Untuk memperoleh keyakinan tentang pemahaman sistem pengendalian intern 
yang memadai, sebelum dilakukan pelaksanaan audit fieldwork, terlebih dahulu akuntan 
akan mereview penerapan Sistem Pengendalian Intern. Cakupan review standar untuk 
evaluasi internal control untuk tiap organisasi sektor publik telah dijelaskan pada 
bab terdahulu. Pada bagian ini menjelaskan secara spesifik media Internal Control 
Questionaire untuk partai politik sebagai berikut :
Organisasi :
Internal control questionnaire 

Umum :
1. Apakah terdapat bagan organisasi dan job description dari Partai Politik  yang 

cukup jelas?
2. Apakah terdapat Internal Audit  atau sejenis Badan Pengawas? Jika ya:

Apakah terdapat laporan tertulisnya?
Apakah bertanggungjawab langsung kepada Ketua Parpol, Badan Pengawas Partai?
Apakah mempunyai staf yang memadai?
Apakah memiliki audit plan, audit program dan audit working paper atau 
kertas kerjan sejenisnya?

3. Jika Partai Politik memiliki Biro Pengawasan, apakah Biro tersebut telah memiliki 
Standar Kerja untuk semua aktivitas di Partai Politik atau mekanisme pemantauan 
yang terukur dengan jelas;

4. Apakah fungsi akuntansi terlepas dari fungsi :
•	 Pembelian/pengadaan peralatan pendidikan Kampanye atau sejenis lainnya
•	 Penerimaan Kader Partai
•	 Pembayaran Biaya-biaya kampanye 
•	 Penyimpanan persediaan
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5. Bila penyimpanan uang dan surat berharga bukan pemilik yang dapat dipercaya, 
apakah ada uang jaminan? Bila ya berapa besarnya?

6. Apakah tercegah kemungkinan kolusi antar karyawan Partai Politik yang mungkin 
merupakan keluarga?

7. Apakah karyawan Partai Politik atau yang menyimpan uang dan barang diberi hak 
cuti serta dijalankan rutin?

8. Apakah fungsi pembukuan digilir secara periodik?
9. Apakah akte pendirian Partai Politik sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri 

Kehakiman?
10. Apakah pengawasan terhadap unit-unit pelaksana teknis Partai Politik cukup efektif?
11. Apakah terdapat staf tertentu Partai Politik yang memperhatikan agar setiap 

asuransi (gedung, peralatan kampanye lainnya/ asuransi karyawan) selalu ditutup 
dengan cukup dan pada waktunya?

12. Apakah penilaian atas aktiva dilakukan secara rutin dan dapat diandalkan untuk 
menentukan jumlah yang harus diasuransikan?

13. Apakah setiap pinjaman uang harus disetujui Dewan Pengawas Partai Politik atau 
pejabat lainnya ?

14. Apakah syarat perjanjian kredit selalu mendapat perhatian secukupnya atau ada 
bagian yang memperhatikan pinjaman?

15. Apakah hasil rapat-rapat selalu dinotulenkan dan ditanda-tangani secara rapih, 
didistribusikan kepada peserta rapat, dikontrol follow up?

16. Apakah setiap kegiatan partai politik sudah teragendakan dalam program kerja 
tahunan partai, serta dilengkapi anggaran penerimaan dan pengeluarannya;

17. Apakah Partai politik menilai kinerja dari para partisipannya dari kemampuan 
fund raising nya, jelaskan mekanismenya;

18. Apakah setiap fund raising yang dilakukan, harus memenuhi peraturan per-
undangan yang berlaku:

Siklus Kas dan Bank
1. Untuk setiap penerimaan kas/bank, Apakah Partai Politik menggunakan kuitansi 

bernomor urut cetak ? dan selalu teradministrasi secara baik, selalu terupdate?
2. Apakah penagih piutang (kolektor) atau orang yang membuka sampul pengiriman 

uang membuat daftar cek atau uang tunai yang diterima? Bila ya apakah Copynya 
diberikan ke bagian akuntansi, dan dicocokan dengan kuitansi?

3. Apakah hasil penerimaan uang dari transaksi apapun dalam Partai Politik 
disetorkan ke bank pada hari itu juga?

4. Apakah penyetoran dilakukan oleh pegawai yang bukan pemegang buku piutang?
5. Apakah bukti setoran dicocokan dengan kuitansi/invoice tunai oleh bagian 

akuntansi?
6. Apakah bukti setoran dicocokan dengan kuitansi /invoice tunai, memo debet dari 

bank oleh bagian akuntansi?
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7. Apakah tugas kasir terpisah dari pembukuan piutang?
8. Jika organisasi menerima cek mundur, apakah :

Hanya diberikan kuitansi sementara?
Disetorkan ke bank saat jatuh tempo
Memiliki pengadministrasikan cek mundur yang baik?

9. Apakah pengamanan untuk uang kas cukup memadai, misalnya ada brankas yang 
kuncinya dipegang oleh 2 (dua) orang yang berbeda?

10. Apakah penerimaan yang sifatnya rutin, direview secara berkala, sehingga jika 
terdapat kekurangannya, segera dibuatkan catatan dan diinvestigasi?

11. Jika memiliki kas kecil, bagaimana pengelolaanya, apakah imprest fund, flluktuasi?
12. Apakah semua cheque yang dibatalkan tetap melekat pada buku cheque dan dirusak 

(diberi keterangan batal) agar tidak dapat disalahgunakan?
13. Apakah cheque dilindungi dari pemalsuan tulisan?
14. Apakah kebijaksanaan Partai Politik:

Tidak memungkinkan penandatangan blanko cheque;
Menghindari pengeluaran cheque “tunai’ (tidak atas nama)
Tidak mengeluarkan cheque mundur?

15. Haruskah semua cheque discounter signed, dilengkapi dengan bukti pendukung 
yang cukup bila diajukan untuk ditandatangani?

16. Sebutkan batas jumlah yang dapat ditanda-tangani oleh tiap pejabat pada Partai 
Politik tersebut?

17. Apakah pendatanganan cheque terpisah dari yang menyimpan uang kas dan 
pemegang buku?

18. Bila digunakan stempel, apakah disimpan oleh yang berhak menandatangani 
cheque?

19. Apakah setiap pembayaran didukung bukti yang otentik yang telah diperiksa dan 
disetujui oleh orang yang berbeda dari yang menandatangani cheque dan diparaf?

20. Untuk menghindari pembayaran double, apakah semua bukti yang telah dibayar 
distempel lunas?

21. Apakah orang yang menyiapkan cheque terlepas dari orang yang menanda-tangani 
cheque dan pembayar uang kas?

22. Bila Partai Politik menerima cheque mundur dari penyumbang, cheque tersebut 
tidak pernah dibayarkan lagi kepada pihak ke tiga?

23. Apakah rekonsiliasi bank dibuat :
a. Dibuat paling sedikit sebulan sekali;
b. Oleh seorang pejabat terpisah dari pemegang uang kas termasuk penyetor 

uang kas ke bank;
c. Direview oleh pejabat Partai Politik yang senior?

24. Apakah rekening Koran langsung dikirim oleh bank kepada orang yang membuat 
rekonsiliasi;

25. Apakah outstanding cheque dan deposit intransit, interbank transfer diperhatikan 
dengan seksama pada saat rekonsiliasi;
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26. Bila seseorang mengordinir lebih dari satu kas, apakah dibina dan dibukukan 
secara terpisah dengan rapih;

27. Apakah bukti pengeluaran kas kecil :
a. Diperlukan untuk semua pembayaran;
b. Ditanda-tangani terpisah oleh yang melakukan pembayaran dan memeriksa 

pembayaran;
c. Selain dengan huruf juga ditulis angkanya dan disetujui oleh pejabat yang 

berwenang;
28. Apakah secara berkala dilakukan cash opname mendadak;
29. Apakah pengisian kembali kas kecil dilakukan dengan cheque dan terlebih dahulu 

semua dokumen yang mendukung pembayaran diperiksa;
30. Apakah pemberian uang muka harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang 

berwenang;
31. Tidak terdapat bon kas yang menggantung lama yang tidak dipertanggung-

jawabkan;

Siklus Penghimpunan Dana/sumbangan
1. Apakah Partai Politik memiliki anggaran untuk setiap aktivitasnya (misalnya 

kampanye Presiden dan Wapres, Pemilihan pilkada dan aktivitas lainnya);
2. Jika terdapat penyimpangan dari daftar anggaran, apakah harus mendapat 

persetujuan oleh pejabat yang berwenang dari Partai Politik tersebut?
3. Apakah invoice penerimaan atau pengeluaran menggunakan invoice yang 

prenumbered?
4. Apakah form penerimaan pembayaran terkontrol pengadministrasiannya, dan 

diperiksa ketepatannya;
5. Jika terdapat invoice atau faktur yang batal, apakah tetap tersimpan guna 

pemeriksaan;
6. Apakah fungsi penerimaan dana/sumbangan terpisah dari bagian keuangan, 

bagian akuntansi, bagian penyimpanan;
7. Apakah  penerimaan tunai sama dengan dengan penerimaan kredit;
8. Apakah sistem informasi  fund raising  meliputi informasi penerimaan, grafik 

trend sumbangan, laporan tertulis sumbangan, penjelasan atas penyimpangan-
penyimpangan;

9. Apakah prosedur fund raising cukup efisien;
10. Apakah Partai Politik memiliki kartu piutang? Jika ya ;

a. Apakah secara bualanan atau kuartalan diadakan pencocokan saldo perkiraan 
control (buku besar piutang) dengan kartu piutang?

b. Apakah pengamanan phisik kartu piutang cukup;
c. Apakah hanya orang tertentu yang memegangnya;
d. Apakah pencatatannya bergilir/terpisah dari yang mengerjakan buku besar?

11. Apakah perkiraan piutang per-debitur secara terpisah diperiksa 
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12. Apakah setiap bulan kepada debitur secara periodik dikirimkan rekening koran, 
bila ya :
a. Dicocokkan dengan kartu piutang, oleh orang yang tidak berhubungan 

dengan penerimaan uang, pengeluaran uang dan nota kredit;
b. Terkontrol kemungkinannya diubah sebelum dikirim;
c. Diposkan/dikirim oleh orang lain dan bukan petugas administrasi piutang;

13. Jika terdapat perselisihan dengan debitur apakah ditangani oleh bagian kredit atau 
atasan atau orang lain yang dikuasakan dan tidak dilakukan oleh kasir atau petugas 
pengadministrasian piutang;

14. Jika Partai Politik ingin memberikan potongan atau discount, apakah perlu 
mendapat persetujuan khusus dari pejabat Partai Politik tersebut;

15. Apakah jika ingin menghapus piutang, atau memperbaiki invoice juga harus 
mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam Partai Politik;

16. Apakah penghapusan piutang juga diamankan untuk mencegah penyalahgunaan;
17. Apakah secara periodik dibuat analisa umur piutang dan yang sudah lama jatuh 

tempo di follow up;
18. Apakah penagihan dibuatkan tanda terima, bernomor urut tercetak, apakah tanda 

terima dibuat setelah diperiksa lebih dahulu ke masing-masing saldo piutang;
19. Apakah penerimaan berupa cek mundur diberikan ke bagian akuntansi;
20. Apakah hasil penagihan langsung diserahkan kepada kasir dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan dalam jumlah yang seharusnya diterima?
21. Apakah pada cek mundur yang diterima Partai Politik telah dicantumkan nama 

Partai Politik?
22. Apakah bagian akuntansi mengadakan jurnal khusus penerimaan cek mundur

Surat berharga
1. Apakah surat berharga disimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan atau 

penyalahgunaan;
2. Apakah surat berharga milik pihak ke tiga yang diterima sebagai jaminan atau 

untuk kepentingannya disimpan secara terpisah dan aman?
3. Apakah pembelian atau penjualan dijaminkan, surat berharga harus mendapat 

otorisasi oleh pejabat yang berwenang dalam Partai Politik;
4. Apakah surat berharga yang dimiliki adalah atas nama Partai Politik, bila tidak 

apakah di endorsed atas nama Partai Politik, dan dilengkapi surat kuasa penuh;
5. Apakah bagian akuntansi mencatat perincian surat berharga yang dimiliki dan 

surat berharga milik pihak ke tiga yang disimpan perusahaan;
6. Apakah terdapat perbedaan penilaiaan surat berharga antara jangka pendek atau 

jangka panjang, misalnya untuk yang longterm “comwil”?

Persediaan
1. Apakah persediaan disimpan secara berkelompok, diatur secara rapih, aman, 

secara berkala dicocokkan dengan kartu gudang;
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2. Apakah persediaan dibawah pengawasan petugas tertentu dan tidak setiap orang 
bisa masuk ke gudang kecuali petugas;

3. Apakah setiap pengeluaran dari gudang didasarkan pada dokumen tertentu, 
misalnya invoice atau sejenisnya dan diotorisasi pejabat tertentu;

4. Apakah organisasi menggunakan metode pencatatan persediaan perpectual, 
dan apakah kartu persediaan diadministrasi oleh petugas yang tidak menguasai 
persediaan secara fisik;

5. Apakah total persediaan dalam kartu selalu dicocokkan dengan buku besar 
persediaan, hasil stock opname, 

6. Jika terdapat selisih dalam perhitungan tersebut, apakah dianalisis oleh orang 
yang tidak berhubungan langsung dengan persediaan secara fisik atau pemegang 
kartu persediaan; dan adjustment dari selisih tersebut diotorisasi oleh pejabat yang 
berwenang;

7. Jika akan dilakukan stock opname, apakah telah dibuat instruksi yang jelas atas 
pelaksanaannya;

8. Apakah stock opname dilaksanakan oleh orang yang terlepas dari penguasaan 
secara fisik persediaan dan pencatatan kartu persediaan; 

9. Apakah dibuat cut-off atas penerimaan dan pengeluaran barang selama stock 
opname;

10. Apakah telah dipisahkan barang-barang rusak, usang;
11. Apakah hasil stock opname dicocokkan dengan saldo buku besar;
12. Apakah persediaan akhir dinilai dengan metode yang sama dengan periode 

sebelumnya (konsisten);
13. Umumnya persediaan yang terdapat di Partai Politik adalah persediaan alat-alat 

pendidikan, apakah persediaan tersebut selalu dilakukan stock opname secara 
berkala

Biaya dibayar dimuka
1. Apakah amortisasi biaya dibayar dimuka, dilakukan berdasarkan perjanjian atau 

dasar tertentu dengan mempertimbangkan manfaatnya;
2. Apakah pembebanan biayanya dilakukan proporsional, dan dihitung dengan 

computer, dicatat pada pos perkiraan yang tepat;
3. Apakah sering dialakukan analisa ulang untuk mencek nilai yang belum 

diamortisasi

Aktiva Tetap
1. Apakah semua penambahan/pengurangan aktiva tetap diotorisasi oleh pejabat 

yang berwenang;
2. Apakah Partai Politik memeiliki anggaran untuk capital expenditures dan 

persetujuan tertulis atas setiap proyek yang besar ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang;

3. Jika terdapat penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan harus 
mendapatkan persetujuan  tambahan;
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4. Apakah registrasi terhadap kepemilikan aktiva tetap telah disimpan secara aman, 
dan diawasi secara baik;

5. Apakah metode penyusutan tidak menyimpang dari prinsip akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia;

6. Apakah nilai buku aktiva tetap selalu dikontrolkesesuaiannya dengan kondisi fisik 
aktiva tetap;

7. Bila terdapat aktiva tetap yang disewa, apakah diotorisasi sebagaimana mestinya, 
pembukuannya dicocokkan dengan PSAK?

8. Apakah Partai Politik telah memiliki kebijakan yang jelas untuk mengkategorikan 
pengeluaran untuk revenue expenditures dan capital expenditure;

9. Apakah masing-masing aktiva tetap memiliki tanda/kode tertentu;
10. Jika terdapat aktiva yang habis masa manfaatnya tapi masih dapat digunakan , 

tetap dicatat dalam daftar aktiva tetap;
11. Untuk proyek-proyek aktiva tetap yang masih dalam pengerjaan, apakah selalu 

direview nilai kapitalisasinya dan kondisinya.

Pembelian dan Kewajiban (liabilities) dan kewajiban jangka panjang
1. Apakah Pembelian gedung kuliah, alat-alat perkuliahan, laboratorium, fasilitas 

pendukung kampus lainnya untuk kegiatan akademik lainnya? (sebutkan oleh siapa,);
2. Apakah bagian pembelian atau pengadaan di Partai Politik terpisah dari bagian 

akuntansi, bagian pembayaran, penerimaan barang, penyimpanan, pencatatan 
persediaan?;

3. Apakah pembelian yang dilakukan Partai Politik dilakukan dengan syarat yang 
menguntungkan, (misalnya dengan tender, supplier yang terseleksi);

4. Apakah  purchase order : dibuat untuk semua pembelian, diotorisasi oleh Pejabat 
yang kompeten dalam Partai Politik, diberi nomor urut tercetak, tersimpan lengkap 
termasuk yang dibatalkan, tembusannya tersimpan atau diarsip juga oleh bagian 
akuntansi, bagian penerimaan barang?;

5. Apakah pembelian juga berkaitan dengan, program kegiatan Partai Politik, 
anggaran pendapatan jasa, batas persediaan minimum?;

6. Apakah kebijaksanaan pembelian tidak memberlakukan keuntungan yang material 
kepada : staf tertentu, relasi tertentu, pengurus tertentu atau group perusahaan 
dengan Partai Politik?

7. Apakah terdapat bagian penerimaan barang yang terpisah dari bagian pembelian, 
akuntansi, pembayaran, penyimpanan, pencatatan persediaan?

8. Apakah barang yang diterima disertai : surat jalan / DO /Invoice Penjualan dari 
supplier, surat keterangan pengangkutan?

9. Apakah barang yang diterima diperiksa mengenai kuantitas, keadaan, spesifikasi 
pembeliannya, kesesuaiannya dengan order pembelian?

10. Apakah laporan penerimaan barang dibuat untuk seluruh penerimaan barang, 
mencatat jumlah yang diterima sesuai hasil perhitungan fisik yang sebenarnya, 
diberi nomor urut tercetak, disimpan selengkapnya termasuk yang dibatalkan, 
blankonya disimpan dengan baik?
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11. Apakah tembusan Laporan penerimaan barang juga dikirim ke : bagian akuntansi 
untuk dicocokkan dengan purchase order dan invoice dari supplier;

12. Apakah tembusan juga dikirim ke bagian pembelian, sebagai laporan bahwa 
barang sudah diterima?

13. Jika barang ditolak oleh bagian penerimaan, apakah dibuatkan surat jalan, 
disimpan lagi oleh bagian penyimpanan, dibuatkan retur pembelian dan dikontrol 
untuk juga mengurangi kewajiban?

14. Apakah faktur-faktur dari supplier diperiksa atau dicocokkan oleh  administrasi 
accounts payable dengan order pembelian, Laporan penerimaan barang?

15. Apakah administrasi hutang ini terpisah dengan bagian pemesanan pembelian, 
penerimaan barang;

16. Apakah faktur pembelian harus menunjukan bukti persetujuan seperti : kebenaran 
harga, kebenaran perhitungannya, biaya angkut, beban lainnya, discount atau 
allowance lainnya, kode perkiraan yang harus dibebankan, 

17. Apakah pembelian-pembelian antar group dalam yayasan pemilik Partai Politik 
afiliasi harganya layak?

18. Apakah dalam sistem informasi termasuk budget pembelian, budget biaya, 
perbandingan budget dengan realisasinya, ada penjelasan atas penyimpangannya?

19. Apakah sering dilakukan perhitungan rasio-rasio yang berkaitan dengan 
pembelian?

20. Apakah ada prosedur yang cukup untuk menjamin pertimbangan yang tepat dari 
cut-off pembelian, penyesuaian pendapatan dan beban?

21. Apakah Partai Politik memiliki buku hutang,
22. Apakah buku hutang disusun secara up to date, dicocokan dengan saldo perkiraan 

control, secara periodik direview dengan saldo debit yang ada
23. Jika terdapat kreditor yang belum dibayar untuk periode yang sudah cukup lama, 

apakah dianalisis sebab-sebabnya?
24. Apakah pemegang buku besar hutang terpisah dengan buku control hutang?
25. Apakah supplier yang banyak melakukan transaksi dengan Partai Politik ini secara 

periodik mengirimkan konfirmasi saldo hutang?
26. Apakah semua pembayaran dilakukan dengan cheque atau giro?
27. Apakah cheque atau giro  yang belum digunakan disimpan rapi, dan aman?
28. Apakah cheque atau giro digunakan berdasarkan nomor urutnya?
29. Apakag semua cheque atau giro yang dibatalakan tetap tersimpan rapi atau melekat 

pada buku dan tidak dapat disalah-gunakan?
30. Apakah cheque atau giro dilindungi dari pemalsuan tulisan;
31. Apakah Partai Politik tidak memungkinkan penanda-tanganan blanko kosong? 

Menghindarkan pengeluaran cheque tunai (tidak atas nama), tidak mengeluarkan 
cheque atau giro mundur?

32. Haruskah semua cheque/giro discounter signed, dilengkapi dengan bukti pendukung 
yang cukup bila diajukan untuk ditanda-tangani?
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33. Sebutkan pejabat yang berwenang menandatangani, dan batas maksimal otorisasinya?
34. Apakah penanda-tangan cheque atau giro terpisah dari yang menyimpan uang kas 

dan pemegang buku?
35. Bila digunakan stempel untuk cheque, apakah disimpan terpisah oleh yang berhak 

menanda-tangani cheque atau giro?
36. Apakah setiap pembayaran didukung oleh bukti otentik yang  telah diperiksa dan 

disetujui oleh orang lain dari yang menandatangani cheque/giro?
37. Apakah untuk bukti yang telah dibayar, segera distempel lunas untuk menghindari 

double pembayaran?
38. Apakah orang yang menyiapkan cheque/giro terlepas dari orang yang 

menandatangani cheque/giro, terlepas dari pembayar kas?
39. Bila organisasi publik menerima cheque/giro mundur dari pelanggan, apakah tidak 

pernah dibayarkan lagi oleh pihak ke-tiga?
40. Apakah rekonsiliasi bank dibuat sebulan sekali? Dan apakah dibuat oleh orang yang 

terlepas dari pemegang kas, penyetor uang ke bank, dan direview oleh pejabat senior?
41. Apakah rekening Koran langsung diberikan kepada orang yang membuat 

rekonsiliasi?
42. Apakah saat rekonsiliasi, adanya deposit in transit dan outstanding cheque dianalisa 

dengan seksama;
43. Apakah prosedur pembukuan untuk pembelian, kreditor, pembayaran bank, 

pembayaran kas dapat diyakini keakuratannya untuk menyusun laporan keuangan?
44. Apakah internal control yang berkaitan dengan pembelian, kreditor, pembayaran 

melalui kas/bank dapat diyakini memadai dan mencegah kecurangan atau 
kesalahan dalam suatu periode.

Kewajiban jangka panjang dan Ekuitas
1. Apakah setiap pinjaman yang diperoleh dari pihak ke-tiga, yang bersifat jangka 

panjang, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari ketua Parpol, 
Dewan Penyantun atau dewan pengawas dalam Partai Politik;

2. Apakah Partai Politik memiliki akte pendirian?
3. Apakah akte pendirian tersebut sudah disahkan oleh menteri kehakiman dan 

HAM dan diumumkan dalam lembaran Negara;
4. Apakah Partai Politik sudah mempunyai corporate secretary?
5. Apakah setiap perubahan dalam perkiraan fund raising sudah mendapat otorisasi 

dari Ketua Yayasan, Rektor dan Dewan Pengawas
6. Apakah pembagian deviden dan pembayarannya sudah diotorisasi oleh pejabat 

Partai Politik)?
7. Apakah setiap koreksi atas perkiraan akumulasi defisit sudah diotorisasi oleh 

pengurus parpol yang berwenang , didukung oleh bukti-bukti yang lengkap;
8. Jurnalnya sudah benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia?
9. Apakah akumulasi kerugian sudah melebihi fund raisingnya;
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10. Jika akumulasi kerugian sudah melebihi fund raisingnya, apakah ada rencana 
Partai Politik untuk menambah perolehan dananya? Apakah ada rencana untuk 
memperbaiki defisit yang terjadi, ?

11. Jika hal tersebut dilakukan, yakinkan auditor bahwa perolehan modal tsb masuk 
akal dan going concernnya dapat diyakini..

Gaji dan Upah :
1. Apakah semua penerimaan karyawan, Pakar, Dewan pengawas, perubahan gaji 

dan pemberhentian melalui HRD?
2. Apakah HRD memiliki arsip karyawan dan Dosen secara lengkap?
3. Jika terdapat mutasi karyawan atau atau perubahan skala gaji, apakah diperlukan 

otorisasi dari pejabat yang berwenang, dan diberitahukan ke bagian gaji dan upah;
4. Apakah catatan waktu dilakukan dengan time clock, finger scan ?
5. Bila ya apakah pelaksanaannya diawasi dengan cukup?
6. Apakah sebelum dilakukan pembayaran gaji, dilengkapi dengan data total jam 

kerja, lembur, perhitungan PPh nya?
7. Bila pembayaran gaji dilakukan dengan tunai, apakah setiap karyawan yang 

menerima gaji, akan menandatangani bukti pengambilan gaji?
8. Bila dilakukan dengan transfer, apakah cheque yang dikeluarkan terlebih dulu 

diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
9. Jika gaji dibayar melalui transfer, apakah karyawan tetap menanda-tangani slip 

gaji:
10. Apakah prosedur cukup menjamin bahwa tidak ada kesalahan atau pengurangan 

atas gaji yang disetor?
11. Apakah gaji yang belum diambil, dibukukan kembali sebagai hutang gaji” 

Selain Internal Control Questionaire tersebut diatas, berikut adalah internal control 
questionnaire spesifik untuk parpol :   
1. Apakah Parpol didirikan dengan susunan pengurus yang Lengkap berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku, 
2. Apakah tiap pengurus dalam partai memiliki tugas & wewenang sesuai aturan 

yang berlaku, 
3. Apakah partai politik memiliki prosedur manual atau terkomputerisasi untuk 

setiap aktivitas dalam partai 
4. Apakah parpol memiliki program kerja tahunan, 
5. Apakah parpol memiliki anggaran komprehensif untuk menunjang program 

kerjanya, 
6. Untuk pendanaan parpol, upaya apa saja yang dilakukan guna memenuhi target 

penerimaan dalam anggaran parpol, 
7. Apakah perolehan dana tersebut sesuai dengan undang-undang atau prosedur 

yang berlaku
8. Apakah setiap donator memiliki kepentingan tertentu dalam pemberian 

sumbangan;
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9. Apakah sumbangan yang diperoleh dapat berbentuk selain kas, sebutkan;
10. Apakah setiap sumbangan atau dana yang diberikan langsung ditransfer ke bank, 
11. Ada berapa rekening bank yang dimiliki oleh parpol
12. Apakah tiap rekening parpol memiliki fungsi yang berbeda, 
13. Apakah terdapat control secara periodik terhadap mutasi dalam rekening Koran, 
14. Terhadap penggunaan dana, apakah ada pembatasan otorisasi pencairannya, 
15. Apakah setiap pengajuan pengeluaran dana untuk kegiatan, dibuatkan proposal 

kegiatannya, dan apakah terdapat bagian khusus yang mereviewnya, 
16. Apakah setiap selesai suatu kegiatan, seperti kampanye, dibuatkan laporan 

kegiatannya, dan apakah terdapat review terhadap pencapaian target dari 
kampanye, tsb, 

17. Apakah parpol memiliki daftar aktiva selain kas yang dimiliki perusahaan, 
misalnya aktiva tetap, 

18. Apakah setiap asset yang dimiliki didukung oleh bukti kepemilikikan yang sah, 
19. Apakah asset yang dimiliki juga disusutkan seperti perlakuan dalam standar 

akuntansi

2. Untuk memperoleh gambaran atau bukti bahwa pencatatan seluruh item dalam laporan 
keuangan parpol telah dicatat sesuai dengan SAK atau peraturan lainnya, auditor harus 
menganalisa ketepatan parpol mencatat, mengukur, melaporkan pendapatan , beban, 
aktiva dan hutang ;

3. Untuk memperoleh keyakinan bahwa parpol telah menngunakan dananya untuk 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan pengalokasiannya, auditor harus meneliti setiap 
pengeluaran yang dilakukan partai apakah berdasarkan item-item yang ada dalam 
program kerja dan anggaran partai. 
 ▪ Untuk pengeluaran kas saldo awal yang biasanya untuk pengeluaran dana kampanye 

pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum ditetapkan sebagai pemilu, 
baik yang bersifat pengeluaran operasi atau pengeluaran modal, bandingkan 
pengeluaran ini dengan buku pembantu pengeluaran ini (subsidiary ledger);

 ▪ Untuk pengeluaran kas operasi, lakukan sample yang mewakili pengeluaran 
harian, apakah terdapat pengeluaran yang bertentangan dengan ketentuan. Periksa 
apakah untuk pembelian, parpol mendapatkan diskon yang luar biasa, yang dapat 
diperlakukan sebagai sumbangan, dan teliti apakah nilainya wajar diperlakukan 
sebagai sumbangan. Hal ini juga berlaku bagi pembelian aktiva tetap partai.

 ▪ Untuk pengeluaran pembayaran honorarium tim kampanye pasangan calon 
presiden dan wapres, apakah terdapat pembayaran pajaknya;

 ▪ Untuk meyakinkan ketepatan jumlah kas atau bank milik partai, lakukan kas 
opname atau konfirmasi bank;

 ▪ Untuk pengeluaran non kas, lakukan juga analisis terhadap sample secara acak 
kelengkapan bukti pengeluaran dan pastikan tidak ada yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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 ▪ Pengeluaran non kas, misalnya aktiva tetap, yakinkan bahwa pengakuan 
pencatatannya sebesar nilai perolehannya, dan yakinkan bahwa aktiva tetap yang 
dikeluarkan awalnya sudah dicatat dalam laporan keuangan;

 ▪ Yakinkan bahwa setiap pengeluaran telah mendapat otorisasi dari pengurus 
partai yang kompeten dan lihat kewajaran pada bukti pengeluarannya, dengan 
membandingkan pengetahuan auditor untuk pembelian barang-barang untuk 
kampanye, misalnya untuk sewa panggung dan sound sistem, tentu auditor 
memiliki perbandingan harga umum.

4. Untuk memperoleh keyakinan bahwa aktiva pertanggal neraca adalah benar-benar 
milik parpol dan diyakini eksistensi atau keberadaannya;
 ▪ Kas dan setara kas, auditor dapat memeriksa buku kas dan melakukan cash opname, 

untuk bank, auditor harus melakukan prosedur konfirmasi bank, rekonsiliasi bank;
 ▪ Piutang, auditor dapat melakukan prosedur konfirmasi kepada para debitur, atau 

pengecekan subsequent collectionnya;
 ▪ Sewa dibayar dimuka atau asuransi dibayar dimuka atau asuransi dibayar dimuka, 

auditor harus melakukan test transaksi perhitungan ulang beban amortisasinya, 
ketepatan tanggal pengakuannya;

 ▪ Untuk aktiva tetap, auditor harus melihat bukti kepemilikannya, sehingga dapat 
diakui sebagai aktiva tetap milik parpol.

 ▪ Yakinkan semua aktiva telah dicantumkan dalam laporan keuangan berdasarkan 
nilai yang wajar, periksa setiap mutasinya, baik mutasi masuk atau mutasi keluar;

 ▪ Jika partai memiliki persediaan, misalnya perlengkapan untuk kampanye, yang 
nilanya cukup signifikan, dilakukan stock opname

5. Untuk memperoleh keyakinan bahwa kewajiban parpol tidak disajikan understated, 
auditor juga harus melakukan prosedur konfirmasi kepada para kreditur parpol, auditor 
juga harus memeriksa perjanjian yang berkaitan dengan hutang parpol, misalnya 
nominalnya, tingkat bunga, cicilannya, jaminannya, kapan jatuh temponya. Periksa 
penerimaan pembayaran setelah tanggal neraca (subsequent payment) untuk meyakini 
ketepatan jumlah penyajian kewajiban di laporan keuangan. Lakukan juga pemeriksaan 
terhadap jumlah pencairan kewajiban, misalnya untuk pinjaman dari bank. Yakinkan 
kebenaran pembebanan bunga pinjaman, maupun bunga terhutang.

6. Untuk memperoleh keyakinan bahwa semua pendapatan dan beban telah diakui pada 
periode cut off yang tepat, auditor harus memeriksa voucher penerimaan dan voucher 
pengeluaran beberapa hari sebelum  dan setelah tanggal neraca, dan yakinkan bahwa 
vouher-voucher setelah tanggal neraca adalah menjadi hak atau kewajiban periode 
pelaporan berikutnya. Yakinkan antara pendapatan yang diakui atau sumbangan yang 
diterima telah macth dengan beban yang dikeluarkan.

7. Untuk memperoleh keyakinan bahwa semua sumber dana yang diperoleh partai tidak 
bertentangan dengan peraturan dan undang-undang:
 ▪ Auditor harus meminta representasi tertulis bahwa pembukaan rekening dana 

awal kampanye telah disampaikan ke KPU, sumber dana pembukaan rekening, 
lihat rekening korannya;
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 ▪ Periksa akurasi bukti-bukti untuk mengetahui hal sumber dana tersebut. Apakah 
sesuai dengan SK KPU No. 676 tahun 2003.

 ▪ Lakukan konfirmasi kepada pasangan calon presiden dan wapres tentang besarnya 
sumbangan untuk dana kampanye;

 ▪ Bandingkan sumbangan yang diterima antara bukti penerimaan dengan daftar 
sumbangan bandingkan juga dengan rekening khusus dana kampanye;

 ▪ Bandingkan nama dan alamat penyumbang dengan identitas penyumbang, baik 
yang telah dikonfirmasi atau yang tidak dikonfirmasi, terdapat penyumbang yang 
anonym, yakinkan bahwa sumbangannya telah masuk ke daftar sumbangan;

 ▪ Identifikasikanlah, apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai, untuk 
memperoleh penelusuran, mintakan pernyataan tertulis dari tim kampanye atau 
kepada calon presiden dan wakil presiden tentang semua hal yang berkaitan 
dengan sumbangan;

 ▪ Untuk sumbangan dari perusahaan atau badan usaha, auditor juga harus 
meyakinkan bahwa sumbangan tsb tidak melampaui yang ditetapkan (Rp 
750.000.000) baik berupa kas atau non kas, semua prosedur diatas dapat dilakukan 
juga untuk sumbangan dari badan usaha;

 ▪ Auditor juga harus memeriksa kewajaran penyajian sumbangan untuk dana awal 
parpol baik yang berbentuk kas atau non kas pasangan presiden dan calon presiden 
sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu dengan melakukan konfirmasi dan 
mencek keakuratan buktinya.

 ▪ Auditor harus memperoleh keyakinan penilaian sumbangan non kas telah sesuai 
dengan ketetapan dari KPU, yaitu :

Nilai Jual Pajak untuk tanah dan bangunan
Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
Bukti pembelian (faktur, kuitansi,dll) yang masih menggambarkan harga 
pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
Harga yang ditetapkan oleh appraisal independen;
Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung-jawabkan

 ▪ Bandingkan semua sumbangan non kas ini dengan pengeluaran non kas, yakinkan 
bahwa semua sumbangan ini memang digunakan untuk kepentingan partai;

 ▪ Auditor harus memperoleh keyakinan bahwa parpol tidak melakukan strategi-
strategi kecurangan dengan membagi sumbangan yang jumlkahnya sangat 
signifikan ke beberapa nama, hal ini dilakukan parpol untuk mensiasati agar 
parpol tidak bertentangan dengan undang-undang, sementara sumbangan tsb 
tidak digunakan untuk kepentingan parpol secara bijaksana;

 ▪ Auditor juga harus memperoleh keyakinan bahwa sumbangan-sumbangan yang 
masuk ke parpol berasal dari sumber yang tidak merugikan Negara dan masyarakat 
(bukan hasil korupsi)

Prosedur audit untuk penerimaan sumbangan merupakan titik rawan yang perlu 
perhatian khusus, karena pada pos inilah peluang kecurangan dilakukan oleh kader-
kader parpol yang pada akhirnya sangat merugikan negara dan masyarakat. Pada 
pos ini selalu diupayakan untuk mensiasati agar terkesan tidak bertentangan dengan 
peraturan dan undang-undang. 
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 Pada pos ini biasanya dilakukan oleh kader kader partai yang telah menduduki 
posisi penting di pemerintahan dimanfaatkan untuk memperoleh dana sebesar-
besarnya guna pengembangan parpolnya, kepentingan pribadi kader-kader parpol, 
tetapi caranya sangat merugikan negara dan masyarakat luas.
 Pada pos ini juga kader-kader parpol melupakan bahwa porpol adalah organisasi 
publik yang tujuan utamanya untuk mencari laba, tetapi lebih kepada perbaikan 
kehidupan bangsa kearah pemerataan keadilan dan kemakmuran warga Negara, 
sehingga tercapai cita-cita menciptakan kehidupan good governance. 

8. Untuk memperoleh keyakinan bahwa semua beban telah dicatat sesuai bukti dan 
memperoleh otorisasi dari pejabat yang kompeten, auditor harus melakukan prosedur 
penelusuran bukti (vouching) dengan mengambil sample acak yang representative, dan 
men-cek sample voucher pengeluaran tersebut, tujuan penggunaannya, kewajaran 
nilai pelaporannya, bukti pendukung eksternal, kelengkapan otorisasinya, dan 
penjurnalannya telah pada perkiraan yang tepat;

9. Untuk memperoleh bukti kebenaran pencatatan semua sumbangan tentang 
kewajarannya dicatat sebagai aktiva terikat kontemporer atau terikat permanen, auditor 
harus mempelajari aggrement, atau perjanjian-perjanjian yang dilakukan parpol 
dengan pihak-pihak eksternal dan internal, yakinkan tidak terdapat perjanjian yang 
disembunyikan parpol untuk diketahui auditor, auditor harus memperoleh jawaban 
konfirmasi dari para penyumbang, dan yakinkan kebenaran pengurus parpol mencatat 
sumbangan-sumbangan tersebut. 

FAKTA LAPANGAN 3
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RINGKASAN MATERI PEMBELAJARAN
 Selain ke Komisi Pemilihan Umum dan Publik (masyarakat), pengawasan Partai Politik 
juga dilakukan oleh : Departemen  Kehakiman, dan Departemen Dalam Negeri.
Laporan Keuangan Partai Politik mengacu kepada UU RI No. 31 tahun 2002 tentang Partai 
politik, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
45,tentang akuntansi Organisasi Nirlaba.
 Sistematika penyajian pelaporan hasil audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah adalah Laporan akuntan independen atas penerapan prosedur 
yang disepakati,  Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan, Prosedur dan Temuan/Hasil 
dari Prosedur, Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye, Gambaran Umum 
Pasangan Calon dan Tim Kampanye, serta pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.
 Laporan Dana Kampanye berisi tentang Penerimaan dari seluruh sumber baik bersifat 
kas atau non kas, dan pengeluaran baik yang berbentuk kas tau non kas. Semua transaksi 
harus disertai bukti tertulis, misalnya berbentuk perjanjian, kontrak tertulis, kuitansi, faktur 
dan sebagainya.  Semua laporan kegiatan kampanye juga harus disertai bukti dokumentasi 
seperti Rekaman Video atau foto kegiatan.
 Penekanan audit laporan keuangan partai politik bukan pada penggunaan dananya, 
tetapi lebih pada dari mana sumber dana tersebut diperoleh, apakah sudah memenuhi 
ketentuan undang-undang. Jika dilihat dari sudut pengeluaran, partai politik sudah sangat 
jelas sekali pengeluaran yang dapat dilakukan jenisnya sudah diatur, pengeluaran didukung 
oleh bukti yang kompeten dan sesuai program kerja dan anggaran. Berbeda dengan 
penerimaan, walaupun sudah diatur oleh KPU besarnya penerimaan yang dikategorikan 
sebagai penerimaan, justru disinilah celah banyak terjadi kecurangan, terutama sumbernya 
yang merugikan pemerintah dan masyarakat
 Prosedur audit yang paling utama dilakukan bertujuan  mendapatkan keyakinan bahwa 
semua yang dikategorikan sumbangan adalah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 
dan diukung dengan bukti yang akurat, serta bukan berasal dari transaksi korupsi atau yang 
merygikan pemerintah dan masyarakat, misalnya dengan cara konfirmasi, dan mempeelajari 
semua perjanjian dan notulen rapat.
 Auditor harus melakukan test transaksi dari mulai pembukaan rekening dana kampanye 
sampai terpilihnya calon presiden dan wapres, apakah penerimaan dan pengeluran relah 
dilaporkan seluruhnya dengan dukungan bukti dan penelusuran ke rekening parpol. 
Yakinkan bahwa parpol benar-benar dengan niat bekerja untuk rakyat.

REVIEW CAPAIAN PEMBELAJARAN
1. Menurut anda mengapa dikatakan Partai Politik adalah organisasi sektor publik? 
2. Dalam laporan keuangan partai politik, salah satu yang terpenting adalah penyampaian 

Laporan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum. Apa yang dimaksud 
dengan Laporan Dana Kampanye?

3. Jika anda mengaudit laporan keuangan sebuah partai politik, transaksi apa yang sering 
mengindikasikan banyaknya terjadi peluang kebocoran? Mengapa hal ini terjadi?
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4. Suhubungan dengan pertanyaan no. 3 tersebut di atas, menurut anda, sebaiknya 
prosedur audit apa yang harus dilakukan?

5. Sehubungan dengan pertanyaan no. 3 tersebut diatas, buatlah minimal 5 (lima) 
pertanyaan untuk mereview internal controlnya?

6. Prosedur audit apa yang akan dilakukan untuk meyakinkan bahwa partai politik telah 
mencatat seluruh pengeluarannya secara lengkap, diukung dengan evidence yang 
akurat dan wajar?

7. Jika Anda memeriksa Laporan Keuangan Partai Politik , data utama apa saja yang harus 
dipersiapkan?

8. Setelah Internal Control partai politik direview oleh auditor, faktor-faktor apa saja yang 
dapat diperhitungkan bahwa internal controlnya memadai?

9. Prosedur audit apa yang akan dilakukan oleh auditor jika ditemukan partai politik 
memiliki outstanding cheque atau deposit intransit sehubungan dengan kepemilikan 
rekening partai politik?

10. Mengapa auditor harus memeriksa transaksi atau mutasi Rekening Koran partai politik 
beberapa hari sebelum atau setelah tanggal laporan keuangan?
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Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
Setelah mempelajari materi dalam bab ini, diharapkan mahasiswa dapat
1. Menjelaskan karakterisitik Universitas?
2. Menjelaskan penekanan khusus pada audit universitas?
3. Melakukan tahap-tahap prosedur audit universitas?
4. Menyusun kertas kerja pemeriksaan dalam audit universitas?
5. Menyusun audit report universitas dan menyusun management letter bagi  Universitas

AKTIVITAS UNIVERSITAS 
 Kebijakan jangka menengah yang menggaris-bawahi sebuah paradigma pendidikan 
nasional yang berazaskan pada pembangunan manusia seutuhnya, dan bukan hanya sumber 
daya manusia, perubahan mindset menuju proses pembelajaran dan bukan pengajaran, 
desentralisasi dan otonomi manajemen pada pengelolaan di daerah dan satuan pendidikan 
dan menumbuhkan peran serta masyarakat.
Strategi pendanaan yang adil dan berpihak pada masyarakat miskin melalui hibah kebutuhan 
(matching grant), hibah pengembangan fasilitas (capacity development grants) yang sesuai 
dengan arah kebijakan desentralisasi sangat menjadi prioritas dalam semua level pendidikan 
termasuk universitas.
 Menurut PP No. 60 tahun 1999, Pendidikan Tinggi adalah pendidikan di jalur pendidikan 
sekolah yang jenjangnya lebih tinggi daripada pendidikan menengah. Pendidikan Tinggi 
terdiri dari Perguruan Tinggi, Pendidikan Akademik, dan Pendidikan Profesional.

AUDIT LAPORAN KEUANGAN 
UNIVERSITAS

Bab 
4
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 Tujuan Pendidikan Tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 
yang selain memiliki kemampuan akademik, menerapkannya, mengembangkan dan 
memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, tekhnologi atau kesenian, serta mengoptimalkan 
penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 
kebudayaan nasional.
 Guna mendukung tujuan dari Pendidikan Tinggi, diperlukan manajemen pengelola 
pendidikan yang lebih terarah, terkoordinasi baik dalam hal pendanaan, pengembangan, dan 
pengawasan. Terkait dengan kelancaran pelaksanaan pendidikan, diperlukan akuntabilitas 
pendidikan, khususnya jika berkaitan dengan dana atau hibah-hibah yang diberikan semua 
pihak, sehingga pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang handal namun tetap beretika.
Saat ini telah ditetapkan pendirian sebuah universitas harus memiliki visi, misi tujuan yang 
jelas apa yang ingin dicapai dari para lulusannya (learning outcome), atau dengan kata lain 
para lulusannya setelah mengikuti pendidikan di universitas akan memiliki kompetensi 
sesuai dengan misi universitas. 
 Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana Pemerintah, 
diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kekayaan milik Negara, 
sedangkan yang diperoleh dari masyarakat dan bantuan pihak lain, diluar penggunaan dana 
APBN, diatur oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan 
persetujuan Senat Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 
Kualitas pendidikan dalam suatu universitas bias diukur dari berbagai variable seperti 
kurikulum, silabus, metode pengajaran, dan standar kompetensi. Penelitian telah 
mengungkapkan antara pendidikan yang berkualitas berkorelasi positif dengan aspek 
pembiayaan.
 Seperti halnya sektor publik lainnya, Universitas juga harus dikelola menjadi Good 
University Governance, bagi universitas yang dananya dari uang pendidikan yang dipungut dari 
mahasiswanya, akuntabilitas dari masyarakat yang mempercayai pendidikan putra-putrinya 
di universitas swasta, berharap pengelolaan perguruan tinggi yang akuntabel. Pengelolaan 
perguruan tinggi yang memperoleh hibah dari pemerintah untuk bantuan operasional, 
penelitian, juga harus dikelola secara akuntabel, untuk memenuhi tuntutan tersebut salah 
satu hal yang terpenting adalah pemeriksaan independen atas laporan keuangan universitas 
sangat diperlukan Opini dari auditor eksternal dianggap lebih independen dan akurat.
 Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 48, disebutkat bahwa pengelolaan dana 
pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 
Berdasarkan Undang –undang tersebut dana pendidikan harus menganut prinsip keadilan : 
subsidi silang, dalam arti mereka yang mampu akan menopang biaya yang kurang mampu, 
persamaan hak dan kewajiban dalam menikmati fasilitas di universitas.
 Prinsip efisiensi yang berarti pengelolaan biaya pendidikan harus berdasarkan skala 
prioritas kepentingan mutu mahasiswa dan lulusannya, dan seluruh biaya harus terukur 
outputnya. Prinsip transparansi : pengelolaan dana pendidikan harus memberikan 
laporan pertanggung-jawaban penggunaannya disertai bukti-bukti yang akurat dan 
memiliki nilai kewajaran. Prinsip akuntabilitas publik : pengelola dana pendidikan harus 
mempertanggungjawabkan pengelolaannya dengan menyajikan laporan keuangan yang 
dapat diakses oleh masyarakat, dan akan sangat akuntabel bila laporan keuangan diaudit 
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oleh pihak independen. Dari sisi operasional pengelolaan pendidikan tinggi, Pemerintah 
juga telah menetapkan kewajiban Akreditasi untuk program study, fakultas, dan institusi 
serta penjaminan mutu internal perguruan tinggi, hal tersebut juga dalam rangka menjamin 
akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi termasuk pengelolaan dana.

AKUNTANSI UNIVERSITAS
 Universitas swasta menperoleh dana dari masyarakat dapat berupa : sumbangan 
Pembinaan Pendidikan, Biaya Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi, hasil kontrak kerja 
sesuai dengan peran dan fungsi Perguruan Tinggi, hasil penjualan produk yang diperoleh 
dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan sumbangan dari hibah perorangan, lembaga 
pemerintah atau non pemerintah secara penerimaan dari masyarakat lainnya. Penerimaan-
penerimaan tersebut tetap menganut prinsip tidak mencari keuntungan.
 Menurut Indra Bastian (2007:172), kualitas pendidikan bisa diukur dari berbagai variable 
seperti kurikulum, silabus, metode pengajaran dan standar kompetensi. Sejumlah penelitian 
telah mengungkapkan bahwa pendidikan yang berkualitas dengan aspek pembiayaan 
mempunyai korelasi yang positif. Hubungan antara pembiayaan dan kualitas pendidikan 
jelas saling terkait. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan harus didasarkan pada tingkat 
kualitas tertentu. Di Malaysia biaya pokok pendidikan tinggi Rp 18 juta per mahasiswa, bila 
ingin kualitas pendidikan tinggi di Indonesia sama seperti di Malaysia, maka perhitungan 
dana harus bersumber dari APBN, APBD dan dana masyarakat serta memasukkan metode 
subsidi silang. Pemerintah harus berupaya agar daerah terbelakang mempunyai akses yang 
sama baik dengan daerah maju, terutama untuk program wajib belajar, jangan sampai yang 
miskin pintar, tidak bisa menikmati pendidikan.
 Tujuan akuntansi Sekolah Tinggi atau universitas adalah  bentuk pertanggungjawaban 
pengelola dalam perolehan sumber daya dan mengalokasikan sumber daya tersebut 
sesuai tujuan pendidikan. Pedoman utama akuntansi universitas adalah FASB yang telah 
digabungkan oleh AICPA, bahwa basis akuntansi yang digunakan adalah accrual basis.
Sumber pendapatan utama universitas adalah uang kuliah, pembatalan uang kuliah untuk 
bea siswa menunjukkan Debet Piutang kuliah tak bersyarat/dibatasi, akun lawan pendapatan, 
sementara estimasi piutang ragu-ragu, dicatat sebagai biaya support institusi  
 Dana Bantuan dari Pemerintah pusat, daerah , dicatat sebagai appropriasi yang akan 
diterima termasuk ke dalam dana atau assets tak bersyarat untuk operasi kini, di debet kas/
bank, di kredit pendapat tak bersyarat appropriasi pemerintah).
 Bantuan dana mahasiswa, kontribusi dan bantuan lainnya? ketika dana diterima dari 
pihak ke-tiga, di debet kas/bank, dikredit dana grant ditahan untuk mahasiswa. Ketika 
dana tersebut diberikan kepada mahasiswa, jurnal tersebut diatas dibalik. Ketika universitas 
menerima kontribusi, didebet piutang atau kas kontribusi, dikredit pendapatan tak bersyarat.
Dana abadi yang diperoleh dari principal, digolongkan sebagai dana abadi permanen, yang 
harus selalu ada , sedangkan pendapatan dari dana abadi permanen  tersebut diakui sebagai 
pendapatan tak bersyarat atau tak dibatasi.



133132 133
Bab 4. Audit Laporan Keuangan UniversitasAudit Sektor Publik

Sedangkan biaya operasional yang biasa digunakan oleh universitas adalah :
1. Instruksi : Biaya untuk program instruksi?
2. Research : biaya untuk menghasilkan pendapatan riset?
3. Public services : biaya dalam aktivitas untuk menghasilkan jasa non instruksional kepada 

group eksternal ?
4. Academic support : Biaya untuk menyelenggarakan support terhadap instruksi, riset dan 

publikasi.
5. Student services ? jumlah yang dibelanjakan untuk administrasi dan pendaftaran dan 

untuk keperluan pendukung mahasiswa, termasuk kesehatan?
6. Institusional support ? jumlah yang dibelanjakan untuk administrasi dan rencana jangka 

panjang universitas?
7. Operational dan maintenance of plant : biaya untuk operasional serta pemeliharaan 

peralatan dan perlengkapan .
8. Student Aid, biaya dari restricted, or unretristed funds dalam bentuk grants, scholarship 

or followships to students

 Pihak penyelenggara universitas dapat dibedakan menjadi 2 (dua) deddi Noerdiawan  
(2010:58) :
1. Pemerintah, 

Pendirian universitas yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden 
atas usulan Menteri Pendidikan Nasional. Universitas negeri saat ini ada yang berstatus 
sebagai Badan Hukum Milik Negara dan Non BHMN. Contoh Universitas yang 
BHMN seperti : Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah 
Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, UPI Bandung. Sedangkan 
contoh Universitas Non BHMN antara lain Universitas Andalas, Universitas Jendral 
Soedirman, dan universitas Hasanudin.

2. Masyarakat,
Adalah pihak penyelenggara universitas swasta, penyelenggara pendidikan tinggi yang 
dilakukan masyarakat (swasta) haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat 
social, peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan badan hokum bagi universitas 
swasta.
Karakteristik khusus dari akuntansi universitas adalah adanya biaya operasional 
pendidikan. Menurut Kep Mendiknas no. 2 tahun 2005 tentang subsidi silang Biaya 
operasi Perguruan Tinggi adalah biaya untuk memberikan pelayanan pendidikan 
tinggi, tidak termasuk investasi pada prasarana, sarana, dan modal kerja tetap dan 
biaya pendidikan personal yang harus ditanggung oleh peserta didik. Biaya operasi 
perguruan tinggi biasanya terdiri dari :
a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada 

gaji?
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai?
c. Biaya operasi pendidikan tak langsung seperti : sumber daya, air, jasa, 

telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, 
konsumsi, pajak, asuransi, penyusutan sarana dan prasarana.
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Berikut ini adalah contoh Laporan Keuangan ringkas universitas:

Statement Of Activity
For The Year Ended December 31, 2012

Temporarily Permanently
Unrestricted Restricted Restricted Total

Revenues $
Tuition and Fees 2,000,000                  2,000,000                  
State Apropriation 2,400,000                  2,400,000                  
Federal Grant and Contract 100,000                      200,000                 300,000                      
Private Grants and gift 800,000                      500,000                 200,000                              1,500,000                  
Endowment Income 150,000                      40,000                    190,000                      
Sales and services of 60,000                        60,000                        
Educational Department -                                   
Sales and Services of -                                   
      Auxialiliary enterprises 1,600,000                  1,600,000                  
Total Current Revenue 7,110,000                  740,000                 200,000                              8,050,000                  

-                                   
Expenses: -                                   
Educational and general -                                   
Instructions 3,200,000                  80,000                    3,280,000                  
Research 1,200,000                  500,000                 1,700,000                  
public service and Extension 200,000                      200,000                      
Academic Support 100,000                      100,000                 200,000                      
Student Service 80,000                        80,000                    160,000                      
Institusional Support 140,000                      40,000                    180,000                      
Operation and Maintenance -                                   
    of Plant 160,000                      160,000                 320,000                      
Student Aid 180,000                      120,000                 300,000                      
Educational and general -                                   
Expenditures 5,280,000                  740,000                 6,020,000                  
Auxiliary enterprises Expenses 1,720,000                  1,720,000              3,440,000                  
Total Expenses 12,260,000                3,540,000              15,800,000                
Change in Net Assets 180,000                      -                               200,000                              380,000                      
net Assets January 1, 2002 200,000                      70,000                    800,000                              1,070,000                  
Net Assets Dec, 30, 2002 380,000                      70,000                    1,000,000                          1,450,000                  

University Of Good Governance

2015
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Statement of Financial position
For The Year Ended December 31,  2012

2012 2011

ASSETS
Cash and Cash Equivalent 190,000                 50,000                                
Investment 1,000,000              800,000                              
Account receivables (net allowance) 140,000                 89,000                                
Accrued interest receivables 10,000                    -                                           
Contribution receivables (net of allowance) 40,000                    30,000                                
Loans Student 15,000                    10,000                                
Inventories 24,000                    10,000                                
Property, plant, equipment
(net of accum Depreciation) 360,000                 390,000                              
Total Assets 1,779,000              1,379,000                          

LIABILITIES
Account Payables 180,000                 150,000                              
Student's Deposits 50,000                    50,000                                
Bonds Payable 90,000                    100,000                              
Total Liabilities 320,000                 300,000                              

NET ASSETS
Unrestricted 380,000                 200,000                              
Temporarily Restricted 70,000                    70,000                                
Permanently Restricted 1,000,000              800,000                              
Total Net Assets 1,450,000              1,070,000                          
Total Liabilities and Net Assets 1,770,000              1,370,000                          

University Of Good Governance

2015

2015 2014
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Statement of Cash Flows-Indirect Method
For The Year Ended December 31,  2012

Cash Flows From Operating Activities
Change in net assets 380,000                              
adjustment to reconcile change in net assets to
Cash used by operating activities
Depreciation 30,000                    
Increase in investment (100,000)                
Increase in Acount Receivables (55,000)                  
Increase in accrued interest receivables (10,000)                  
Interest in contribution receivables (10,000)                  
Increase in inventory (14,000)                  
Increase in account payables 30,000                                
Net cash provide by operating activities (225,000)                            

Cash flow from financing activities
Increase in loans to student (5,000)                    
Net cash used for investing activities (5,000)                                 

Cash flow from financing activities
Payment of bond payables (10,000)                  
Net Cash used in financing activities (10,000)                              
Increase in cash and cash equivalent 140,000                              
Cash and cash equivalent at beginning of the year 50,000                                
Cash and cash equivalent at end of the year 190,000                              

University Of Good Governance

2015

 Dalam universitas juga dikenal istilah activity cost system, pendekatan perhitungan 
biaya berdasarkan aktivitas, dengan asumsi bahwa biaya adalah cerminan aktivitas entitas 
tertentu. Dalam universitas menurut sifatnya, biaya akan dikelompokkan menjadi 2 (dua) 
bagian :
1. Biaya langsung adalah : biaya langsung untuk mencapai tujuan universitas tersebut, 

misalnya biaya praktikum, Biaya ujian, gaji Dosen, Biaya lab, dan sejenisnya.
2. Biaya tidak langsung adalah komponen penunjang atau katalisator dalam proses belajar 

mengajar, yang tujuannya meningkatkan kualitas lulusan, seperti biaya untuk kegiatan 
kemahasiswaan, kebersihan kampus, dan lain-lain.

AUDIT UNIVERSITAS

Permasalahan Pokok dalam Audit Universitas  
 Titik Rawan ketika melakukan audit universitas adalah : kebenaran, keakuratan, 
perhitungan uang kuliah kepada mahasiswa, tarif ditetapkan berdasarkan urutan aktivitas-
aktivitas yang punya nilai tambah bagi mahasiswa, sehingga universitas tidak semena-mena 
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menetapkan uang kuliah universitas, tanpa memperhitungkan faktor efisiensi,  efektif, 
dan ekonomis, dan harus disesuaikan dengan learning outcome yang ingin dicapai oleh 
universitas tersebut.
 Ketidak-efisienan dalam pengelolaan universitas adalah sering terjadi saat terdapat 
pekerjaan-pekerjaan atau proyek, misalnya penerimaan mahasiswa baru, wisuda, pentas 
seni, workshop, seminar-seminar, kuliah umum, praktek kerja lapangan dan sebagainya, 
kepada supplier tidak dilakukan secara tender, tetapi dilakukan penunjukkan langsung 
karena pemilik usaha adalah para pejabat di universitas. Dengan tidak diberlakukannya 
tender seperti ini, harga tidak bersaing, kualitas menurun, pemborosan ini kembali yang 
menjadi beban akhirnya adalah mahasiswa.
 Pengelolaan universitas secara professional dengan memperhatikan learning outcome 
tadi, memerlukan dukungan semua civitas akademika dari mulai tahap penerimaan 
mahasiswa baru sampai dengan kelulusan para mahasiswanya. 
 Bagi auditor ketika mengaudit universitas adalah setiap penerapan metode akuntansi 
yang dijalankan universitas, tidak semata-mata untuk tujuan memperlihatkan atau 
menyajikan laba yang sebesar-besarnya, tetapi keberhasilan universitas kinerjanya lebih 
terlihat dari bagaimana universitas dapat memberikan service yang optimal kepada 
masyarakat, tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Keberhasilan universitas juga 
terlihat dari daya serap lulusannya di pasaran, waktu tunggu lulusannya tidak terlalu lama.
 Titik rawan lainnya adalah universitas sering memperoleh hibah/bantuan/sumbangan 
dalam berbagai bentuk, baik dari pihak pemerintah atau swasta. Untuk itu audit juga 
dilakukan dalam rangka transparansi dan alokasi yang tepat dari perolehan dana bantuan.

TUJUAN AUDIT  UNIVERSITAS 
 Memberikan opini atau pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan universitas 
sesuai prinsip atau standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Tujuan Spesifik Audit Laporan Keuangan Universitas :
1. Meyakinkan bahwa Sistem Pengendalian Intern di Universitas sudah memadai?
2. Memperoleh keyakinan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran dana dalam 

mengelola universitas telah dicatat seluruhnya, dan dilaporkan dalam laporan keuangan 
sesuai cut off periode yang tepat?

3. Memperoleh keyakinan bahwa seluruh aktiva milik universitas pertanggal neraca ada, 
dan milik universitas? dan tidak dinyatakan overstated?

4. Memperoleh keyakinan bahwa seluruh kewajiban telah dilaporkan secara wajar, tidak 
understated? diklasifikasikan secara tepat antara hutang jangka pendek dan jangka 
panjang?

5. Memperoleh keyakinan bahwa sumbangan atau bantuan atau aktiva yang terikat 
permanen, terikat tetap, telah diklasifikasikan secara tepat sesuai kesepakatannya?

6. Memperoleh keyakinan bahwa seluruh pendapatan dan biaya yang menjadi hak dan 
kewajiban universitas telah dicatat dan dilaporkan dalam periode yang tepat.

7. Untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar pada biaya dan pendapatan  
pada periode laporan keuangan, dan apakah fluktuasi tersebut dapat dikatakan wajar?
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8. Untuk memperoleh keyakinan bahwa uang pendidikan yang dibebankan kepada 
mahasiswa telah didasarkan pada perhitungan anggaran kebutuhan pendidikan tiap 
mahasiswa, dan berazaskan keadilan/pemerataan serta mengutamakan kualitas lulusan?

9. Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelola universitas telah menyusun program 
kerja dan anggarannya pada pos yang tepat untuk sebuah lembaga pendidikan, 
misalnnya untuk biaya operasional pendidikan, riset, biaya penunjang akademik, 
pelayanan mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kualitas dosen

10. Pastikan bahwa laporan yang disajikan telah sesuai dan berdasarkan pada laporan-
laporan yang disajikan untuk kepentingan universitas lainnya, misalnya boring 
akreditasi, Sistem Pengendalian Mutu Internal, EPSBED, monitoring dan evaluasi dsb.

11. Alokasikan Untuk memperoleh keyakinan bahwa setiap sumbangan, hibah, atau 
beasiswa untuk para mahasiswa, baik dari pemerintah atau swasta telah dialokasikan 
sesuai aturan dan prosedur?

12. Untuk memeriksa keakuratan  perhitungan mathematical dari setiap perkiraan, 
misalnya beban bunga, beban penyusutan dan lainnya?

13. Untuk memeriksa apakah semua perkiraan di laporan keuangan telah diklasifikasikan 
dan dan dilaporkan sesuai standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.

DATA YANG DIBUTUHKAN DALAM AUDIT UNIVERSITAS :
1. Laporan Keuangan (Posisi keuangan, Laporan aktivitas, Laporan Surplus deficit, 

Laporan aktivitas, Laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan)?
2. Trial Balance. General Ledger, subsidiary Ledger,?
3. Rekening Koran Bank milik universitas
4. Buku bank, Buku Kas,Buku Pembayaran Mahasiswa
5. Daftar Debitur dan Kreditur? (baik mahasiswa atau non mahasiswa)
6. Daftar semua jenis  Persediaan yang dimiliki universitas?
7. Kartu atau Rekap perhitungan Biaya Operasional Pendidikan?
8. Buku/daftar pendapatan, baik dari uang kuliah, uang pendaftaran, wisuda, hibah 

dari pemerintah atau swasta, pendapatan dari kursus-kursus atau jasa lainnya yang 
merupakan side bisnis universitas, seperti : Jasa penterjemah,  konsultan, kantin, dll?

9. Faktur penjualan dari tiap jasa yang diterbitkan universitas ?
10. Bukti pengeluaran kas dan pengeluaran bank yang didukung bukti rincian biaya
11. Daftar Aktiva Tetap dan rekap perhitungan penyusutannya? serta bukti kepemilikan 

aktiva tetap?
12. Struktur organisasi universitas, disertai contoh tanda tangan dari para pejabat di 

universitas?
13. File – file perpajakan?
14. Buku manual procedure dari tiap aktivitas di universitas?
15. Daftar atau rekap gaji dari semua unsur sumber daya manusia di universitas?
16. Laporan dari divisi pengendalian mutu internal universitas atau sub organisasi sejenis 

di universitas? dokumen akreditasi-khususnya yang berkaitan dengan keuangan?
17. Laporan dari internal audit?
18. Akte pendirian universitas beserta seluruh dokumen penting berkaitan dengan izin 

pendirian universitas dari berbagai instansi?
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19. Notulen-notulen rapat manajemen universitas dan dokumen kerjasama dengan 
berbagai instansi?

20. Program kerja universitas yang disertai anggaran-anggaran dari tiap fungsi di 
universitas, baik anggaran operasional maupun anggaran keuangan?

21. Data gaji dari dosen, karyawan di universitas?
22. Daftar uang kuliah tiap semester

PROGRAM  AUDIT UNIVERSITAS :
1. Untuk meyakinkan pelaksanaan internal control yang memadai dari universitas, 

dilakukan review pengendalian internal, menggunakan media internal control 
questionnaire (terlampir). Dari hasil jawaban review questionaire yang dibagikan 
kepada pihak-pihak yang relevan, akan ditarik kesimpulan tentang keorganisasiaannya, 
otorisasinya, praktek yang sehat, dan penggunaan karyawaan yang cakap di universitas. 
Perlu ditambahkan beberapa review internal control yang berkaitan khusus dengan 
universitas, antara lain :

Internal Control Questionaire Universitas ?

Umum :
1. Apakah terdapat bagan organisasi dan job description dari universitas  yang cukup 

jelas?
2. Apakah terdapat Internal Audit atau sejenisnya, seperti Biro Pengendalian mutu 

internal? Jika ya:
Apakah terdapat laporan tertulisnya?
Apakah bertanggung jawab langsung kepada Ketua Yayasan, Rektor atau 
Badan pengawas Yayasan?
Apakah mempunyai staff yang memadai?
Apakah memiliki audit plan, audit program dan audit working paper?

3. Jika universitas memiliki Biro SPMI, apakah Biro tersebut telah memiliki Standar 
Kerja untuk semua aktivitas di universitas atau mekanisme pemantauan yang 
terukur dengan jelas?

4. Apakah fungsi akuntansi terlepas dari fungsi :
 - Pembelian/pengadaan peralatan pendidikan atau sejenis lainnya
 - Penerimaan mahasiswa?
 - Pembayaran uang Kuliah 
 - Pemberian keringanan pembayaran kepada mahasiswa
 - Penyimpanan barang

5. Bila penyimpanan uang dan surat berharga bukan pemilik yang dapat dipercaya, 
apakah ada uang jaminan? Bila ya berapa besarnya?

6. Apakah tercegah kemungkinan kolusi antar karyawan universitas yang mungkin 
merupakan keluarga?

7. Apakah karyawan universitas atau yang menyimpan uang dan barang diberi hak 
cuti serta dijalankan rutin?

8. Apakah fungsi pembukuan digilir secara periodik?
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9. Apakah akte pendirian universitas sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri 
Kehakiman?

10. Apakah pengawasan terhadap unit-unit pelaksana teknis universitas cukup efektif?
11. Apakah terdapat staf tertentu universitas yang memperhatikan agar setiap asuransi 

(gedung, peralatan lab/pendidikan lainnya/ asuransi karayawan) selalu ditutup 
dengan cukup dan pada waktunya?

12. Apakah penilaian atas aktiva dilakukan secara rutin dan dapat diandalkan untuk 
menentukan jumlah yang harus diasuransikan?

13. Apakah setiap pinjaman uang harus disetujui Dewan Pengawas Universitas atau 
pejabat lainnya ?

14. Apakah syarat perjanjian kredit selalu mendapat perhatian secukupnya atau ada 
bagian yang memperhatikan pinjaman?

15. Apakah hasil rapat-rapat selalu dinotulenkan dan ditanda-tangani secara rapi, 
didistribusikan kepada peserta rapat, dikontrol follow up?

Kas dan Bank
1. Untuk setiap penerimaan kas/bank, Apakah universitas menggunakan kuitansi 

bernomor urut cetak ? dan selalu teradministrasi secara baik, selalu terupdate?
2. Apakah penagih piutang (kolektor) atau orang yang membuka sampul pengiriman 

uang membuat daftar cek atau uang tunai yang diterima? Bila ya apakah Copynya 
diberikan ke bagian akuntansi, dan dicocokan dengan kuitansi?

3. Apakah hasil penerimaan uang dari transaksi apapun dalam oraganisasi publik 
disetorkan ke bank pada hari itu juga?

4. Apakah penyetoran dilakukan oleh pegawai yang bukan pemegang buku piutang?
5. Apakah bukti setoran dicocokan dengan kuitansi/bon penjualan tunai oleh bagian 

akuntansi?
6. Apakah bukti setoran dicocokan dengan kuitansi /bon penjualan tunai, memo 

debet dari bank oleh bagian akuntansi?
7. Apakah tugas kasir terpisah dari pembukuan piutang?
8. Jika organisasi menerima cek mundur, apakah :

Hanya diberikan kuitansi sementara?
Disetorkan ke bank saat jatuh tempo
Memeiliki pengadministrasikan cek mundur yang baik?

9. Apakah pengamanan untuk uang kas cukup memadai, misalnya ada brankas yang 
kuncinya dipegang oleh 2 (dua) orang yang berbeda?

10. Apakah penerimaan yang sifatnya rutin, direview secara berkala, sehingga jika 
terdapat kekurangannya, segera dibuatkan catatan dan diinvestigasi?

11. Jika memiliki kas kecil, bagaimana pengelolaannya, imprest fund, flluktuasi?
12. Apakah semua cheque yang dibatalkan tetap melekat pada buku cheque dan dirusak 

(diberi keterangan batal) agar tidak dapat disalahgunakan?
13. Apakah cheque dilindungi dari pemalsuan tulisan?
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14. Apakah kebijaksanaan Universitas:
Tidak memungkinkan penandatangan blanko cheque?
Menghindari pengeluaran cheque “tunai’ (tidak atas nama)
Tidak mengeluarkan cheque mundur?

15. Haruskah semua cheque discounter signed, dilengkapi dengan bukti pendukung 
yang cukup bila diajukan untuk ditandatangani?

16. Sebutkan batas jumlah yang dapat ditanda-tangani oleh tiap pejabat di Universitas 
tersebut?

17. Apakah pendatanganann cheque terpisah dari yang menyimpan uang kas dan 
pemegang buku?

18. Bila digunakan stempel, apakah disimpan oleh yang berhak menanda-tangani 
cheque?

19. Apakah setiap pembayaran didukung bukti yang otentik yang telah diperiksa dan 
disetujui oleh orang yang berbeda dari yang menandatangani cheque dan diparaf?

20. Untuk menghindari pembayaran double, apakah semua bukti yang telah dibayar 
distempel lunas?

21. Apakah orang yang menyiapkan cheque terlepas dari orang yang menanda-tangani 
cheque dan pembayar uang kas?

22. Bila Universitas menerima cheque mundur dari langganan, cheque tersebut tidak 
pernah dibayarkan lagi kepada pihak ke tiga?

23. Apakah rekonsiliasi bank dibuat :
a. Dibuat paling sedikit sebulan sekali?
b. Oleh seorang pejabat terpisah dari pemegang uang kas termasuk penyetor 

uang kas ke bank?
c. Direview oleh pejabat universitas yang senior?

24. Apakah rekening Koran langsung dikirim oleh bank kepada orang yang membuat 
rekonsiliasi?

25. Apakah outstanding cheque dan deposit intransit, interbank transfer diperhatikan 
dengan seksama pada saat rekonsiliasi?

26. Bila seseorang mengordinir lebih dari satu kas, apakah dibina dan dibukukan 
secara terpisah dengan rapih?

27. Apakah bukti pengeluaran kas kecil :
a. Diperlukan untuk semua pembayaran?
b. Ditanda-tangani terpisah oleh yang melakukan pembayaran dan memeriksa 

pembayaran?
c. Selain dengan huruf juga ditulis angkanya dan disetujui oleh pejabat yang 

berwenang?
28. Apakah secara berkala dilakukan cash opname mendadak?
29. Apakah pengisian kembali kas kecil dilakukan dengan cheque dan terlebih dahulu 

semua dokumen yang mendukung pembayaran diperiksa?
30. Apakah pemberian uang muka harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang 

berwenang?
31. Tidak terdapat bon kas yang menggantung lama yang tidak dipertanggung-

jawabkan?
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Siklus Penjualan/piutang
1. Apakah Universitas memiliki price list untuk setiap aktivitasnya (misalnya uang 

kuliah tiap angkatan, uang pendaftaran, uang ujian, uang ujian komprehensif, 
uang praktek/lab, uang wisuda, dan lainnya)?

2. Jika terdapat penyimpangan dari daftar harga apakah harus disetujui oleh pejabat 
yang berwenang dari Universitas tersebut?

3. Apakah Universitas memiliki pedoman dalam memberikan potongan harga atau 
discount?

4. Apakah invoice penjualan produk atau jasa menggunakan invoice yang 
prenumbered?

5. Apakah form penerimaan pembayaran terkontrol pengadministrasiannya, dan 
diperiksa ketepatannya?

6. Jika terdapat invoice atau faktur yang batal, tetap tersimpan guna pemeriksaan?
7. Apakah fungsi penerimaan mahasiswa terpisah dari bagian keuangan, bagian 

akuntansi, bagian penyimpanan?
8. Apakah penjualan atau penerimaan tunai sama dengan penjualan kredit?
9. Apakah system informasi penjualan meliputi budget penjualan (budget penerimaan 

mahasiswa baru), grafik trend penjualan, laporan tertulis penjualan, penjelasan 
atas penyimpangan-penyimpangan?

10. Apakah prosedur penjualan penerimaan mahasiswa baru tampak cukup efisien?
11. Apakah Universitas memiliki kartu piutang? Jika ya ?

a. Apakah secara bulanan atau kuartalan diadakan pencocokan saldo perkiraan 
control (buku besar piutang) dengan kartu piutang?

b. Apakah pengamanan phisik kartu piutang cukup?
c. Apakah hanya orang tertentu yang memegangnya?
d. Apakah pencatatannya bergilir/terpisah dari yang mengerjakan buku besar?

12. Apakah perkiraan piutang permahasiswa secara terpisah diperiksa mahasiswa yang 
sering terlambat, salah pembebanan, ada penghapusan yang tidak dilaporkan?

13. Apakah setiap bulan kepada debitur secara periodik dikirimkan rekening Koran? 
bila ya 
a. Dicocokkan dengan kartu piutang, oleh orang yang tidak berhubungan 

dengan penerimaan uang, pengeluaran uang dan nota kredit?
b. Terkontrol kemungkinannya diubah sebelum dikirim?
c. Diposkan/dikirim oleh orang lain dan bukan petugas administrasi piutang?

14. Jika terdapat perselisihan dengan debitur apakah ditangani oleh bagian kredit atau 
atasan atau orang lain yang dikuasakan dan tidak dilakukan oleh kasir atau petugas 
pengadministrasian piutang?

15. Jika Universitas ingin memberikan potongan atau discount, apakah perlu mendapat 
persetujuan khusus dari pejabat universitas tersebut?

16. Apakah jika ingin menghapus piutang, atau memperbaiki invoice juga harus 
mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam universitas?

17. Apakah penghapusan piutang juga diamankan untuk mencegah penyalahgunaan?
18. Apakah secara periodik dibuat analisa umur piutang dan yang sudah lama jatuh 

tempo di follow up?
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19. Apakah penagihan dibuatkan tanda terima, bernomor urut tercetak, apakah tanda 
terima dibuat setelah diperiksa lebih dahulu ke masing-masing saldo piutang?

20. Apakah penerimaan berupa cek mundur diberikan ke bagian akuntansi?
21. Apakah hasil penagihan langsung diserahkan kepada kasir dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan dalam jumlah yang seharusnya diterima?
22. Apakah pada cek mundur yang diterima Universitas telah dicantumkan nama 

universitas?
23. Apakah bagian akuntansi mengadakan jurnal khusus penerimaan cek mundur?

Siklus Surat Berharga
1. Apakah surat berharga disimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan atau 

penyalahgunaan?
2. Apakah surat berharga milik pihak ke tiga yang diterima sebagai jaminan atau 

untuk kepentingannya disimpan secara terpisah dan aman?
3. Apakah pembelian atau penjualan dijaminkan, surat berharga harus mendapat 

otorisasi oleh pejabat yang berwenang dalam universitas?
4. Apakah surat berharga yang dimiliki adalah atas nama universitas, bila tidak 

apakah di endorsed atas nama universitas, dan dilengkapi surat kuasa penuh?
5. Apakah bagian akuntansi mencatat perincian surat berharga yang dimiliki dan 

surat berharga milik pihak ke tiga yang disimpan perusahaan?
6. Apakah terdapat perbedaan penilaiaan surat berharga antara jangka pendek atau 

jangka panjang, misalnya untuk yang longterm “comwil”?

Siklus Persediaan
1. Apakah persediaan disimpan secara berkelompok, diatur secara rapi, aman, secara 

berkala dicocokkan dengan kartu gudang?
2. Apakah persediaan dibawah pengawasan petugas tertentu dan tidak setiap orang 

bisa masuk ke gudang kecuali petugas?
3. Apakah setiap pengeluaran dari gudang didasarkan pada dokumen tertentu, 

misalnya invoice atau sejenisnya dan diotorisasi pejabat tertentu?
4. Apakah organisasi menggunakan metode pencatatan persediaan perpectual, 

dan apakah kartu persediaan diadministrasi oleh petugas yang tidak menguasai 
persediaan secara fisik?

5. Apakah total persediaan dalam kartu selalu dicocokkan dengan buku besar 
persediaan, hasil stock opname? 

6. Jika terdapat selisih dalam perhitungan tersebut, apakah dianalisis oleh orang 
yang tidak berhubungan langsung dengan persediaan secara fisik atau pemegang 
kartu persediaan? dan adjustment dari selisih tersebut diotorisasi oleh pejabat yang 
berwenang?

7. Jika akan dilakukan stock opname, apakah telah dibuat instruksi yang jelas atas 
pelaksanaannya?

8. Apakah stock opname dilaksanakan oleh orang yang terlepas dari penguasaan 
secara fisik persediaan dan pencatatan kartu persediaan? 

9. Apakah dibuat cut-off atas penerimaan dan pengeluaran barang selama stock 
opname?
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10. Apakah telah dipisahkan barang-barang rusak, usang?
11. Apakah hasil stock opname dicocokkan dengan saldo buku besar?
12. Apakah persediaan akhir dinilai dengan metode yang sama dengan periode 

sebelumnya (konsisten)?
13. Umumnya persediaan yang terdapat di universitas adalah persediaan alat-alat 

pendidikan, apakah persediaan tersebut selalu dilakukan stock opname secara 
berkala

Siklus Biaya Dibayar Dimuka
1. Apakah amortisasi biaya dibayar dimuka, dilakukan berdasarkan perjanjian atau 

dasar tertentu dengan mempertimbangkan manfaatnya?
2. Apakah pembebanan biayanya dilakukan proposional, dan dihitung dengan 

computer, dicatat pada pos perkiraan yang tepat?
3. Apakah sering dialakukan analisa ulang untuk mencek nilai yang belum 

diamortisasi

Aktiva Tetap
1. Apakah semua penambahan/pengurangan aktiva tetap diotorisasi oleh pejabat 

yang berwenang?
2. Apakah Universitas memiliki anggaran untuk capital expenditures dan persetujuan 

tertulis atas setiap proyek yang besar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang?
3. Jika terdapat penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan harus 

mendapatkan persetujuan  tambahan?
4. Apakah registrasi terhadap kepemilikan aktiva tetap telah disimpan secara aman, 

dan diawasi secara baik?
5. Apakah metode penyusutan tidak menyimpang dari prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia?
6. Apakah nilai buku aktiva tetap selalu dikontrol kesesuaiannya dengan kondisi fisik 

aktiva tetap?
7. Bila terdapat aktiva tetap yang disewa, apakah diotorisasi sebagaimana mestinya, 

pembukuannya dicocokkan dengan PSAK?
8. Apakah universitas telah memiliki kebijakan yang jelas untuk mengkategorikan 

pengeluaran untuk revenue expenditures dan capital expenditure?
9. Apakah masing-masing aktiva tetap memiliki tanda/kode tertentu?
10. Jika terdapat aktiva yang habis masa manfaatnya tapi masih dapat digunakn , tetap 

dicatat dalam daftar aktiva tetap?
11. Untuk proyek-proyek aktiva tetap yang masih dalam pengerjaan, apakah selalu 

direview nilai kapitalisasinya dan kondisinya.

Siklus Pembelian dan Kewajiban Jangka Pendek (liabilities) dan Kewajiban Jangka 
Panjang
1. Apakah Pembelian gedung kuliah, alat-alat perkuliahan, laboratorium, fasilitas 

pendukung kampus lainnya untuk kegiatan akademik lainnya? (sebutkan oleh 
siapa,)?
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2. Apakah bagian pembelian atau pengadaan di universitas terpisah dari bagian 
akuntansi, bagian pembayaran, penerimaan barang, penyimpanan, pencatatan 
persediaan?

3. Apakah pembelian yang dilakukan universitas dilakukan dengan syarat yang 
menguntungkan, (misalnya dengan tender, supplier yang terseleksi)?

4. Apakah  purchase order : dibuat untuk semua pembelian, diotorisasi oleh Pejabat 
yang kompeten dalam universitas, diberi nomor urut tercetak, tersimpan lengkap 
termasuk yang dibatalkan, tembusannya tersimpan atau diarsip juga oleh bagian 
akuntansi, bagian penerimaan barang?

5. Apakah pembelian juga berkaitan dengan, program kegiatan universitas, anggaran 
pendapatan jasa, batas persediaan minimum?

6. Apakah kebijaksanaan pembelian tidak memberlakukan keuntungan yang material 
kepada : staf tertentu, relasi tertentu, dosen tertentu atau group perusahaan dengan 
universitas?

7. Apakah terdapat bagian penerimaan barang yang terpisah dari bagian pembelian, 
akuntansi, pembayaran, penyimpanan, pencatatan persediaan?

8. Apakah barang yang diterima disertai : surat jalan / DO / Invoice Penjualan dari 
supplier, surat keterangan pengangkutan?

9. Apakah barang yang diterima diperiksa mengenai kuantitas, keadaan, spesifikasi 
pembeliannya, kesesuaiannya dengan order pembelian?

10. Apakah laporan penerimaan barang dibuat untuk seluruh penerimaan barang, 
mencatat jumlah yang diterima sesuai hasil perhitungan fisik yang sebenarnya, 
diberi nomor urut tercetak, disimpan selengkapnya termasuk yang dibatalkan, 
blankonya disimpan dengan baik?

11. Apakah tembusan Laporan penerimaan barang juga dikirim ke : bagian akuntansi 
untuk dicocokkan dengan purchase order dan invoice dari supplier?

12. Apakah tembusan juga dikirim ke bagian pembelian, sebagai laporan bahwa 
barang sudah diterima?

13. Jika barang ditolak oleh bagian penerimaan, apakah dibuatkan surat jalan, 
disimpan lagi oleh bagian penyimpanan, dibuatkan retur pembelian dan dikontrol 
untuk juga mengurangi kewajiban?

14. Apakah faktur-faktur dari supplier diperiksa atau dicocokkan oleh  administrasi 
accounts payable dengan order pembelian, Laporan penerimaan barang?

15. Apakah administrasi hutang ini terpisah dengan bagian pemesanan pembelian, 
penerimaan barang?

16. Apakah faktur pembelian harus menunjukan bukti persetujuan seperti : kebenaran 
harga, kebenaran perhitungannya, biaya angkut, beban lainnya, discount atau 
allowance lainnya, kode perkiraan yang harus dibebankan, 

17. Apakah pembelian-pembelian antar group dalam yayasan pemilik universitas 
afiliasi harganya layak?

18. Apakah dalam system informasi termasuk budget pembelian, budget biaya, 
perbandingan budget dengan realisasinya, ada penjelasan atas penyimpangannya?

19. Apakah sering dilakukan perhitungan rasio-rasio yang berkaitan dengan 
pembelian?
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20. Apakah ada prosedur yang cukup untuk menjamin pertimbangan yang tepat dari 
cut-off pembelian, penyesuaian pendapatan dan beban?

21. Apakah Universitas memiliki buku hutang?
22. Apakah buku hutang disusun secara up to date, dicocokan dengan saldo perkiraan 

control, secara periodik direview dengan saldo debit yang ada?
23. Jika terdapat kreditor yang belum dibayar untuk periode yang sudah cukup lama, 

apakah dianalisis sebab-sebabnya?
24. Apakah pemegang buku besar hutang terpisah dengan buku control hutang?
25. Apakah supplier yang banyak melakukan transaksi dengan Universitas ini secara 

periodik mengirimkan konfirmasi saldo hutang?
26. Apakah semua pembayaran dilakukan dengan cheque atau giro?
27. Apakah cheque atau giro  yang belum digunakan disimpan rapi, dan aman?
28. Apakah cheque atau giro digunakan berdasarkan nomor urutnya?
29. Apakah semua cheque atau giro yang dibatalkan tetap tersimpan rapi atau melekat 

pada buku dan tidak dapat disalah-gunakan?
30. Apakah cheque atau giro dilindungi dari pemalsuan tulisan?
31. Apakah universitas tidak memungkinkan penanda-tanganan blanko kosong? 

Menghindarkan pengeluaran cheque tunai (tidak atas nama), tidak mengeluarkan 
cheque atau giro mundur?

32. Haruskah semua cheque/giro discounter signed, dilengkapi dengan bukti pendukung 
yang cukup bila diajukan untuk ditanda-tangani?

33. Sebutkan pejabat yang berwenang menanda-tangani, dan batas maksimal 
otorisasinya?

34. Apakah penanda-tangan cheque atau giro terpisah dari yang menyimpan uang kas 
dan pemegang buku?

35. Bila digunakan stempel untuk cheque, apakah disimpan terpisah oleh yang berhak 
menanda-tanganicheque atau giro?

36. Apakah setiap pembayaran didukung oleh bukti otentik yang  telah diperiksa dan 
disetujui oleh orang lain dari yang menanda-tangani cheque/giro?

37. Apakah untuk bukti yang telah dibayar, segera distempel lunas untuk menghindari 
double pembayaran?

38. Apakah orang yang menyiapkan cheque/giro terlepas dari orang yang menanda-
tangani cheque/giro, terlepas dari pembayar kas?

39. Bila organisasi publik menerima cheque/giro mundur dari pelanggan, apakah tidak 
pernah dibayarkan lagi oleh pihak ke-tiga?

40. Apakah rekonsiliasi bank dibuat sebulan sekali? Dan apakah dibuat oleh orang 
yang terlepas dari pemegang kas, penyetor uang ke bank, dan direview oleh pejabat 
senior?

41. Apakah rekening Koran langsung diberikan kepada orang yang membuat 
rekonsiliasi?

42. Apakah saat rekonsiliasi, adanya deposit in transit dan outstanding cheque dianalisa 
dengan seksama?
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43. Apakah prosedur pembukuan untuk pembelian, kreditor, pembayaran bank, 
pembayaran kas dapat diyakini keakuratannya untuk menyusun laporan keuangan?

44. Apakah internal control yang berkaitan dengan pembelian, kreditor, pembayaran 
melalui kas/bank dapat diyakini memadai dan mencegah kecurangan atau 
kesalahan dalam suatu periode?

Siklus Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas
1. Apakah setiap pinjaman yang diperoleh dari pihak ke-tiga, yang bersifat jangka 

panjang, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari ketua yayasan, 
rektor atau dewan pengawas dalam universitas?

2. Jika universitas menerbitkan obligasi, apakah digunakan Independent trustee 
untuk pengadministrasian obligasi, mengurus pembayaran obligasi, dan mengurus 
pelunasan obligasi?

3. Jika pinjaman diperoleh dari offshore loan, apakah pinjaman tersebut dicover oleh 
swap, untuk menghindari kerugian karena depresiasi nilai rupiah?

4. Apakah universitas memiliki akte pendirian?
5. Apakah akte pendirian tersebut sudah disyahkan oleh menteri kehakiman dan 

HAM dan diumumkan dalam lembaran Negara?
6. Apakah universitas mengeluarkan saham untuk memperoleh modalnya, dan 

apakah diadakan stock certificate book? Jika ya apakah daftar tersebut selalu di up 
date?

7. Apakah universitas sudah mempunyai corporate secretary?
8.  Apakah organisasi menggunakan jasa independent register and stock transfer agent 

atau independent trustee (biro administrasi efek)?
9. Apakah setiap perubahan dalam perkiraan modal / sumbangan sudah mendapat 

otorisasi dari Ketua Yayasan, Rektor dan Dewan Pengawas
10. Apakah pembagian deviden dan pembayarannya sudah diotorisasi oleh pejabat 

universitas)?
11. Apakah setiap koreksi atas perkiraan akumulasi deficit sudah diotorisasi oleh 

pejabat perusahaan yang berwenang , didukung oleh bukti-bukti yang lengkap?
12. Jurnalnya sudah benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia?
13. Apakah akumulasi kerugian sudah melebihi pengumpulan modalnya?
14. Jika akumulasi kerugian sudah melebihi modalnya, apakah ada rencana universitas 

untuk menambah perolehan dananya? Apakah ada rencana untuk memperbaiki 
deficit yang terjadi?

15. Jika hal tersebut dilakukan, yakinkan auditor bahwa perolehan modal tsb masuk 
akal dan going concernnya dapat diyakini.

Siklus Penggajian 
1. Apakah semua penerimaan karyawan, Dosen,  perubahan gaji dan pemberhentian 

melalui HRD?
2. Apakah HRD memiliki arsip karyawan dan Dosen secara lengkap?
3. Jika terdapat mutasi karyawan atau atau perubahan skala gaji, apakah diperlukan 

otorisasi dari pejabat yang berwenang, dan diberitahukan ke bagian gaji dan upah?
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4. Apakah catatan waktu dilakukan dengan time clock, finger scan?
5. Bila ya apakah pelaksanaannya diawasi dengan cukup?
6. Apakah sebelum dilakukan pembayaran gaji, dilengkapi dengan data total jam 

kerja, lembur, perhitungan PPh nya?
7. Bila pembayaran gaji dilakukan dengan tunai, apakah setiap karyawan yang 

menerima gaji, akan menandatangani bukti pengambilan gaji?
8. Bila dilakukan dengan transfer, apakah cheque yang dikeluarkan terlebih dulu 

diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
9. Jika gaji dibayar melalui transfer, apakah karyawan tetap menanda-tangani slip 

gaji:
10. Apakah prosedur cukup menjamin bahwa tidak ada kesalahan atau pengurangan 

atas gaji yang disetor?
11. Apakah gaji yang belum diambil, dibukukan kembali sebagai hutang gaji” 

Lain-lain ICQ Spesifik Universitas 
1. Apakah terdapat standar  prosedur tiap aktivitas di universitas, misalnya standar 

prosedur penerimaan mahasiswa baru, ujian masuk, her-regitrasi, proses 
perkuliahan, monitoring perkuliahan, penyusunan soal dan lainnya?

2. Apakah tiap standar prosedur, disertai anggarannya? dan apakah anggaran tersebut 
dijadikan pedoman dalam pengeluaran dana sesungguhnya?

3. Apakah terdapat pembatasan  penggunaan dana untuk uang pendaftaran yang 
diterima dari mahasiswa: uang kuliah, uang praktikum, uang ujian, uang wisuda?

4. Apakah setiap pengeluaran yang akan dilakukan diotorisasi oleh pejabat yang 
berwenang?

5. Apakah universitas memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Koran, dalam arti tiap 
aktivitas dikelompokan dalam rekening Koran yang terpisah?

6. Apakah terdapat pemisahan fungsi dalam tiap aktivitas, khususnya aktivitas yang 
berkaitan dengan penerimaan hibah, sumbangan, bea siswa?

7. Apakah terdapat evaluasi dari tiap aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan atau 
pengeluaran dana, misalnya dibandingkan antara anggaran dengan realisasinya?

8. Apakah fungsi SPMI (system pengendalian mutu internal) universitas telah 
berjalan efektif?

9. Apakah SPMI menyampaikan laporan semesterannya ke DIKTI?
10. Apakah terdapat tindak lanjut untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan standar 

aktivitas, khususnya yang berkaitan dengan keuangan?
11. Apakah tiap unit organisasi pusat laba di universitas memiliki otonomi pengelolaan 

anggaran, dan tidak diintervensi oleh Yayasan?
2. Untuk membuktikan keberadaan seluruh aktiva yang dimiliki universitas pertanggal 

neraca dan benar-benar milik universitas, antara lain dengan prosedur audit berikut ini:
Kas dan setara kas, auditor harus melakukan prosedur  cash opname terhadap kasir 
universitas, lakukan investigasi ini secara mendadak, periksa semua rekening Koran 
bank yang dimiliki universitas, cek mutasinya selama periode laporan keuangan 
yang di audit, yakinkan bahwa semua transaksi atau mutasi dalam rekening Koran 
tersebut adalah wajar. Auditor juga harus memeriksa transaksi yang terjadi beberapa 
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hari sebelum dan beberapa hari setelah tanggal neraca dalam semua rekening Koran, 
yakinkan bahwa tidak terdapat transaksi yang tujuannya untuk windowdressing laporan 
keuangan. 
Auditor juga harus melakukan prosedur konfirmasi  ke bank, yakinkan bahwa semua 
rekening atas nama universitas telah dilaporkan, tidak ada rekening universitas yang 
diatas namakan pejabat dalam universitas, bandingkan jawaban konfirmasi ini dengan 
pembukuan universitas. Jika universitas memiliki simpanan lain tidak dalam bentuk 
rekening Koran, yakinkan ketepatan pembukuannya.
Piutang usaha, wesel tagih, investasi jangka pendek  : dengan mengirim surat konfirmasi 
ke para debitur, subsequent collection setelah tanggal neraca? pinjaman kepada 
mahasiswa yang berkaitan dengan uang kuliah, pastikan nilainya sebesar uang kuliah, 
otorisasinya
Persediaan: dengan melakukan stock opname, dapat dilakukan sebelum tanggal neraca, 
pertanggal neraca atau setelah tanggal neraca, saat stock opname harus dapat dipisahkan 
benar-benar, mana persediaan yang milik client (universitas), persediaan konsinyasi, 
dengan melihat perjanjian-perjanjian yang masih terbuka pertanggal neraca, dalam 
arti belum diterima pertanggal neraca. dapat dinyatakan sebagai persediaan universitas 
pertanggal neraca.
Untuk Aktiva tetap, auditor harus memeriksa bukti kepemilikan aktiva tetap, misalnya 
gedung, tanah, kendaraan, peralatan lab, dan lainnya?
Jika universitas menerima sumbangan atau hibah dalam bentuk peralatan computer, 
buku-buku perpustakaan atau lainnya (tidak dalam bentuk uang), yakinkan bahwa 
sumbangan-sumbangan tersebut telah dinilai pada harga yang wajar.

3. Untuk memperoleh bukti bahwa aktiva tidak dinilai overstated, auditor harus 
menggunakan sample melakukan tes transaksi, misalnya piutang yang diakui di neraca 
adalah sebesar nilai yang dapat direalisir untuk ditagih, sebesar piutang bruto dikurangi 
cadangan piutang yang tidak dapat ditagih. Untuk persediaan, yakinkan bahwa nilai 
yang tercantum adalah sebesar yang terendah antara harga perolehan dan harga pasar, 
yakinkan kebenaran metode penilaiannya, apakah fifo atau average, untuk aktiva tetap 
apakah benar telah dinilai sebesar harga perolehannya setelah dikurangi akumulasi 
penyusutannya, demikian juga aktiva lainnya.

4. Untuk membuktikan bahwa kewajiban telah diakui pada nilai yang wajar, dengan 
mengirim surat konfirmasi kepada para kreditur, melihat perjanjian-perjanjian 
timbulnya hutang, melihat nilai saat pencairan hutang, melakukan pemeriksaan 
subsequent payment, menghitung test ulang pembebanan bunga hutang. Apakah 
hutang telah dicatat sebesar nilai nominal yang diterima universitas dan dilaporkan 
berdasarkan urutan jatuh temponya, auditor harus memeriksa rekening Koran tempat 
dicairkannya hutang tersebut

5. Untuk memperoleh keyakinan cut off pendapatan dan beban pada periode yang tepat 
pertanggal neraca:
Pendapatan : melakukan test transaksi, dengan menggunakan sample invoice/voucher 
sebagai dasar pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa, melihat no invoice yang pre 
numbered, yakinkan periode pendapatan yang diakui oleh universitas adalah benar-
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benar no. bukti bayar mahasiswa pada periode laporan keuangan (1 januari 20xx – 31 
Desember 20xx), yakinkan tidak terdapat invoice tahun lalu yang ikut diakui sebagai 
pendapatan tahun berjalan, atau invoice tahun setelah tanggal neraca yang ikut juga 
diakui tahun ini. Auditor harus  memeriksa jumlah mahasiswa yang melakukan her 
registrasi, test perhitungan ulang jumlah penerimaan uang kuliah .
Demikian juga untuk beban, adalah benar-benar beban operasional pendidikan, 
termasuk gaji dosen, riset, penunjang akademik, pelayanan mahasiswa, kegiatan 
kemahasiswaan, peningkatan kualitas dosen, perawatan gedung, dan lainnya yang 
dikeluarkan sehubungan dengan perolehan pendapatan tahun berjalan, tidak terdapat 
beban tahun sebelumnya atau beban tahun setelah tanggal neraca yang ikut diakui, 
sehingga dapat diyakinkan kebenaran prinsip “matching cost and revenue”. Seperti 
halnya pendapatan, auditor juga memeriksa jumlah mahasiswa yang her registrasi, 
untuk menghitung beban operasional pendidikan baik fixed cost atau variable cost.
Auditor juga harus membandingkan anggaran universitas dengan realisasi 
pengeluarannya, apakah cukup wajar

6. Untuk memperoleh bukti bahwa seluruh beban dicatat berdasarkan bukti yang akurat, 
maka auditor harus melakukan penelusuran bukti atau vouching terhadap voucher-
voucher pengeluaran universitas, baik voucher pengeluaran bank atau voucher 
pengeluaran kas. Pilih secara acak voucher yang akan diperiksa, yang berjumlah 
relative material, lihat kelengkapan otorisasinya setiap pengeluaran uang untuk 
pembayaran beban-beban. Auditor dapat mendokumentasikan voucher-voucher 
sebagai bukti keakuratan pengeluaran beban, kebenaran pengklasifikasiannya, dan 
kebenaran pencatatannya. Pada audit universitas, beban pengeluaran operasional 
merupakan beban tertinggi, auditor dapat memperoleh data dari wawancara dengan 
mahasiswa, untuk memperoleh tentang kebenaran beban yang dikeluarkan universitas 
dengan fasilitas yang diterima mahasiswa, auditor dapat juga melakukan pemeriksaan 
fisik fasilitas perkuliahan, dari sini auditor akan memperoleh keyakinan kewajaran 
pengeluaran beban-beban universitas.
Untuk beban gaji, auditor harus mendapatkan rekap gaji perbulan, check pembayaran 
PPh nya. Untuk beban penyusutan, beban bunga, beban amortisasi dan lainnya, auditor 
dapat merujuk saat pemeriksaan akun di neraca seperti, aktiva tetap. Piutang usaha, 
asuransi, dan seluruh akun lainnya yang menyebabkan timbulnya beban.
Untuk beban yang masih terhutang pertanggal neraca, karena baru dapat dibayar 
pada tanggal setelah tanggal neraca, misal biaya listrik, telepon, air, lihat kebenaran 
pengakuannya di accrued expense dan kebenaran pengeluaran uangnya pada periode 
setelah tanggal neraca. Lakukan dokumentasi voucher pengeluaran yang berjumlah 
signifikan, analisa : kecukupan buktinya, kebenaran pencatatannya, otorisasi, kebenaran 
perhitungan matematiknya dari setiap pengeluaran.

7. Untuk memperolah keyakinan bahwa pendapatan telah diakui pada periode yang tepat, 
auditor harus memeriksa bukti atau invoice pembayaran uang kuliah, termasuk jenis 
penerimaan lainnya, misalnya: penerimaan uang pendaftaran, uang ujian, uang lab, 
uang wisuda, uang sidang dan jenis pendapatan lainnya. Pilih sample invoice secara 
urut beberapa hari sebelum dan setelah tanggal laporan keuangan, yakinkan bahwa 
voucher-voucher tersebut adalah voucher cut off awal tahun dan akhir tahun yang tidak 
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akan diakui pada periode sebelum atau setelah tanggal neraca, atau sebaliknya voucher-
voucher tersebut tidak akan diakui pada periode yang lain. Hal tersebut penting, guna 
membandingkan dengan biayanya? 
Yakinkan bahwa universitas telah melaporkan seluruh pendapatan yang diperolehnya, 
dengan membandingkan anggaran dengan realisasi selama periode laporan keuangan?
Analisa semua penerimaan yang ada dalam rekening Koran universitas, lakukan analisa 
arus uang masuk secara global, dengan membandingkan dengan invoice pendapatan, 
saldo piutang, dan uang masuk dalam rekening Koran.
Analitical review procedures dapat dilakukan dengan membuat analisa rasio untuk 
mendapatkan gambaran kinerja universitas, serta membandingkannya dengan 
universitas sejenis, analisa ini juga dilakukan untuk perkiraan beban.
Auditor harus memeriksa semua penerimaan universitas selain dari uang kuliah, 
apakah telah dilaporkan sesuai ketentuan, misalnya hibah dari pemerintah berupa 
computer, apakah sudah nilai kewajaran pembebanan harganya. Pnerimaan beasiswa 
khusus kepada mahasiswa, auditor harus memeriksa prosedur kebenaran penyaringan 
terhadap mahasiswa yang menerimanya, yakinkan tidak terdapat kolusi antar petugas 
penyeleksi dengan mahasiswa, atau petugas penyaringan dengan pejabat universitas?

8. Untuk menganalisa jika terdapat fluktuasi yang besar pada biaya, dan dampaknya 
terhadap perkiraan lainnya, auditor melakukan analisa trend jika biaya dibandingkan 
dengan tahun lalu, jika kenaikan biaya tersebut masih dapat ditoleransi, dalam arti masih 
sesuai dengan tingkat inflasi, tentu masih dianggap wajar. Jika terdapat fluktuasi yang 
relative besar, auditor harus memperoleh informasi dan memperoleh bukti .penyebab 
fluktuasi tersebut, dan menganalisis dampaknya terhadap perkiraan lainnya, misalnya 
kenaikan yang besar terhadap biaya gaji yang ternyata karena program kenaikan gaji 
tahunan, tentu akan berdampak terhadap pembayaran pajaknya, dan apakah kenaikan 
tersebut diiringi kenaikan uang kuliah di universitas, dan apakah kenaikan tersebut  
juga karena kenaikan biaya-biaya lainnya, apakah hal ini telah tertuang dalam program 
kerja dan anggaran universitas. Auditor juga harus melihat apakah kenaikan tersebut 
sesuai dengan fungsi social awal dari universitas sebagai lembaga sektor publik yang 
tidak berorientasi kapada laba.
Adanya fluktuasi yang besar dimungkinkan juga karena kesalahan pencatatan, misalnya 
seharusnya menjadi beban fakultas ekonomi, tapi dibebankan ke fakultas sastra. 
Kemungkinan lain, adanya pergeseran waktu pencatatan, misalnya beban tahun 2011 
diakui sebagai beban tahun 2010, demikian juga dengan pendapatan.
Hal yang sering terjadi juga karena universitas sengaja melakukan pergeseran mata 
anggaran, karena mata anggaran tertentu sudah habis dipakai, sedangkan mata 
anggaran lainnya masih banyak yang belum terpakai.  Hal ini terjadi karena universitas 
tidak memiliki anggaran, sehingga hal-hal dadakan akan merusak kinerja anggaran.
Auditor harus memeriksa bahwa tidak terdapat pengeluaran dari fakultas tertentu yang 
menjadi beban fakultas lain atau bagian lain  dalam universitas, keadilan pembebanan 
anggaran kepada tiap bagian?
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9. Untuk meyakinkan keakuratan perhitungan pembebanan bunga, penyusutan, 
amortisasi, pajak, dan lainnya, auditor harus melakukan test perhitungan mathematical 
accuracinya, perhitungan dilakukan secara sample. Perhitungan juga dilakukan terhadap 
sewa dibayar dimuka yang telah menjadi beban pada periode berjalan, misalnya sewa 
peralatan lab, pembelian komputer, gedung, apakah universitas telah membebankannya 
secara akurat.

10. Untuk memperoleh keyakinan bahwa semua transaksi telah dibukukan pada perkiraan 
yang tepat demikian juga pengklasifikasiannya, auditor harus meyakinkan kebenaran 
pihak universitas dalam menggunakan metode akuntansinya, auditor juga memahami 
standar kriteria setiap akun dalam laporan keuangan.   

11. Apakah universitas membebankan biaya operasional pendidikan  berdasarkan activitity 
based costing, tes perhitungan ulang komponen pembebannannya, apakah benar-benar 
aktivitas yang punya nilai tambah bagi mahasiswa, aktivitas dimulai dari mahasiswa 
mendaftar sampai mahasiswa diwisuda, aktivitas-aktivitas dibagi dalam beberapa cost 
driver/pemicu biaya, seluruh komponen biaya, bagi dalam jumlah mahasiswa, itulah 
tarif biaya kuliah per-mahasiswa.

12. Lakukan prosedur konfirmasi untuk semua perkiraan yang berkaitan dengan pihak 
ke-tiga, misalnya Bank, Piutang, hutang, dan lainnya. Hal ini dilakukan agar auditor 
memperoleh keyakinan bahwa saldo yang tercantum dalam laporan keuangan adalah 
benar-benar milik universitas, dan dicantumkan sebesar nilai yang dapat ditagih? Setelah 
Jawaban konfirmasi diterima, bandingkan dengan general ledger dan pemeriksaan 
setelah tanggal neraca baik penerimaannya atau pembayarannya.

13. Pelajari semua notulen rapat manajemen dan ceo dalam universitas, untuk mengetahui 
rencana-rencana pihak manajemen universitas khususnya yang berkaitan dengan 
keuangan universitas, misalnya pembukaan program studi baru, keikutsertaan dalam 
kompetisi mahasiswa, dosen, atau rencana peningkatan kualitas dosen, misalnya 
pemberian kuliah S2 atau S3, selain melihat total biayanya, bukti pendukungnya, 
auditor juga  harus  menilai kewajarannya?

14. Pelajari laporan dari Internal Audit universitas (bila ada), laporan dari biro SPMI 
(system penjaminan mutu internal) apakah laporan tersebut dapat dijadikan dasar 
auditor untuk mengambil kesimpulan suatu keadaan yang berkaitan dengan kewajaran 
penyajian laporan keuangan? demikian juga jika universitas telah menetapkan 
penjaminan mutu internal universitas, yakinkan bahwa standar-standar yang telah 
ditetapkan untuk semua aktivitas di universitas telah lakukan, serta terdapat monitoring 
untuk pelaksanaannya, dan terdapat juga penilaian atau control dari pelaksanaannya.

15. Yakinkan bahwa pelaksanaan aktivitas universitas yang berkaitan dengan keuangan dan 
akuntansi tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berhubungan 
dengan universitas, misalnya Kepmendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan-Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca 
Sarjana di Perguruan Tinggi., UU No……………………………………………………. 

16. Yakinkan bahwa universitas sebagai oraganisasi publik tetap beroperasi mengutamakan 
fungsi sosialnya, serta menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai Standar 
Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, khususnya PSAK 45, tentang laporan 
keuangan organisasi nir laba.
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17. Jika terdapat perkiraan “subsidi tidak mampu”, dalam perkiraan ini adalah pendapatan 
yang diperoleh dari lembaga, badan, organisasi tertentu terhadap mahasiswa-mahasiswa  
tidak mampu, adapun ICQ nya ?
a. Apakah pendapatan dari subsidi tidak mampu, telah memenuhi kriteria atau 

peraturan sehingga dapat dikategorikan pendapatan subsidi tidak mampu?
b. Apakah petugas yang mendata mahasiswa tidak mampu, telah didukung oleh 

standar kerja yang jelas, sehingga terhindar dari kolusi antar petugas universitas 
dangan mahasiswa?

c. Mahasiswa yang dikelompokkan tidak mampu, telah didukung oleh bukti-bukti 
kompeten?Sedangkan prosedur auditnya lebih ditekankan bahwa pendapatan 
tersebut, auditor dapat meyakini bahwa pendapatan tersebut dapat dikategorikan 
dari pendapatan subsidi tidak mampu, jumlahnya kurat, didukung bukti yang 
memadai, klasifikasinya wajar dan test penelusurannya ke bukti penerimaan oleh 
mahasiswa, termasuk periode penerimaannya

18. Laba Rugi dari SPE (Special Purpose Entity), adalah unit usaha yang sengaja dibentuk 
untuk memenuhi kebutuhan universitas, misalnya percetakan, kantin, penjahit, dan 
lainnya yang ada di universitas, prosedur auditnya meyakinkan bahwa laporan keuangan 
yang dihasilkan SPE telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal 
ini misalnya PSAK no. …., dan sebaiknya SPE tersebut telah diaudit oleh Akuntan lain 
yang juga independen.

19. Biaya pengembangan jurusan, fakultas, universitas, pusat kebudayaan, jasa penterjemah, 
konsultan keuangan dan pajak dan sebagainya dalam hal ini auditor haru memperoleh 
bukti, kebijakan kapitalisasi yang ditetapkan oleh universitas, apakah biaya yang 
dikeluarkan sehubungan dengan pengembangan tersebut diatas dapat dikategorikan 
dalam rangka memperoleh pendapatan dari unit-unit tersebut, atau dalam rangka 
memperpanjang umur ekonomi peralatan yang ada dalam unit-unit tersebut, sehingga 
dikategorikan sebagai revenue expenditure atau capital expenditures.

20. Demikian juga halnya dengan persediaan habis pakai, auditor harus melakukan stock 
opname untuk meyakini kewajaran nilainya. Metode pencatatannya, penilainnya. 
Yakinkan bahwa persediaan yang adalah milik universitas, lakukan stock fisik terhadap 
kualitas pengelompokannya, tidak tergabung dalam persediaan yang tidak layak.
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FAKTA LAPANGAN 4

RINGKASAN MATERI PEMBELAJARAN
 Untuk mendukung tujuan Universitas memiliki tujuan pendidikan yang lebih terarah, 
terkoordinasi baik dalam hal pendanaan, pengembangan, dan pengawasan. Terkait dengan 
diperlukan akuntabilitas pendidikan, khususnya jika berkaitan dengan dana atau hibah-
hibah yang diberikan semua pihak, sehingga pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang 
matching dengan kebutuhan pasar namun tetap beretika.
 Penekanan audit Universitas adalah : kebenaran, keakuratan, pembebanan uang kuliah 
kepada mahasiswa, tarif tidak ditetapkan  berdasarkan urutan aktivitas-aktivitas yang punya 
nilai tambah bagi mahasiswa, sehingga uang kuliah relative mahal, tanpa memperhitungkan 
faktor efisiensi,  efektif, dan ekonomis. Masalah rawan lainnya dalam audit universitas adalah 
tidak dipatuhinya anggaran yang telah dibuat berdasarkan program kerjanya, atau bahkan 
tidak memiliki anggaran, sehingga pengeluaran umumnya dilakukan berdasarkan proyek 
dadakan. Banyaknya pengelola atau dosen universitas yang masih menganggap bekerja 
pada universitas sebagai sambilan, sehingga pengelolaanya tidak maksimal. Permasalahan 
yang tidak kalah pentingnya adalah alokasi dan transparansi dana hibah atau bantuan yang 
diterima universitas.
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 Prosedur pemeriksaan lebih menyita perhatian kepada bagaimana penetapan uang 
kuliah, dan apakah penetapan tersebut berkorelasi dengan besarnya beban yang harus 
dikeluarkan, pemeriksaan dilakukan dengan substantive test terhadap pengeluaran satu 
semester termasuk dengan buktinya, membuat analisa-analisa ratio dan membandingkannya 
dengan universitas lainnya dalam seatu wilayah.

REVIEW CAPAIAN PEMBELAJARAN
1. Jelaskan perbedaan yang sangat spesifik yang dimiliki oleh akuntansi dalam sebuah 

universitas dibandingkan dengan sektor publik lainnya?
2. Menurut anda, dalam aktivitas sebuah universitas, biaya-biaya apa saja yang dapat 

dikategorikan sebagai biaya operasional pendidikan? 
3. Jika anda mengaudit sebuah universitas, data apa saja yang diperlukan untuk kelancaran 

audit tersebut?
4. Prosedur audit apa yang anda lakukan untk meyakinkan bahwa hibah atau bea siswa 

dari pemerintah kepada mahasiswa, telah diterima mahasiswa sesuai dengan ketetapan 
yang telah diberikan?

5. Untuk meyakinkan kepemilikan gedung, fasilitas belajar, lab dsb, auditor  
harus meminta bukti kepemilikannyaapakah prosedur ini cukup dapat dihandalkan 
hasilnya? Mengapa?

6. Prosedur audit apa yang harus dilakukan untuk meyakinkan kebenaran besarnya  
pembebanan piutang uang kuliah kepada mahasiswa?

7. Dalam universitas sering terjadi pengalokasian pengeluaran kepada fakultas tertentu 
yang belum memiliki banyak pengeluaran, padahal pengeluaran tersebut adalah milik 
fakultas lain, menurut anda mengapa hal ini terjadi? Bagaimana prosedur audit yang 
tepat untuk mengetahui hal ini?

8. Buatlah kertas kerja test transaksi yang dapat menjamin ketepatan universitas 
membebankan biaya asuransi gedung kuliah?

9. Jabatan jabatan structural dalam sebuah universitas adalah identik dengan jabatan 
politik, disini sering terjadi penyelewengan penyelewengan dana, menurut anda 
mengapa hal ini terjadi, untuk mengetahui hal ini prosedur audit apa yang akan 
dilakukan universitas?

10. Jika terdapat piutang-piutang mahasiswa yang umurnya sangat lama, dan akhirnya 
dihapus oleh pihak manajemen universitas, prosedur audit apa yang akan dilakukan 
oleh auditor bahwa kejadian tersebut adalah valid?
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Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
Setelah mempelajari materi dalam bab ini, diharapkan pasien dapat :
1. Menjelaskan karakteristik utama organisasi publik “Rumah Sakit”;
2. Mengerti Akuntansi Rumah Sakit;
3. Menjelaskan tahap-tahap prosedur audit rumah sakit;
4. Menjelaskan titik rawan dari aktivitas rumah sakit yang memerlukan penekanan audit;
5. Melakukan audit rumah sakit;
6. Menyusun kertas kerja pemeriksaan audit rumah sakit;
7. Menyusun laporan audit rumah sakit dan memberikan jenis opininya;
8. Menyusun management letter bagi rumah sakit

AKTIVITAS RUMAH  SAKIT
 Menurut WHO Technical Report No 122/1957 Rumah Sakit adalah bagian integral 
dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan kesehatan 
paripurna, kuratif, dan preventif kepada masyarakat, serta pelayanan rawat jalan yang 
diberikan guna menjangkau keluarga di rumah. Rumah sakit juga merupakan pusat 
kesehatan dan latihan tenaga kesehatan serta pusat penelitian Bio-Medik.
 Merujuk kepada definisi tersebut, fungsi utama rumah sakit sabagai sarana pelayanan 
kesehatan yang menjangkau keluarga, bila kita amati saat ini lambat laun fungsi ini telah 
berkembang yang awalnya cenderung kepada kemanusiaan berubah menjadi organisasi 
bisnis. Beberapa media massa saat ini banyak sekali terjadi malpraktek yang dilakukan di 
rumah sakit. 

AUDIT LAPORAN KEUANGAN 
RUMAH SAKIT

Bab 
5
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 Praktek rumah sakit juga terdapat etika rumah sakit, yang terdiri dari etika administratif 
dan etika bio medis. 
 Etika administrasi berkaitan dengan kepemimpinan dan menejemen rumah sakit, 
misalnya .harus berprilaku adil, tidak diskriminatif, tidak berstandar ganda. Isu selanjutnya 
yang berkaitan dengan etika administrasi adalah privasi kerahasiaan pasien, walau pada 
prakteknya hal ini sulit, apalagi di era keterbukaan informasi dan kemudahan mengakses 
informasi. Isu berikutnya yang berkaitan dengan etika administrasi adalah tindakan medis 
(informed consent), berkaitan dengan persetujuan sukarela dari keluarga pasien kepada 
dokter untuk melakukan tindakan medis tertentu, setelah dokter menjelaskan semua dampak 
resiko dari sebuah tindakan medis, walaupun tidak jarang intervensi tindakan medis dari 
dokter dan perawat membawa hasil yang baik, karena mereka lebih mengetahui tindakan 
yang harus dilakukan sehubungan dengan sebuah kondisi. Isu yang paling umum terjadi 
berkaitan dengan administrasi adalah berkaitan dengan faktor-faktor keuangan pasien.
 Isu-isu yang berhubungan dengan etika bio medis adalah kegiatan rekayasa genetic, 
tekhnologi reproduksi, eksperimen medis, donasi dan transplantasi organ, klonning dan 
lain-lain. Etika yang berkaitan dengan isu etika medis misalnya malpraktek yang dilakukan 
dokter misalnya dengan tidak memeriksa, membuat penilaian, tidak melakukan tindakan 
atau tidak menghindari tindakan tertentu yang berakibat memburuknya kondisi pasien. 
Pelanggaran terhadap etika yang dilakukan rumah sakit seharusnya menjadi tanggungjawab 
semua komponen pengelola rumah sakit termasuk antara lain ;
 Pemilik Rumah Sakit, dewan penyantun/Pembina, Direktur Rumah Sakit, Farmasi 
rumah Sakit, Dokter, Perawat, Ahli Gizi, ahli Peralatan kedokteran, Manajemen.
 Demikian pula menurut UU No. 23 tahun 1992 yang mewajibkan setiap peran 
masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan untuk memperhatikan peran sosialnya, 
hal ini sejalan juga dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dalam 
kode etiuk rumah sakit Indonesia, menetapkan rumah sakit sebagai “unit Socio Ekonomi” 
yang majemuk, sehingga para insan dalam organisasi kesehatan seperti dokter, perawat, dan 
lainnya tidak boleh hanya menganggap rumah sakit sebahai lahan mencari nafkah semata. 
 Sebagai organisasi nonprofit yang bersifat padat modal, padat karya bahkan padat 
teknologi, memang sangat ironis, disatu sisi untuk menjalakan secara professional dituntut 
biaya yang relative tinggi, sehingga fungsi mencari laba sangat berperan, tetapi disisi lain 
fungsi kemanusiaan untuk menolong sesama sangat dibutuhkan keikhlasan dan pengabdian. 
Tentu sulit menyeimbangkan kedua kebutuhan tersebut, sehingga peran Pemerintah 
sangat diperlukan karena berkaitan dengan kesehatan warga Negara. Kegiatan sosialisasi 
pencegahan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat sangat diperlukan.
 Melihat karakteristik unik dari rumah sakit, pengelolaan rumah sakit secara akuntabilitas 
tentu sangat dibutuhkan, baik dari sisi operasional dan keuangan. Dari sisi operasional, 
berkaitan dengan isu-isu etika, penggunaan tenaga kesehatan, alat-alat kedokteran dengan 
teknologi muktahir, manajemen yang sesuai fungsinya. Sedangakan dari sisi keuangan, 
berupa pengelolaan keuangan yang transparan, bertanggung jawab sesuai hasil. Fungsi 
pengawasan kauangan sangat diperlukan baik dalam bentuk pembuatan anggaran, pelaporan 
keuangan, audit dan lain-lain.
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Secara umum siklus kegiatan sebuah rumah sakit sebagai berikut :
 Menyelenggarakan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kepada mayarakat, 
menyelenggarakan kesehatan dan latihan tenaga medis, ahli dan para medis, baik secara 
mandiri maupun bekerja sama dengan instansi lain. Serta menjalankan juga fungsi penelitian.

AKUNTANSI RUMAH SAKIT 
 Rumah sakit mempunyai karakteristik yang khusus, mempunyai sumber pendapatan 
yang unik, seperti pendapatan pasien,  dan freepremium. Pendapatan pasien dicatat sebesar 
tarif penuh, dimungkinkan ada penyesuaian-penyesuaian untuk hal-hal sebegai berikut :
➢ Courtesy allowance : diskon untuk dokter dan pegawai;
➢ Contractual adjustment : diskon yang dirancang dengan pihak ketiga,
 Kedua hal tersebut merupakan pengurangan pendapatan kotor, sehingga diperoleh 
pendapatan bersih yang dilaporkan dalam laporan operasi aktivitas
➢ Charity care services diberikan kepada pasien secara gratis sesuai hospital.s charity policy 

di luar pendapatan pasien, sebab tidak dirancang dalam arus kas;
 Pendapatan premium : adalah pendapatan atas perjanjian  yang dibuat rumah sakit 
terhadap suatu pelayanan pasien sebagai fee khusus, dicatat terpisah dari pendapatan pasien.
Rupa-rupa Pendapatan Operasi ; misalnya tuition and fee dari mahasiswa sekolah kesehatan, 
pendapatan sewa ruangan rumah sakit, pendapatan beban administrasi (yang diterbitkan), 
beban telepon, beban televise, pendapatan cafeteria, gift shop dan snack bars.
Kontribusi bequet dicatat sebagai cash, dan dikredit inretristictedsupport-non oerating gains.
 Asssets donasi : pendapatan lain-lain ini, misalnya menerima marketable equity security 
senilai, dicatat sebagai investment, dikredit Temporarily restricted support.
Biaya Operasi ;
 Nursing services, termasuk : medical and surgicat, intensive care, nurseries, operating 
rooms. Other professional services (laboratories, radiology, anesthesiology, pharmacy), general 
services, administration, interest and depreciation provisions.
 Dari sisi akuntansi biaya organisasi kesehatan memiliki keunikan, dimana biaya dapat 
ditentukan berdasarkan metode sejarah harga pelayanan, seperti jumlah hari pasiendan 
prosedurnya. Jenis hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai basis analisis biaya, 
seperti DRG (DiagnosisRelated Groups) atau jenis khusus hari pada pasien bedah. Selain 
itu, penentuan biaya penuh atau tambahan, dapat dialokasikan ke struktur lembaga 
(bagian penerimaan). Biaya setiap prosedur dan hasil utamanya merupakan dasar bagi 
stabilitas keuangan di lembaga perawatan kesehatan. Tanpa informasi biaya yang akurat, 
penyedia layanan kesehatan akan menghadapi resiko keuangan ketika membuat keputusan 
operasi terkini dalam konteks rencana jangka panjang. Biaya penyedia layanan sebanarnya 
merupakan komponen utama dari beban pelayanan.
 Untuk memudahkan penilaian kinerja rumah sakit dapat melalui salah satu proses 
akuntansi  manajemen,  antara lain menilai pusat pertanggung-jawaban yang ada, misalnya 
pusat pertanggung-jawaban laba adalah unit apotek atau laboratorium, pusat pertanggung-
jawaban pendapatan, misalnya Unit Gawat Darurat, unit Rawat Inap, Unit Apotek, Unit Lab, 
Pusat Pertanggung-jawaban Biaya : misalnya unit kebersihan, unit pengolahan sampah, 
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dan unit penyuluhan masyarakat dan Pusat Pertanggung-jawaban Investasi misalnya Unit 
Penelitian 
 Untuk menciptakan sistem perhitungan biaya yang benar, organisasi kesehatan di 
Indonesia menerapkan metode fee for service, metode ini memberikan keleluasaan kepada 
penyedia jasa untuk menentukan harga, metode ini cenderung bertambah mahal dari 
waktu ke waktu, pasien tidak dapat mengontrol aktivitas dokter ketika menangani pasien, 
kecendrungannya ada penambahan aktivitas yang sebenarnya tidak perlu tetapi akan 
menambah tarif yang dibayar pasien.
 Dalam metode tersebut bisa saja untuk jenis penyakit yang sama, masing-masing pasien 
akan mendapat perlakuan dan perawatan yang berbeda, yang terjadi over utilization bahkan 
unnecessary utilization dari pelayanan kesehatan, sementara mutu pelayanan cenderung 
menurun meskipun biaya cenderung naik. 
 Dalam metode DRG, bentuk pembayaran pra upaya disesuaikan dengan hasil diagnosis 
penyalit, sehingga kompleksitas klinis pasien atau case mix dapat diketahui, Case mix yang 
kompleks berarti tingkat keparahan penyakit yang tinggi, resiko kematian tinggi, tingkat 
kesulitan perawatan tinggi, poor prognosis atau kebutuhan intervensi yang lebih besar.
 Dalam perspektif administrator dan regulator, case mix digunakan sebagai indikasi 
bahwa pasien yang dirawat memerlukan penggunaan sumberdaya yang lebih banyak, 
akibatnya biaya yang lebih tinggi. Kompleksitas biaya terkait dengan jenis pelayanan dan 
intensitas pada jumlah pelayanan pasien perhari atau selama menginap di organisasi 
kesehatan. Dalam case mix, historis proporsi pasien yang menerima pelayanan klinis 
khusus (pengobatan, operasi, kesehatan anak, kebidanan, dll) atau berbagai masalah medis 
seperti, infeksi, diabetes, gangguan hati, patah tulang dll dapat diukur, dengan kata lain tiap 
organisasi penyedia layanan kesehatan dapat mengeluarkan pasien yang sama dengan biaya 
yang berbeda dalam case mix.
Manfaat aplikasi DRG : 
1. Penyedia layanan kesehatan terhindar dari penggunaan yang berlebihan, tidak 

terencana, dan salah perhitungan dan salah sehingga perhitungan biaya kesehatan 
dapat lebih terkendali.

2. Sistem dan beban administrasi pengelola dana serta penyelenggara pelayanan kesehatan 
akan lebih sederhana dan tidak merepotkan, sehingga biaya pengelolaan turun,

3. Dalam sistem pengelolaan perawatan, dokter dibantu dalam mengidentifikasi bagian 
mana yang membutuhkan peningkatan kualitas.

Keterbatasan DRG :
1. DRG hanya berhubungan dengan pasien rawat inap,sehingga kualitas hasil, khususnya 

bagi pasien yang keluar dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya 
dengan caranya yang tidak semestinya rendah;

2. DRG tergantung pada diagnosis dan prosedur yang tercatat, yang bias mengalami 
kesalahan klasifikasi dan pengkodean;

3. DRG mengelompokan pasien menjadi kategori yang dinyatakan hommogen dengan 
dasar Long Of Stay (LOS). Oleh Karena itu, DRG bukan merupakan standar tentang apa 
yang bseharusnya dilakukan dan bukan merupakan ukuran kualitas perawatan.

4. Rumah sakit terdorong untuk memanipulasi pengkodean yakni, mengganti kasus 
individu ke DRG yang didanai lebih baik. 
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5. Rumah sakit terdorong memanipulasi pengkodean yakni mengganti kasus individu 
ke DRG yang didanai lebih baik, misalnya menambah informasi yang tidak ke data 
izin keluar pasien atau dengan mengatur ruang informasi diagnosis pada ringkasan 
pelepasan

6. Rumah sakit dapat mengalihkan pengobatan dari rawat inap menjadi rawat jalan, oleh 
karena itu, DRG tidak diterapkan pada pelayanan rawat jalan;

7. Rumah sakit menurunkan rata-rata lama perawatan ;
8. Kecendrungan untuk mengklasifikasikan kembali pasien ke diagnosis yang lebih mahal.
 Penetuan tarif Rumah Sakit saat ini juga telah berkembang dengan Activity Based 
Costing, dimana tarif ditentukan berdasarkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah bagi 
pasien, dimulai dari pasien memasuki rumah sakit sampai pasien diperkenankan keluar/
pulang, diidentifikasi seluruh aktivitas yang punya nilai tambah bagi pasien, ditentukan 
dasar pemicu biayanya, maka dapat ditentukan tarifnya. 

 Healthy Hospital
Statement of Financial position

For The Year Ended December 3,  2012

2012 2011

ASSETS
Cash and Cash Equivalent 190,000                 50,000                                
Investment 1,000,000              800,000                              
Account receivables patient (net allowance) 140,000                 89,000                                
Account receivables- medicare 10,000                    -                                           
Receivables From limited - use aseets 40,000                    30,000                                
Inventories and prepaid items 24,000                    10,000                                
Total Current assets 1,404,000              979,000                              

Non current assets
Assets whose use is limited by board for capital inprovement
Property, plant, equipment :
Lands
Buildings
Fixed Equipments
Movable equipments

(net of accum Depreciation) 360,000                 390,000                              
Total Assets 3,168,000              2,348,000                          

LIABILITIES
Account Payables 180,000                 150,000                              
Student's Deposits 50,000                    50,000                                
Bonds Payable 90,000                    100,000                              
Total Liabilities 320,000                 300,000                              

NET ASSETS
Unrestricted 380,000                 200,000                              
Temporarily Restricted 70,000                    70,000                                
Permanently Restricted 1,000,000              800,000                              
Total Net Assets 1,450,000              1,070,000                          
Total Liabilities and Net Assets 1,770,000              1,370,000                          

2015

2015 2014
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 Healthy Hospital
Statement of Operation

For The Year Ended December 31,  2012

Unrestricted Revenues, Gains, and Other Support:
Net Patient sevice revenues 7,740,000                          
Other Operating revenue 950,000                              
Unrestricted Donation 150,000                              
Unrestricted Income From endowmenst 120,000                              
Income From Board-designated funds 20,000                                
Net assets released from retriction upon saticfaction of 
             program restricted 50,000                                
   Total unrestricted revenues, gains, and other support 9,030,000                          

Expense and Losses:
Nursing services 2,700,000                          
Other porfessional services 1,800,000                          
General Services 1,500,000                          
Fiscal Services 500,000                              
Administratif Services 300,000                              
Medical malpractice cost 180,000                              
Provision for uncollectible account 600,000                              
Provision for depreciation 400,000                              
   Total expenses and losses 7,980,000                          

Excess (deficiency) of revenues, gains, and other support over
           expenses and losses 1,050,000                          

Net assets releasedfrom restrictions for plant assets purposes 20,000                                
 increase in unrestricted net assets 1,070,000                          

20152015
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 Healthy Hospital
Statement of cashflow

For The Year Ended December 31,  2012

Cash Flows From Operating Activities & Gains and losses 
Change in net assets 1,690,000                  
adjustment to reconcile change in net assets to net :
Cash used by operating activities
Provision for Depreciation 400,000                              
Provision for uncollectible account 600,000                              
Decrease in Medicare Acount Receivables 40,000                                
decrease in unearned interest (limited use assets) 15,000                                
Increase in account payable and accrued expense 60,000                                
Increase inpatient account receivable (195,000)                            
Increase in inventory and supplies (40,000)                              880,000                      
Net cash provide by operating activities
       Net cash provided by operating activities and gains and losses 2,570,000                  
Cash flow from investing activities
Increase in loans to student
Purchase of property, plant, and equipment (2,280,000)                        
Purchase of inventories (300,000)                            
Cash Invested in limited-use assets (350,000)                            
      Net cash used by investing activities (2,930,000)                
Cash flow from financing Activities
Proceeds from contributions restricted for 
      investment in endowment 300,000                              
Other financing activities :
       Proceeds from longterm note payable (500,000)                            
Repayment of bonds payable (100,000)                            
       Repayment of mortgage note payable (800,000)                            
       Net cash used by financing activities (100,000)                    
Net decrease in cash for 2005 (460,000)                    
Cash and cash equivalent at beginning of the year 520,000                      
Cash and cash equivalent at end of the year 60,000                        

2015

 Berkaitan dengan pelaksanaan audit laporan keuangan, melihat karakteristik unik dari 
organisasi kesehatan, khususnya rumah sakit, berikut ini akan dijelaskan tahap-tahap audit 
dalam Rumah sakit, namun dengan terlebih dahulu pemaparan hal-hal yang paling utama 
dalam tinjauan audi suatu rumah sakit, yaitu penetapan komponen tarif dalam rawat pasien. 
 Dari paparan diatas dapat dijelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan dalam 
audit sebuah rumah sakit, yang lebih bertujuan kepada fungsi sosial dari pada fungsi 
bisnisnya untuk mencari keuantungan.
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PERMASALAHAN POKOK DALAM AUDIT RUMAH SAKIT 
 Penekanan audit laporan keuangan organisasi publik, seperti rumah sakit adalah : 
kebenaran, keakuratan, perhitungan tarif perawatan atau pengobatan atau pemeriksaan 
telah diperhitungkan secara akurat, berdasarkan aktivitas yang punya nilai tambah bagi 
pasien, sehingga rumah sakit tidak semena-mena menetapkan tarif rumah sakit, tanapa 
memperhitungkan factor efisiensi dan efektif, sehingga dapat membebankan pasien, kalau 
hal ini terjadi, berarti fungsi sosial rumah sakit telah hilang. Jadi saat melakukan audit 
terhadap harga pokok atau tarif perawatan, auditor harus benar-benar memperhitungkan 
atau menganalisa hasil perhitungan dengan melihat,: ketepatan dasar pembebanannya, 
metode yang digunakan, mathematical accuracynya, serta cut off pengakuannya.  
 Hal yang berbeda bagi auditor ketika mengaudit organisasi publik seperti rumah sakit 
adalah setiap penerapan metode akuntansi yang dijalankan rumah sakit, tidak semata-
mata untuk tujuan memperlihatkan atau menyajikan laba yang sebesar-besarnya, tetapi 
keberhasilan rumah sakit kinerjanya lebih terlihat dari bagaimana rumah sakit dapat 
memberikan service yang optimal kepada masyarakat, tanpa membebani masyarakat secara 
berlebihan.

TUJUAN AUDIT RUMAH SAKIT
 Apakah Laporan keuangan  Rumah sakit telah disajikan wajar sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku di Indonesia
Tujuan Spesifik ;
1. Memperoleh keyakinan tentang Struktur Pengendalian Intern yang memadai pada 

setiap fungsi di rumah sakit;
2. Memperoleh keyakinan bahwa semua aktiva yang dimiliki rumah sakit pertanggal 

neraca adalah benar milik rumah sakit, dan eksistensinya pertanggal neraca dapat 
dibuktikan;

3. Meyakinkan bahwa aktiva dinilai tidak overstated; 
4. Untuk memperoleh keyakinan bahwa perolehan akti tetap yang berkaitan dengan 

fasilitas kesehatan, telah dilakukan melalui prosedur yang wajar, misalnya pemilihan 
yang selektif terhadap para supplier, dengan mengutamakan kualitas produk;

5. Memperoleh keyakinan bahwa seluruh kewajiban pertanggal neraca telah dinyatakan 
pada nilai yang wajar, serta tidak disajikan understated;

6. Memperoleh keyakinan kebenaran tanggal cut off untuk pengakuan pendapatan dan 
beban milik rumah sakit;

7. Memperoleh keyakinan bahwa semua beban  yang merupakan kewajiban rumah sakit 
telah diakui dan dicatat sesuai bukti pendukung dan wajar penyajiannya;

8. Memperoleh keyakinan bahwa semua pendapatan yang merupakan hak rumah 
sakit telah diakui pada periode yang tepat; semua pendapatan yang diperoleh telah 
dilaporkan;

9. Untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar pada biaya dan pendapatan  
pada periode audit;
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10. Untuk memeriksa keakuratan  perhitungan mathematical dari setiap perkiraan, 
misalnya beban bunga, beban penyusutan dan lainnya;

11. Untuk memeriksa apakah semua perkiraan di laporan keuangan telah diklasifikasikan 
dan dan dilaporkan sesuai standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.

12. Untuk memperoleh keyakinan kebenaran perhitungan pembebanan harga pokok 
semua jenis jasa kesehatan, misalnya pembebanan  tarif rawat inap, tarif operasi dan 
lainnya. 

DATA YANG DIBUTUHKAN  DALAM AUDIT RUMAH SAKIT :
1. Laporan Keuangan (Neraca, Laporan aktivitas, Laporan Surplus deficit, Laporan 

aktivitas, Laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan);
2. Trial Balance. General Ledger, subsidiary Ledger,;
3. Rekening Koran Bank milik rumah Sakit
4. Buku bank, Buku Kas,
5. Daftar debitur dan Kreditur;
6. Daftar semua jenis  Persediaan yang dimiliki rumah Sakit;
7. Kartu atau Rekap perhitungan Biaya Perawatan;
8. Buku/daftar pendapatan, baik dari Rawat Inap. Rawat Jalan, Lab, Apotek, dan lainnya;
9. Faktur penjualan dari tiap jasa yang diterbitkan rumah sakit ;
10. Bukti pengeluaran kas dan pengeluran bank yang didukung bukti rincian biaya
11. Daftar Aktiva Tetap dan rekap perhitungan penyusutannya; serta bukti kepemilikan 

aktiva tetap;
12. Struktur organisasi rumah sakit, contoh tanda tangan dari para pejabat di rumah sakit;
13. File – file perpajakan;
14. Buku manual procedure dari tiap aktivitas di rumah sakit;
15. Daftar atau rekap gaji dari semua unsure sumber daya manusia di rumah sakit;
16. Laporan dari divisi pengendalian mutu internal rumah sakit atau sub organisasi sejenis 

di rumah sakit;
17. Laporan dari internal audit;
18. Akte pendirian rumah sakit beserta seluruh dokumen penting berkaitan dengan izin 

pendirian rumah sakit dari berbagai instansi;
19. Notulen-notulen rapat manajemen rumah sakit dan dokumen kerjasama dengan 

berbagai instansi;
20. Program kerja rumah sakit yang disertai Anggaran – anggaran dari tiap fungsi di rumah 

sakit, baik anggaran operasional maupun anggaran keuangan;
21. Berbagai Polis asuransi yang dimiliki rumah sakit
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PROGRAM AUDIT RUMAH SAKIT 
1. Untuk meyakinkan pelaksanaan internal control yang memadai dari rumah sakit, 

dilakukan review pengendalian internal, menggunakan media internal control 
questionnaire (terlampir). Dari hasil jawaban review questuionaire yang dibagikan 
kepada pihak-pihak yang relevan, akan ditarik kesimpulan tentang keorganisasiaannya, 
otorisasinya, praktek yang sehat, dan penggunaan karyawaan yang cakap di rumah 
sakit;

Internal control questionnaire untuk Audit Rumah sakit Umum :
1. Apakah terdapat bagan organisasi dan job description dari Rumah Sakit  yang 

cukup jelas?
2. Apakah terdapat Internal Audit atau sejenisnya, seperti audit ISO? Jika ya:

Apakah terdapat laporan tertulisnya?
Apakah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Rumah Sakit,  atau Badan 
pengawas Rumah Sakit ?
Apakah mempunyai staf yang memadai?
Apakah memiliki audit plan, audit program dan audit working paper?

3. Jika Rumah Sakit memiliki Departemen Standar Operasional Procedure, apakah 
Departemen tersebut telah memiliki Standar Kerja untuk semua aktivitas di 
Rumah Sakit atau mekanisme pemantauan yang terukur dengan jelas; jika terdapat 
penyimpangan pelaksanaan dari standar tersebut, apakag difollow up lebih lanjut;

4. Apakah fungsi akuntansi terlepas dari fungsi :
- Pembelian/pengadaan peralatan kesehatan atau sejenis lainnya
- Penerimaan pasien;
- Pembayaran jasa kesehatan oleh pasien
- Pemberian keringanan pembayaran kepada pasien
- Penyimpanan barang

5. Bila penyimpanan uang dan surat berharga bukan pemilik yang dapat dipercaya, 
apakah ada uang jaminan? Bila ya berapa besarnya?

6. Apakah tercegah kemungkinan kolusi antar karyawan Rumah Sakit yang mungkin 
merupakan keluarga?

7. Apakah karyawan Rumah Sakit atau yang menyimpan uang dan barang diberi hak 
cuti serta dijalankan rutin?

8. Apakah fungsi pembukuan digilir secara periodic?
9. Apakah akte pendirian Rumah Sakit sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri 

Kehakiman?
10. Apakah pengawasan terhadap unit-unit pelaksana teknis Rumah Sakit cukup 

efektif?
11. Apakah terdapat staf tertentu Rumah Sakit yang memperhatikan agar setiap 

asuransi (gedung, peralatan lab/kesehatan lainnya/ asuransi karayawan) selalu 
ditutup dengan cukup dan pada waktunya?
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12. Apakah penilaian atas aktiva dilakukan secara rutin dan dapat diandalkan untuk 
menentukan jumlah yang harus diasuransikan?

13. Apakah setiap pinjaman uang harus disetujui Dewan Pengawas Rumah Sakit atau 
pejabat lainnya ?

14. Apakah syarat perjanjian kredit selalu mendapat perhatian secukupnya atau ada 
bagian yang memperhatikan pinjaman?

15. Apakah hasil rapat-rapat selalu dinotulenkan dan ditanda-tangani secara rapih, 
didistribusikan kepada peserta rapat, dikontrol follow up?

Kas dan Bank
1. Untuk setiap penerimaan kas/bank, Apakah Rumah Sakit menggunakan kuitansi 

bernomor urut cetak ? dan selalu teradministrasi secara baik, selalu terupdate?
2. Apakah penagih piutang (kolektor) atau orang yang membuka sampul pengiriman 

uang membuat daftar cek atau uang tunai yang diterima? Bila ya apakah Copynya 
diberikan ke bagian akuntansi, dan dicocokan dengan kuitansi?

3. Apakah hasil penerimaan uang dari transaksi apapun dalam Rumah Sakit 
disetorkan ke bank pada hari itu juga?

4. Apakah penyetoran dilakukan oleh pegawai yang bukan pemegang buku piutang?
5. Apakah bukti setoran dicocokan dengan kuitansi/bon penjualan tunai oleh bagian 

akuntansi?
6. Apakah bukti setoran dicocokan dengan kuitansi /bon penjualan tunai, memo 

debet dari bank oleh bagian akuntansi?
7.   Apakah tugas kasir terpisah dari pembukuan piutang?
8. Jika organisasi menerima cek mundur, apakah :

Hanya diberikan kuitansi sementara?
Disetorkan ke bank saat jatuh tempo
Memiliki pengadministrasikan cek mundur yang baik?

9. Apakah pengamanan untuk uang kas cukup memadai, misalnya ada brankas yang 
kuncinya dipegang oleh 2 (dua) orang yang berbeda?

10. Apakah penerimaan yang sifatnya rutin, direview secara berkala, sehingga jika 
terdapat kekurangannya, segera dibuatkan catatan dan diinvestigasi?

11. Jika memiliki kas kecil, bagaimana pengelolaanya, imprest fund, fluktuasi? Jika 
imprest fund, berapa saldonya?

12. Apakah semua cheque yang dibatalkan tetap melekat pada buku cheque dan dirusak 
(diberi keterangan batal) agar tidak dapat disalahgunakan?

13. Apakah cheque dilindungi dari pemalsuan tulisan?
14. Apakah kebijaksanaan Rumah Sakit:

Tidak memungkinkan penandatangan blanko cheque;
Menghindari pengeluaran cheque “tunai’ (tidak atas nama)
Tidak mengeluarkan cheque mundur?

15. Haruskah semua cheque di counter signed, dilengkapi dengan bukti pendukung 
yang cukup bila diajukan untuk ditandatangani?

16. Sebutkan batas jumlah yang dapat ditanda-tangani oleh tiap pejabat di Rumah 
Sakit tersebut?
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17. Apakah pendatanganan cheque terpisah dari yang menyimpan uang kas dan 
pemegang buku?

18. Bila digunakan stempel, apakah disimpan oleh yang berhak menanda-tangani 
cheque?

19. Apakah setiap pembayaran didukung bukti yang otentik yang telah diperiksa dan 
disetujui oleh orang yang berbeda dari yang menandatangani cheque dan diparaf?

20. Untuk menghindari pembayaran double, apakah semua bukti yang telah dibayar 
distempel lunas?

21. Apakah orang yang menyiapkan cheque terlepas dari orang yang menanda-tangani 
cheque dan pembayar uang kas?

22. Bila Rumah Sakit menerima cheque mundur dari langganan, cheque tersebut tidak 
pernah dibayarkan lagi kepada pihak ke tiga?

23. Apakah rekonsiliasi bank dibuat :
a. Dibuat paling sedikit sebulan sekali;
b. Oleh seorang pejabat terpisah dari pemegang uang kas termasuk penyetor 

uang kas ke bank;
c. Direview oleh pejabat Rumah Sakit yang senior?

24. Apakah rekening Koran langsung dikirim oleh bank kepada orang yang membuat 
rekonsiliasi;

25. Apakah outstanding cheque dan deposit intransit, interbank transfer diperhatikan 
dengan seksama pada saat rekonsiliasi;

26. Bila seseorang mengordinir lebih dari satu kas, apakah dibina dan dibukukan 
secara terpisah dengan rapih;

27. Apakah bukti pengeluaran kas kecil :
a. Diperlukan untuk semua pembayaran;
b. Ditanda-tangani terpisah oleh yang melakukan pembayaran dan memeriksa 

pembayaran;
c. Selain dengan huruf juga ditulis angkanya dan disetujui oleh pejabat yang 

berwenang;
28. Apakah secara berkala dilakukan cash opname mendadak;
29. Apakah pengisian kembali kas kecil dilakukan dengan cheque dan terlebih dahulu 

semua dokumen yang mendukung pembayaran diperiksa;
30. Apakah pemberian uang muka harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang 

berwenang;
31. Tidak terdapat bon kas yang menggantung lama yang tidak dipertanggung-

jawabkan;

Penjualan/piutang
1. Apakah Rumah Sakit memiliki price list untuk setiap aktivitasnya (missal tarif 

kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau VIP, tarif UGD, ICU dll);
2. Jika terdapat penyimpangan dari daftar harga apakah harus disetujui oleh pejabat 

yang berwenang dari Rumah Sakit tersebut?
3. Apakah Rumah Sakit memiliki pedoman dalam memberikan potongan harga atau 

discount;
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4. Apakah invoice jasa  Rumah Sakit menggunakan invoice yang prenumbered?
5. Apakah form penerimaan pembayaran terkontrol pengadministrasiannya, dan 

diperiksa ketepatannya;
6. Jika terdapat invoice atau faktur yang batal, tetap tersimpan guna pemeriksaan;
7. Apakah fungsi penerimaan pasien terpisah dari bagian keuangan, bagian akuntansi, 

bagian penyimpanan;
8. Apakah pembayaran jasa rumah sakit tunai sama dengan  kredit;
9. Apakah sistem informasi pembayaran jasa rumah sakit tunai meliputi budget 

penjualan (budget penerimaan pasien baru), grafik trend penjualan jasa kesehatan, 
laporan tertulis penjualan jasa kesehatan, penjelasan atas penyimpangan-
penyimpangan;

10. Apakah prosedur penjualan jasa kesehatan penerimaan pasien baru tampak cukup 
efisien;

11. Apakah Rumah Sakit memiliki kartu piutang? Jika ya ;
a. Apakah secara bulanan atau kuartalan diadakan pencocokan saldo perkiraan 

control (buku besar piutang) dengan kartu piutang?
b. Apakah pengamanan phisik kartu piutang cukup;
c. Apakah hanya orang tertentu yang memegangnya;
d. Apakah pencatatannya bergilir/terpisah dari yang mengerjakan buku besar?

12. Apakah perkiraan piutang perpasien secara terpisah diperiksa pasien yang sering 
terlambat, salah pembebanan, ada penghapusan yang tidak dilaporkan?

13. Apakah setiap bulan kepada debitur secara periodic dikirim kan rekening piutang, 
bila ya :
a. Dicocokkan dengan kartu piutang, oleh orang yang tidak berhubungan 

dengan penerimaan uang, pengeluaran uang dan nota kredit;
b. Terkontrol kemungkinannya diubah sebelum dikirim;
c. Diposkan/dikirim oleh orang lain dan bukan petugas administrasi piutang;

14. Jika terdapat perselisihan dengan debitur apakah ditangani oleh bagian kredit atau 
atasan atau orang lain yang dikuasakan dan tidak dilakukan oleh kasir atau petugas 
pengadministrasian piutang;

15. Jika Rumah Sakit ingin memberikan potongan atau discount, apakah perlu 
mendapat persetujuan khusus dari pejabat Rumah Sakit tersebut;

16. Apakah jika ingin menghapus piutang, atau memperbaiki invoice juga harus 
mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam Rumah Sakit;

17. Apakah penghapusan piutang juga diamankan untuk mencegah penyalahgunaan;
18. Apakah secara periodic dibuat analisa umur piutang dan yang sudah lama jatuh 

tempo di follow up;
19. Apakah penagihan dibuatkan tanda terima, bernomor urut tercetak, apakah tanda 

terima dibuat setelah diperiksa lebih dahulu ke masing-masing saldo piutang;
20. Apakah penerimaan berupa cek mundur diberikan ke bagian akuntansi;
21. Apakah hasil penagihan langsung diserahkan kepada kasir dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan dalam jumlah yang seharusnya diterima?
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22. Apakah pada cek mundur yang diterima Rumah Sakit telah dicantumkan nama 
Rumah Sakit?

23. Apakah bagian akuntansi mengadakan jurnal khusus penerimaan cek mundur

Surat berharga
1. Apakah surat berharga disimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan atau 

penyalahgunaan;
2. Apakah surat berharga milik pihak ke tiga yang diterima sebagai jaminan atau 

untuk kepentingannya disimpan secara terpisah dan aman?
3. Apakah pembelian atau penjualan dijaminkan, surat berharga harus mendapat 

otorisasi oleh pejabat yang berwenang dalam Rumah Sakit;
4. Apakah surat berharga yang dimiliki adalah atas nama Rumah Sakit, bila tidak 

apakah di endorsed atas nama Rumah Sakit, dan dilengkapi surat kuasa penuh;
5. Apakah bagian akuntansi mencatat perincian surat berharga yang dimiliki dan 

surat berharga milik pihak ke tiga yang disimpan perusahaan;
6. Apakah terdapat perbedaan penilaiaan surat berharga antara jangka pendek atau 

jangka panjang, misalnya untuk yang longterm “comwil”?

Persediaan
1. Apakah persediaan disimpan secara berkelompok, diatur secara rapih, aman, 

secara berkala dicocokkan dengan kartu gudang;
2. Apakah persediaan dibawah pengawasan petugas tertentu dan tidak setiap orang 

bisa masuk ke gudang kecuali petugas;
3. Apakah setiap pengeluaran dari gudang didasarkan pada dokumen tertentu, 

misalnya invoice atau sejenisnya dan diotorisasi pejabat tertentu;
4. Apakah organisasi menggunakan metode pencatatan persediaan perpectual, 

dan apakah kartu persediaan diadministrasi oleh petugas yang tidak menguasai 
persediaan secara fisik;

5. Apakah total persediaan dalam kartu selalu dicocokkan dengan buku besar 
persediaan, hasil stock opname, 

6. Jika terdapat selisih dalam perhitungan tersebut, apakah dianalisis oleh orang 
yang tidak berhubungan langsung dengan persediaan secara fisik atau pemegang 
kartu persediaan; dan adjustment dari selisih tersebut diotorisasi oleh pejabat yang 
berwenang;

7. Jika akan dilakukan stock opname, apakah telah dibuat instruksi yang jelas atas 
pelaksanaannya;

8. Apakah stock opname dilaksanakan oleh orang yang terlepas dari penguasaan 
secara fisik persediaan dan pencatatan kartu persediaan; 

9. Apakah dibuat cut-off atas penerimaan dan pengeluaran barang selama stock 
opname;

10. Apakah telah dipisahkan barang-barang rusak, usang;
11. Apakah hasil stock opname dicocokkan dengan saldo buku besar;
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12. Apakah persediaan akhir dinilai dengan metode yang sama dengan periode 
sebelumnya (konsisten);

13. Umumnya persediaan yang terdapat di Rumah Sakit adalah persediaan alat-alat 
kesehatan, apakah persediaan tersebut selalu dilakukan stock opname secara 
berkala

Biaya dibayar dimuka
1. Apakah amortisasi biaya dibayar dimuka, dilakukan berdasarkan perjanjian atau 

dasar tertentu dengan mempertimbangkan manfaatnya;
2. Apakah pembebanan biayanya dilakukan proposional, dan dihitung dengan 

computer, dicatat pada pos perkiraan yang tepat;
3. Apakah sering dilakukan analisa ulang untuk mencek nilai yang belum diamortisasi

Aktiva Tetap
1. Apakah semua penambahan/pengurangan aktiva tetap diotorisasi oleh pejabat 

yang berwenang;
2. Apakah Rumah Sakit memeiliki anggaran untuk capital expenditures dan 

persetujuan tertulis atas setiap proyek yang besar ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang;

3. Jika terdapat penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan harus 
mendapatkan persetujuan  tambahan;

4. Apakah registrasi terhadap kepemilikan aktiva tetap telah disimpan secara aman, 
dan diawasi secara baik;

5. Apakah metode penyusutan tidak menyimpang dari prinsip akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia;

6. Apakah nilai buku aktiva tetap selalu dikontrol kesesuaiannya dengan kondisi fisik 
aktiva tetap;

7. Bila terdapat aktiva tetap yang disewa, apakah diotorisasi sebagaimana mestinya, 
pembukuannya dicocokkan dengan psak?

8. Apakah Rumah Sakit telah memiliki kebijakan yang jelas untuk mengkategorikan 
pengeluaran untuk revenue expenditures dan capital expenditure;

9. Apakah masing-masing aktiva tetap memiliki tanda/kode tertentu;
10. Jika terdapat aktiva yang habis masa manfaatnya tapi masih dapat digunakan , 

tetap dicatat dalam daftar aktiva tetap;
11. Untuk proyek-proyek aktiva tetap yang masih dalam pengerjaan, apakah selalu 

direview nilai kapitalisasinya dan kondisinya.

Pembelian dan Kewajiban (liabilities) dan kewajiban jangka panjang
1. Apakah Pembelian alat-alat kesehatan, obat, persediaan lainnya dilakukan oleh 

bagian khusus? (sebutkan oleh siapa,);
2. Apakah bagian pembelian atau pengadaan di rumah sakit terpisah dari bagian 

akuntansi, bagian pembayaran, penerimaan barang, penyimpanan, pencatatan 
persediaan?;
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3. Apakah pembelian yang dilakukan rumah sakit dilakukan dengan syarat yang 
menguntungkan, (misalnya dengan tender, supplier yang terseleksi);

4. Apakah  purchase order : dibuat untuk semua pembelian, diotorisasi oleh Pejabat 
yang kompeten dalam rumah sakit, diberi nomor urut tercetak, tersimpan lengkap 
termasuk yang dibatalkan, tembusannya tersimpan atau diarsip juga oleh bagian 
akuntansi, bagian penerimaan barang?;

5. Apakah pembelian juga berkaitan dengan, program kegiatan rumah sakit, anggaran 
pendapatan jasa, batas persediaan minimum?;

6. Apakah kebijaksanaan pembelian tidak memberlakukan keuntungan yang material 
kepada : staf tertentu, relasi tertentu, pasien tertentu atau group perusahaan dengan 
rumah sakit?

7. Apakah terdapat bagian penerimaan barang yang terpisah dari bagian pembelian, 
akuntansi, pembayaran, penyimpanan, pencatatan persediaan?

8. Apakah barang yang diterima disertai : surat jalan /DO/Invoice Penjualan dari 
supplier, surat keterangan pengangkutan?

9. Apakah barang yang diterima diperiksa mengenai kuantitas, keadaan, spesifikasi 
pembeliannya, kesesuaiannya dengan order pembelian?

10. Apakah laporan penerimaan barang dibuat untuk seluruh penerimaan barang, 
mencatat jumlah yang diterima sesuai hasil perhitungan fisik yang sebenarnya, 
diberi nomor urut tercetak, disimpan selengkapnya termasuk yang dibatalkan, 
blankonya disimpan dengan baik?

11. Apakh tembusan Laporan penerimaan barang juga dikirim ke : bagian akuntansi 
untuk dicocokkan dengan purchase order dan invoice dari supplier;

12. Apakah tembusan juga dikirim ke bagian pembelian, sebagai laporan bahwa 
barang sudah diterima?

13. Jika barang ditolak oleh bagian penerimaan, apakah dibuatkan surat jalan, 
disimpan lagi oleh bagian penyimpanan, dibuatkan retur pembelian dan dikontrol 
untuk juga mengurangi kewajiban?

14. Apakah faktur-faktur dari supplier diperiksa atau dicocokkan oleh  administrasi 
accounts payable dengan order pembelian, Laporan penerimaan barang?

15. Apakah administrasi hutang ini terpisah dengan bagian pemesanan pembelian, 
penerimaan barang;

16. Apakah faktur pembelian harus menunjukan bukti persetujuan seperti : kebenaran 
harga, kebenaran perhitungannya, biaya angkut, beban lainnya, discount atau 
allowance lainnya, kode perkiraan yang harus dibebankan, 

17. Apakah pembelian-pembelian antar group dalam perusahaan afiliasi harganya 
layak?

18. Apakah dalam sistem informasi termasuk budget pembelian, budget biaya, 
perbandingan Budget dengan realisasinya, ada penjelasan atas penyimpangannya?

19. Apakah sering dilakukan perhitungan rasio-rasio yang berkaitan dengan 
pembelian?

20. Apakah ada prosedur yang cukup untuk menjamin pertimbangan yang tepat dari 
cut-off pembelian, penyesuaian pendapatan dan beban?

21. Apakah organisasi publik memiliki buku hutang,
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22. Apakah buku hutang disusun secara up to date, dicocokan dengan saldo perkiraan 
control, secara periodic direview dengan saldo debit yang ada

23. Jika terdapat kreditor yang belum dibayar untuk periode yang sudah cukup lama, 
apakah dianalisis sebab-sebabnya?

24. Apakah pemegang buku besar hutang terpisah dengan buku control hutang?
25. Apakah supplier yang banyak melakukan transaksi dengan organisasi publik ini 

secara periodic mengirimkan konfirmasi saldo hutang?
26. Apakah semua pembayaran dilakukan dengan cheque atau giro?
27. Apakah cheque atau giro  yang belum digunakan disimpan rapi, dan aman?
28. Apakah cheque atau giro digunakan berdasarkan nomor urutnya?
29. Apakag semua cheque atau giro yang dibatalakan tetap tersimpan rapi atau melekat 

pada buku dan tidak dapat disalah-gunakan?
30. Apakah cheque atau giro dilindungi dari pemalsuan tulisan;
31. Apakah organisasi publik tidak memeungkinkan penanda-tanganan blanko 

kosong? Menghindarkan pengeluaran cheque tunai (tidak atas nama), tidak 
mengeluarkan cheque atau giro mundur?

32. Haruskah semua cheque/giro discounter sign, dilengkapi dengan bukti pendukung 
yang cukup bila diajukan untuk ditanda-tangani?

33. Sebutkan pejabat yang berwenang menanda-tangani, dan batas maksimal 
otorisasinya?

34. Apakah penanda-tangan cheque atau giro terpisah dari yang menyimpan uang kas 
dan pemegang buku?

35. Bila digunakan stempel untuk cheque, apakah disimpan terpisah oleh yang berhak 
menanda-tangani cheque atau giro?

36. Apakah setiap pembayaran didukung oleh bukti otentik yang  telah dipoeriksa dan 
disetujui oleh orang lain dari yang menanda-tangani cheque/giro?

37. Apakah untuk bukti yang telah dibayar, segera distempel lunas untuk menghindari 
double pembayaran?

38. Apakah orang yang menyiapkan cheque/giro terlepas dari orang yang menanda-
tangani cheque/giro, terlepas dari pembayar kas?

39. Bila organisasi punlik menerima cheque/giro mundur dari pelanggan, apakah tidak 
pernah dibayarkan lagi oleh pihak ke-tiga?

40. Apakah rekonsiliasi bank dibuat sebulan sekali? Dan apakah dibuat oleh orang 
yang terlepas dari pemegang kas, penyetor uang ke bank, dan direview oleh pejabat 
senior?

41. Apakah rekening Koran langsung diberikan kepada orang yang membuat 
rekonsiliasi?

42. Apakah saat rekonsiliasi, adanya deposit in transit dan outstanding cheque 
diteanalisa dengan seksama;

43. Apakah prosedur pembukuan untuk pembelian, kreditor, pembayaran bank, 
pembayaran kas dapat diyakini keakuratannya untuk menyusun laporan keuangan?

44. Apakah internal control yang berkaitan dengan pembelian, kreditor, pembayaran 
melalui kas/bank dapat diyakini memadai dan mencegah kecurangan atau 
kesalahan dalam suatu periode.
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Kewajiban jangka panjang dan Ekuitas
1. Apakah setiap pinjaman yang diperoleh dari pihak ke-tiga, yang bersifat jangka 

panjang, harus terlebih dagulu mendapat persetujuan tertulis dari Direksi, dewan 
komisaris, RUPS atau Dewan Pengawas rumah sakit?

2. Jika organisasi sector publik menerbitkan obligasi, apakah digunakan Independent 
trustee untuk oengadministrasian obligasi, mengurus pembayaran obligasi, dan 
mengurus pelunasan obligasi?

3. Jika pinjaman diperoleh dari offshore loan, apakah pinjaman tersebut discover oleh 
swap, untuk menghindari kerugian karena depresiasi nilai rupiah?

4. Apakah organisasi publik memiliki akte pendirian?
5. Apakah akte pendirian tersebut sudah dusyahkan oleh menteri kehakiman dan 

HAM dan diumumkan dalam lembaran Negara;
6. Apakah Rumah sakit mengeluarkan saham untuk memperoleh modalnya, dan 

apakah diadakan stock certificate book? Jika ya apakah daftar tersebut selalu di up 
date;

7. Apakah Rumah sakit sudah mempunyai corporate secretary?
8. Apakah Rumah Sakit menggunakan jasa independent register and stock transfer 

agent atau independent trustee (biro administrasi efek)?
9. Apakah setiap perubahan dalam perkiraan modal sudah mendapat otorisasi 

dari; dewan komisaris, RUPS, MenteriKehakiman dan HAM, BKPMm BKPMD, 
Presiden, Ketua BAPEPAM;

10. Apakah pembagian deviden dan pembayarannya sudah diotorisasi oleh pejabat 
Rumah Sakit yang berwenang (Direksi dan RUPS)?

11. Apakah setiap koreksi atas perkiraan akumulasi deficit sudah diotorisasi oleh 
pejabat perusahaan yang berwenang , didukung oleh bukti-bukti yang lengkap;

12. Jurnalnya sudah benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia?

13. Apakah akumulasi kerugian sudah melebihi pengumpulan modalnya;
14. Jika akumulasi kerugian sudah melebihi modalnya, apakah ada rencana organisasi 

publik untuk menambah perolehan dananya? Apakah ada rencana untuk 
memperbaiki deficit yang terjadi, ?

15. Jika hal tersebut dilakukan, yakinkan auditor bahwa perolehan modal tsb masuk 
akal dan going concernnya dapat diyakini.

Siklus Penggajian  :
1. Apakah semua penerimaan karyawan, termasuk Dokter, Perawat dan tenaga medis 

lainnya perubahan gaji dan pemberhentian melalui HRD?
2. Apakah HRD memiliki arsip karyawan secara lengkap?
3. Jika terdapat mutasi karyawan atau atau perubahan skala gaji, apakah diperlukan 

otorisasi dari pejabat yang berwenang, dan diberitahukan ke bagian gaji dan upah;
4. Apakah catatan waktu dilakukan dengan time clock, finger scan, ?
5. Bila ya apakah pelaksanaannya diawasi dengan cukup?
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6. Apakah sebelum dilakukan pembayaran gaji, dilengkapi dengan data total jam 
kerja, lembur, perhitungan PPh nya?

7. Bila pembayaran gaji dilakukan dengan tunai, apakah setiap karyawan yang 
menerima gaji, akan menandatangani bukti pengambilan gaji?

8. Bila dilakukan dengan transfer, apakah cheque yang dikeluarkan terlebih dulu 
diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

9. Jika gaji dibayar melalui transfer, apakah karyawan tetap menanda-tangani slip 
gaji:

10. Apakah prosedur cukup menjamin bahwa tidak ada kesalahan atau penguranagan 
atas gaji yang disetor?

11. Apakah gaji yang belum diambil, dibukukan kembali sebagai hutang gaji” 

Biaya-biaya lain yang terkait
1. Apakah seluruh pengeluaran untuk beban rumah sakit, terlebih dahulu dilampirkan 

bukti pendukungnya;
2. Apakah Voucher pengeluaran diotorisasi secara lengkap dan berjenjang?
3. Apakah didalam voucher pengeluran tercantum pencatatan jurnalnya (ada nomor 

dan nama perkiraannya);
4. Apakah seluruh biaya yang dikeluarkan harus berdasarkan anggaran?
5. Jika terdapat biaya yang tidak sesuai anggaran, apakah ada prosedur khusus untuk 

pengeluarannya?
6. Apakah seluruh biaya akan dibandingkan atau dikontrol dengan outcome nya, 

jelaskan mekanisme kontrolnya;
2. Untuk membuktikan keberadaan seluruh aktiva yang dimiliki rumah sakit pertanggal 

neraca dan benar-benar milik rumah sakit, antara lain dengan prosedur audit berikut 
ini:
Kas dan setara kas, dengan melakukan cash opname, rekening Koran dan simpanan lain 
dengan melakukan konfirmasi ke bank;
Piutang usaha, wesel tagih, investasi jangka pendek  : dengan mengirim surat konfirmasi 
ke para debitur,subsequent collection setelah tanggal neraca;
Persediaan: dengan melakukan stock opname, dapat dilakukan sebelum tanggal neraca, 
pertanggal neraca atau setelah tanggal neraca, saat stock opname harus dapat dipisahkan 
benar-benar, mana persediaan yang milik client (rumah sakit), persediaan konsinyasi, 
dengan melihat perjanjian-perjanjian yang masih terbuka pertanggaal neraca, dalam 
arti belum diterima pertanggal neraca. Harus juga dapat dipisahkan persediaan 
obat misalnya yang masih layak digunakan atau tidak, dalam hal ini akuntan dapat 
menggunakan ahli dalam bidang obat-obatan untuk meyakinkan bahwa persediaan 
tersebut masih layak digunakan, dan dapat dinyatakan sebagai persediaan rumah sakit 
pertanggal neraca.

3. Untuk memperoleh bukti bahwa aktiva tidak dinilai overstated, auditor harus 
menggunakan sample melakukan test transaksi, misalnya piutang yang diakui di neraca 
adalah sebesar nilai yang dapat direalisir untuk ditagih, sebesar piutang bruto dikurangi 
cadangan piutang yang tidak dapat ditagih. Untuk persediaan, yakinkan bahwa nilai 
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yang tercantum adalah sebesar yang terendah antara harga perolehan dan harga pasar, 
yakinkan kebenaran metode penilaiannya, apakah fifo atau average, untuk aktiva tetap 
apakah benar telah dinilai sebesar harga perolehannya setelah dikurangi akumulasi 
penyusutannya, demikian juga aktiva lainnya.

4. Untuk memperoleh keyakinan bahwa pengadaan aktiva tetap yang berkaitan dengan 
pengadaan fasilitas kesehatan atau pembangunan gedung-gedung untuk pelayanan 
kesehatan telah dilakukan secara fair, auditor harus memeriksa standar prosedur 
aktivitas tersebut, bandingkan dengan realisasi kejadiannya, jika terjadi penyimpangan 
tentu ada manfaat yang harus diambil.
Seharusnya harga pembelian aktiva tetap dapat lebih murah jika dilakukan dengan 
prosedur tender, sehingga lebih efisien dan pada akhirnya tidak memberatkan pasien. 

5. Untuk membuktikan bahwa kewajiban telah diakui pada nilai yang wajar, dengan 
mengirim surat konfirmasi kepada para kreditur, melihat perjanjian-perjanjian 
timbulnya hutang, melihat nilai saat pencairan hutang, melakukan pemeriksaan 
subsequent payment, menghitung test ulang pembebanan bunga hutang.

6. Untuk memperoleh keyakinan cut off pendapatan dan beban pada periode yang tepat 
pertanggal neraca:
Pendapatan : melakukan test transaksi, dengan menggunakan sample invoice sebagai 
dasar pembayaran yang dilakukan oleh pasien, melihat no invoice yang pre numbered, 
yakinkan periode pendapatan yang diakui oleh perusahaan adalah benar-benar no. 
invoice yang diterbitkan di tahun tanggal neraca (1 januari 20xx– 31 Desember 20xx), 
yakinkan tidak terdapat invoice tahun lalu yang ikut diakui sebagai pendapatan tahun 
berjalan, atau invoice tahun setelah tanggal neraca yang ikut juga diakui tahun ini.
Demikian juga untuk beban, adalah benar-benar beban perawatan atau beban 
operasional lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan pendapatan tahun 
berjalan, tidak terdapat beban tahun sebelumnya atau beban tahun setelah tanggal 
neraca yang ikut diakui, sehingga dapat diyakinkan kebenaran prinsip “matching cost 
and revenue”.

7. Untuk memperoleh bukti bahwa seluruh beban dicatat berdasarkan bukti yang akurat, 
maka auditor harus melakukan penelusuran bukti atau vouching terhadap voucher-
voucher pengeluaran rumah sakit, baik voucher pengeluaran bank atau voucher 
pengeluaran kas. Pilih secara acak voucher yang akan diperiksa, yang berjumlah relative 
material atau signifikan, misalnya untuk beban rawat inap, kebersihan ruangan, listrik, 
air , lihat kelengkapan otorisasinya setiap pengeluaran uang untuk pembayaran beban-
beban. Auditor dapat mendokumentasikan voucher-voucher sebagai bukti keakuratan 
pengeluaran beban, kebenaran pengklasifikasiannya, dan kebenaran pencatatannya.
Untuk beban gaji, auditor harus mendapatkan rekap gaji perbulan, check pembayaran 
PPh nya. Untuk beban penyusutan, beban bunga, beban amortisasi dan lainnya, auditor 
dapat merefer saat pemeriksaan akun di neraca seperti, aktiva tetap. Piutang usaha, 
asuransi, dan seluruh akun lainnya yang menyebabkan timbulnya beban.
Untuk beban yang masih terhutang pertanggal neraca, karena baru dapat dibayar 
pada tanggal setelah tanggal neraca, mis biaya linstrik, telepon, air, lihat kebenaran 
pengakuannya di accrued expense dan kebenaran pengeluaran uangnya pada periode 
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setelah tanggal neraca. Lakukan dokumentasi voucher pengeluaran yang berjumlah 
signifikan, analisa : kecukupan buktinya, kebenaran pencatatannya, otorisasi, kebenaran 
perhitungan matematik nya dari setiap pengeluaran.

8. Untuk memperolah keyakinan bahwa pendapatan telah diakui pada periode yang tepat, 
auditor harus memeriksa bukti atau invoice pembayaran dari pasien untuk semua 
jeneis perawatan termasuk pendapatan dari apotik, lab dan jenis pendapatan lainnya. 
Pilih sample invoice secara urut beberapa hari sebelum dan setelah tanggal laporan 
keuangan, yakinkan bahwa voucher-voucher tersebut adalah voucher cut off awal tahun 
dan akhir tahun yang tidak akan diakui pada periode sebelum atau setelah tanggal 
neraca, atau sebaliknya voucher-voucher tersebut tidak akan diakui pada periode yang 
lain. Hal tersebut penting, guna menandingkan dengan biayanya; 
Yakinkan bahwa rumah sakit telah melaporkan seluruh pendapatan yang diperolehnya, 
dengan membandingkan anggaran dengan realisasi selama periode laporan keuangan;
Analisa semua penerimaan yang ada dalam rekening Koran rumah sakit, lakukan analisa 
arus uang masuk secara global, dengan membandingkan dengan invoice pendapatan, 
saldo piutang, dan uang masuk dalam rekening Koran.
Analitical review procedures dapat dilakukan dengan membuat analisa rasio untuk 
mendapatkan gambaran kinerja rumah sakit, serta membandingkannya dengan rumah 
sakit sejenis, anlisa ini juga dilakukan untuk perkiraan beban.

9. Untuk menganalisa jika terdapat fluktuasi yang besar pada biaya, dan dampaknya 
terhadap perkiraan lainnya, auditor melakukan analisa trend jika biaya dibandingkan 
dengan tahun lalu, jika kenaikana biaya tersebut masih dapat ditoleransi, dalam arti masih 
sesuai dengan tingkat inflasi, tentu masih dianggap wajar. Jika terdapat fluktuasi yang 
relative besar, auditor harus memperoleh informasi dan memperoleh bukti .penyebab 
fluktuasi tersebut, dan menganalisis dampaknya terhadap perkiraan lainnya, misalnya 
kenaikan yang besar terhadap biaya gaji yang ternyata karena program kenaikan gaji 
tahunan, tentu akan berdampak terhadap pembayaran pajaknya, dan apakah kenaikan 
tersebut diiringi kenaikan tarif perawatan di rumah sakit, dan apakah kenaikan tarif 
rumah sakit juga karena kenaikan biaya-biaya lainnya, apakah hal ini telah tertuang 
dalam program kerja dan anggaran rumah sakit. Auditor juga harus melihat apakah 
kenaikan tersebut sesuai dengan fungsi sosial awal dari rumah sakit sebagai lembvaga 
sector publik yang tidak berorientasi kapada laba.
Adanya fluktuasi yang besar dimungkinkan juga karena kesalahan pencatatan, misalnya 
seharusnya menjadi beban rawat inap, tetapi dibebankan sebagai beban rawat jalan. 
Kemungkinan lain, adanya pergeseran waktu pencatatan, misalnya beban tahu 2011 
diakui sebagai beban tahun 2010, demikian juga dengan pendapatan.
Hal yang sering terjadi juga karena rumah sakit sengaja melakukan pergeseran mata 
anggaran, karena mata anggaran tertentu sudah habis dipakai, sedangkan mata anggaran 
lainnya masih banyak yang belum terpakai.  

10. Untuk meyakinkan keakuratan perhitungan pembebanan bunga, penyusutan, 
amortisasi, pajak, dan lainnya, auditor harus melakukan test perhitungan mathematical 
accuracinya, perhitungan dilakukan secara sample. Perhitungan juga dilakukan 
terhadap sewadibayar dimuka yang telah menjadi beban pada periode berjalan, 



177176 177
Bab 5. Audit Laporan Keuangan Rumah SakitAudit Sektor Publik

misalnya sewa peralatan kesehatan, alat-alat kedokteran , gedung, apakah rumah sakit 
telah membebankannya secara akurat.

11. Untuk memperoleh keyakinan bahwa semua transaksi telah dibukukan pada perkiraan 
yang tepat demikian juga pengklasifikasiannya, auditor harus meyakinkan kebenaran 
pihak rumah sakit dalam menggunakan metode akuntansinya, auditor juga memahami 
standar criteria setiap akun dalam laporan keuangan.   

12. Untuk memperoleh keyakinan kebenaran perrhitungan pembebanan harga pokok jasa 
perawatan, auditor harus menganalisa perhitungan dan dasar yang dujadikan untuk 
membebvankan harga pokok perawatan. Misalnya yang paling umum digunakan 
adalah denga metode DRG (Diagnosis Related Group), lakukan sample perhitungan 
dari sebuah diagnosis terhadap suatu jenis penyakit, factor-faktor apa yang harus 
diperhitungkan, misalnya untuk jenis penyakit stroke, keakuratan pembebanan dapat 
ditest perhitungannya, serta perhatikan keterbatasan metode ini, apakah dilakukan 
oleh rumah sakit, misalnya : metode ini sangat sesuai untuk pasien rawat inap, apakah 
ada kecendrungan rumah sakit untuk jenis penyakit yang sebenarnya tidak perlu rawat 
inap
Apakah rumah sakit membebankan biaya rawat berdasarkan activitity based costing, 
test perhitungan ulang komponen pembebannannya, apakah benar-benar aktivitas 
yang punya nilai tambah bagi pasien.

13. Lakukan prosedur konfirmasi untuk semua perkiraan yang berkaitan dengan pihak 
ke-tiga, misalnya Bank, Piutang, hutang, dan lainnya. Bandingkan jawaban konfirmasi 
tersebut dengan subsidiary ledger dan general ledger, serta lakukan analisis terhadap 
subsequent payment, atau receive. 

14. Pelajari semua notulen rapat manajemen dan ceo dalam rumah sakit, untuk mengetahui 
rencana-rencana pihak manajemen rumah sakit khususnya yang berkaitan dengan 
keuangan rumah sakit 

15. Pelajari laporan dari Internal Audit rumah sakit (bila ada), apakah laporan tersebut dapat 
dijadikan dasar auditor untuk mengambil kesimpulan suatu keadaan yang berkaitan 
dengan kewajaran penyajian laporan keuangan; demikian juga jika rumah sakit telah 
menetapkan penjaminan mutu internal rumah sakit, yakinkan bahwa standar-standar 
yang telah ditetapkan untuk semua aktivitas di rumah sakit telah lakukan, serta terdapat 
monitoring untuk pelaksanaannya, dan terdapat juga penilaian atau control dari 
pelaksanaannya.

16. Yakinkan bahwa pelaksanaan aktivitas rumah sakit yang berkaitan dengan keuangan 
dan akuntansi tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang 
berhubungan dengan rumah sakit, misalnya Undang-undang no. 23 tahun 1992 
tentang kesehatan; peraturan pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, 
kumpulan peraturan perundang-undangan bidang persediaan farmasi, makanan, alat 
kesehatan, dan bahan berbahayaDitjen POm, DEPKES Ri, Jakarta, 1996 dan lainnya.

17. Yakinkan bahwa rumah sakit sebagai oraganisasi publik tetap beroperasi mengutamakan 
fungsi sosialnya, serta menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai Standar 
Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, khususnya PSAK 45, tentang laporan 
keuangan organisasi nir laba.
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 Selain ICQ standar yang berlaku bagi akun-akun yang ada di laporan keuangan 
rumah sakit, perlu ditambahkan beberapa ICQ yang berkaitan khusus dengan rumah sakit, 
misalnya:
1. Jika terdapat perkiraan “subsidi tidak mampu”, dalam perkiraan ini adalah pendapatan 

yang diperoleh dari lembaga, badan, organisasi tertentu terhadap pasien-pasien tidak 
mampu, adapun ICQ nya ;
Apakah pendapatan dari subsidi tidak mampu, telah memenuhi criteria atau peraturan 
sehingga dapat dikategorikan pendapatan subsidi tidak mampu;
Sedangkan prosedur auditnya lebih ditekankan bahwa pendapatan tersebut, auditor 
dapat meyakini bahwa pendapatan tersebut dapat dikategorikan dari pendapatan 
subsidi tidak mampu, jumlahnya kurat, didukung bukti yang memadai, klasifikasinya 
wajar.

2. Laba Rugi dari SPE (special purpose entity), adalah unit usaha yang sengaja dibentuk 
untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, misalnya apotik di luar yang ada di rumah 
sakit, prosedur auditnya meyakinkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan SPe telah 
dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini misalnya PSAK no. …., 
dan sebaiknya SPE tersebut telah diaudit oleh Akuntan lain yang juga independen.

3. Biaya pengembangan ICU, ICCU, NICU, dalam hal ini auditor haru memperoleh bukti, 
kebijakan kapitalisasi yang ditetapkan oleh rumah sakit, apakah biaya yang dikeluarkan 
sehubungan dengan ICU, ICCU, atau NICU dapat dikategorikan dalam rangka 
memperoleh pendapatan dari unit-unit tersebut, atau dalam rangka memperpanjang 
umur ekonomi peralatan yang ada dalam unit-unit tersebut, sehingga dikategorikan 
sebagai revenue expenditure atan capital expenditures.

4. Demikian juga halnya dengan persediaan habis pakai, auditor harus melakukan stock 
opname untuk meyakini kewajaran nilainya.

5. Sehubungan dengan biaya ambulans, alat suntik, peralatan operasi, terapi, seperti 
halnya biaya pengembangan ruang ICU tadi, auditor harus dapat meyakini kebenaran 
klasifikasinya, sebagai revenue expenditure atau capital expenditure dengan cara 
menganalisis kebijakan perusahaan tentang kapitalisasi, umur manfaat dari alat-alat 
tersebut . 
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FAKTA LAPANGAN 5
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RINGKASAN MATERI PEMBELAJARAN
 Rumah Sakit sebagai organisasi nonprofit yang bersifat padat modal, padat karya bahkan 
padat teknologi, memang sangat ironis, disatu sisi untuk menjalankan secara professional 
dituntut biaya yang relative tinggi, sehingga fungsi mencari laba sangat berperan, tetapi 
disisi lain fungsi kemanusiaan untuk menolong sesama sangat dibutuhkan keikhlasan 
dan pengabdian. Tentu sulit menyeimbangkan kedua kebutuhan tersebut, sehingga peran 
Pemerintah sangat diperlukan karena berkaitan dengan kesehatan warga Negara, misalnya 
dalam sosialisasi kesehatan.
 Beberapa metode penerapan perhitungan tarif Rumah sakit di Indonesia misalnya 
metode fee for service, yang memberikan keleluasaan kepada penyedia jasa untuk menentukan 
harga, metode ini cenderung bertambah mahal dari waktu ke waktu sulit dikontrol pasien, 
adanya penambahan aktivitas yang sebenarnya tidak diperlukan.
 Dalam metode DRG, bentuk pembayaran pra upaya disesuaikan dengan hasil diagnosis 
penyalit, sehingga kompleksitas klinis pasien atau case mix dapat diketahui, Case mix yang 
kompleks berarti tingkat keparahan penyakit yang tinggi, resiko kematian yinggi, tingkat 
kesulitan perawatan tinggi, poor prognosis atau kebutuhan intervensi yang lebih besar.
 Penentuan tarif Rumah Sakit saat ini juga telah berkembang dengan Activity Based 
Costing, dimana tarif ditentukan berdasarkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah bagi 
pasien, dimulai dari pasien memasuki rumah sakit sampai pasien diperkenankan keluar/
pulang, diidentifikasi seluruh aktivitas aktivitas yang punya nilai tambah bagi pasien, 
ditentukan dasar pemicu biayanya, maka dapat ditentukan tarifnya
 Penekanan audit dalam organisasi publik seperti Rumah Sakit adalah ketepatan 
pembebanan tarif untuk segala jenis service yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat, 
tentu prosedur audit akan lebih diarahkan kepada permasalahan tersebut, misalnya dengan 
cara menganalisa komponen seluruh biayanya, ketepatan pembebannanya, evidence, 
otorisasi biaya, kewajaran nilainya dan penilaiannya dalam laporan keuangan. Prosedur 
audit juga diarahkan untuk mendapat keyakinan auditor bahwa fungsi rumah sakit tetap 
berjalan pada track yang benar adalam arti tidak bertujuan semata-mata mencari laba, tetapi 
lebih kepada fungsi sosialnya.
 Setiap prosedur audit yang dilakukan auditor harus dituangkan dalam kertas kerja audit 
yang sesuai dengan tujuan aktivitas auditnya dan disesuaikan dengan lingkup usaha/bisnis 
klien.

REVIEW CAPAIAN PEMBELAJARAN
1. Dalam penentuan tarif rumah sakit bagi pasien yang dirawat, silahkan anda jelaskan 

jika digunakan metode activity based costing?
2. Menurut anda masalah atau aktivitas apa dalam rumah sakit yang meemrlukan 

penekanan dalam proses auditnya?
3. Sehubungan dengan pertanyaan no 2 tersebut, prosedur audit apa yang sesuai untuk 

mendapatkan kepastian tentang kewajara nilai dari tarif rumah sakit?
4. Apa yang harus dilakukan auditor untuk meyakinkan bahwa seluruh pendapatan yang 

diperoleh rumah sakit telah dilaporkan seluruhnya, dan dalam jumlah yang wajar?
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5. Apa yang harus dilaukan auditor jika menemukan Rumah Sakit telah menghapuskan 
sebagian aktiva peralatan kesehatan karena dianggap tidak berguna lagi?

6. Mengapa auditor harus memeriksa seluruh notulen rapat dari para pejabat di rumah 
sakit?

7. Prosedur audit apa yang harus dilakukan auditor untuk memperoleh keyakinan bahawa 
SPE yang dibentuk oleh Rumah Sakit, telah menyusun laporan sesuai dengan peraturan 
yang telah ditentukan, misalnya PSAK…

8. Apa yang herus dilakukan auditor, jika jawaban konfirmasi bank tidak diterima oleh 
auditor?

9. Mengapa auditor harus melakukan prosedur konfirmasi piutang kepada para debitur 
rumah sakit? Dan prosedur apa yang herus dilakukan jika ternyata Pihak Rumah Sakit 
melarang auditor untuk melakukan konfirmasi dengan alas an tertentu?

10. Prosedur audit Apa yang dapat ditempuh, jika ternyata hasil stock bahan habis pakai 
rumah sakit berbeda hasilnya dengan rincian dari bagian akunting rumah sakit?  
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Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
Setelah mempelajari materi dalam bab ini, diharapkan mahasiswa dapat :
1. Menjelaskan karakteristik organisasi publik “koperasi”?
2. Menjelaskan penerapan akuntansi koperasi?
3. Melakukan tahap-tahap prosedur audit koperasi?
4. Memilih pengujian-pengujian audit yang sesuai untuk koperasi?
5. Menyusun laporan audit dan management letter untuk hasil audit koperasi

AKTIVITAS KOPERASI
 Koperasi sebagai salah satu bentuk usaha berbadan hukum mempunyai peranan yang 
sangat signifikan dalam perekenomian nasional. Bahkan, koperasi disebut sebagai soko 
guru perekonomian Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 
mengatakan bahwa : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.”Selain 
itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi juga tidak dapat 
melepaskan diri dari fungsinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Oleh karena 
itu, koperasi perlu dikelola sedemikian rupa agar berjalan dengan baik. 
 Sebagai kekuatan ekonomi nasional koperasi mempunyai kedudukan dan peran yang 
sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi rakyat. Koperasi 
secara bersama dan berdampingan dengan usaha negara dan swasta harus mampu menjadi 
penggerak utama pembangunan dan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, melalui pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya serta memperluas 
kesempatan kerja dan lapangan kerja. 

AUDIT LAPORAN KEUANGAN 
KOPERASI

Bab 
6
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 Pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk mewujudkan koperasi 
sebagai usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri 
melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen, kewiraswastaan, dan permodalan 
dengan didukung oleh peningkatan dan semangat koperasi. Oleh karena itu, untuk 
membantu meningkatkan perekonomian, sebaiknya di setiap perusahaan didirikan koperasi 
untuk menunjang kesejahteraan para anggotanya. 
 Koperasi juga merupakan organisasi non profit, yang memberikan kesejahteraan bagi 
para anggotanya dan masyarakat umumnya, tetapi sedikit kepentingan komersial juga ada 
pada koperasi untuk meemenuhi kebutuhan dasar para anggotanya.
 Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan 
sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah usaha 
ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah 
kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan 
penopang perekonomian nasional.
Karakteristik utama yang melekat dalam Koperasi koperasi adalah ?
1. Koperasi dimiliki oleh anggota-anggota yang memiliki tujuan atau kepentingan yang 

sama?
2. Koperasi dikembangkan berdasarkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk 

menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, 
persamaan dan demokrasi. Anggota koperasi percaya pada nilai etika, kejujuran 
keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama?

3. Koperasi didirikan, didanai, diatur dan diawasi sendiri oleh para anggotanya?
4. Tugas pokok koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam 

rangka memajukan kesejahteraan anggota?
5. Jika koperasi merasa memiliki kemampuan lebih dalam melayani anggotanya, maka 

koperasi akan menggunakan kelebihan kemampuannya itu untuk pelayanan kepada 
masyarakat sekitarnya?

6. Koperasi juga melakukan terhadap pembinaan anggotanya untuk berusaha/beraktivitas 
ekonomi lebih professional, sehingga para anggota memiliki peningkatan kualitas 
hidupnya?

7. Karena koperasi sebagai salah satu penopang perekonomian nasional, maka pemerintah 
juga berkepentingan terhadap keberhasilan koperasi, oleh karena itu koperasi harus 
mematuhi peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, salah 
satunya dengan mematuhi pedoman akuntansinya?
Berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi, koperasi dapat 
digolongkan kedalama 4 (empat) jenis (PSAK 27 ) :
➢ Koperasi Konsumen:

Koperasi yang anggotanya para konsumen akhir, atau pengguna barang atau jasa, 
dan kegiatan dan jasa utamanya melakukan pembelian bersama, misalnya koperasi 
yang mengelola warung serba ada atau supermarket?

➢ Koperasi Produsen :
Perusahaan sendiri, tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan 
dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, 
mengoperasikan atau mengelola sarana produksi bersama, misalnya koperasi jasa 
konsultasi?
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➢ Koperasi Simpan Pinjam :
Adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan 
dan peminjaman dana untuk anggotanya?

➢ Koperasi Pemasaran :
Adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia 
jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama?

AKUNTANSI KOPERASI
 Koperasi mengelola kegiatannya dengan menggunakan dana atau modal yang dihimpun 
dari para anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela.
Simpanan pokok :
 Adalah sejumlah uang yang sama banyaknya atau sama nilainya yang wajib dibayarkan 
oleh anggota keperasi pada saat masuk menjadi anggota, berdasarkan kesepatakan awal 
berdirinya koperasi, simpanan ini tidak dapat diambil oleh anggota, selama anggota tidak 
mengundurkan diri ?
Simpanan wajib ?
 Sejumlah simpanan tertentu yang jumlahnya tiap anggota tidak harus sama yang wajib 
dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu atau kesempatan tertentu secara rutin, simpanan 
ini juga tidak dapat diambil kembali oleh anggotanya, selama belum mengundurkan diri 
dari koperasi?
Simpaan sukarela ?
 Sejumlah simpanan yang jumlahnya tiap anggota juga tidak sama, dan tidak harus 
disetor rutin, simpanan ini dapat diambil setiap saat oleh anggota, dengan kata lain simpanan 
ini dianggap tabungan oleh para anggotanya?
Modal sumbangan :
 Adalah sejumlah bantuan baik dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai 
dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau tidak mengikat, modal 
sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi tidak dibubarkan?
Cadangan :
 Adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran 
dasar atau ketetapan rapat anggota
➢ Laporan keuangan koperasi berdasarkan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil 

menengah No. 13/Per/M. KUKM /IX/2015 terdiri dari :
Laporan posisi keuangan
Perhitungan hasil usaha
Laporan perubahan ekuitas
Laporan arus kas
Catatan atas laporan keuangan
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Koperasi Kebijaksanaan 
Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 20xx
   
Assets :
Assets Lancar:
Kas dan Bank Rp  xxxx
Investasi Jangka Pendek        xxxx
Piutang Usaha        xxxx
Piutang Pinjaman Anggota     xxxx
Piutang Pinjaman Non Anggota  xxxx
Piutang Lain-Lain  xxxx
Penyisihan Piutang Tak Tertagih  xxxx
Persediaan  xxxx
Pendapatan Yang Akan Diterima  xxxx
Jumlah Assets Lancar  xxxx
Investasi Jangka Panjang :
Penyertaan Pada Koperasi  xxxx
Penyertaan Pada Non koperasi  xxxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang  xxxx
Assets Tetap :
Tanah/Hak Atas Tanah  xxxx
Bangunan   xxxx
Mesin  xxxx
Inventaris  xxxx
Akumulasi Penyusutan  xxxx
Jumlah Assets tetap  xxxx
Assets Lain-lain:
Aktiva Tetap Dalam Konstruksi  xxxx
Beban ditangguhkan  xxxx
Jumlah Assets lain-lain  xxxx
Jumlah Assets  xxxx
Kewajiban Dan Ekuitas :
Kewajiban Jangka Pendek:
Utang Usaha  xxxx
Utang Bank  xxxx
Utang Pajak  xxxx
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Utang Simpanan Anggota  xxxx
Utang Dana Bagian SHU  xxxx
Utang Jangka Panjang yang akan Jatuh tempo  xxxx
Biaya Yang Harus Dibayar  xxxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek  xxxx
Kewajiban Jangka Panjang:
Utang Bank  xxxx
Utang Jangka Panjang Lainnya  xxxx
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang  xxxx
Ekuitas:
Simpanan Wajib  xxxx
Simpanan Pokok  xxxx
Modal Penyetaraan  xxxx
Partisipasi Anggota  xxxx
Modal Penyertaan  xxxx
Modal Sumbangan  xxxx
Cadangan  xxxx
SHU Belum Dibagi  xxxx
Jumlah Ekuitas  xxxx
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas  xxxx

Koperasi Kebijaksanaan 
Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Per 31 Desember 20xx
   
Partisipasi Anggota:
Partisipasi bruto Anggota  xxxx
Beban Pokok  xxxx
Partisipasi neto Anggota  xxxx
Pendapatan dari Non Anggota:
Penjualan   xxxx
Harga pokok  xxxx
Laba(rugi) kotor non anggota  xxxx
Sisa Hasil Usaha Kotor  xxxx
Beban Operasi :
Beban Usaha  xxxx
Sisa Hasil Usaha Koperasi  xxxx
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Beban Perkoperasian  xxxx
Pendapatan dan beban Lain-lain  xxxx
Sisa Hasil Usaha setelah beban Perkoperasian  xxxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain  xxxx
Sisa Hasil Usaha sebelum pos=pos luar biasa  xxxx
Pendapatan dan beban Luar Biasa  xxxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak  xxxx
Pajak Penghasilan  xxxx
Sisa Hasil usaha Setelah Pajak  xxxx

Lampiran Menteri Negara KUKM-RI No. 04/Per/M. KUKM/VII/2012;
 Neraca menyajikan informasi mengenai assets, kewajiban dan ekuitas koperasi pada 
waktu tertentu.
 Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi 
kotor dengan non anggota? istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat 
dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih 
ditentukan pada manfaat bagi anggota.
 Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi 
saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode 
tertentu?
 Laporan Perubahan Ekuitas : bertujuan menyajikan laba/rugi koperasi untuk suatu 
periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk 
periode tersebut. Pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam 
periode tersebut.
Catatan atas laporan keuangan berisi:
➢ Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi anggota dan non 

anggota, dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota?
➢ Aktivitas koperasi dalam pengembangan koperasi dan mempromosikan ekonomi 

anggota, pendidikan ?
➢ Ikatan dan kewajiban yang timbul dari transaksi koperasi?
➢ Pembagian sisa hasil usaha, penyelenggraan rapat anggota dan keputusan penting yang 

berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan?
 Beberapa isu mendasar berkaitan dengan kemungkinan penerapan nilai-nilai 
demokrasi dalam koperasi pada masa depan, antara lain (Muslimin Nasution, 2008:64), 
antara lain:
1. Apakah para insan koperasi masih memiliki keyakinantentang sumbangan koperasi 

untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, atau sebaliknya, percaya bahwa 
tanpa kontribusi pun mayarakat mampu membangun demokrasi?

2. Apakah para insan koperasi menganggap bahwa partisipasi aktif anggota 
merupakan unsur yang diperlukan bagi kemapanan dan kemajuan koperasi 
atau sebaliknya, menganggap bahwa partisipasi aktif anggota itu merupakan 
penghambat bagi manajemen dalam mengelolan koperasi, sehingga partisipasi 
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anggota lebih baik diganti oleh kekuatan pasar dan modal walaupun berasal dari 
luar?

3. Apakah koperasi masih memperlakukan anggota sebagai subyek ketika terjadi 
perubahan apapun? Apakah selalu tersedia kesempatan bagi para anggota untuk 
berpartisipasi meskipun telah terjadi pembaharuan dalam struktur organisasi? 
Apakah partisipasi anggota tetap dianggap penting dan perlu dalam visi koperasi?

Dalam kongres ICA tahun 1988, dinyatakan bahwa nilai demokrasi dan partisipasi 
sudah sepantasnya diletakkan sebagai prioritas tertinggi, walaupun baru sebatas 
pernyataan, namun patut diyakini bahwa pernyataan ini menunjukkan kepedulian para 
insan koperasi untuk mempertahankan eksistensi demokrasi dalam koperasi.
Kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah Anggota, karena aktivitas koperasi 
demikian berartinya bagi para anggota, sehingga pengurus harus selalu memegang 
dan melaksanakan kepercayaan anggota dengan mempertanggung-jawabannya dalam 
bentuk menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum di 
Indonesia.

AUDIT KOPERASI

Permasalahan pokok Dalam Audit Koperasi
 Adannya ketentuan yang mengharuskan koperasi membayar pajak yang relative tinggi, 
sehingga membebankan anggota koperasi, hal ini mendorong koperasi untuk menyiasati 
dengan keinginan untuk tidak berbadan hokum, sehingga bebas dari kewajiban membayar 
pajak,. Dalam hal ini perlunya campur tangan pemerintah, mengingat koperasi sebagai 
pendukung ekonomi rakyat, permasalahan lain adalah tidak meratanya alokasi pemberian 
pinjamn, karena kurang selektif dalam penyalurannya, dalam arti bukan untuk kebutuhan 
yang mendesak dan hanya kepada orang-orang tertentu, berarti keluar dari tujuan utama 
koperasi untuk mensejahterakan anggota.
  Pentingnya audit bagi Koperasi seperti koperasi untuk membantu para anggota lebih 
mempercayai bahwa pengurus telah mengelola koperasi sesuai amanah dan menyajikannya 
dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit.

TUJUAN AUDIT KOPERASI 
 Tujuan Utama Audit Laporan keuangan Koperasi adalah : Bahwa Pengurus telah 
menyajikan laporan keuangan koperasi secara wajar, sesuai prinsip akuntansi yang diterima 
umum, dan diterapkan secara konsisten?
Tujuan khusus audit laporan keuangan koperasi :
1. Untuk memberikan keyakinan kepada auditor, Apakah koperasi telah memiliki 

pengendalian intern yang memadai?
2. Memberikan keyakinan bahwa Aktiva tidak dinyatakan overstated pertanggal laporan 

keuangan?
3. Untuk memperoleh keyakinan bahwa piutang pinjaman kepada anggota pertanggal 

neraca telah dinyatakan sebesar jumlah yang dapat ditagih?
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4. Memperoleh keyakinan bahwa semua aktiva pertanggal neraca benar-benar ada dan 
milik koperasi?

5. Memperoleh keyakinan bahwa penyertaan koperasi pada koperasi lain atau non 
koperasi telah dinyatakan sebesar nilai yang terendah antara harga pasar dan harga 
perolehan?

6. Meyakinkan bahwa aktiva tetap telah dicatat sebesar harga perolehan dikurangi 
akumulasi penyusutan serta telah konsisten penggunaan metode penyusutannya?

7. Memperoleh keyakinan bahwa hutang jangka pendek (usaha, bank, pajak, simpanan 
anggota, dana bagian shu,) telah dinyatakan sebesar jumlah saat kesepakatan hutang 
dan sejumlah yang telah diterima koperasi?

8. Memperoleh keyakinan bahwa hutang tidak dinyatakan understated?
9. Untuk memperoleh keyakinan bahwa hutang-hutang (termasuk hutang jangka panjang) 

telah diklasifikasi secara tepat kedalam urutan jatuh temponya?
10. Untuk memperoleh keyakinan bahwa bunga-bunga pibnjaman telah dibayar sesuai 

perjanjian dan diakui secara wajar?
11. Untuk memperoleh keyakinan kebanaran pengakuan jumlah simpanan anggota dan 

modal penyertaan
12. Untuk memperoleh keyakinan kewajaran penyajian dan kebenaran perhitungan SHU 

(Sisa Hasil Usaha) sesuai ?ad/art atau peraturan yang berlaku bagi koperasi?
13. Memeriksa kebenaran perhitungan partisipasi anggota dalam bentuk bunga pinjaman, 

serta pendapatan lainnya dari non anggota?
14. Memeriksa kewajaran cut off pendapatan dan beban pada periode yang tepat?
15. Untuk memeriksa kewajaran pembebanan harga pasar dan harga koperasi dalam 

laporan promosi anggota?
16. Untuk memperoleh keyakinan bahwa semua transaksi ekonomi dalam rangka 

penyusunan laporan keuangan telah sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku 
di Indonesia dan diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya?

DATA YANG DIBUTUHKAN DALAM AUDIT KOPERASI
 Berdasarkan tujuan-tujuan pemeriksaan diatas, maka dapat ditetapkan beberapa data 
atau informasi yang diperlukan dalam rangka audit koperasi:
a. Laporan keuangan Koperasi (Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Hasil Usaha), 

General Ledger (buku besar), Subsidiary Ledger
b. Buku Kas, Buku Bank, Rekening Koran Bank, Rekonsiliasi Bank?
c. Kartu piutang pinjaman anggota dan non anggota?
d. Daftar persediaan dan hasil stock opname?
e. Sertifikat atau bukti penyertaan lainnya, jika koperasi memiliki investasi?
f. Bukti kepemilikan aktiva tetap koperasi (sertifikat, BPKB, Voucher, dll)?
g. Perjanjian atau MOU hutang dengan pihak ke-tiga, kartu hutang?
h. Kartu simpanan atau buku simpanan anggota, atau daftar rincian simpanan anggota?
i. Voucher penerimaan kas/bank dan voucher pengeluaran kas/bank?
j. Notulen/hasil rapat-rapat yang diadakan koperasi (termasuk rapat anggota tahunan)
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PROGRAM AUDIT KOPERASI
 Berdasarkan tujuan dan data yang diperlukan tersebut, auditor dapat melakukan 
prosedur pemeriksaan laporan keuangan koperasi mengikuti prosedur-prosedur berikut ini:
1. Untuk memperoleh keyakinan bahwa koperasi telah memiliki system pengendalian 

intern yang memadai, sebelum memulai audit, auditor harus melakukan review 
pengendalian intern koperasi untuk semua fungsi, yang antara lain terdiri dari :

Umum :
1. Apakah terdapat bagan organisasi dan job description  yang cukup jelas dalam 

koperasi?
2. Apakah koperasi memiliki Internal Audit? Jika ya:

Apakah terdapat laporan tertulisnya?
Apakah bertanggung jawab langsung kepada Direksi, dan bukan kepada Chief 
Accounting Officer?
Apakah mempunyai staf yang memadai?
Apakah memiliki audit plan, audit program dan audit working paper?

3. Apakah fungsi akuntansi terlepas dari fungsi :
Pembelian
Penjualan
Produksi
Pemberian kredit
Penerimaan uang
Pengeluaran uang
Penyimpanan barang

4. Bila penyimpanan uang dan surat berharga bukan pengurus yang dapat dipercaya, 
apakah ada uang jaminan? Bila ya berapa besarnya?

5. Apakah tercegah kemungkinan kolusi antar pengurus koperasi yang mungkin 
merupakan keluarga?

6. Apakah pengurus yang menyimpan uang dan barang diberi hak cuti serta 
dijalankan rutin?

7. Apakah fungsi pembukuan digilir secara periodic?
8. Apakah akte pendirian koperasi sudah mendapatkan pengesahan dari Departemen 

Koperasi?
9. Apakah terdapat Petugas Satpam yang memeriksa setiap orang atau kendaraan 

yang keluar masuk lokasi koperasi?
10. Apakah pengawasan terhadap cabang cabang koperasi efektif?
11. Apakah terdapat staf tertentu yang memperhatikan agar koperasi diasuransikan 

dan selalu ditutup dengan cukup dan pada waktunya?
12. Apakah poenilaian atas aktiva dilakukan secara rutin dan dapat diandalkan untuk 

menentukan jumlah yang harus diasuransikan?
13. Apakah setiap pinjaman uang harus disetujui Dewan Pengawas Koperasi?
14. Apakah syarat perjanjian kredit selalu mendapat perhatian secukupnya?
15. Apakah hasil rapat-rapat selalu dinotulenkan dan ditanda-tangani secara rapi, 

disistribusikan kepada peserta rapat, dikontrol follow up?
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Kas dan Bank
1. Untuk setiap penerimaan kas/bank, Apakah Koperasi menggunakan kuitansi 

bernomor urut cetak ? dan selalu teradministrasi secara baik, selalu terupdate?
2. Apakah penagih piutang (kolektor) atau orang yang membuka sampul pengiriman 

uang membuat daftar cek atau uang tunai yang diterima? Bila ya apakah Copynya 
diberikan ke bagian akuntansi, dan dicocokan dengan kuitansi?

3. Apakah hasil penerimaan uang dari transaksi apapun dalam Koperasi disetorkan 
ke bank pada hari itu juga?

4. Apakah penyetoran dilakukan oleh pegawai Koperasi yang bukan pemegang buku 
piutang?

5. Apakah bukti setoran dicocokan dengan kuitansi/bon penjualan tunai oleh bagian 
akuntansi?

6. Apakah bukti setoran dicocokan dengan kuitansi /bon penjualan tunai, memo 
debet dari bank oleh bagian akuntansi Koperasi?

7. Apakah tugas kasir terpisah dari pembukuan piutang?
8. Jika Koperasi menerima cek mundur, apakah :

Hanya diberikan kuitansi sementara?
Disetorkan ke bank saat jatuh tempo
Memiliki pengadministrasikan cek mundur yang baik?

9. Apakah pengamanan untuk uang kas cukup memadai, misalnya ada brankas yang 
kuncinya dipegang oleh 2 (dua) orang yang berbeda?

10. Apakah penerimaan yang sifatnya rutin, secara berkala direview secara berkala, 
sehingga jika terdapat kekurangannya, segera dibuatkan catatan dan diinvestigasi?

11. Jika memiliki kas kecil, bagaimana pengelolaanya, imprest fund, flluktuasi?
12. Apakah semua cheque yang dibatalkan tetap melekat pada buku cheque dan dirusak 

(diberi keterangan batal) agar tidak dapat disalahgunakan?
13. Apakah cheque dilindungi dari pemalsuan tulisan?
14. Apakah kebijaksanaan Koperasi:

Tidak memungkinkan penandatangan blanko cheque?
Menghindari pengeluaran cheque “tunai’ (tidak atas nama)
Tidak mengeluarkan cheque mundur?

15. Haruskah semua cheque discounter signed, dilengkapi dengan bukti pendukung 
yang cukup bila diajukan untuk ditandatangani?

16. Sebutkan batas jumlah yang dapat ditanda-tangani oleh tiap Pengurus di Koperasi 
tersebut?

17. Apakah pendatanganan cheque terpisah dari yang menyimpan uang kas dan 
pemegang buku?

18. Bila digunakan stempel, apakah disimpan oleh yang berhak menanda-tangani 
cheque?

19. Apakah setiap pembayaran didukung bukti yang otentik yang telah diperiksa dan 
disetujui oleh orang yang berbeda dari yang menandatangani cheque dan diparaf?

20. Untuk menghindari pembayaran double, apakah semua bukti yang telah dibayar 
distempel lunas?
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21. Apakah orang yang menyiapkan cheque terlepas dari orang yang menanda-tangani 
cheque dan pembayar uang kas?

22. Bila Koperasi menerima cheque mundur dari langganan, cheque tersebut tidak 
pernah dibayarkan lagi kepada pihak ke tiga?

23. Apakah rekonsiliasi bank dibuat :
a. Dibuat paling sedikit sebulan sekali?
b. Oleh seorang pengurus terpisah dari pemegang uang kas termasuk penyetor 

uang kas ke bank?
c. Direview oleh pengurus yang senior?

24. Apakah rekening Koran langsung dikirim oleh bank kepada orang yang membuat 
rekonsiliasi?

25. Apakah outstanding cheque dan deposit intransit, interbank transfer diperhatikan 
dengan seksama pada saat rekonsiliasi?

26. Bila seseorang mengordinir lebih dari satu kas, apakah dibina dan dibukukan 
secara terpisah dengan rapi?

27. Apakah bukti pengeluaran kas kecil :
a. Diperlukan untuk semua pembayaran?
b. Ditanda-tangani terpisah oleh yang melakukan pembayaran dan memeriksa 

pembayaran?
c. Selain dengan huruf juga ditulis angkanya dan disetujui oleh Pengurus yang 

berwenang?
28. Apakah secara berkala dilakukan cash opname mendadak?
29. Apakah pengisian kembali kas kecil dilakukan dengan cheque dan terlebih dahulu 

semua dokumen yang mendukung pembayaran diperiksa?
30. Apakah pemberian uang muka harus disetujui oleh pengurus Koperasi yang 

berwenang?
31. Tidak terdapat bon kas yang menggantung lama yang tidak dipertanggung-

jawabkan? apakah dihapus penyelesaiannya, atau menunggu persetujuan pengurus

Siklus Penjualan/Piutang
1. Apakah Koperasi memiliki price list untuk setiap aktivitasnya (misalnya untuk 

koperasi konsumsi yang menjual sembako untuk para anggotanya)?
2. Jika terdapat penyimpangan dari daftar harga apakah harus disetujui oleh Pengurus 

yang berwenang dari Koperasi tersebut?
3. Apakah Koperasi memiliki pedoman dalam memberikan potongan harga atau 

discount?
4. Apakah invoice penjualan produk atau jasa menggunakan invoice yang 

prenumbered?
5. Apakah faktur atau invoice penjualan terkontrol pengadministrasiannya, dan 

diperiksa ketepatannya?
6. Jika terdapat invoice atau faktur yang batal, tetap tersimpan guna pemeriksaan?
7. Apakah fungsi penjualan terpisah dari bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian 

penyimpanan?
8. Apakah penjualan atau penerimaan tunai sama dengan penjualan kredit?
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9. Apakah system informasi penjualan meliputi budget penjualan, grafik 
trend penjualan, laporan tertulis penjualan, penjelasan atas penyimpangan-
penyimpangan?

10. Apakah prosedur penjualan tampak cukup efisien dalam Koperasi?
11. Jika Koperasi merupakan koperasi simpan pinjam, apakah ada ketentuan yang 

mengatur batas-batas pinjaman yang dapat diberikan kepada anggota: jika ya:
12. Apakah batas-batas tersebut telah cukup diatur jelas dalam AD/ART Koperasi:
13. Apakah Koperasi menerapkan azas pemerataan pinjaman kepada semua anggota 

(dalam arti yang meminjam tidak hanya orang-orang tertentu)
14. Apakah jasa pinjaman yang dipungut oleh Koperasi telah cukup jelas diatur dalam 

AD/ART?
15. Apakah Koperasi memiliki kartu piutang? Jika ya ?

a. Apakah secara bulanan atau kuartalan diadakan pencocokan saldo perkiraan 
control (buku besar piutang) dengan kartu piutang?

b. Apakah pengamanan phisik kartu piutang cukup?
c. Apakah hanya orang tertentu yang memegangnya?
d. Apakah pencatatannya bergilir/terpisah dari yang mengerjakan buku besar?

16. Apakah perkiraan piutang perlangganan secara terpisah diperiksa pelanggan yang 
sering terlambat, salah pembebanan, ada penghapusan yang tidak dilaporkan?

17. Apakah setiap bulan kepada anggota yang meminjam secara periodik dikirimkan 
rekening koran, bila ya :
a. Dicocokkan dengan kartu piutang, oleh orang yang tidak berhubungan 

dengan penerimaan uang, pengeluaran uang dan nota kredit?
b. Terkontrol kemungkinannya diubah sebelum dikirim?
c. Diposkan/dikirim oleh orang lain dan bukan petugas administrasi piutang?

18. Jika terdapat perselisihan dengan anggota peminjam apakah ditangani oleh bagian 
kreditatau atasan atau orang lain yang dikuasakan dan tidak dilakukan oleh kasir 
atau petugas pengadministrasian piutang?

19. Jika Koperasi ingin memberikan potongan atau discount, apakah perlu mendapat 
persetujuan khusus dari Pengurus organisasi tersebut?

20. Apakah jika ingin menghapus piutang, atau memperbaiki invoice jiga harus 
mendapat persetujuan dari Pengurus yang berwenang dalam Koperasi?

21. Apakah penghapusan piutang juga diamankan untuk mencegah penyalahgunaan?
22. Apakah secara periodic dibuat analisa umur piutang dan yang sudah lama jatuh 

tempo di follow up?
23. Apakah penagihan dibuatkan tanda terima, bernomor urut tercetak, apakah tanda 

terima dibuat setelah diperiksa lebih dahulu ke masing-masing saldo piutang?
24. Apakah penerimaan berupa cek mundur diberikan ke bagian akuntansi?
25. Apakah hasil penagihan langsung diserahkan kepada kasir dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan dalam jumlah yang seharusnya diterima?
26. Apakah pada cek mundur yang diterima Koperasi telah dicantumkan nama 

Koperasi?
27. Apakah bagian akuntansi mengadakan jurnal khusus penerimaan cek mundur?
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Siklus Surat berharga
1. Apakah surat berharga disimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan atau 

penyalahgunaan?
2. Apakah surat berharga milik pihak ke tiga yang diterima sebagai jaminan atau 

untuk kepentingannya disimpan secara terpisah dan aman?
3. Apakah pembelian atau penjualan dijaminkan, surat berharga harus mendapat 

otorisasi oleh Pengurus yang berwenang dalam Koperasi?
4.  apakah surat berharga yang dimiliki adalah atas nama Koperasi, bila tidak apakah 

di endorsed atas nama Koperasi, dan dilengkapi surat kuasa penuh?
5. Apakah bagian akuntansi mencatat perincian surat berharga yang dimiliki dan 

surat berharga milik pihak ke tiga yang disimpan perusahaan?
6. Apakah terdapat perbedaan penilaiaan surat berharga antara jangka pendek atau 

jangka panjang, misalnya untuk yang longterm “comwil”?

Siklus Persediaan (untuk koperasi konsumsi/produsen)
1. Apakah persediaan disimpan secara berkelompok, diatur secara rapi, aman, secara 

berkala dicocokkan dengan kartu gudang?
2. Apakah persediaan dibawah pengawasan petugas tertentu dan tidak setiap orang 

bisa masuk ke gudang kecuali petugas?
3. Apakah setiap pengeluaran dari gudang didasarkan pada dokumen tertentu, 

misalnya invoice atau sejenisnya dan diotorisasi Pengurus tertentu?
4. Apakah organisasi menggunakan metode pencatatan persediaan perpectual, 

dan apakah kartu persediaan diadministrasi oleh petugas yang tidak menguasai 
persediaan secara fisik?

5. Apakah total persediaan dalam kartu selalu dicocokkan dengan buku besar 
persediaan, hasil stock opname, 

6. Jika terdapat selisih dalam perhitungan tersebut, apakah dianalisis oleh orang yang 
tidak berhubungan langsung dengan persediaan secara fisik atau pemegang kartu 
persediaan? dan adjustment dari selisih tersebut diotorisasi oleh Pengurus yang 
berwenang?

7. Jika akan dilakukan stock opname, apakah telah dibuat instruksi yang jelas atas 
pelaksanaannya?

8. Apakah stock opname dilaksanakan oleh orang yang terlepas dari penguasaan 
secara fisik persediaan dan pencatatan kartu persediaan? 

9. Apakah dibuat cut-off atas penerimaan dan pengeluaran barang selama stock 
opname?

10. Apakah telah dipisahkan barang-barang rusak, usang?
11. Apakah hasil stock opname dicocokkan dengan saldo buku besar?
12. Apakah persediaan akhir dinilai dengan metode yang sama dengan periode 

sebelumnya (konsisten)?
13. Apakah terdapat costing yang tepat sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia?
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Siklus Biaya dibayar dimuka
1. Apakah amortisasi biaya dibayar dimuka, dilakukan berdasarkan perjanjian atau 

dasar tertentu dengan mempertimbangkan masa manfaatnya?
2. Apakah pembebanan biayanya dilakukan proposional, dan dihitung dengan 

computer, dicatat pada pos perkiraan yang tepat?
3. Apakah sering dialakukan analisa ulang untuk mencek nilai yang belum 

diamortisasi

Siklus Aktiva Tetap
1. Apakah semua penambahan/pengurangan aktiva tetap diotorisasi oleh Pengurus 

yang berwenang?
2. Apakah Koperasi memiliki anggaran untuk capital expenditures dan persetujuan 

tertulis atas setiap proyek yang besar ditandatangani oleh Pengurus yang 
berwenang?

3. Jika terdapat penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan harus 
mendapatkan persetujuan  tambahan?

4. Apakah registrasi terhadap kepemilikan aktiva tetap telah disimpan secara aman, 
dan diawasi secara baik?

5. Apakah metode penyusutan tidak menyimpang dari prinsip akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia?

6. Apakah nilai buku aktiva tetap selalu dikontrol kesesuaiannya dengan kondisi fisik 
aktiva tetap?

7. Bila terdapat aktiva tetap yang disewa, apakah diotorisasi sebagaimana mestinya, 
pembukuannya dicocokkan dengan PSAK?

8. Apakah Koperasi telah memiliki kebijakan yang jelas untuk mengkategorikan 
pengeluaran untuk revenue expenditures dan capital expenditure?

9. Apakah masing-masing aktiva tetap memiliki tanda/kode tertentu?
10. Jika terdapat aktiva yang habis masa manfaatnya tapi masih dapat digunakn , tetap 

dicatat dalam daftar aktiva tetap?
11. Untuk proyek-proyek aktiva tetap yang masih dalam pengerjaan, apakah selalu 

direview nilai kapitalisasinya dan kondisinya.

Siklus Pembelian dan Kewajiban Jangka Pendek (liabilities) dan Kewajiban Jangka 
Panjang
1. Jika Koperasi memiliki gedung sendiri, Apakah Pembelian gedung Koperasi,  

fasilitas pendukung dan peralatan lainnya, Siapa yang mengotorisasi pembeliannya, 
dan atas nama siapa kepemilikannya??

2. Apakah bagian pembelian atau pengadaan di Koperasi terpisah dari bagian 
akuntansi, bagian pembayaran, penerimaan barang, penyimpanan, pencatatan 
persediaan??

3. Apakah pembelian yang dilakukan Koperasi dilakukan dengan syarat yang 
menguntungkan, (misalnya dengan tender, supplier yang terseleksi)?

4. Apakah  purchase order : dibuat untuk semua pembelian, diotorisasi oleh Pengurus 
yang kompeten dalam Koperasi, diberi nomor urut tercetak, tersimpan lengkap 



195194 195
Bab 6. Audit Laporan Keuangan KoperasiAudit Sektor Publik

termasuk yang dibatalkan, tembusannya tersimpan atau diarsip juga oleh bagian 
akuntansi, bagian penerimaan barang?

5. Apakah pembelian juga berkaitan dengan, program kegiatan Koperasi, anggaran 
pendapatan jasa, batas persediaan minimum??

6. Apakah kebijaksanaan pembelian tidak memberlakukan keuntungan yang material 
kepada : staf tertentu, relasi tertentu, pengurus tertentu atau group perusahaan 
dengan Koperasi?

7. Apakah terdapat bagian penerimaan barang yang terpisah dari bagian pembelian, 
akuntansi, pembayaran, penyimpanan, pencatatan persediaan?

8. Apakah barang yang diterima disertai : surat jalan / DO / Invoice Penjualan dari 
supplier, surat keterangan pengangkutan?

9. Apakah barang yang diterima diperiksa mengenai kuantitas, keadaan, spesifikasi 
pembeliannya, kesesuaiannya dengan order pembelian?

10. Apakah laporan penerimaan barang dibuat untuk seluruh penerimaan barang, 
mencatat jumlah yang diterima sesuai hasil perhitungan fisik yang sebenarnya, 
diberi nomor urut tercetak, disimpan selengkapnya termasuk yang dibatalkan, 
blankonya disimpan dengan baik?

11. Apakah tembusan Laporan penerimaan barang juga dikirim ke : bagian akuntansi 
untuk dicocokkan dengan purchase order dan invoice dari supplier?

12. Apakah tembusan juga dikirim ke bagian pembelian, sebagai laporan bahwa 
barang sudah diterima?

13. Jika barang ditolak oleh bagian penerimaan, apakah dibuatkan surat jalan, 
disimpan lagi oleh bagian penyimpanan, dibuatkan retur pembelian dan dikontrol 
untuk juga mengurangi kewajiban?

14. Apakah faktur-faktur dari supplier diperiksa atau dicocokkan oleh  administrasi 
accounts payable dengan order pembelian, Laporan penerimaan barang?

15. Apakah administrasi hutang ini terpisah dengan bagian pemesanan pembelian, 
penerimaan barang?

16. Apakah faktur pembelian harus menunjukan bukti persetujuan seperti : kebenaran 
harga, kebenaran perhitungannya, biaya angkut, beban lainnya, discount atau 
allowance lainnya, kode perkiraan yang harus dibebankan, 

17. Apakah pembelian-pembelian antar group dalam  Koperasi afiliasi harganya layak?
18. Apakah dalam system informasi termasuk budget pembelian, budget biaya, 

perbandingan budget dengan realisasinya, ada penjelasan atas penyimpangannya?
19. Apakah sering dilakukan perhitungan rasio-rasio yang berkaitan dengan 

pembelian?
20. Apakah ada prosedur yang cukup untuk menjamin pertimbangan yang tepat dari 

cut-off pembelian, penyesuaian pendapatan dan beban?
21. Apakah Koperasi memiliki buku hutang,
22. Apakah buku hutang disusun secara up to date, dicocokan dengan saldo perkiraan 

control, secara periodic direview dengan saldo debit yang ada
23. Jika terdapat kreditor yang belum dibayar untuk periode yang sudah cukup lama, 

apakah dianalisis sebab-sebabnya?
24. Apakah pemegang buku besar hutang terpisah dengan buku control hutang?
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25. Apakah supplier yang banyak melakukan transaksi dengan Koperasi ini secara 
periodic mengirimkan konfirmasi saldo hutang?

26. Apakah semua pembayaran dilakukan dengan cheque atau giro?
27. Apakah cheque atau giro  yang belum digunakan disimpan rapi, dan aman?
28. Apakah cheque atau giro digunakan berdasarkan nomor urutnya?
29. Apakah semua cheque atau giro yang dibatalkan tetap tersimpan rapi atau melekat 

pada buku dan tidak dapat disalah-gunakan?
30. Apakah cheque atau giro dilindungi dari pemalsuan tulisan?
31. Apakah Koperasi tidak memungkinkan penanda-tanganan blanko kosong? 

Menghindarkan pengeluaran cheque tunai (tidak atas nama), tidak mengeluarkan 
cheque atau giro mundur?

32. Haruskah semua cheque/giro discounter signd, dilengkapi dengan bukti pendukung 
yang cukup bila diajukan untuk ditanda-tangani?

33. Sebutkan Pengurus yang berwenang menanda-tangani, dan batas maksimal 
otorisasinya?

34. Apakah penanda-tangan cheque atau giro terpisah dari yang menyimpan uang kas 
dan pemegang buku?

35. Bila digunakan stempel untuk cheque, apakah disimpan terpisah oleh yang berhak 
menanda-tanganicheque atau giro?

36. Apakah setiap pembayaran didukung oleh bukti otentik yang  telah dipoeriksa dan 
disetujui oleh orang lain dari yang menanda-tangani cheque/giro?

37. Apakah untuk bukti yang telah dibayar, segera distempel lunas untuk menghindari 
double pembayaran?

38. Apakah orang yang menyiapkan cheque/giro terlepas dari orang yang menanda-
tangani cheque/giro, terlepas dari pembayar kas?

39. Bila Koperasi menerima cheque/giro mindur dari pelanggan, apakah tidak pernah 
dibayarkan lagi oleh pihak ke-tiga?

40. Apakah rekonsiliasi bank dibuat sebulan sekali? Dan apakah dibuat oleh orang yang 
terlepas dari pemegang kas, penyetor uang ke bank, dan direview oleh Pengurus 
senior?

41. Apakah rekening Koran langsung diberikan kepada orang yang membuat 
rekonsiliasi?

42. Apakah saat rekonsiliasi, adanya deposit in transit dan outstanding cheque dianalisa 
dengan seksama?

43. Apakah prosedur pembukuan untuk pembelian, kreditor, pembayaran bank, 
pembayaran kas dapat diyakini keakuratannya untuk menyusun laporan keuangan?

44. Apakah internal control yang berkaitan dengan pembelian, kreditor, pembayaran 
melalui kas/bank dapat diyakini memadai dan mencegah kecurangan atau 
kesalahan dalam suatu periode.

Kewajiban jangka panjang dan Ekuitas (simpanan wajib/pokok/sukarela)
1. Apakah setiap pinjaman yang diperoleh dari pihak ke-tiga, yang bersifat jangka 

panjang, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus dan 
Dewan Pengawas, Jika organisasi sektor public menerbitkan obligasi, apakah 
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digunakan Independent trustee untuk oengadministrasian obligasi, mengurus 
pembayaran obligasi, dan mengurus pelunasan obligasi?

2. Apakah Koperasi memiliki akte pendirian/Berbadan hukum?
3. Apakah akte pendirian tersebut sudah disahkan oleh Departemen Koperasi?
4. Apakah setiap perubahan dalam perkiraan simpanan sudah mendapat otorisasi 

dari Pengurus Dewan Pengawas dan Rapat Anggota Tahunan?
5. Apakah pembagian Sisa Hasil Usaha dan pembayarannya sudah diotorisasi oleh 

Pengurus Koperasi?
6. Apakah setiap koreksi atas perkiraan akumulasi deficit SHU sudah diotorisasi oleh 

Pengurus Koperasi yang berwenang , didukung oleh bukti-bukti yang lengkap?
7. Jurnalnya sudah benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia?
8. Apakah akumulasi kerugian  SHU sudah melebihi pengumpulan Simpanan?
9. Jika akumulasi kerugian sudah melebihi simpanan, apakah ada rencana Koperasi 

untuk menambah perolehan dananya? Apakah ada rencana untuk memperbaiki 
deficit yang terjadi, ?

10. Jika hal tersebut dilakukan, yakinkan auditor bahwa perolehan simpanan tsb 
masuk akal dan going concernnya dapat diyakini?

11. Apakah penetapan besarnya simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan 
sukarela yang dibayar anggota telah sesuai dalam AD/ART, termasuk pengalokasian 
penggunaannya

Siklus Penggajian  :
1. Apakah semua penerimaan pegawai, perubahan gaji dan pemberhentian melalui 

HRD Koperasi?
2. Apakah Bagian Kepegawaian Koperasi memiliki arsip Pegawai Koperasi secara 

lengkap?
3. Jika terdapat mutasi Pegawai Koperasi  atau perubahan skala gaji, apakah 

diperlukan otorisasi dari Pengurus yang berwenang, dan diberitahukan ke bagian 
gaji dan upah?

4. Apakah catatan waktu dilakukan dengan time clock, finger scan, ?
5. Bila ya apakah pelaksanaannya diawasi dengan cukup?
6. Apakah sebelum dilakukan pembayaran gaji, dilengkapi dengan data total jam 

kerja, lembur, perhitungan PPh nya?
7. Bila pembayaran gaji dilakukan dengan tunai, apakah setiap pegawai koperasi yang 

menerima gaji, akan menandatangani bukti pengambilan gaji?
8. Bila dilakukan dengan transfer, apakah cheque yang dikeluarkan terlebih dulu 

diotorisasi oleh Pengurus yang berwenang.
9. Jika gaji dibayar melalui transfer, apakah pegawai tetap Koperasi menanda-tangani 

slip gaji:
10. Apakah prosedur cukup menjamin bahwa tidak ada kesalahan atau pengurangan 

atas gaji yang disetor?
11. Apakah gaji yang belum diambil, dibukukan kembali sebagai hutang gaji” 
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2. Untuk memperoleh keyakinan penyajian kas, auditor akan melakukan prosedur 
pengecekkan buku kas dan cash opname, jika cash opname dilakukan sebelum tanggal 
naraca akan diyakini kebenaran penyajiannnya dineraca dengan prosedur cash forward, 
sebaliknya jika cash opname dilakukan setelah tanggal neraca, maka untuk meyakinkan 
kewajaran penyajiannya di neraca, akan dilakukan prosedur cash backward?

3. Untuk memperoleh keyakinan kewajaran penyajian piutang pada koperasi, auditor 
akan melakukan prosedur, membandingkan kartu piutang dengan buku besar piutang 
pinjaman anggota dan non anggota serta membandingkannya dengan jawaban 
konfirmasi piutang, dan melakukan prosedur subsequent event penerimaan piutang 
setelah tanggal neraca?

4. Untuk memperoleh keyakinan penyajian nilai persediaan di laporan keuangan, 
auditor akan melakukan prosedur stock opname, dapat dilakukan sebelum dan setelah 
tanggal neraca, membandingkan daftar persediaan dengan catatan pada buku besar 
persediaan? Auditor harus melakukan verivikasi apakah persediaan di gudang-gudang 
kkoperasi telah benar-benar dipisahkan mana yang merupakan barang konsinyasi in 
dan konsinyasi out, mana yang masih layak dikategorikankan persediaan, persediaan 
yang slow moving dan sebagainya? auditor juga harus memeriksa metode pencatatan 
pencatatan persediaan yang diterapkan koperasi apakah  telah tepat, serta metode 
penetapan harga nya, apakah fifo. Lifo atau average.

5. Untuk memperoleh keyakinan tentang kewajaran penyajian investasi di laporan 
keuangan, auditor harus memeriksa sertifikat investasi pada koperasi atau non koperasi 
atau sejenisnya, kemudian mempelajari klausul nya, sehingga dapat diketahui nominal 
investasi yang sebenarnya, serta apakah telah dinilai dari harga yang terendah antara 
harga pasar dan harga perolehan, tingkat bunganya, tujuan investasi, sumber dana 
investasi. Auditor harus melakukan test perhitungan ulang terhadap pendapatan dari 
hasil investasi tersebut, serta nilai daribunga yang masih harus diterima. 

6. Untuk memperoleh keyakinan kewajaran penyajian aktiva tetap di laporan keuangan, 
auditor harus memeriksa rincian aktiva tetap, bukti kepemilikannya, stock fisik 
persediaan, membandingkan nilai buku dan kondisi aktiva tetap. Auditor harus 
melakukan test perhitungan ulang beban penyusutan, kewajaran penetapan tariff 
penyusutannya, dan pencatatan harga perolehannya, serta nilai bukunya. Jika terdapat 
penghapusan aktiva tetap, auditor harus melihat berita acara penghapusannya, apakah 
telah diotorisasi oleh Pengurus yang berwenang dalam koperasi, serta kebenaran 
penjurnalannya. Jika terdapat penjualan atau pertukaran aktiva tetap, auditor harus 
menelusuri kebenaran pengakuan laba atau rugi penjualan aktiva tersebut.

7. Jika terdapat aktiva dalam konstruksi milik koperasi, auditor harus memeriksa 
perjanjian koperasi dengan pihak pengembang, kebenaran kapitalisasi biaya yang 
telah dikeluarkan dengan kondisi dari aktiva tetap tersebut, serta bukti pendukungnya 
diperiksa keakuratannya?

8. Untuk memperoleh keyakinan kewajaran penyajian hutang di neraca, auditor harus 
memeriksa kartu hutang, melakukan konfirmasi kepada para kreditur, melakukan 
test ulang perhitungan beban bunga, serta bunga yang masih harus dibayar. Auditor 
juga harus membandingkannya dengan perkiraan lain yang berkaitan dengan hutang 
misalnya nilai persediaan, harga pokok.?
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9. Untuk hutang jangka panjang, auditor harus memeriksa perjanjian kreditnya, apakah 
ada syarat yang mengikatnya, nilai nominal, tingkat bunga, jaminannya, cicilannya, 
serta ketepatan pengklasifikasiannya, kedalam jangka pendek atau jangka panjangnya?

10. Untuk memperolah keyakinan tentang kebenaran pengakuan simpanan anggota, 
auditor harus memeriksa daftar atau buku simpanan, atau menelusuri ke rekening 
Koran koperasi. Auditor harus memeriksa data jumlah anggota, lamanya telah menjadi 
anggota, serta data simpanan sukarela yang telah diambil oleh para anggota koperasi. 
Auditor juga dapat melakukan konfirmasi kepada para anggota, untuk memperoleh 
keyakinan jumlah simpanan yang telah dibayar anggota. Auditor harus memahami 
prosedur pembayaran anggota. Konfirmasi dilakukan secara acak terhadap beberapa 
anggota koperasi yang representative, misalnya 80% dari total anggota koperasi?

11. Untuk memperoleh kewajaran tentang penyajian SHU di laporan Keuangan, auditor 
harus mempelajari AD/ART koperasi, test ulang komposisi pembagian SHU, apakah 
telah sesuai, kebenaran pencatatannya, serta kelengkapan sumber-sumber yang dapat 
masuk sebagai SHU. Pastikan bahwa penyusunan AD/ART telah sesuai dengan aspirasi 
anggota, dengan melihat notulen rapat anggota koperasi?

12. Auditor  harus memeriksa pengakuan pendapatan partisipasi anggota apakah dari hasil 
jasa simpan pinjam, atau dari penjualan barang, yakinkan pendapatan telah diakui 
pada cut off periode yang tepat, bandingkan juga dengan beban yang dikeluarkan  
koperasi dalam rangka memperoleh pendapatan tersebut. Yakinkan bahwa pendapatan 
telah semuanya dicatat, demikian juga bebannya, dengan cara memeriksa invoice atau 
voucher pengeluaran yang menjadi hak atau kewajiban koperasi benar-benar untuk 
periode laporan keuangan, yakinkan tidak terdapat pendapatan atau beban tahun lalu 
yang masuk ke tahun periode sekarang, atau yang seharusnya menjadi hak/kewajiban 
tahun ini masuk ke tahun depan, atau sebaliknya?

13. Yakinkan bahwa semua sumber pendapatan koperasi tidak bertentangan dengan 
undang-undang atau peraturan yang berlaku, demikian juga dengan bebannya. Khusus 
untuk beban , cek bukti pendukungnya, otorisasinya, serta kewajaran nilainya.

14. Pada laporan promosi anggota, auditor harus memeriksa ketepatan pembebanan harga 
berdasrkan harga koperasi atau harga pasar, auditor harus membandingkannya dengan 
koperasi-koperasi pada umumnya? demikian juga untuk jasa simpan pinjam. Auditor 
harus memeriksa apakah manfaat yang dilaporkan, adalah benar-benar manfaat yang 
diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi 
untuk anggota, dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun. Biasanya auditor akan 
memeriksa secara sample pengakuan dan pencatatannya terhadap beberapa anggota?

15. Jika terdapat anggota koperasi yang keluar dari keanggotaannya, auditor harus memeriksa 
secara sample kebenaran perhitungan beban jasa yang diberikan koperasi kepada 
anggota tersebut, auditor harus memperoleh keyakinan kebenaran penngakuan beban 
ini kedalam perkiraan cadangan, kebenaran dasar perhitungan untuk pencadangan?

16. Auditor harus melakukan pengujian substantive, dengan menghitung rasio-rasio 
keuangan koperasi dan membandingkannya dengan koperasi sejenis, jika terdapat 
fluktuasi yang relative besar, auditor harus mengkonsultasikan dengan pengurus, 
dampanya secara ekonomi bagi anggota?
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17. Jika terdapat asset koperasi yang merupakan sumbangan yang terikat penggunaannya, 
dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi, yakinkan kewajaran 
pengakuannya,   amortisasinya dan hal ini harus diungkapkan dalam catatan atas 
laporan keuangan?

18. Auditor harus memperoleh keyakinan bahwa seluruh unsure laporan keuangan 
telah dicatat, diakui, diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia, dalam hal ini PSAK 27 tentang Pelaporan Keuangan Koperasi dan telah 
diterapkan secara konsisten.

19. Auditor harus melakukan test perhitungan ulang terhadap Pembayaran SHU kepada 
anggota, cadangan, insentif pengurus dan sebagainya, bandingkan perhitungan ini 
dengan alokasi sisa hasil usaha yang tercantum dalam AD/ART Koperasi?

FAKTA LAPANGAN 6
KORUPSI, TIGA PENGURUS KOPERASI KELURAHAN 

DIJEBLOSKAN KE PENJARA 

Ilustrasi. (ist) 
Jakarta, HanTer - Korupsi tidak hanya dilakukan para pejabat kerah putih di dunia 

perbankan atau Badan Usaha Milik Negara, tapi ranah koperasi pun tak luput dari ulah 
oknum yang sengaja menjadi koruptor.

Namun ulah tiga orang pengurus koperasi dari dua kelurahan di Ibukota ini akhirnya 
berakhir di jeruji besi. Ketiganya telah terbukti bersalah melakukan peyimpangan dana 
bergulir usaha mikro kecil (UKM) yang disalurkan melalui Koperasi Jasa Keuangan 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) dan Koperasi Masyarakat 
(Kopmas).Untuk diketahui dari total alokasi anggaran dana bergulir UKM yang disalurkan 
sebesar Rp460,863 miliar, sebanyak Rp66 miliar pengembaliannya malah macet total.

Hal ini berdasarkan hasil penelusuran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB PEMK) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah serta Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, ditemukan sejumlah 
penyimpangan yang dilakukan tiga pengurus koperasi dari dua kelurahan.

Terkait kasus memalukan di dunia koperasi tersebut, Kepala UPDB PEMK Rosita 
Tambunan mengatakan, ketiga pengurus yang terdiri dari Ketua Koperasi Kelurahan 
Petojo Utara Firman yang sudah divonis 2 tahun 6 bulan dan dua pengurus Koperasi 
Kelurahan Tebet Barat, Agus Ardi dan Vera Anggraeni yang harus menjalani hukuman 
masing-masing 1 tahun 8 bulan.

“Keputusannya sudah inkrah. Uang yang mereka gelapkan bervariasi, antara Rp 100 
juta hingga Rp1 miliar,” ujar Rosita kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Lanjutnya lagi selain ketiga pengurus koperasi tersebut, Ketua Koperasi Kelurahan 
Tanjung Priok Sujadi sudah lengkap berkasnya atau P21. Diduga Sujadi menyelewengkan 
dana hingga Rp330 juta.

“Hingga saat ini kita masih menyisir potensi penyimpangan dana tersebut di kelurahan 
lain yang dananya macet. Dari upaya yang kita lakukan, dana bergulir sekitar Rp3,5 miliar 
sudah dapat kita tarik kembali,” beber Rosita.

file:///D:\kasus%20korupsi%20koperasi.htm
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Di tempat terpisah, Kadiman (50) anggota koperasi di salah satu instansi pemerintah 
mengeluhkan terjadinya kasus korupsi di lingkungan koperasi.

“Pastinya kesal dan sedih, tentu semua mengharapkan agar para pelaku dihukum 
berat. Itu saja yang penting, agar ada efek jera,” ucapnya.

(Danial)
Tag : Korupsi Koperasi Ditahan Kelurahan   
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RINGKASAN MATERI PEMBELAJARAN
 Koperasi mengelola kegiatannya dengan menggunakan dana atau modal yang dihimpun 
dari para anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela.
Akuntansi Koperasi sedikit berbeda dengan organisasi public lainnya, dalam koperasi 
terdapat laporan promosi anggota, yang berisi pendapatan dari hasil penjualan kepada 
anggota yang berbeda dengan harga penjualan kepada masyarakat pada umumnya, selisih 
harga ini yang merupakan keuntungan bagi yang menjadi anggota, atau promosi anggota. 
Perbedaan tersebut tampak dalam laporan promosi anggota, yang merupakan salahh satu 
komponen laporan keuangan koperasi.
 Penekanan audit laporan keuangan koperasi adalah pada ketepatan koperasi untuk 
melaporkan jumlah simpanan yang diperoleh bila dibandingkan dengan jumlah anggota, 
serta lamanya menjadi anggota. Penekanan audit lainnya terletak pada kewajaran pendapatan 
bunga pinjaman dan pembebanan bunga simpanan ke anggota serta kewajaran perhitungan 
sisa hasil usaha.
 Prosedur audit yang tepat diarahkan untuk memperoleh keyakinan jumlah simpanan 
anggota, misalnya dengan konfirmasi secara sample kepada anggota tentang jumlah 
simpanannya, test perhitungan Sisa Hasil Usaha disesuaikan dengan aturan yang tertera 
dalam AD/ART, yakinkan kebenaran jurnalnya.
 Prosedur audit pengakuan pendapatan dan pembebanan bunga pinjaman, test ulang 
tingkat bunga yang telah ditetapkan dalam AD/ART, hitung ketepatan pengakuan bunga 
yang masih harus diterima, bunga yang masih harus dibayar dengan mendisain ulang Kertas 
kerja pemeriksaan sesuai kebutuhan informasi yang diinginkan
 Pada dasarnya semua prosedur audit yang dilakukan diarahkan untuk memperoleh 
keyakinan bahwa pengelolaan simpanan anggota sebagai modal koperasi telah dilakukan 
secara akuntantabel dan transparansi.

http://www.harianterbit.com/2015/search/Korupsi
http://www.harianterbit.com/2015/search/Koperasi
http://www.harianterbit.com/2015/search/Ditahan
http://www.harianterbit.com/2015/search/Kelurahan
file:///D:/2016%20_%20IN%20MEDIA/AUDIT%20SEKTOR%20PUBLIK%20(YAI)/javascript:void(0);
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REVIEW CAPAIAN PEMBELAJARAN
1. Dalam akuntansi koperasi, Bagaimana pencatatan atau penjurnalannya jika diterima 

pembayaran simpanan anggota?
2. Jika anda memeriksa laporan keuangan koperasi, data apa saja yang diperlukan untuk 

mendukung kelancaran pemeriksaan?
3. Prosedur audit apa yang dapat digunakan untuk memperoleh keyakinan kewajaran 

pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang koperasi?
4. Apa yang akan dilakukan auditor jika saat memeriksa koperasi menemukan adanya 

indikasi pemebrian pinjaman hanya kepada anggota tertentu secara terus menerus?
5. Jika ditemukan adannya penghapusan piutang anggota saat memeriksa laporan 

keuangan koperasi, prosedur audit apa yang harus dilakukan oleh auditor?
6. Untuk mencegah adanya window dressing dalam pelaporan keuangan koperasi, 

khususnya yang berkaitan dengan jumlah kas dan setara kas koperasi, prosedur audit 
apa yang harus dilakukan auditor?

7. Jika diindikasikan kasir pada koperasi melakukan kecurangan Lapping, prosedur audit 
apa yang harus dilakukan auditor?

8. Prosedur audit apa yang akan dilakukanoleh auditor, jika terdapat adanya jumlah beban 
yang masih harus dibayar relative material?

9. Jika koperasi memiliki aktiva dalam konstruksi, bagaimana anda sebagai auditor 
meyakini kebenaran nilai aktiva yang masih dalam kontruksi tersebut?

10. Apa yang akan dilakukan auditor jika koperasi pada periode laporan keuangan merubah 
metode penyusutannya? Jelaskan dampak lebih luasnya!  
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Formulir 1 SURAT JAMINAN KERAHASIAAN
Nama Klien
Tahun Buku

KOP KAP

[ Ref.    ]                        [ Tanggal ]

[Calon Klien]
[Alamat lengkap] 

u.p. [Pejabat Calon Klien]

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penunjukan auditor independen untuk melaksanakan audit atas 
laporan keuangan [nama calon klien] untuk tahun buku [tahun], kami telah menerima dokumen-
dokumen sebagaimana dalam lampiran dari [nama pejabat pemberi dokumen] pada tanggal 
[tanggal/bulan/tahun].

Dokumen-dokumen tersebut hanya digunakan untuk pembuatan proposal audit dan tidak 
dimaksudkan untuk tujuan lainnya. Dokumen-dokumen tersebut akan kami kembalikan pada saat 
proposal telah diterima oleh [calon klien].
 Demikian surat jaminan kami. Atas kerja sama [Bapak atau Ibu], kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, 

[nama partner]
 Partner

KERTAS KERJA
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Formulir 2 SURVEI PENDAHULUAN
Nama Klien
Tahun Buku

Nama Klien Sesuai Hukum :  __________________________________________________
Alamat  :  __________________________________________________
    __________________________________________________
    __________________________________________________
Telepon dan Fax :  __________________________________________________
E-mail :  __________________________________________________
Pejabat Penghubung :  __________________________________________________

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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I. MEMBANGUN PEMAHAMAN AWAL DENGAN CALON KLIEN ATAS 
JASA YANG DIBERIKAN

No Cakupan Pemahaman
Pembahasan
Oleh Tanggal

01 Tujuan audit adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan.
02 Tanggung jawab manajemen adalah untuk:

 ▪ Membangun dan mempertahankan pengendalian intern yang efektif untuk 
memastikan kehandalan laporan keuangan.

 ▪ Mengidentifikasi dan menjamin bahwa entitas telah mematuhi peraturan 
perundangan yang berlaku dalam setiap aktivitasnya.

 ▪ Membuat semua catatan keuangan dan informasi yang berkaitan tersedia 
bagi auditor.

 ▪ Menyediakan suatu surat bagi auditor yang menegaskan representasi 
tertentu yang dibuat selama audit berlangsung.

03 Tanggung jawab auditor untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing 
yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

04 Pengaturan mengenai pelaksanaan perikatan (sebagai contoh, waktu, bantuan 
klien berkaitan dengan pembuatan skedul dan penyediaan dokumen).

05 Pengaturan tentang keikutsertaan spesialis atau auditor intern, jika diperlukan.
06 Pengaturan tentang keikutsertaan auditor pendahulu.
07 Pengaturan tentang fee dan penagihan.
08 Adanya pembatasan atau pengaturan lain tentang kewajiban auditor atau klien, 

seperti ganti rugi kepada auditor untuk kewajiban yang timbul dari representasi 
salah yang dilakukan dengan sepengetahuan manajemen kepada auditor.

09 Kondisi yang memungkinkan pihak lain diperbolehkan untuk melakukan akses 
ke kertas kerja auditor.

10 Jasa tambahan yang disediakan oleh auditor berkaitan dengan pemenuhan 
persyaratan badan pengatur.

11 Pengaturan tentang jasa lain yang harus disediakan oleh auditor dalam 
hubungannya dengan perikatan.

12 Pengaturan tentang koordinasi dengan auditor lain dalam hal KAP melakukan 
audit terhadap laporan keuangan konsolidasi

13 Penegasan bahwa pemeriksaan oleh KAP tidak meliputi pemeriksaan 
sebagaimana yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga 
pemeriksaan tersebut sebaiknya tidak dijadikan dasar untuk mendeteksi seluruh 
penyimpangan yang mungkin akan diketemukan oleh pemeriksa dari Direktur 
Jenderal Pajak.

14 Penegasan bahwa klien tidak menugaskan auditor independen lain untuk 
melaksanakan audit untuk tahun buku yang sama.
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II. DATA KLIEN

A. Latar Belakang dan Bisnis Klien                                                                                             

1. Jelaskan secara singkat bisnis klien (bidang usaha, tahun berdiri, anak organisasi sektor 
publik, total pendapatan dan aktiva dua tahun berturut-turut, dsb)

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

2. Jumlah pemilik (perkiraan): _________
 Daftar pemilik utama dan keaktifan dalam kepengurusan usaha:

Nama %
Kepemilikan

Aktif *) Jabatan
Ya Tidak

*)  Yang dimaksud aktif yaitu pemilik juga menduduki jabatan tertentu di dalam 
organisasi sektor publik, paling tidak jabatan manager ke atas

3. Pengurus organisasi sektor publik:
Jabatan Nama

Dewan Komisaris / Pengawas:
 ▪ Komisaris Utama
 ▪ Komisaris
 ▪ Komisaris
 ▪ Komisaris
 ▪  

Direksi / Manajemen
 ▪ Direktur Utama
 ▪ Direktur
 ▪ Direktur
 ▪ Direktur
 ▪ Direktur
 ▪  
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4. Sebutkan adanya hubungan keluarga di antara pemilik dan pengurus _____________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

5. Jelaskan secara ringkas lokasi usaha klien (kantor pusat, pabrik, dan kantor cabang)  
dan jumlah pegawai pada setiap lokasi: 

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

6. Jelaskan secara ringkas sumber pendapatan utama organisasi sector publik dan metode 
pemasarannya.

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

7. Untuk setiap pelanggan yang membeli lebih dari 10% hasil penjualan tahunan, jelaskan 
apakah ada ketergantungan ekonomi? Uraikan pelanggan utama dan % penjualannya.

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

8. Jelaskan sumber pembiayaan organisasi sektor publik.
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

9. Kategori organisasi sektor publik (termasuk kategori bisnis kecil atau tidak)
 Berdasarkan kuesioner yang terdapat pada lampiran 1, calon klien ini:

termasuk tidak termasuk
 dalam kategori bisnis kecil untuk tujuan audit.

B.	 Identifikasi	Anak	Organisasi	sektor	publik	dan	Auditor																																																	

10. Jika calon klien merupakan induk organisasi sektor publik, uraikan secara ringkas hal-
hal yang berkenaan dengan anak -anak organisasi sektor publik yang meliputi: nama 
anak organisasi sektor publik, alamat lengkap, bidang usaha, persentase kepemilikan, 
total pendapatan, total aktiva, auditor independen yang ditunjuk untuk mengaudit dan 
rencana tanggal diterbitkannya laporan auditor independen.
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C. Jasa Yang Akan Diberikan                                                                                                          

11. Jenis jasa yang dibutuhkan klien:

No Jenis Jasa Tahun Buku
19__ 19__ 20__ 20__

01 Audit laporan keuangan
02 Audit kepatuhan
03 Penyampaian laporan ke Deperindag
04 Audit kinerja
05 Audit PUKK
06 Lainnya (sebutkan):

12. Laporan dan Tenggat Waktu:

No Jenis Laporan Tanggal
01 Laporan auditor independen
02 Management Letter
03 Laporan ke Deparindag
04 Laporan audit kepatuhan
05 Laporan evaluasi kinerja
06 Laporan PUKK
07 Lainnya

D. Auditor Pendahulu dan Alasan Penggantian                                                                      

13. Sebutkan:
Nama KAP pendahulu :      _______________________________________
Pimpinan kantor : _______________________________________
Partner in-charge : _______________________________________
Alamat : _______________________________________ 

14. Sebutkan alasan penggantian auditor 
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

15. Identifikasi dan tentukan, jika memungkinkan, kemungkinan bantuan auditor pendahulu 
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
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E. Risiko Penugasan                                                                                                                       

16. Sebutkan alasan klien untuk diaudit ________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

17. Apakah klien mempunyai bagian yang berfungsi sebagai Internal Auditor 
 (ya/tidak)? ____________________________________________________________

18. Uraikan kedudukan fungsi audit intern ini di dalam Organisasi sektor publik.
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

19. Rinci setiap peraturan perundangan yang utama yang mempunyai pengaruh langsung 
pada laporan keuangan organisasi sektor publik.

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

20. Uraikan, jika ada, masalah-masalah yang menyangkut hukum yang sedang dihadapi 
oleh klien (misalnya: tuntutan karyawan, tuntutan kreditor dan pemeriksaan pihak yang 
berwajib)

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

21. Uraikan, jika ada, masalah-masalah yang berpotensi untuk menjadi masalah hukum.
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

22. Penilaian kelangsungan hidup klien
Ya Tidak N/A

1) Apakah aliran kas (cash flow) tidak cukup untuk 
memenuhi kewajiban saat ini?

2) Apakah penjualan, laba kotor dan laba bersih 
menunjukkan penurunan yang tajam pada tahun-
tahun belakangan?

3) Apakah terdapat hutang yang besar yang 
mengindikasikan kemungkinan adanya 
ketidakmampuan membayar dikemudian hari?
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4) Apakah ada penghapusan atau ketidakmampuan 
membayar hutang?

5) Apakah terdapat perubahan dalam kondisi ekonomi 
yang dapat merugikan atau mempengaruhi industri 
klien?

6) Apakah terdapat kasus hukum yang sedang dihadapi 
klien yang berdampak material terhadap keuangan 
klien?

7) Apakah akumulasi kerugian organisasi sektor publik 
telah mencapai 75% atau lebih modal organisasi 
sektor publik?

Kesimpulan penilaian kelangsungan hidup  __________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

F. Akuntansi dan Laporan Keuangan                                                                                             

23. Apakah klien mempunyai buku pedoman akuntansi atau semacamnya 
 (ya/tidak)? ____________________________________________________________

24. Uraikan cara klien mengolah data akuntansinya, yaitu apakah diolah sendiri atau 
menggunakan jasa pihak lain, penggunaan perangkat lunak dsb.

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

25. Penilaian dapat/tidaknya klien diaudit.

Ya Tidak N/A
1) Apakah klien mampu menyusun neraca dan laporan 

laba/rugi secara periodic?
2) Apakah neraca selalu menunjukkan saldo yang 

seimbang (balance)?
3) Apakah bukti disimpan secara memadai (rapi) dan 

lengkap?
4) Apakah ada rincian untuk setiap akun?

Kesimpulan penilaian dapat/tidaknya diaudit __________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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26. Jelaskan secara ringkas masalah kinerja, akuntansi dan pajak yang harus kita perhatikan. 
Misalnya, jumlah persediaan yang sangat besar (jika kurang, lampirkan dalam kertas 
tersendiri).

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

G. Konsultasi dan/atau Penggunaan Spesialis dan Bantuan Klien                                  

27. Uraikan, jika ada, perlunya konsultasi dan/atau penggunaan spesialis dalam penugasan 
ini dan identifikasi jenis spesialis yang diperlukan.

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

28. Bantuan dari klien yang diharapkan (isilah daftar pada Lampiran)
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

H. Prakiraan Kontrak dan Jadwal Pembayaran                                                                       

29. Prakiraan nilai kontrak Rp                        ________________________ (di luar PPN dan out of pocket 
cost).

30. Prakiraan tingkat pengembalian (recovery rate) _______ %.

31. Apabila tingkat pengembalian di bawah standar yang telah ditetapkan, uraikan alasan 
untuk tetap menerima calon klien ini ________________________________________

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

32. Jadwal penagihan
Ke Tanggal/Kejadian %
1
2
3
4
5
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III. PENILAIAN INTEGRITAS MANAJEMEN

KAP berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen, agar KAP mendapatkan 
keyakinan bahwa manajemen klien dapat dipercaya. Berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan tolok 
ukur untuk menilai integritas manajemen.

Ya Tidak
A. Standar Etika

1. Apakah klien mempunyai kebijakan tentang standar etika dan 
“codes of conduct”, baik yang tertulis maupun yang dikomunikasikan 
dengan cara lain?

2. Apakah standar etika dan “codes of conduct” telah dikomunikasikan 
dan dipraktikkan?

B. Pengalaman / Kompetensi Manajemen
3. Apakah pengetahuan dan pengalaman manajemen memadai untuk 

menjalankan usaha?
4. Apakah pengendalian manajemen dan administratif cukup kuat? 
5. Apakah sistem informasi manajemen yang ada telah memadai dan 

diterapkan?

C. Perubahan-perubahan Manajemen
6. Apakah terdapat perputaran (turn over) yang tinggi pada posisi-

posisi kunci, terutama pada fungsi keuangan dan akuntansi?
7. Apakah perputaran tersebut mempunyai pengaruh negatif terhadap 

operasi klien?

D. Pengaruh Manajemen
8. Apakah ada kondisi yang memungkinkan manajemen dalam posisi 

dapat melangkahi pengendalian yang ada?
9. Apakah ada tekanan terhadap manajemen untuk memanipulasi 

hasil operasi (yaitu mengurangi pajak atau meningkatkan bonus)?
10. Apakah ada potensi risiko terhadap penyajian laporan keuangan 

yang mungkin timbul karena usaha manajemen untuk merespon 
ekspektasi dan kebutuhan pihak-pihak yang berpengaruh yang 
tidak realistik, mengandung benturan kepentingan dan tidak sesuai 
dengan kebijakan organisasi sektor publik?

E. Terdapatnya Kesalahan atau Kekeliruan
11. Apakah pernah terjadi kesalahan dan kekeliruan yang material 

dalam laporan keuangan?
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F. Pelanggaran Terhadap Hukum atau Peraturan
12. Apakah pernah terjadi pelanggaran hukum dan peraturan yang 

dilakukan klien atau pejabat klien?

G. Transaksi Dengan Pihak Yang Terkait Yang Tidak Diungkapkan
13. Apakah ada transaksi material dengan pihak yang terkait yang 

belum diungkapkan dalam laporan keuangan?
Kesimpulan penilaian integritas manajemen __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

IV. PENILAIAN INDEPENDENSI KANTOR

Sesuai dengan standar umum kedua, auditor harus mempertahankan independensi sikap 
mental dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan. Berikut ini tolak ukur yang dapat 
dipakai untuk menilai independensi KAP.

Ada Tidak
A Hubungan keuangan dengan klien

1. Apakah KAP mempunyai utang yang signifikan kepada klien 
dengan persyaratan kredit yang melampaui batas-batas 
kenormalan?

2. Apakah ada partner atau staf KAP yang mempunyai piutang atau 
utang kepada/dari klien? 

B. Kedudukan Dalam Entitas Klien
1. Apakah ada karyawan klien yang menjadi pegawai atau partner 

pada KAP?
2. Apakah ada partner atau staf KAP yang mempunyai saham atau 

investasi lainnya pada klien?
3. Apakah ada partner KAP yang pada saat ini bertindak sebagai 

penasihat klien?

C. Keterlibatan Dalam Usaha Yang Tidak Sesuai Dan Tidak Konsisten

D. Pelaksanaan Jasa Lain Untuk Klien Audit
1. Apakah ada jasa lainnya yang dilaksanakan oleh KAP terhadap 

klien yang berpotensi konflik (misalnya sebagai penasihat 
keuangan)?

2. Apakah ada penilaian unsur laporan keuangan yang dilakukan 
oleh spesialis yang merupakan organisasi sektor publik “asosiasi” 
KAP yang berpotensi konflik?
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E. Hubungan Keluarga Dan Pribadi
1. Apakah engagement partner atau staf KAP mempunyai hubungan 

famili (secara garis lurus satu tingkat) atau personal dengan klien 
dan karyawan kunci?

F. Imbalan Atas Jasa Profesional
1. Apakah fee profesional untuk jasa audit dan jasa lainnya yang 

dibayar oleh klien melampaui 10% total pendapatan kantor?
2. Apakah fee profesional untuk jasa audit ini tergantung dari hasil 

penugasan?

G. Penerimaan Barang Atau Jasa Dari Klien
1. Apakah ada partner atau staf KAP menerima barang atau 

jasa dalam nilai yang relatif tinggi dengan persyaratan yang 
menguntungkan dari klien?

H. Pemberian Barang Atau Jasa Kepada Klien
1. Apakah partner atau staf KAP memberikan barang atau 

jasa dalam nilai yang relatif tinggi dengan persyaratan yang 
menguntungkan kepada klien?

Kesimpulan penilaian independensi kantor  _______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

V. LAIN-LAIN

a. Nama Partner/Staf KAP yang mengintroduksi klien: ________________________________
b. Sumber referensi:

Jenis Nama Sumber
1) Pendekatan pribadi
2) Klien lain
3) Pengacara/notaries
4) Bank
5) Agen asuransi
6) Lainnya _______________
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c. Prosedur-prosedur lainnya:
Oleh Tanggal

1) Memberi nomor klien
2) Menambahkan klien dalam daftar alamat
3) Mengirimkan surat ucapan terima kasih atas referensi
4) Mencatat nama staf/pihak yang berhak memperoleh referral 

fee, jika ada, di bagian Administrasi

Diperiksa oleh: _____________________________________   Tanggal ____________________
                                  Partner



217216 217
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

Lampiran 2.1

PENENTUAN SEBUAH ENTITAS TERMASUK KATEGORI BISNIS KECIL

Tujuan penentuan sebuah entitas sebagai bisnis kecil adalah untuk membantu auditor 
dalam menilai risiko audit. Bisnis kecil biasanya tidak mempunyai struktur pengendalian intern 
yang memadai sehingga tidak memungkinkan auditor untuk menilai efektivitas pengendalian 
intern untuk tujuan audit. Dengan demikian biasanya pendekatan audit untuk bisnis kecil adalah 
pendekatan substantif. Auditor harus hati-hati dalam melihat risiko audit dengan tidak adanya 
struktur pengendalian yang memadai.

Berikut ini kuesioner untuk menentukan apakah sebuah entitas termasuk dalam kategori 
bisnis kecil atau tidak.
No Pertanyaan Ya Tdk NA Komentar
1. Apakah pemilik dan anggota manajemen hanya 

terdiri dari beberapa orang?
2. Apakah terdapat perangkapan beberapa fungsi 

pengendalian utama?
3. Apakah perangkat lunak yang digunakan untuk 

pembukuan masih sederhana?
4. Apakah jenis produk/jasa yang dihasilkan 

organisasi sektor publik sedikit?
5. Apakah volume dan nilai transaksi penjualan 

sedikit?
6. Apakah nilai total asset organisasi sektor publik 

tidak melebihi Rp
7. Apakah jumlah karyawan organisasi sektor 

publik tidak melebihi .. orang?
8. Apakah lokasi penjualan tidak di banyak tempat?
9. Apakah organisasi sektor publik tidak di bawah 

regulasi peraturan tertentu?
10. Apakah pertumbuhan usaha organisasi sektor 

publik stabil?
11. Apakah tidak terdapat ekspansi yang besar-

besaran?
Apakah ekspektasi terhadap jasa auditor hanya 
terbatas pada laporan auditor independen?
Apakah prakiraan jam kerja audit tidak melebihi 
200 jam?
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KESIMPULAN:
Berdasarkan kuesioner tersebut di atas, maka klien berikut ini:
 Nama Klien  : __________________________________________
 Jenis Penugasan : __________________________________________
 Tahun Buku / Periode : __________________________________________
termasuk/tidak termasuk *) dalam kategori bisnis kecil untuk tujuan audit.
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 2.2

DATA YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH KLIEN

Daftar berikut dapat dipakai untuk mengidentifikasi kemungkinan bantuan yang bisa diberikan 
klien, terutama dalam penyediaan daftar-daftar.
No Jenis Data Ya Tdk Keterangan

UMUM
1. Neraca percobaan (trial balance)

AKTIVA
2. Rincian kas dan bank
3. Rekonsiliasi setiap rekening bank
4. Daftar saldo dan analisis umur piutang
5. Daftar saldo wesel tagih
6. Daftar saldo biaya dibayar di muka
7. Daftar saldo persediaan, termasuk nilainya
8. Daftar saldo surat-surat berharga yang mudah 

diperdagangkan termasuk kustodiannya
9. Daftar saldo investasi
10. Daftar saldo aktiva tetap termasuk penambahan dan 

pengurangan pada tahun berjalan dan penyusutannya
KEWAJIBAN

11. Daftar saldo utang dagang
12. Daftar saldo pendapatan diterima di muka
13. Daftar saldo biaya yang masih harus dibayar
14. Daftar saldo wesel bayar
15. Daftar saldo utang bank dan lembaga keuangan lainnya
16. Daftar tuntutan organisasi sektor publik atau tuntutan pihak 

III kepada organisasi sektor publik
17. Hasil valuasi aktuaria sehubungan pelaksanaan UU No. 13

EKUITAS
18. Daftar pemegang saham



219218 219
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

Formulir 3 KOMUNIKASI DENGAN AUDITOR PENDAHULU
Nama Klien
Tahun Buku

KOP KAP

[Ref.    ]                            [Tanggal]

[KAP]
[Alamat lengkap] 

u.p. [Partner yang menandatangani laporan]

Dengan hormat,

Kami [sedang dalam proses penunjukan atau ditunjuk] oleh Direksi [nama klien] untuk 
melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan [nama klien] untuk Tahun Buku [tahun].

Sesuai dengan Pernyataan Etika Profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, 
dengan ini kami mohon konfirmasi [Bapak atau Ibu] apakah ada keberatan profesional atas 
penunjukan kantor kami sebagai auditor [nama klien].

Mengingat terbatasnya waktu, mohon agar dapat diberikan jawaban surat ini dalam waktu 
2 (dua) minggu setelah tanggal surat ini. Bilamana kami tidak menerima jawaban dalam jangka 
waktu tersebut, maka kami menganggap tidak ada keberatan profesional dari [Bapak atau Ibu] 
atas penugasan tersebut.
 Atas tanggapan [Bapak atau Ibu], kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, 

[nama partner]
 Partner
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Formulir 4 EVALUASI PENERIMAAN / PEMBERLANJUTAN KLIEN
Nama Klien
Tahun Buku

A. Integritas Manajemen
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

B. Independensi Kantor
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

C. Dapat Atau Tidaknya Calon Klien Diaudit
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

D. Risiko Penugasan
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Berdasarkan uraian tersebut, tim menyimpulkan bahwa calon klien berikut ini:
 Nama klien  : ________________________________
 Jenis penugasan : ________________________________
 Tahun Buku  : ________________________________
(beri tanda cek) 

Diterima Ditolak
untuk penugasan yang dimaksud.
Di samping itu, jika KAP menerima perikatan ini, tim mengategorikan bahwa penugasan ini 
mempunyai risiko yang:
(beri tanda cek)

Tinggi Sedang Rendah

Alasan/Catatan;

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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Formulir 5 SUSUNAN TIM AUDIT
Nama Klien
Tahun Buku

No Jabatan Nama Lengkap Initial T. Tangan Paraf
01 Partner
02 Second Partner
03 Technical Advisor
04 Manager
05 In-charge
06 Assistant
07 Assistant
08 Assistant

Keterangan:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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Formulir 6 PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN DAN 
KERAHASIAAN

Nama Klien
Tahun Buku

Memenuhi ketentuan dalam SPAP tentang independensi dan profesionalisme, kami:
Nama KAP : 
Alamat KAP :  

Telepon Kantor : 
telah mengadakan perikatan kerja dengan : 

Nama Entitas : 
Alamat : 

Nomor & tanggal perikatan : 
Lingkup Pekerjaan : Audit Laporan Keuangan untuk tahun/ periode 
   yang berakhir 31 Desember [tahun]

Menyatakan bahwa kantor kami dan anggota tim yang ditugaskan untuk perikatan kerja 
tersebut di atas secara independen dan profesional akan menjalankan fungsi kami sebagai 
independen auditor yang bebas dari segala benturan kepentingan (conflict of interest) dan kami 
juga akan menjamin kerahasiaan data Organisasi sektor publik selama melakukan pekerjaan 
pemeriksaan maupun untuk masa yang akan datang.

Sebagai auditor yang independen, kami menyatakan dan menjamin bahwa hasil audit yang 
dikeluarkan oleh kantor kami merupakan opini yang valid dan bebas dari segala unsur benturan 
kepentingan (conflict of interest). Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan bahwa telah terjadi 
suatu benturan kepentingan maupun kebocoran rahasia organisasi sektor publik, maka [klien] 
berhak untuk mengakhiri penunjukan kami sebagai independen auditor terhitung sejak terjadinya 
benturan kepentingan tersebut.
 Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, [tanggal/bulan/tahun]

1. Managing Partner  1. ……………..
2.  Partner In Charge  2. ……………..
3.  Manager In Charge  3. ……………..
4.  In Charge    4. ……………..
5.  Assistant    5. ……………..
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Formulir 7 JADWAL AUDIT
Nama Klien
Tahun Buku

Kegiatan
Minggu Ke

I II III IV V VI VI dst
Persiapan
Perencanaan
Pengujian
Draft laporan
Pembahasan
Finalisasi laporan

*)  Arsirlah kolom-kolom di atas sesuai jangka waktu yang direncanakan untuk setiap kegiatan

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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Formulir 8 PROPOSAL/SURAT PERIKATAN
Nama Klien
Tahun Buku

KOP KAP

Ref. [nomor]                        [Tanggal/bulan/tahun]

Kepada
[Dewan Komisaris atau Pihak Lain yang Memiliki Kewenangan 
dan Tanggung Jawab Setara]

Dengan hormat,

Saudara telah meminta kami untuk mengaudit laporan keuangan [nama klien] (selanjutnya 
disebut “Organisasi sektor publik”) tahun buku [tahun]. Surat ini menegaskan penerimaan kami 
dan pemahaman kami atas perikatan ini.

Tujuan dan Ruang Lingkup                                                                                                                 
Tujaun audit atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat secara 

independen bahwa laporan keuangan Organisasi sektor publik telah menyajikan secara 
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha, perubahan ekuitas, 
serta arus kas Organisasi sektor publik sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang 
berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan yang akan kami audit adalah laporan keuangan [nama klien] yang 
terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan 
catatan atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal [tanggal/bulan/
tahun].

Metodologi                                                                                                                                            
Kami akan melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan 

Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan 
audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah 
saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang 
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan 
meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat 
oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan 
sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan 
oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pendapat kami atas laporan keuangan tersebut adalah 
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tergantung dari hasil penerapan prosedur-prosedur audit yang akan kami laksanakan, oleh 
karena itu, kami tidak memberikan jaminan bahwa kami dapat memberikan pendapat wajar 
tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut di atas.

Audit kami mengandung risiko bawaan bahwa bila terdapat kekeliruan dan 
ketidakberesan material, termasuk kecurangan atau pemalsuan, mungkin tidak akan 
terdeteksi. Namun, bila kami menemukan adanya hal-hal tersebut dalam audit kami, informasi 
tersebut akan kami sampaikan kepada Saudara. Di samping itu, pemeriksaan kami juga 
tidak meliputi pemeriksaan sebagaimana yang akan dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, 
sehingga pemeriksaan tersebut sebaiknya tidak dijadikan dasar untuk mendeteksi seluruh 
penyimpangan yang mungkin akan diketemukan oleh pemeriksa dari Direktur Jenderal Pajak. 

Keluaran                                                                                                                                                 
Laporan hasil audit kami akan berbentuk laporan audit bentuk pendek, yang terdiri dari 

laporan auditor independen dan laporan keuangan auditan, termasuk catatan atas laporan 
keuangan. Laporan akan disampaikan dalam bahasa [Indonesia atau Inggris atau Indonesia 
dan Inggris] dan mata uang Rupiah. 

Sebagai tambahan, kami akan menyampaikan surat terpisah tentang kelemahan 
signifikan atas pengendalian intern dan hal-hal lainnya yang kami temukan selama proses 
audit.

Tanggung Jawab Manajemen                                                                                                           
Kami mengingatkan Saudara bahwa tanggung jawab atas penyusunan laporan 

keuangan, termasuk pengungkapan memadai merupakan tanggung jawab manajemen 
Organisasi sektor publik. Tanggung jawab ini mencakup pula penyelenggaraan catatan 
akuntansi dan pengendalian intern memadai, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, 
dan penjagaan keamanan aktiva organisasi sektor publik. 

Sebagai bagian dari proses audit, kami akan melakukan permintaan keterangan dari 
manajemen tentang pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan. 
Kami juga akan meminta pernyataan tertulis dari manajemen yang menjelaskan bahwa 
penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan penegasan tertulis 
lainnya untuk mengkonfirmasi beberapa pernyataan yang dibuat oleh manajemen kepada 
kami selama proses audit kami. Tanggapan manajemen atas permintaan keterangan kami 
dan pemerolehan pernyataan tertulis dari manajemen diwajibkan oleh standar auditing 
sebagai bagian dari bukti audit yang akan kami andalkan sebagai dasar dalam memberikan 
pendapat atas laporan keuangan. Karena pentingnya surat pernyataan manajemen tersebut, 
Organisasi sektor publik setuju untuk membebaskan dan mengganti rugi kepada KAP [nama 
KAP] dan stafnya atas segala tuntutan, kewajiban, dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan 
sebagai akibat dari kesalahan pernyataan manajemen berkaitan dengan jasa audit yang 
kami berikan sesuai dengan perikatan ini.
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Selain itu, kami akan meminta pernyataan tertulis dari manajemen bahwa Organisasi 
sektor publik tidak menunjuk auditor independen lain untuk melaksanakan audit atas laporan 
keuangan Organisasi sektor publik tahun buku yang sama.

Fee Pekerjaan                                                                                                                                                    
Berdasarkan diskusi tentang operasi organisasi sektor publik dan perencanaan audit 

kami, fee audit kami perkirakan sebesar Rp___ (____ Rupiah), tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai dan direct out of pocket cost. Fee tersebut kami hitung berdasarkan waktu 
yang diperlukan oleh staf yang kami tugasi dengan tingkat tanggung jawab yang dipikul dan 
pengalaman serta keahlian yang diperlukan. Jumlah tersebut akan kami tagih sesuai dengan 
kemajuan pekerjaan kami sebagai berikut:

[sesuai kesepakatan]

Surat perikatan audit ini akan efektif berlaku untuk tahun-tahun yang akan datang 
kecuali jika dihentikan, diubah, atau diganti.

Prasyarat                                                                                                                                                 
Kami mengharapkan Organisasi sektor publik menunjuk staf yang kompeten untuk 

menjadi counterpart yang akan membantu tim kami untuk mendapatkan catatan, dokumentasi, 
dan informasi lain yang kami perlukan dalam rangka audit kami. Kami juga mengharapkan 
adanya kerja sama penuh dari staf Saudara guna kelancaran audit kami. Kami akan memulai 
pekerjaan ini setelah seluruh data dan informasi yang kami perlukan telah tersedia.

Lain-lain                                                                                                                                                     
[Jika klien memenuhi syarat penyampaian LKTP, perlu tambahan]

Untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, Saudara telah 
menyetujui untuk memberikan surat kuasa kepada kami guna menyerahkan laporan 
keuangan tahunan Organisasi sektor publik yang telah kami audit dan profil Organisasi sektor 
publik kepada Direktorat Pendaftaran Organisasi sektor publik, Departemen Perindustrian 
dan Perdagangan. Jika tidak setuju, silahkan mencoret bagian yang telah disediakan di 
bagian bawah surat ini.

Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kami akan menarik diri 
dari perikatan ini bilamana terdapat perbedaan yang sangat prinsipil dan tidak terselesaikan 
dengan Organisasi sektor publik yang berkaitan dengan penerapan Standar Akuntansi 
Keuangan dalam pembukuan Organisasi sektor publik dan Standar Auditing atau hal-hal lain 
yang menyebabkan sikap independen kami sebagai auditor tidak dapat kami pertahankan. 
Jika hal tersebut terjadi, Organisasi sektor publik membebaskan kami dari segala tuntutan 
apapun, termasuk tuntutan untuk mengembalikan bagian fee pekerjaan yang telah kami 
terima.
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Organisasi sektor publik setuju bahwa KAP [nama] dan staf tidak mempunyai kewajiban 
kepada Organisasi sektor publik atas segala tuntutan ganti rugi yang timbul melebihi jumlah 
fee pekerjaan yang telah diterima oleh KAP [nama] sehubungan dengan perikatan ini.

Bilamana timbul perselisihan dalam pelaksanaan perikatan ini yang tidak dapat 
diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak menyetujui penyelesaiannya 
melalui Ikatan Akuntan Indonesia.

Kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor 
Panitera Pengadilan Negeri [tempat] atas segala pelaksanaan dan akibat perkatan ini.

Penutup                                                                                                                                                   

Silakan menandatangani dan mengembalikan copy surat perikatan audit terlampir yang 
menunjukkan kesepakatan Saudara atas pengaturan tentang audit atas laporan keuangan 
tersebut di atas.

Terima kasih atas kesempatan yang Saudara berikan kepada kami untuk menyediakan 
jasa audit bagi Saudara.

Hormat kami,

[nama partner]
        Partner

Menyetujui:

Nama:    _______________________
Jabatan:
Tanggal:

Catatan:
(Coret kata setuju jika Saudara berkeberatan kami menyerahkan laporan keuangan 

Organisasi sektor publik kepada Direktorat Pendaftaran Organisasi sektor publik, Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan)

Kami setuju/tidak setuju Saudara menyerahkan Laporan Keuangan Organisasi 
sektor publik kami kepada Direktorat Pendaftaran Organisasi sektor publik, Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan.
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FORMULIR 9 PEMAHAMAN BISNIS KLIEN
Nama Klien
Tahun Buku

Kita harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup memungkinkan kita 
mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi dan praktik yang menurut pertimbangan 
kita kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan 
atau laporan audit. Pemerolehan pengetahuan tentang bisnis yang diperlukan merupakan proses 
berkelanjutan dan bersifat kumulatif, sehingga proses pengumpulan akan dilakukan terus sampai 
berakhirnya proses audit.
Berikut ini prosedur untuk mendapatkan pemahaman bisnis klien:
1. Dapatkan informasi berikut ini yang berkenaan dengan klien:

Uraian Oleh Tgl Ref. 
KKA

A. Tinjauan Ekonomi Secara Umum
1. Tingkat aktivitas ekonomi (seperti resesi, pertumbuhan)
2. Tingkat bunga dan ketersediaan pembiayaan
3. Inflasi, revaluasi/devaluasi mata uang
4. Kebijakan pemerintah: moneter, fiskal, perpajakan, insentif 

keuangan, tarif, pembatasan perdagangan
5. Nilai tukar dan pengendalian mata uang asing

B. Industri – Kondisi Penting Yang Berdampak Terhadap 
Bisnis Klien
1. Pasar dan persaingan
2. Kegiatan cyclical atau musiman
3. Perubahan dalam teknologi produk
4. Risiko bisnis (seperti, teknologi canggih, model mutakhir, 

kemudahan masuknya pesaing)
5. Kondisi yang memburuk (seperti, penurunan permintaan, kapasitas 

berlebihan, persaingan harga yang tajam)
6. Rasio dan statistik operasi yang penting dalam industri, 

jika tersedia
7. Praktik dan masalah akuntansi tertentu
8. Persyaratan lingkungan dan masalah lingkungan
9. Kerangka (framework) peraturan yang melingkupinya
10. Ketergantungan terhadap suatu sumber energi
11. Praktik khusus atau unik (seperti, yang berkaitan dengan kontrak 

tenaga kerja dan metode pembiayaan)
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Uraian Oleh Tgl Ref. 
KKP

C. Entitas
1. Karakteristik penting manajemen dan kepemilikan

(i) Struktur korporat – swasta, publik, pemerintah (termasuk 
adanya perubahan terkini atau yang direncanakan)

(ii) Pemilik yang menikmati manfaat entitas (lokal, asing, reputasi 
dan pengalaman bisnis)

(iii) Struktur permodalan (termasuk adanya perubahan terkini atau 
yang direncanakan)

(iv) Struktur organisasi
(v) Akuisisi, merger, penjualan aktivitas bisnis (yang direncanakan 

atau yang terkini dilaksanakan)
(vi) Sumber dan metode pembiayaan (kini dan masa lalu)
(vii) Dewan komisaris

- komposisi
- independensi dan pengendalian terhadap manajemen operasi
- adanya komite audit dan lingkup aktivitasnya

(viii) Manajemen operasi
- pengalaman dan reputasi
- tingkat perputaran
- personel keuangan kunci dan statusnya dalam organisasi
- proses penempatan staf departemen akuntansi
- sistem pemberian bonus atau insentif sebagai bagian dari 

remunerasi (seperti, didasarkan pada laba)
- penggunaan prakiraan dan anggaran
- tekanan terhadap manajemen (seperti, dominasi oleh individu, 

dukungan untuk harga saham, batas waktu yang tidak masuk 
akal untuk mengumumkan hasil)

(ix) Fungsi audit intern (keberadaan, kualitas)
(x) Sikap terhadap lingkungan pengendalian intern

2. Bisnis entitas – produk, pasar, pemasok, biaya, operasi
(i) Sifat bisnis (seperti, manufaktur, wholesaler, jasa keuangan, 

impor/ekspor)
(ii) Lokasi fasilitas produksi, gudang, kantor
(iii) Ketenagakerjaan (seperti, menurut lokasi, pasokan, tingkat 

upah, kontrak dengan organisasi buruh, komitmen pensiun, 
peraturan pemerintah)

(iv) Produk atau jasa dan pasar (seperti, kontrak dan customer 
utama, syarat pembayaran, pangsa pasar, pesaing, ekspor, 
kebijakan penentuan harga, reputasi produk, jaminan, pesanan 
produk/jasa, trends, strategi dan sasaran pemasaran, proses 
manufaktur)
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Uraian Oleh Tgl Ref. 
KKP

(v) Pemasok penting barang dan jasa (seperti, kontrak jangka 
panjang, stabilitas pasokan, syarat pembayaran, impor, metode 
penyerahan barang)

(vi) Sediaan (seperti, lokasi dan kualitas)
(vii) Waralaba, lisensi, paten
(viii) Kategori biaya-biaya yang penting
(ix) Aktiva, utang dan transaksi mata uang asing – menurut jenis 

mata uang, hedging)
(x) Struktur utang, termasuk covenant dan batasan

3. Analisa kinerja keuangan – faktor yang berkaitan dengan kondisi 
keuangan dan profitabilitas entitas
(i) Perbandingan neraca dan laba-rugi
(ii) Perbandingan rasio keuangan
(iii) Perbandingan data non-keuangan, jika diperlukan

4. Lingkungan pelaporan – faktor eksternal yang mempengaruhi 
manajemen dalam penyusunan laporan keuangan

5. Perundangan dan Peraturan
(i) Perpajakan
(ii) Ketenagakerjaan
(iii) Persyaratan pelaporan audit
(iv) Pemakai laporan keuangan

6. Kebijakan dan prosedur akuntansi
(i) Isu-isu khusus tentang pengukuran dan pengungkapan dalam 

laporan keuangan
(ii) Metode pengolahan informasi akuntansi

7. Hubungan istimewa
(i) Daftar nama organisasi sektor publik asosiasi
(ii) Daftar nama auditor dan alamat

9. Kewajiban hukum
(i) Sengketa dengan pihak III
(ii) Sengketa dengan karyawan
(iii) Biaya konsultan hukum

10. Penggunaan spesialis
(i) Lingkungan
(ii) Perpajakan
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2. Buatlah kesimpulan hasil pemahaman bisnis tersebut terutama dikaitkan dengan risiko yang 
teridentifikasi. (Apakah ada faktor lingkungan bisnis yang mempengaruhi audit? Jika ada, 
identifikasi golongan transaksi dan akun yang dipengaruhi) 

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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Formulir 10 PEMAHAMAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN
Nama Klien
Tahun Buku

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
1. Integritas Dan Nilai-Nilai Etika
a. Adanya kode etik dan kebijakan tentang kepentingan 

yang bertentangan (conflict of interest)
b. Nilai-nilai etika telah ditetapkan pada level atas dan 

dikomunikasikan ke seluruh staf
c. Hubungan dengan pemegang saham, karyawan, 

rekanan, auditor dan stakeholder lainnya dilakukan 
secara etis.

d. Sanksi atas setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian 
dengan kode etik diambil secara memadai.

e. Manajemen memperhatikan adanya intervensi atau 
pengabaian terhadap pengendalian intern

f. Manajemen menghilangkan godaan  terhadap tingkah 
laku yang tidak etis.

2. Komitmen Terhadap Kompetensi
a. Manajemen mengidentifikasi dan mendefinisikan tugas-

tugas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 
dan menempati berbagai posisi. 

b. Terdapat suatu proses untuk menganalisis pengetahuan, 
keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk 
melaksanakan pekerjaan secara memadai.

c. Terdapat suatu proses untuk memberikan pelatihan 
dan bimbingan dalam rangka membantu karyawan 
meningkatkan kompetensi bagi pelaksanaan pekerjaan.

d. Karyawan senior menunjukkan kemampuan managerial 
dan pengalaman praktik dalam pengoperasian klien.

3. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit
a. Klien mempunyai dewan komisaris atau komite audit 

atau lembaga lain yang setara.
b. Dewan komisaris atau komite audit berfungsi 

sebagaimana yang ditentukan
c. Dewan komisaris and komite audit independen terhadap 

manajemen
d. Dewan komisaris atau komite audit independen 

melakukan rapat rutin tentang masalah-masalah yang 
penting
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
4. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen
a. Manajemen mempunyai sikap yang layak terhadap 

risiko, dan meneruskan dengan usaha, misi atau operasi 
baru setelah menganalisis risiko dengan hati-hati dan 
menentukan cara untuk meminimalkannya.

b. Tidak adanya perputaran yang tinggi pada posisi kunci 
yang menunjukkan adanya masalah dalam pengendalian 
intern.

c. Manajemen mempunyai sikap positif dan mendukung 
fungsi-fungsi akuntansi, sistem informasi manajemen, 
personalia, pengendalian, audit internal dan eksternal, 
dan evaluasi.

d. Sering terjadi interaksi antara manajer senior dan 
manajer operasi/program terutama jika klien beroperasi 
secara tersebar.

e. Manajemen memiliki sikap yang memadai terhadap 
keuangan, budget, dan laporan operasi.

5. Struktur Organisasi
a. Klien telah menyiapkan struktur organisasi.
b. Struktur organisasi klien telah sesuai dengan ukuran dan 

sifat usaha.
c. Area kunci tugas dan tanggung jawab telah didefinisi-kan 

dan dikomunikasikan ke seluruh organisasi.
d. Laporan internal yang jelas dan memadai telah diadakan.
e. Secara periodik, manajemen mengevaluasi struktur 

organisasi dan membuat perubahan-perubahan yang 
diperlukan untuk merespon perubahan.

f. Klien memiliki karyawan dengan jumlah yang memadai, 
khususnya pada posisi manajerial.

6. Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab
a. Tugas dan tanggung jawab telah dilimpahkan secara 

memadai kepada karyawan yang tepat untuk memenuhi 
tujuan organisasi.

b. Masing-masing karyawan mengetahui bahwa tindakan 
mereka berhubungan erat dengan karyawan lain 
dan memahami kewajiban yang berkaitan dengan 
pengendalian intern.

c. Delegasi wewenang telah memadai sesuai dengan 
tanggung jawab.
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
7. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia
a. Kebijakan dan prosedur telah ditetapkan untuk 

perekrutan, orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, 
promosi, kompensasi, disiplin dan pemutusan hubungan 
kerja.

b. Kebijakan dan praktik kepegawaian telah memadai untuk 
menjamin bahwa karyawan yang kompoten yang direkrut, 
karyawan tersebut telah dilatih, secara periodik dievaluasi 
dan diberi kompensasi yang layak sesuai tanggungjawab 
yang diemban.

c. Latar belakang karyawan telah diperiksa.
d. Karyawan disediakan sarana yang memadai untuk 

melaksanakan tugas yang dibebankan.
e. Seluruh karyawan yang menangani akuntansi diwajibkan 

untuk mengambil cuti tahunan.
f. Karyawan yang memegang kas dan setara kas telah 

diikat dengan perjanjian
g. Karyawan disediakan supervisi yang memadai

KESIMPULAN:

Apakah lingkungan pengendalian klien telah memuaskan Ya Tdk

DAMPAK TERHADAP AUDIT:

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal



235234 235
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PENAKSIRAN RISIKO

No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
1. Umum
a. Apakah klien mempunyai proses penilaian risiko (risk 

assessment process) yang tertulis, khususnya untuk 
mencegah terjadinya salah saji material, pelanggaran 
terhadap peraturan yang berlaku dan kecurangan?
Kalau tidak punya, bagaimana proses penilaian risiko dilakukan? Jelaskan

b. Apakah klien mempunyai sumber daya (resources) 
yang memadai dari segi manusia dan teknologi untuk 
mengelola risiko?

c. Jelaskan secara ringkas proses penilaian risiko, terutama yang berkaitan langsung dengan 
penyajian laporan keuangan, ditaatinya undang-undang dan peraturan serta pencegahan 
terhadap kecuranngan (fraud).

d. Apakah klien sudah mempertimbangkan dampak 
perubahan-perubahan yang terjadi (industri, operasi, 
produk, teknologi, peraturan, standar akuntansi, dsb) 
pada penyajian laporan keuangannya?

e. Apakah klien menggunakan alat tertentu (misalnya, 
daftar pertanyaan) untuk mengidentifikasi risiko?

f. Apakah klien telah mengidentifikasi risiko beserta 
pengendaliannya sesuai dengan proses akuntansi yang 
penting?

g. Apakah risiko yang sudah diidentifikasi dikomunikasi-
kan ke semua bagian?

h. Apakah klien secara periodik memutakhirkan risiko 
yang diidentifikasi?

i. Apakah klien mempunyai matriks yang menunjukkan 
tingkat risiko untuk setiap proses akuntansi yang 
penting?

j. Apakah klien mempunyai matriks yang menunjukkan 
tingkat risiko untuk setiap proses akuntansi yang 
penting?
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
2. Risiko Karena Adanya Perubahan
a. Apakah operasi klien rentan terhadap adanya 

perubahan pasar internasional/global?
b. Apakah ada kecenderungan pasar yang jenuh dan 

penurunan keuntungan?
c. Apakah industri sejenis dimana klien beroperasi banyak 

mengalami kegagalan?
d. Apakah operasi klien rentan terhadap perubahan kurs 

mata uang?
e. Apakah terjadi perubahan pada pejabat kunci di bidang 

operasi?
f. Apakah terdapat perubahan sistem informasi baru yang 

mungkin mempengaruhi keandalan laporan keuangan?
g. Apakah terjadi perubahan yang cepat dalam bidang 

teknologi dan pola permintaan konsumen yang 
mungkin memperpendek siklus produk/jasa klien?

h. Apakah produk/jasa klien rentan terhadap klaim dari 
konsumen (mengganggu kesehatan, lingkungan hidup, 
dll)?

i. Apakah klien dalam proses restrukturisasi dimana 
informasi keuangan banyak dipakai dalam proses 
negosiasi?

j. Apakah klien mempunyai operasi di negara atau 
wilayah lain?

k. Apakah harta/aktiva klien rentan terhadap 
penyelewengan?

3. Kondisi Keuangan
a. Apakah klien mengalami kerugian yang terus menerus, 

kekurangan modal kerja, masalah likuiditas atau 
kondisi keuangan yang buruk lainnya?

b. Apakah klien mengalami masalah yang mengancam 
kelangsungan hidupnya (going concern)?

c. Apakah klien sedang kesulitan untuk memenuhi syarat-
syarat perjanjian pinjaman?
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar

4. Standar Akuntansi
a. Apakah terdapat standar akuntansi baru yang 

penerapannya membawa dampak negatif terhadap 
penyajian dan keandalan laporan keuangan?

b. Apakah terdapat transaksi material yang keandalannya 
disandarkan pada estimasi/proyeksi atau berdasarkan 
pekerjaan tenaga spesialis (misalnya penaksiran arus 
kas jangka panjang, penaksiran pengembalian aktiva, 
dll)?

c. Apakah terdapat transaksi material yang kompleks dan 
rumit (misalnya derivatif, kontrak jangka panjang, dll)?

d. Apakah terdapat transaksi material (selain transaksi 
perdagangan) dengan pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa?

e. Apakah terdapat penyesuaian kembali atas laporan 
keuangan tahun-tahun sebelumnya?

f. Apakah terdapat peraturan perpajakan baru yang 
berdampak negatif terhadap operasi klien?

g. Apakah klien sedang dalam pemeriksaan kantor pajak 
yang mengindikasikan adanya potensi hutang pajak 
yang material?

h. Apakah klien sedang dalam proses sengketa dengan 
pihak lain (misalnya kantor pajak, pemasok, pelanggan, 
kreditur dll)?

KESIMPULAN

Apakah penaksiran risiko klien telah memuaskan Ya Tdk

DAMPAK TERHADAP AUDIT:

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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AKTIVITAS PENGENDALIAN

No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
1. Review Kinerja
a. Adanya anggaran bulanan, triwulanan dan tahunan
b. Adanya evaluasi atas realisasi dengan anggaran

2. Pengolahan Informasi
a. Adanya kebijakan dan prosedur untuk memastikan 

keandalan laporan keuangan, ditaatinya undang-
undang dan peraturan dan pencegahan terhadap 
kecurangan

b. Prosedur-prosedur telah memadai bagi manajemen 
untuk mengendalikan kinerja karyawan dan secara 
efektif mengendalikan kegiatan-kegiatan klien

c. Prosedur-prosedur akuntansi telah ditetapkan secara 
tertulis

d. Adanya kode rekening
e. Jurnal-jurnal pembukuan disetujui oleh pejabat yang 

berwenang
f. Laporan keuangan dibuat secara periodik bagi 

manajemen
g. Laporan keuangan diperiksa dan disetujui oleh bagian 

yang berwenang sebelum didistribusikan
h. Tidak seringnya terjadi koreksii material atas informasi 

keuangan yang sudah diterbitkan 
i. Transaksi keuangan telah didukung dengan bukti-bukti 

yang memadai
j. Adanya kebijakan otorisasi untuk dokumen-dokumen 

yang mendukung transaksi
k. Dokumen batasan otorisasi disimpan dan dimutakhir-

kan setiap adanya perubahan
l. Dokumen-dokumen pendukung transaksi keuangan 

telah diotorisasi sesuai dengan batasan otorisasi
m. Adanya kebijakan atau prosedur otorisasi atas 

transaksi yang material dan tidak umum (unusual)
n. Adanya prosedur otorisasi untuk koreksi, reversing dan 

pembatalan transaksi.
o. Kecukupan sumber daya manusia pada bagian 

akuntansi, baik dalam jumlah maupun pengetahuan
p. Adanya sistem pengolahan informasi yang memadai 

untuk mendukung transaksi keuangan
q. Adanya pengendalian terhadap transaksi batch 

sebelum diproses.
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
3. Pengendalian Fisik
a. Aset-aset yang berharga disimpan dengan aman 

dan tidak sembarangan digunakan oleh yang tidak 
berkepentingan.

b. Adanya pengendalian yang memadai atas akses 
terhadap aktiva dan catatan

4. Pemisahan Tugas
a. Adanya pemisahan fungsi antara pihak yang 

mengotorisasi, mencatat dan mengelola aktiva
b. Adanya otorisasi oleh minimum dua pejabat yang 

berbeda untuk dokumen pembayaran

KESIMPULAN

Apakah aktivitas pengendalian klien telah memuaskan Ya Tdk

DAMPAK TERHADAP AUDIT:

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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INFORMASI DAN KOMUNIKASI

INFORMASI
1. Sistem Akuntansi Untuk Transaksi Rutin
2. Sistem Akuntansi Untuk Transaksi Tidak Rutin dan Estimasi
3. Proses Penyusunan Laporan Keuangan
4. Pengolahan Data Elektronik

1. Sistem Akuntnasi untuk Transaksi Rutin
a. Golongan Transaksi: Penjualan dan Piutang Usaha 
 Akun yang Berhubungan:

• Piutang usaha
• Penyisihan piutang tidak tertagih
• Potongan penjualan
• Pendapatan yang ditangguhkan

Proses Utama (dokumentasikan dalam bentuk bagan alir dan/atau 
narasi)
Dokumentasikan untuk memahami bagaimana transaksi penjualan dan piutang dagang 
timbul, diproses dan dicatat:
• Kebijakan pengakuan pendapatan, pemberian diskon, dll.
• Kebijakan harga
• Pembuatan dan persetujuan perintah penjualan (sales order).
• Pengiriman barang ke pelanggan
• Pembuatan faktur penjualan
• Kebijakan retur penjualan
• Pembuatan jurnal dan pencatatannya ke buku besar.

Penaksiran Risiko Bawaan (Inherent Risk)
Faktor-faktor berikut dipakai sebagai pertimbangan dalam penaksiran Risiko Bawaan:
• Apakah transaksi penjualan sifatnya kompleks dan rumit (misalnya kontrak jangka 

panjang)
• Apakah volume transaksi penjualan sangat besar dan sering
• Apakah jumlah pelanggan sedikit dengan jumlah penjualan yang besar
• Apakah penjualan dilakukan dari banyak lokasi
• Apakah saat pengakuan penjualan sulit ditentukan
• Apakah penjualan berdasarkan syarat penjualan yang tidak lazim



241240 241
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

Pertimbangan Untuk Penilaian Pengendalian Intern
No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
Penerimaan Pesanan
1. Adanya daftar harga yang telah disetujui oleh pejabat 

yang berwenang dan akses untuk mengubahnya telah 
dibatasi.

2. Adanya pembatasan akses untuk mengubah data induk 
batas kredit

3. Pengiriman barang dagangan dilakukan setelah ada 
persetujuan
a. Pesanan-pesanan yang diterima adalah untuk 

pelanggan-pelanggan yang telah disetujui sesuai 
dengan batasan kredit mereka.

b. Harga dan kondisi penjualan disetujui sebelum 
barang dikirimkan

4. Informasi pesanan pelanggan dicatat secara akurat
a. Rincian pesanan dikonfirmasikan kepada 

pelanggan
b. Pesanan yang dibatalkan diidentifikasi pada waktu 

pemrosesan pesanan
5. Rincian seluruh pesanan yang diterima dicatat dan 

diproses
a. Formulir pesanan digunakan sehingga hanya 

pesanan yang telah lengkap yang diproses
6. Persetujuan penjualan

a. Perintah penjualan telah disetujui oleh manajer 
penjualan

b. Perintah penjualan telah dipranomori

Pengiriman
7. Perintah pengiriman (shipping order) barang merupakan 

syarat untuk mengirim setiap barang 
a. Pemisahan fungsi antara fungsi pemasukan data 

penjualan dengan fungsi pengiriman
b. Akses terhadap perintah pengiriman dibatasi hanya 

kepada petugas pengiriman
c. Perintah pengiriman barang telah dipranomori dan 

dipertanggungjawabkan secara memadai
d. Jumlah barang yang dikirim dibandingkan dengan 

pesanan pelanggan dan persetujuan penjualan.
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
8. Rincian data pengiriman barang dicatat secara akurat

a. Urutan perintah pengiriman barang yang telah 
dipranomori dipertanggungjawabkan secara reguler

b. Dokumen pengiriman terakhir atas bulan yang 
bersangkutan diberitahukan kepada fungsi 
akuntansi

c. Pemisahan fungsi pengiriman dengan fungsi 
penagihan

Pengembalian Barang
9. Seluruh pengembalian yang diterima dicatat

A Pengembalian diterima oleh seseorang atau 
departemen yang terpisah dengan penyiapan 
nota kredit

10. Nota kredit diterbitkan hanya untuk pengembalian 
yang telah diotorisasi
A Pengembalian-pengembalian direview secara 

periodik dan otorisasi yang terlalu lama 
diinvestigasi

b. Laporan penerimaan dibuat untuk pengembalian 
barang dari pelanggan

c. Laporan penerimaan dari pengembalian sesuai 
dengan nota kredit yang bersangkutan dan atas 
ketidaksesuaian dilakukan penyelidikan lebih lanjut

d. Seluruh pengembalian penjualan disetujui sebelum 
menerbitkan nota kredit

e. Nota kredit dipranomori dan 
dipertanggungjawabkan setiap bulan

Persediaan
11. Catatan persediaan dimutakhirkan untuk seluruh 

pengiriman dan pengembalian barang
a. Kuantitas barang yang dikirimkan dicocokkan 

dengan catatan persediaan
b. Pisah batas catatan persediaan diintegrasikan 

dengan penagihan

Penagihan dan Pencatatan Penjualan
12. Pelanggan ditagih oleh seseorang yang tidak 

bertanggungjawab atas penjualan atau piutang.
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No Pertanyaan Ya Tidak N/a Komentar
13. Perintah pengiriman barang diawasi dari kantor untuk 

memberikan jaminan bahwa seluruh pengiriman telah 
ditagih 

14. Penagihan kepada pelanggan didukung dengan faktur 
penjualan

15. Faktur penjualan telah dipranomori dan dipertanggung-
jawabkan secara memadai

16. Terdapat pengecekan independen atas kuantitas 
yang terdapat pada perintah penjualan dengan faktur 
penjualan

17. Catatan atas penjualan telah dilaksanakan
18. Terdapat pengecekan independen atas tanggal pada 

perintah pengiriman dengan tanggal pencatatan.
19. Terdapat pengecekan independen atas penjualan yang 

dicatat dengan bagan rekening
20. Jurnal-jurnal secara independen telah diperiksa 

perkalian dan penjumlahannya dan ditelusur ke buku 
besar serta cetakan data induk.

21. Adanya pembandingan nama pelanggan pada perintah 
penjualan dengan pencatatan pada cetakan data 
induk.

22. Buku pembantu piutang dikelola oleh orang yang tidak 
mempunyai akses ke kas.

23. Buku pembantu piutang direkonsiliasi dengan rekening 
pengendali secara periodik.

24. Saldo piutang dirinci sesuai umurnya secara periodik
25. Laporan saldo piutang bulanan (monthly statement) 

dikirim ke pelanggan secara teratur.
26. Memo kredit disetujui oleh pejabat yang berwenang
27. Memo kredit telah dipranomori dan diawasi
28. Penghapusan piutang disetujui oleh pejabat yang tidak 

berkaitan dengan fungsi penjualan dan kredit.
30. Adanya catatan atas piutang-piutang yang telah 

dihapuskan dan penerapan prosedur tindak lanjut.
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KESIMPULAN:
No Risiko Rendah Sedang Tinggi
A. Identifikasi Risiko Bawaan
B. Identifikasi Risiko Pengendalian

(berikan tanda √ pada kolom yang benar)

PENJELASAN

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal

b. Golongan Transaksi: Pembelian dan Utang Usaha 
 Akun yang Berhubungan:

• Utang usaha
• Persediaan
• Harga pokok pembelian
• Uang muka pembelian
Proses Utama (dokumentasikan dalam bentuk bagan alir/narasi)
Dokumentasikan untuk memahami bagaimana transaksi pembelian dan hutang dagang 
timbul, diproses dan dicatat:
• Kebijakan pengakuan hutang dagang
• Prosedur pembuatan dan persetujuan perintah pembelian
• Prosedur penerimaan barang
• Prosedur pencatatan persediaan dalam sistem persediaan barang
• Prosedur penerimaan faktur pembelian (invoice)
• Prosedur pembuatan jurnal pembelian dan pencatatannya ke dalam buku besar 

dan buku pembantu
• Prosedur pengembalian barang (retur)

Penaksiran Risiko Bawaan (Inherent Risk)
Faktor-faktor berikut dipakai sebagai pertimbangan dalam penaksiran Risiko Bawaan:
• Apakah transaksi pembelian sifatnya kompleks dan rumit
• Apakah volume transaksi pembelian sangat besar dan sering
• Apakah jumlah pemasok sedikit dengan jumlah pembelian yang besar
• Apakah pembelian dilakukan dari banyak lokasi
• Apakah biaya pembelian jumlahnya material
• Apakah harga pembelian tidak berdasarkan harga yang berlaku di pasar
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Pertimbangan Untuk Penilaian Pengendalian Intern

No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
Pembelian
1. Fungsi pembelian terpisah dari fungsi penerimaan dan 

fungsi akuntansi.
2. Penggunaan dokumen permintaan pembelian
3. Pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang
4. Penggunaan dokumen perintah pembelian yang 

dipranomori
5. Setiap penerimaan barang telah dihitung kuantitasnya 

secara memadai dan diperiksa kemungkinan adanya 
kerusakan, kekuranglengkapan.

6. Laporan penerimaan barang dibuat untuk seluruh 
penerimaan barang

Persediaan
7. Persediaan dilindungi dan dijaga secara memadai
8. Penggunaan pencatatan persediaan secara perpectual
9. Catatan persediaan dibuat oleh karyawan yang tidak 

menyimpan persediaan
10. Perhitungan fisik persediaan dilakukan minimal 

setahun sekali
11. Instruksi tertulis untuk melaksanakan perhitungan fisik 

persediaan telah disiapkan
12. Instruksi tersebut diikuti selama perhitungan fisik
13. Perhitungan fisik dilakukan oleh karyawan yang 

independen terhadap penyimpanan atau pencatatan 
persediaan

14. Perbedaan hasil perhitungan fisik dan catatan 
perpectual diinvestigasi lebih lanjut.

Investasi
15. Penyimpan surat berharga terpisah dari pencatat
16. Surat-surat berharga disimpan dalam safety deposit 

box
17. Akuntansi mempunyai catatan untuk seluruh surat 

berharga
18. Akuntansi mempunyai catatan terpisah atas 

pendapatan dari investasi
19. Surat-surat berharga secara periodik dihitung oleh 

seseorang yang bukan penyimpan
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
20. Pembelian dan penjualan surat berharga diotorisasi 

oleh pejabat yang berwenang

Aktiva Tetap
21. Pembelian aktiva tetap diajukan oleh bagian yang 

membutuhkan
Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar

22. Pembelian aktiva tetap disetujui oleh pejabat yang 
berwenang

23. Pembelian aktiva tetap dilakukan oleh bagian 
pembelian

24. Klien mempunyai kebijakan kapitalisasi biaya
25. Klien menyelenggarakan buku pembantu aktiva tetap
26. Buku pembantu aktiva tetap direkonsiliasi dengan 

rekening pengendali secara periodik
27. Pencocokan antara fisik aktiva tetap dengan buku 

pembantu dilakukan secara periodik
28. Penghapusan aktiva tetap disetujui oleh pejabat yang 

berwenang
29. Terdapat prosedur yang menjamin bahwa 

penghapusan aktiva tetap dicatat

Pencatatan utang
30. Klien menggunakan sistem voucher
31. Voucher disetujui oleh pejabat yang berwenang 

sebelum pembayaran
32. Pejabat yang berwenang mereview distribusi debit 

voucher untuk ketepatan pencatatan
33. Seluruh pembelian barang dan jasa dicatat di register 

voucher sebelum pembayaran
34. Klien mempunyai buku pembantu utang usaha
35. Buku pembantu utang usaha setiap bulan direkonsiliasi 

dengan rekening pengendali utang 
36. Laporan utang dari rekanan telah sesuai dengan buku 

pembantu utang
37. Penyesuaian-penyesuaian terhadap utang usaha 

memerlukan persetujuan pejabat yang berwenang
38. Faktur dari rekanan telah diperiksa kebenaran harga, 

perkalian, penjumlahan ke bawah dan syarat-syarat
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
39. Klien menjamin bahwa klaim atas kerusakan barang 

diproses sesegera mungkin
40. Faktur-faktur, laporan penerimaan dan perintah 

pembelian yang tidak sesuai direview secara periodik
41. Dokumen-dokumen pendukung diperiksa oleh 

penandatangan cek sebelum pembayaran
42. Dokumen-dokumen pendukung dibatalkan oleh 

penandatangan cek
43. Cek dikirimkan langsung oleh penandatangan cek dan 

tidak dikembalikan kepada karyawan yang menyiapkan 
cek

KESIMPULAN:
No Risiko Rendah Sedang Tinggi
A. Identifikasi Risiko Bawaan
B. Identifikasi Risiko Pengendalian

(berikan tanda √ pada kolom yang benar)

PENJELASAN

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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c. Golongan Transaksi: Penerimaan Kasa
Akun Yang Berhubungan: 
• Kas
• Piutang Dagang
• Diskon Kas

Proses Utama (dokumentasi bisa dalam bentuk bagan arus atau 
narasi)
Dokumentasikan untuk memahami bagaimana transaksi penerimaan kas timbul, 
diproses dan dicatat.
• Proses penerimaan cek dan transfer uang
• Proses pencatatan dalam akun piutang dagang
• Proses pembuatan jurnal penerimaan kas dan pencatatannya dalam buku 

besar
• dll

Penaksiran Risiko Bawaan (Inherent Risk)
Faktor-faktor berikut dipakai sebagai pertimbangan dalam penaksiran Risiko Bawaan.
• Apakah penerimaan kas banyak dilakukan oleh salesman 
• Apakah penerimaan kas di banyak lokasi

Pertimbangan Untuk Penilaian Pengendalian Intern

No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
Penerimaan Kas
1. Tugas kasir terpisah dengan fungsi piutang usaha
2. Mail receipts dicatat untuk tujuan pengendalian
3. Petugas yang membuka surat segera mencatat 

penerimaan tersebut
4. Daftar mail receipts dibuat oleh karyawan yang tidak 

mempunyai tanggung jawab dalam fungsi kas atau 
piutang usaha

5. Daftar mail receipts direkonsiliasi secara independen 
terhadap catatan akuntansi oleh karyawan yang tidak 
mempunyai akses kepada penerimaan kas

6. Penyetoran ke bank tidak dilakukan oleh karyawan 
yang membuat daftar penyetoran

7. Tembusan tiket penyetoran diterima oleh karyawan 
yang tidak menyiapkan daftar penyetoran

8. Semua penerimaan langsung disetorkan setiap hari
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KESIMPULAN:
No Risiko Rendah Sedang Tinggi
A. Identifikasi Risiko Bawaan
B. Identifikasi Risiko Pengendalian

(berikan tanda √ pada kolom yang benar)

PENJELASAN

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal

d. Golongan Transaksi: Pengeluaran Kas
 Akun Yang Berhubungan:

• Kas
• Utang Usaha
• Akrual

Proses Utama (dokumentasi bisa dalam bentuk bagan arus atau 
narasi)
Dokumentasikan untuk memahami bagaimana transaksi pengeluaran kas timbul, 
diproses dan dicatat.
• Kebijakan persetujuan pengeluaran kas
• Proses persetujuan cek
• Proses pembuatan jurnal pengeluaran kas
• Proses pencatatan dalam akun hutang dagang
• Proses pencatatan dalam buku besar

Penaksiran Risiko Bawaan (Inherent Risk)
Faktor-faktor berikut dipakai sebagai pertimbangan dalam penaksiran Risiko Bawaan.
• Apakah pengeluaran kas banyak dilakukan dengan uang kas
• Apakah pengeluaran kas ada di banyak lokasi
• Apakah volume pembayaran besar dan sering

Pertimbangan Untuk Penilaian Pengendalian Intern
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
Pembayaran
1. Seluruh pengeluaran dibayar dengan cek kecuali 

pengeluaran melalui kas kecil
2. Penandatangan cek ditunjuk oleh pejabat yang 

berwenang
3. Dua tandatangan dipersyaratkan untuk 

menandatangani cek
4. Penandatangan cek terpisah dengan pejabat yang 

menyetujui pengeluaran kas
5. Penandatangan cek terpisah dengan karyawan yang 

membukukan ke dalam buku besar
6. Penggunaan cek yang dipranomori
7. Cek yang dibatalkan telah disimpan atau disobek 

dengan memadai
8. Cek-cek yang belum digunakan dikendalikan secara 

memadai

KESIMPULAN:
No Risiko Rendah Sedang Tinggi
A. Identifikasi Risiko Bawaan
B. Identifikasi Risiko Pengendalian

(berikan tanda √ pada kolom yang benar)

PENJELASAN

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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e. Golongan Transaksi: Penggajian (payroll)
Akun Yang Berhubungan
• Kas
• Biaya Gaji/Upah
• Utang Gaji/Upah
• Persediaan
• Harga Pokok Penjualan

Proses Utama (dokumentasi bisa dalam bentuk bagan arus atau 
narasi)
Dokumentasikan untuk memahami bagaimana transaksi penggajian timbul, diproses 
dan dicatat.
• Kebijakan dan persetujuan penggajian
• Proses review atas daftar gaji (payroll master file)
• Proses perhitungan gaji dan unsurnya (employee benefits dll)
• Persetujuan pembayaran gaji/upah
• Proses pembuatan cek pembayaran atau transfer
• Pembuatan jurnal pembayaran gaji
• Proses alokasi ke pos biaya dan harga pokok produksi
• dll

Penaksiran Risiko Bawaan (Inherent Risk):
Faktor-faktor berikut dipakai sebagai pertimbangan dalam penaksiran Risiko Bawaan.
• Apakah proses penggajian rumit
• Apakah unsur employee benefits material terhadap jumlah gaji.
• Apakah volume pembayaran gaji besar dan banyak dilakukan dengan uang 

kas
• Apakah perhitungan pembayaran gaji masih dilakukan secara manual
• Apakah pembayaran gaji dilakukan di banyak lokasi
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Pertimbangan Untuk Penilaian Pengendalian Intern
No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
Penggajian
1. Adanya pemisahan fungsi antara yang menotorisasi, 

mencatat dan membayar gaji/upah
2. Adanya pengendalian terhadap akses atas data 

penggajian
3. Perubahan atas data penggajian telah direview dan 

diotorisasi oleh pejabat yang berwenang
4. Adanya validasi dalam proses penggajian, termasuk 

validasi atas nomor dan nama karyawan, jam kerja, 
departemen, jumlah gaji dan tunjangan, penjumlahan, 
perkalian dll.

5. Register gaji (pendahuluan) dicetak untuk direview 
sebelum cek/transfer gaji diproses.

6. Daftar penggajian (karyawan dan gaji) dibandingkan 
dengan master file gaji secara rutin.

7. Adanya laporan penyimpangan (bulanan, mingguan) 
atas kesalahan yang terdeteksi dalam pencatatan 
proses penggajian dikoreksi sebelum penggajian 
diproses

8. Adanya sistem untuk mengalokasikan  biaya 
penggajian ke biaya konversi, biaya penjualan, biaya 
administrasi dll

9. Ketaatan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

KESIMPULAN:
No Risiko Rendah Sedang Tinggi
A. Identifikasi Risiko Bawaan
B. Identifikasi Risiko Pengendalian

(berikan tanda √ pada kolom yang benar)

PENJELASAN

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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f. Golongan Transaksi: Harga Pokok Penjualan dan Persediaan
 Akun Yang Berhubungan

• Persediaan
• Harga Pokok Penjualan

Proses Utama (dokumentasi bisa dalam bentuk bagan arus atau 
narasi)
Dokumentasikan untuk memahami bagaimana transaksi harga pokok penjualan timbual, 
diproses dan dicatat, diantaranya:
• Proses produksi
• Proses perhitungan biaya produksi produk/jasa dan pembebanannya pada harga 

pokok penjualan
• Alokasi biaya overhead pabrik ke biaya produksi
• Kebijakan penilaian persediaan

Penaksiran Risiko Bawaan (Inherent Risk):
Faktor-faktor berikut dipakai sebagai pertimbangan dalam penaksiran Risiko Bawaan, 
diantaranya:
• Apakah proses produksi rumit dan kompleks
• Apakah perhitungan harga pokok produksi rumit
• Apakah jenis produk banyak
• Apakah persediaan disimpan di banyak lokasi

Pertimbangan Untuk Penilaian Pengendalian Intern

No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
Harga Pokok
1. Adanya pemisahan antara fungsi yang melakukan 

pengendalian persediaan dengan yang melakukan 
pencatatan persediaan, akuntansi biaya, produksi

2. Adanya otorisasi pengeluaran bahan untuk produksi
3. Ada pengendalian atas akses terhadap data yang 

berhubungan dengan harga prokok produksi
4. Adanya sistem penomoran dokumen yang dipakai 

dalam proses produksi
5. Adanya pengendalian atas keabsahan data produksi 

(nomor batch, order kerja, kode persediaan, kode 
produksi, kode departemen dll)

6. Adanya prosedur untuk mendeteksi kesalahan dalam 
permrosesan data produksi

7. Setiap kesalahan, jika ada, langsung dikoreksi
8. Adanya prosedur verifikasi pada setiap tahap produksi
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No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
9. Pengembalian bahan disetujui sebelum dikembalikan

10. Adanya pemeriksaan atas akumulasi biaya pada 
setiap tahap produksi

11. Adanya rekonsiliasi antara buku besar dan buku 
pembantu untuk persediaan

12. Adanya prosedur verifikasi keberadaan persediaan
13. Adanya prosedur untuk menilai persediaan sesuai 

dengan nilai yang bisa diperoleh kembali (realizable 
value)

14. Adanya sistem untuk mengalokasikan biaya produksi 
ke masing-masing persediaan. Apakah dasar 
alokasinya diperiksa secara rutin oleh pihak yang 
independen.

15. Transaksi sehubungan dengan proses produksi 
direview dan diotorisasi sebelum dibukukan (diposting)

16. Adanya metode untuk mengalokasikan penyimpangan 
(variance), jika organisasi sektor publik menggunakan 
sistem standar 

KESIMPULAN:
No Risiko Rendah Sedang Tinggi
A. Identifikasi Risiko Bawaan
B. Identifikasi Risiko Pengendalian

(berikan tanda √ pada kolom yang benar)

PENJELASAN

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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Sistem Akuntansi Untuk Transaksi Tidak Rutin dan Estimasi
 Dokumentasikan pemahaman atas proses akuntansi untuk transaksi tidak rutin dan 
estimasi yang penting/ signifikan terhadap laporan keuangan klien dalam format berikut ini:

Transaksi Non-rutin/ 
Estimasi Akuntansi Uraian Penanggung 

Jawab
Efektif/Tidak dan

Rencana Pengujian
Akrual persediaan
Akrual beban operasi
Amortisasi sewa
Amortisasi beban asuransi
Penyisihan piutang ragu-
ragu
Penyisihan kerugian 
penurunan nilai aktiva
Penyisihan persediaan 
usang
Pajak tangguhan
Penjabaran mata uang 
asing
Kewajiban diestimasi

KESIMPULAN:
No Risiko Rendah Sedang Tinggi
A. Identifikasi Risiko Bawaan
B. Identifikasi Risiko Pengendalian

(berikan tanda  √  pada kolom yang benar)

PENJELASAN

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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Proses Penyusunan Laporan Keuangan
 Proses pelaporan keuangan merupakan proses penutupan dan penyusunan laporan 
keuangan termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan. Proses 
pelaporan keuangan merupakan tanggungjawab klien. 
 Pemahaman tentang proses pelaporan dan penyusunan laporan keuangan dapat 
didokumentasikan dalam formulir berikut ini dalam bentuk narasi.

Pelaporan 
Keuangan Proses Transaksi Penanggung 

Jawab
Efektif/Tidak Dan

Rencana Pengujian
Jurnal Penutup • Jurnal tidak rutin (akrual, 

penyisihan, dsb) direview, 
disetujui dan dicatat dalam 
buku besar

• Semua akun dicocokkan 
dengan rincian akun 
dan dilakukan tindak 
lanjut apabila ada 
ketidakcocokan.

• Jurnal penutup di-posting 
dalam sistem

Penyusunan 
neraca percobaan 
(trial balance)

• Prosedur mencetak neraca 
percobaan

• Mereview neraca 
percobaan untuk 
akurasinya

Penyusunan draft 
laporan keuangan

• Akun di neraca percobaan 
digolong-kan sesuai 
dengan format laporan 
keuangan

• Pengungkapan atas 
transaksi dan akun yang 
penting

• Persetujuan laporan 
keuangan

Persetujuan 
laporan keuangan

Direktur keuangan mereview 
laporan keuangan, 
informasi pendukung 
dan pengungkapan yang 
diharuskan.
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KESIMPULAN:
No Risiko Rendah Sedang Tinggi
A. Identifikasi Risiko Bawaan
B. Identifikasi Risiko Pengendalian

(berikan tanda  √  pada kolom yang benar)

PENJELASAN

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal

Pengolahan Data Elektronik

1. Evaluasi Atas Pengendalian Organisasi dan Manajemen

No Pernyataan Ya Tdk N/A Ket.
1. Pemisahan Fungsi Departemen PDE dan Non PDE
a. PDE memiliki departemen yang terpisah dari 

departemen lain.
b. Departemen PDE tidak memulai atau 

mengorganisasikan transaksi selain dari pengolahan 
transaksi PDE.

c. Departemen PDE tidak mencatat transaksi untuk 
pertama kalinya (initial recording).

d. Departemen PDE tidak mengelola aktiva yang bukan 
aktiva departemen PDE.

e. Departemen PDE tidak mengubah fail induk dan 
fail transaksi tanpa permintaan atau otorisasi dari 
depertemen lain (user).

f. Departemen PDE tidak mengoreksi kesalahan yang 
bukan kesalahaan departemen PDE tanpa ada 
permintaan atau otorisasi dari departemen lain (user)

g. Dalam sistem pengolahan secara on-line terdapat 
penelaahan secara periodik oleh departemen lain 
(user).
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No Pernyataan Ya Tdk N/A Ket.
2. Pemisahan Fungsi Dalam Departemen PDE
a. Petugas perancangan sistem dan pemrogaman bukan 

merupakan petugas operator komputer.
b. Petugas perancangan sistem, pemrograman, operator 

komputer dan bukan merupakan petugas kontrol group.
c. Petugas perancangan sistem, pemrograman 

operator,dan control group bukan merupakan petugas 
pemeliharaan kepustakaan.

3. Pengendalian Personil
a. Organisasi sektor publik memiliki uraian tugas tertulis 

yang berisi tanggung jawab dan tugas-tugas yang 
harus dilaksana-kan, kualifikasi yang diperlukan, 
serta hubungan antara satu pekerjaan/posisi dengan 
pekerjaan /posisi lain.

b. Organisasi sektor publik memiliki prosedur dan 
persyaratan untuk penerimaan pegawai baru.

c. Perusahan memiliki program pelatihan untuk 
peningkatan keahlian pegawai.

d. Setiap pekerjaan dievaluasi oleh atasan dan oleh 
pemeriksa intern.

e. Terdapat penggiliran pekerjaan.
f. Terdapat keharusan pengambilan cuti.
g. Organisasi sektor publik mengasuransikan pegawai 

dalam jabatan-jabatan tertentu.
4 Otorisasi Transaksi
a. Semua transaksi yang tidak dihasilkan oleh departemen 

PDE harus ditelaah dan disetujui oeh kepala 
departemen pemakai dan oleh control group.

b. Perubahan terhadap fail-fail harus ditelaah dan disetujui 
oleh kepala departemen pemakai atau oleh control 
group.

c. Dokumen yang akan dimasukkan datanya kedalam 
komputer hrus memiliki tanda tangan pejabat 
departemen pemakai dan diotorisasi oleh control group.

d. Setiap terjadi perubahan fail induk, dibuat daftar 
perubahan fail induk dan ditelaah oleh kepala 
departemen pemakai dan oleh control group.

e. Terdapat pemeriksa intern yang menelaah catatan 
kegiatan (transaction activy logs) ataupun laporan 
penyimpangan (exception reports).

f. Terdapat prosedur otorisasi transaksi.
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2. Evaluasi atas Pengendalian Pengembangan dan Pemeliharaan 
Sistem Aplikasi

No. Pernyataan Y T N/A Ket.
1. Pengendalian Pengembangan Sistem Aplikasi
a. Terdapat partisipasi pemakai.
b. Terdapat partisipasi manajemen.
c. Terdapat standar dan pedoman pengembangan sistem 

aplikasi.
d. Sistem diuji sebelum diaplikasikan.
e. Terdapat penelaahan setelah pemasangan atau 

instalasi.
2. Pengendalian Pemeliharaan Sistem Aplikasi
a. Terdapat prosedur dan jadwal pemeliharaan sistem 

aplikasi.
b. Terdapat laporan pemeliharaan sistem aplikasi.
c. Terdapat prosedur penanganan kegagalan sistem 

aplikasi.
d. Terdapat laporan kegagalan aplikasi.
e. Terdapat mekanisme yang digunakan untuk memelihara 

sistem aplikasi.
f. Operator tidak dapat mengubah sistem aplikasi.
g. Operator tidak memiliki akses terhadap dokumentasi 

sistem aplikasi.

3. Evaluasi atas Pengendalian Operasi Sistem

No. Pernyataan Y T N/A Ket.
a. Sistem operasi dilengkapi dengan prosedur log on
b. Terdapat fasilitas user ID dan Password pada sistem 

operasi.
c. Terdapat prosedur standar mengenai penggunaan 

komputer dan penanganan kesalahan.
d. Terdapat dokumentasi atas kesalahan yang terjadi dan 

koreksi yang dilakukan.



259258 259
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

4. Evaluasi atas Pengendalian Perangkat Keras dan Keamanan Fisik

No. Pernyataan Y T N/A Ket
1. Pengawasan terhadap Akses Fisik
a. Akses ke dalam ruangan komputer hanya bagi operator, 

programmer, dan pustakawan.
b. Diberikan tanda pengenal bagi orang – orang yang berhak 

nasuk tersebut.
c. Pihak luar yang ingin masuk harus memiliki surat izin.
d. Pihak luar yang masuk ke dalam ruangan didampingi oleh 

karyawan bagian komputer.
e. Karyawan bagian komputer mencatat mengenai kedatangan 

pihak luar dan apa saja yang dilakukannya.
f. Satpam ditempatkan di lokasi yang strategis.
g. Terdapat agenda kunjungan yang harus diisi oleh pihak luar 

yang masuk ke dalam ruangan.
h. Ruangan komputer dikunci pada saat tidak digunakan.
i. Komputer dikunci pada saat tidak digunakan
2. Pengaturan Lokasi Fisik.
a. Ruangan komputer tidak mudah didatangi oleh pihak-pihak 

yang tidak berkepentingan.
b. Ruangan komputer tertutup rapat dan bebas dari debu dan 

kotoran.
c. Ruangan komputer dibuat lebih tinggi dari ruangan lain.
d. Terdapat fasilitas cadangan yang terpisah dari fasilitas utama.
3. Penerapan Alat-alat Pengamanan
a. Ruangan komputer memiliki detektor kebakaran.
b. Ruangan komputer memiliki alat pemadam kebakaran.
c. Ruangan komputer memiliki pendingin ruangan.
d. Ruang komputer dilengkapi dengan penangkal petir.
e. Komputer dilengkapi dengan stabilizer.
f. Komputerdilengkapi dengan UPS.
4. Pengasuransian Perangkat Keras
1. Seluruh perangkat keras diasuransikan.
5. Pengendalian Operasional Perangkat Keras
a. Organisasi sektor publik memiliki prosedur pengoperasian 

perangkat keras.
b. Perangkat keras diinventarisasi beserta spesifikasinya.
c. Terdapat pemeliharaan rutin atas perangkat keras.
d. Terdapat larangan makan, minum, dan merokok di dalam 

ruang komputer.
e. Terdapat laporan kerusakan peralatan.
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5. Evaluasi atas Pengendalian Perangkat Lunak Sistem
No Pernyataan Y T N/A Ket.
a. Perangkat lunak sistem dilengkapi dengan prosedur 

log on.
b. Pegawai yang akan mengoperasikan komputer, mengisikan 

user ID dan password pada saat log on ke sistem.
c. Perangkat lunak sistem dilengkapi dengan antivirus.

6. Evalusi atas Pengendalian Keamanan Data
No Pernyataan Y T N/A Ket.
a. Terdapat data log dan transaction log.
b. Simpanan luar memiliki proteksi.
c. Simpanan luar diberikan label.
d. Simpanan luar memiliki read only storage.
e. Data penting disimpan terpisah oleh pustakawan.
f. Personil yang berhak mengakses data memiliki otorisasi 

dan diberikan identifikasi.
g. Personil tidak dapat mengakses data yang tidak menjadi 

haknya.
h. Terdapat prosedur backup dan recovery.

7. Evaluasi atas Pengendalian Masukan
No. Pernyataan Y T N/A Ket.

1. Pengendalian Otorisasi Masukan
a. Terdapat prosedur mengenai otorisasi dokumen masukan.
b. Formulir diberikan nomor urut.
c. Transaksi ditelaah terlebih dahulu oleh control group.
d. Terdapat catatan (log) atas pemasukan dokumen.
2. Pengendalian Konversi Data
a. Transaksi diverifikasi sebelum dimasukkan ke dalam sistem 

aplikasi.
b. Terdapat penggunaan check digit.
c. Terdapat penggunaan batch control total.
3. Pengendalian Validasi Masukan
a. Digunakan pengecekan terprogram untuk mengecek 

transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem aplikasi.  
√

4. Pengendalian Penanganan Kesalahan
a. Terdapat catatan atas kesalahan yang terjadi (error log).
b. Masukan yang salah ditunda pemrosesannya hingga 

selesai diperbaiki.
c. Kesalahan yang terjadi dibuatkan laporannya.
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8. Evaluasi atas Pengendalian Pemrosesan
No Pernyataan Y T N/A Ket
a. Terdapat pengecekan terprogram untuk menjamin 

pelaksanaan pemrosesan data di dalam sistem aplikasi.
b. Data tidak dapat diakses oleh beberapa pemakai sekaligus.

9. Evaluasi atas Pengendalian Keluaran
No. Pernyataan Y T N/A Ket.

a. Keluaran dibandingkan dengan dokumen sumber dan 
pengolahan.

b. Dilakukan penelaahan atas laporan tentang ketidak-
beresan yang terjadi.

c. Dilakukan penelaahan atas daftar revisi file-file induk.
d. Keluaran hanya didistribusikan kepada pemakai yang telah 

memperoleh otorisasi.
e. Keluaran hanya dibuat sejumlah yang diminta.
f. Pendistribusian dilakukan tepat waktu.
g. Hanya keluaran yang diperlukan saja yang didistribusikan.
h. Keluaran yang tidak sah dihancurkan.
i. Keluaran diberikan identifikasi.
j. Keluaran diberikan tanggal dihasilkannya keluaran.

KESIMPULAN:
No Risiko Rendah Sedang Tinggi
A. Identifikasi Risiko Bawaan
B. Identifikasi Risiko Pengendalian

(berikan tanda  √  pada kolom yang benar)

PENJELASAN

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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KOMUNIKASI
Berikut ini kuesioner untuk pemahaman atas unsur komunikasi.

No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
1. Apakah ada garis komunikasi yang jelas untuk 

memastikan jajaran manajemen dan staf mendapatkan 
informasi tentang keputusan penting yang 
mempengaruhi tugas dan tanggung jawabnya?

2. Apakah ada komunikasi yang efektif antara jajaran 
manajemen dan staf dengan pihak luar (pemasok, 
pelanggan, regulator dll)?

3. Apakah ada mekanisme untuk mengkomunikasikan 
masalah-masalah penting, perubahan kebijakan, 
kesalahan dan penyelewengan kepada jajaran 
manajemen?

4. Apakah ada mekanisme komunikasi agar staf dapat 
mengkomunikasikan adanya pelanggaran kebijakan 
kepada jajaran manajemen yang lebih tinggi?

5. Apakah ada bagian atau fungsi tertentu yang 
bertang-gungjawab untuk memantau, meneliti dan 
mendokumentasikan adanya pengaduan dari pihak 
ketiga, staf dll.?

KESIMPULAN

No Risiko Rendah Sedang Tinggi
A. Identifikasi Risiko Bawaan
B. Identifikasi Risiko Pengendalian

(berikan tanda √  pada kolom yang benar)

PENJELASAN

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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5. PEMANTAUAN
No Pertanyaan Ya Tidak N/A Komentar
1. Penentuan Desain dan Operasi Pengendalian
a. Manajemen terlibat dalam perancangan dan 

pengesahan perubahan dalam struktur pengendalian
b. Struktur pengendalian dipantau secara memadai
c. Klien memiliki sistem penyusunan anggaran
d. Laporan pelaksanaan anggaran dibuat pada waktu 

yang seharusnya
2. Tindakan Perbaikan
a. Terdapat tindak lanjut terhadap penyimpangan dari 

unsur pengendalian yang berlaku
b. Terdapat tindak lanjut terhadap penyimpangan 

pelaksanaan anggaran

KESIMPULAN

Apakah pemantauan klien telah memuaskan Ya Tdk

DAMPAK TERHADAP AUDIT:

POIN-POIN UNTUK MANAGEMENT LETTERS ATAU KONDISI YANG DAPAT 
DILAPORKAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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Formulir 11 PERHITUNGAN MATERIALITAS
Nama Klien
Tahun Buku

A. Perhitungan Tingkat Materialitas Awal
Kondisi klien  :                   

Faktor Nilai Persentase Perhitungan
Total pendapatan Rp Rp
Total laba bersih sebelum pajak Rp Rp
Total aktiva Rp Rp
Total ekuitas Rp Rp

Tingkat materialitas awal : Rp______________
Penjelasan :                 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

B. Salah Saji Yang Bisa Diterima (Tolerable Error)
Materilitas Awa l: Rp _________________

Rekening
Saldo per 
31/12/xx
 (jutaan)

%
Salah Saji 
Yang Bisa 
Diterima

Keterangan

Kas dan setara kas
Piutang usaha
Persediaan
Aktiva tetap
Aktiva lainnya

Utang bank/lembaga keuangan
Utang usaha
Utang gaji
Utang bunga
Kewajiban lainnya
Modal saham
Laba ditahan

*) Angka persentase berkisar dari 25 – 75%
*) Besarnya salaj saji yang bisa diterima adalah (25 – 75%) X materialitas awal
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Penjelasan :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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KEBIJAKAN MATERIALITAS
1. Pertimbangan profesional harus digunakan sepanjang waktu dalam penetapan dan 

penerapan kebijakan materialitas. 
2. Penetapan materialitas pada tahap perencanaan dilakukan pada dua tingkat berikut:

a. Tingkat laporan keuangan (materialitas awal)
b. Tingkat saldo akun (tolerable misstatement)

3. Dasar penentuan materialitas awal biasanya berdasarkan sudut pandang para pemakai 
laporan keuangan. Pada umumnya, penentuan ini berhubungan dengan kondisi keuangan 
klien. 

4. Berikut ini pedoman penentuan materialitas awal dalam kisaran prosentase.
a. Klien yang kondisi keuangan stabil: 5% - 10% dari laba bersih sebelum pajak;
b. Klien dengan kondisi keuangan tidak stabil atau break even: 0.5% - 1% dari pendapatan;
c. Klien dengan bisnis masih dalam tahap pengembangan: 0.5% - 1% dari total aktiva;
d. Klien yang mengalami kerugian berturut-turut dan mengalami masalah likuiditas 

keuangan: 1% - 5% dari total ekuitas.
5. Salah saji yang bisa diterima (tolerable misstatement) ditetapkan sebesar 25% -75% dari 

materialitas awal.
6. Penentuan rentang kisaran prosentase materialitas awal dan salah saji yang bisa diterima 

antara lain dipengaruhi oleh:
a. Pengalaman auditor terhadap salah saji yang ditemukan pada audit di tahun-tahun 

sebelumnya
b. Adanya perubahan atas faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian risiko (perubahan 

struktur pengendalian intern, penggantian posisi kunci di manajemen, perubahan sistem 
lingkungan elektronik dll).

c. Keharusan untuk patuh pada regulasi tertentu (regulated client)
d. Organisasi sektor publik publik, dalam  proses atau rencana masuk bursa.

7. Dasar penentuan materialitas awal harus didokumentasikan dan disetujui oleh partner 
(Formulir 11: Perhitungan Materialitas).

8. Kalau audit dilaksanakan pada periode interim, maka perhitungan materialitas awal maupun 
salah saji yang bisa diterima didasarkan pada angka taksiran setahun berdasarkan saldo per 
tanggal interim. Pada saat akhir tahun, angka materialitas dan salah saji yang bisa diterima 
disesuaikan dengan angka laporan keuangan per akhir tahun.
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Formulir 12 PENILAIAN RISIKO
Nama Klien
Tahun Buku

 Berdasarkan pemahaman terhadap bisnis dan struktur pengendalian intern, termasuk  sistem 
akuntansi, kita melakukan penilaian risiko gabungan. Penilaian risiko gabungan dilakukan untuk 
menentukan prosedur pengujian substantif baik berupa prosedur analitis maupun pengujian rinci.

 Golongan Transaksi/
Rekening

Risiko Yang 
Dapat Diterima 

(T/S/R)

Risiko 
Bawaan 
(T/S/R)

Risiko 
Pengendalian 

(T/S/R)

Risiko 
Deteksi 
(T/S/R)

GolonganTransaksi:
• Penjualan
• Pembelian
• Penerimaan kas
• Pengeluaran kas
• Penggajian
• Harga pokok dan persediaan
Rekening
• Kas dan setara kas
• Piutang usaha
• Piutang lain-lain
• Persediaan
• Biaya dibayar di muka
• Investasi
• Aktiva tetap
• Aktiva tidak berwujud
• Utang usaha
• Utang lain-lain
• Biaya yang masih harus dibayar
• Sewa guna usaha
• Pinjaman bank
• Kewajiban manfaat pensiun
• Kewajiban diestimasi
• Perpajakan
• Modal

PENJELASAN:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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KESIMPULAN

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal

FAKTOR KEANDALAN

Risiko
Bawaan

Risiko
Pengendalian

Risiko bahwa prosedur substantive lainnya
(misalnya, prosedur analitis) akan gagal

mendeteksi salah saji material
Maksimum Moderat Rendah

Tinggi (T) Tinggi (T) 3.0 2.3 1.9
Sedang (S) 2.7 2.0 1.6
Rendah (R) 2.7 2.0 1.6
Sangat Rendah (SR) 2.3 1.6 1.2

Sedang (S) Tinggi (T) 2.7 2.0 1.6
Sedang (S) 2.3 1.6 1.2
Rendah (R) 2.3 1.6 1.2
Sangat Rendah (SR) 1.9 1.2 1.0

Rendah (R) Tinggi (T) 2.7 2.0 1.6
Sedang (S) 2.3 1.6 1.2
Rendah (R) 1.9 1.2 1.0
Sangat Rendah (SR) 1.9 1.2 1.0
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Formulir 13 IDENTIFIKASI RISIKO PADA GOLONGAN TRANSAKSI
Nama Klien
Tahun Buku

Golongan Transaksi : ______________________________________________________
Akun yang Terkait  : ______________________________________________________

Asersi Risiko Pengendalian Oleh Efektif? Diuji/Tidak Penjelasan

Golongan Transaksi : ______________________________________________________
Akun yang Terkait  : ______________________________________________________

Asersi Risiko Pengendalian Oleh Efektif? Diuji/Tidak Penjelasan

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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Formulir 14 RENCANA AUDIT

A. Informasi Umum
Nama Klien :
Alamat  :
Telepon dan Fax :
E-mail  : 

B. Personalia Kunci
Nama Jabatan Telepon
____________________ ____________________ ____________________
____________________ ____________________ ____________________
____________________ ____________________ ____________________
____________________ ____________________ ____________________

C. Laporan dan Jadwal Penyelesaian
Jenis Laporan Bahasa Tentative Tanggal
Draft Laporan Auditor Indonesia/Inggris ___________  __ ___________  __
Final Laporan Auditor Indonesia/Inggris ___________  __ ___________  __
Draft Laporan Kinerja Indonesia/Inggris ___________  __ ___________  __
Final Laporan Kinerja Indonesia/Inggris ___________  __ ___________  __
Management Letter Indonesia/Inggris ___________  __ ___________  __
_________________ Indonesia/Inggris ___________  __ ___________  __

D. Review dan Persetujuan
Nama Paraf Tanggal

Disiapkan oleh   : _____________ (In-charge) _____________ _____________
Disiapkan oleh   : _____________ (Manager) _____________ _____________
Disiapkan oleh   : _____________ (Partner) _____________ _____________

E. Anggota Tim Audit
Nama Jabatan Paraf Tanggal
_______________ Partner _______________ _______________
_______________ Manager _______________ _______________
_______________ In-charge _______________ _______________
_______________ Asisten _______________ _______________
_______________ Asisten _______________ _______________
_______________ Asisten _______________ _______________
_______________ Asisten _______________ _______________
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F. Ringkasan Rencana
Referensi KKP

 ▪ Tujuan Perikatan
Sebutikan tujuan perikatan, nama klien dan tahun buku yang diaudit. Tujuan 
audit, misalnya untuk bahan RUPS, untuk pertanggungjawaban kredit, untuk 
mendapatkan kredit dsb. ____________
 ▪ Kondisi Bisnis dan Industri
Uraikan secara ringkas kondisi usaha klien saat ini termasuk kondisi industri 
dimana klien berusaha. Uraian biasanya dimulai dengan menjelaskan produk/
jasa yang dihasilkan dan konsumen yang dilayani. Berikutnya, diuraikan 
pula mengenai kondisi persaingan dalam industri, kompetitor utama klien, 
posisi klien di pasar dan usaha-usaha klien untuk mempertahankan dan 
meningkatkan usaha. Uraian berikutnya adalah mengenai pengaruh kondisi 
ekonomi terhadap kinerja klien. ____________
 ▪ Perubahan-perubahan Penting Dalam Tahun Berjalan
Uraikan secara ringkas perubahan penting berikut ini, bila ada, dan risiko 
yang teridentifikasi dari perubahan tersebut pada penugasan audit:
1. Perubahan usaha klien
2. Perubahan manajemen
3. Perubahan peraturan pemerintah
4. Perubahan kondisi ekonomi
5. Perubahan teknologi
6. Perubahan kebijakan akuntansi
7. Perubahan sistem akuntansi
8. Perubahan-perubahan lainnya ____________
 ▪ Prosedur Analitik
Uraikan secara ringkas kesimpulan dari hasil prosedur analitik yang meliputi 
perbandingan neraca dan laba rugi klien dua tahun berturut-turut (tahun yang 
diaudit dan tahun lalu). ____________
 ▪ Masalah Akuntansi dan Auditing yang Penting
Sebutikan kemungkinan adanya transaksi-transaksi yang diatur secara 
khusus oleh PSAK tertentu, serta kemungkinan adanya SPAP yang 
berkenaan dengan audit terhadap transaksi-transaksi yang bersangkutan.
Uraikan secara singkat prosedur-prosedur yang direncanakan tim untuk 
mengatasi masalah tersebut. ____________
 ▪ Pengendalian Intern
Uraikan secara singkat kesimpulan pengendalian intern klien secara 
keseluruhan dan kepedulian manajemen terhadap pengendalian tersebut. ____________
 ▪ Hubungan Istimewa
Sebutkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan klien dan 
sifat transaksi yang terkait. ____________
 ▪ Komunikasi dengan Auditor Lain
Uraikan secara singkat perlunya dilakukan komunikasi dengan auditor lain, 
baik berupa instruksi kepada auditor lain atau permintaan keterangan kepada 
auditor utama.
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 ▪ Faktor-faktor Lain
Uraikan secara singkat faktor-faktor lain yang telah dilaksanakan sesuai 
prosedur pada tahap perencanaan dan yang berpengaruh terhadap penilaian 
risiko, yang meliputi:
1. Pengujian substantif sebelum tanggal neraca
2. Saldo awal untuk penugasan audit tahun pertama
3. Kecurangan dalam laporan keuangan
4. Unsur tindakan pelanggaran hukum
5. Penggunaan spesialis
6. Penggunaan teknik audit berbantuan komputer ____________
 ▪ Materialitas Yang Direncanakan
Uraikan secara singkat perhitungan materialitas yang direncanakan untuk 
penugasan ini sesuai dengan kebijakan kantor dan tingkat kesalahan yang 
diterima. ____________
 ▪ Pendekatan Audit
Uraikan secara singkat pendekatan audit yang akan digunakan berdasarkan 
kesimpulan dari pemahaman terhadap bisnis klien serta faktor-faktor yang 
telah diuraikan di atas. Pendekatan audit yang dipilih biasanya mengandalkan 
pada pengendalian intern atau substantif. ____________
 ▪ Personalia dan Jadwal Kerja
Uraikan jadwal kerja pelaksanaan perikatan, sejak dimulainya penugasan 
hingga diterbitkannya laporan. Juga uraikan alokasi jam kerja pada setiap staf, 
termasuk kemungkinan melakukan interim audit. ____________

G.  Komunikasi Perencanaan Audit
Tim audit wajib membaca Rencana Audit ini dan menandatangani pada bagian yang telah 
disediakan:
No Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal
01
02  
03  
04  
05  

PERUBAHAN-PERUBAHAN TERHADAP RENCANA AUDIT
(Uraikan perubahan terhadap rencana audit yang telah ditetapkan sebelumnya dengan 
mengacu pada memorandum perubahan rencana audit yang telah disetujui Partner)

Review dan Persetujuan Perubahan Rencana Audit
Nama Paraf Tanggal

Disiapkan oleh   : _____________ (In-charge) _____________ _____________
Disiapkan oleh   : _____________ (Manager) _____________ _____________
Disiapkan oleh   : _____________ (Partner) _____________ _____________
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PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

FORMULIR 15

A. Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1. Penjualan yang dicatat adalah sah dan hak organisasi 
sektor publik X X

2. Semua penjualan yang menjadi hak organisasi sektor 
publik telah dicatat dengan lengkap dan benar. X X

3. Semua penjualan telah disajikan dan diungkapkan dengan 
benar dalam laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, P=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B. Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh
E, K, HK 1. Pastikan adanya pemisahan fungsi antara pihak yang 

mempunyai otorisasi penjualan, pencatatan penjualan, 
penerimaan penjualan dan persediaan barang. Untuk 
organisasi sektor publik skala kecil mungkin tidak ada 
pemisahan fungsi tersebut, auditor harus melihat adanya 
kompensasi pengendaliannya.

E, K, HK 2. Pastikan adanya kebijakan tertulis tentang pelanggan 
baru, pemberian kredit, potongan harga, pengembalian 
barang, penghapusan piutang dll. Jika ada perubahan, 
pastikan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

E, K, HK 3. Pastikan adanya pengendalian terhadap akses atas 
informasi penting seperti data pelanggan, master-file 
harga, rincian piutang, skema diskon, order penjualan dll.

E, K 4. Pastikan adanya sistim penomoran atas dokumen 
penjualan, pengiriman barang, order penjualan dll.
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PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh
E, K, PA 5. Review laporan penyimpangan dari kebijakan penjualan 

yang standar (misalnya, kelonggaran plafon kredit, 
potongan harga, kelonggaran pembayaran dll). Pastilkan 
penyimpangannya telah diotorisasi oleh pejabat 
berwenang.

E, K, PA 6. Periksa akurasi harga di master-file dengan 
membandingkannya dengan daftar harga yang diterbitkan 
dan telah diotorisasi.

E 7. Periksa otorisasi pelanggan baru dengan membandingkan 
daftar pelanggan di master-file dengan daftar pelanggan.

E 8. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
dokumen pengiriman barang hanya bisa diterbitkan 
apabila ada order penjualan yang telah diotorisasi.

PA 9. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
bahwa barang (spesifikasi, kuantitas, nama pelanggan) 
sudah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen 
pengiriman barang sebelum dikirim ke pelanggan.

E 10. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
bahwa barang hanya bisa dikirim apabila ada dokumen 
pengiriman barang yang telah diotorisasi.

E 11. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
bahwa faktur penjualan hanya bisa diterbitkan apabila 
ada referensi order penjualan yang telah diotorisasi dan 
dokumen pengiriman barang.

K 12. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
bahwa faktur penjualan diterbitkan untuk setiap pengiriman 
barang ke pelanggan.

PA 13. Melalui observasi, inspeksi dan tanya jawab, pastikan data 
faktur penjualan (nama pelanggan, kuantitas, harga) telah 
dicocokan dengan order penjualan, dokumen pengiriman 
yang sudah disetujui oleh pelanggan.



275274 275
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh
PA 14. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 

bahwa potongan harga, rabat dan sejenisnya telah 
direview dan diotorisasi.

E, K, PA 15. Review laporan penyimpangan dari pembandingan 
data penjualan dan pengiriman barang setiap setiap 
bulan. Pastikan ada bukti bahwa laporan telah direview, 
ditindaklanjiti dan diotorisasi.

PA 16. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
dokumen faktur penjualan, dokumen pengiriman barang 
telah dibukukan dalam sistim tepat waktu. Pastikan 
review dan otorisasi telah dilakukan atas jurnal sebelum 
dibukukan.

PA 17. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
dilakukan review dan pencocokan secara rutin atas buku 
besar penjualan dan buku pendukung penjualan.

PA 18. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
buku besar piutang dagang dicocokan dengan rincian 
piutang dagang secara rutin (bulanan, mingguan atau 
harian).

PA 19. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
bahwa review dan tindak lanjut telah dilakukan atas akun 
piutang yang tidak biasa (bersaldo negatif, tidak ada 
perubahan).

E, K, PA 20. Periksa dan investigasi sistem pengakuan pendapatan 
yang tidak normal seperti: barang bisa dikembalikan, bill 
on hold, pengiriman parsial, syarat penjualan tidak jelas, 
set-off arrangement dll

E, K, PA 21. Periksa jawaban atas pengiriman laporan status piutang 
(statement of account) bulanan yang dikirim ke pelanggan 
(jika ada). Pastikan perbedaannya telah ditindaklanjuti.
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Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh
K 22. Pilih secara sample transaksi pengiriman barang 

sepanjang tahun.
 ▪ Cocokkan informasi di bukti pengiriman barang ke 

faktur penjualan;
 ▪ Telusuri informasi di faktur penjualan ke:

 ▪ jurnal penjualan;
 ▪ buku penjualan;
 ▪ buku pendukung (sub-ledger) piutang dagang; dan
 ▪ buku besar;

 ▪ Periksa akurasi matematis faktur penjualan, bukti 
pengiriman, jurnal penjualan, dan buku penjualan.

E 23. Pilih secara sample transaksi penjualan dari buku 
penjualan sepanjang tahun.
 ▪ Cocokkan informasi di faktur penjualan ke:

 ▪ bukti pengiriman barang yang sudah ditandatangani 
oleh pelanggan

 ▪ order penjualan yang disetujui
 ▪ Telusuri informasi di faktur penjualan ke:

 ▪ jurnal penjualan;
 ▪ buku penjualan;
 ▪ buku pendukung (sub-ledger) piutang dagang; dan
 ▪ buku besar.

 ▪ Periksa akurasi matematis faktur penjualan, bukti 
pengiriman, jurnal penjualan, dan buku penjualan.

24. Pastikan bahwa semua dokumen yang berhubungan 
dengan transaksi penjualan telah diproses lengkap dan 
tepat waktu dengan memeriksa:
 ▪ Prosedur untuk memastikan kelengkapan proses 

dokumen, tindak lanjut untuk dokumen yang 
outstanding maupun yang ditolak atau batal,

 ▪ Kelengkapan nomor dokumen-dokumen penjualan
 ▪ Kelengkapan nomor faktur penjualan dan bukti 

pengiriman barang.



277276 277
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh
25. Periksa ringkasan jurnal penjualan dalam hal:

 ▪ akurasi matematis;
 ▪ pencatatan/posting ringkasan jurnal penjualan ke buku 

besar (penjualan, piutang dagang dll).
26. Periksa penjualan lain-lain dan pastikan telah diakui dan 

dicatat dengan benar.
27. Periksa pengakuan dan pencatatan klaim atas refund, 

rabat, barang promosi dll.
28. Pilih nota kredit sepanjang tahun

 ▪ Bandingkan dengan:
 ▪ bukti penerimaan barang;
 ▪ faktur penjualan asli;

 ▪ Periksa akurasi matematisnya;
 ▪ Persetujuan atas nota kredit dari pejabat yang 

berwenang;
 ▪ Telusuri ke buku pendukung (sub-ledger) piutang 

dagang;
 ▪ Telusuri ke catatan persediaan

29. Periksa transaksi kredit selain penerimaan kas pada buku 
besar piutang dagang dan pastikan sudah didukung oleh 
dokumen dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
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Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1. Semua penerimaan kas telah dicatat dengan benar X X
2. Semua penerimaan kas adalah sah milik organisasi 

sektor publik X X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, P=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh
E, K, HK 1. Pastikan adanya pemisahaan fungsi yang melakukan 

penerimaan kas, pencatatan penerimaan kas dan petugas 
pencatat piutang dagang.

E, K, PA 2. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
terdapat proses verifikasi keberadaan uang kas (kas 
opname).

E, K, PA 3. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
bahwa daftar penerimaan kas dibuat dan dibandingkan 
dengan bukti setoran/deposit slips

E, K, 
HK, PA

4. Periksa rekonsiliasi bank dan pastikan dilakukan oleh 
karyawan yang independen dari proses penjualan dan 
penerimaan kas. Rekonsiliasi bank direview dan diotorisasi 
oleh pejabat yang berwenang.

K 5. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
penerimaan kas disetorkan ke bank tepat waktu.

E, K 6. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
jurnal penerimaan kas direview, diotorisasi dan dibukukan 
tepat waktu.
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Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh
E, K, PA 7. Periksa penerimaan kas selain dari penjualan untuk 

memastikan telah diakui dengan benar dan lakukan 
investigasi atas transaksi yang tidak lazim pada rekening 
koran bank.

E 8. Pilih secara sample transaksi penerimaan kas dari laporan 
penerimaan kas sepanjang tahun.
 ▪ Cocokkan informasi mengenai pelanggan, tanggal, 

item, jumlah ke:
 ▪ nota pengiriman uang,
 ▪ slip setoran bank,

 ▪ Telusuri jurnal penerimaan kas ke buku besar.
 ▪ Periksa akurasi matematis slip setoran dan jurnal 

penerimaan kas.
K 9. Pilih secara sample nota pengiriman uang sepanjang tahun. 

 ▪ Cocokkan informasi mengenai pelanggan, tanggal, 
item, jumlah ke:
 ▪ laporan penerimaan kas,
 ▪ jurnal penerimaan kas,

 ▪ Telusuri jurnal penerimaan kas ke buku besar.
 ▪ Periksa akurasi matematis laporan penerimaan kas 

dan jurnal penerimaan kas.
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Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A. Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1.  Semua pembelian dicatat dengan lengkap dan benar. X X
2.  Pembelian yang dicatat merupakan kewajiban 

organisasi sektor publik. X X

3.  Semua pembelian telah disajikan dan diungkapkan 
dalam laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, P=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh
E, K, HK 1. Pastikan adanya pemisahaan fungsi yang melakukan 

otorisasi pembelian, pencatatan pembelian, pembayaran 
dan pengelola persediaan. Untuk organisasi sektor publik 
skala kecil mungkin tidak ada pemisahan fungsi tersebut, 
auditor harus melihat adanya kompensasi pengendaliannya.

E, K, HK 2. Review kebijakan pembelian. Pastikan adanya kebijakan 
pembelian (tertulis), tender, benturan kepentingan, otorisasi 
pembelian dll.

E, K, HK 3. Melalui observasi, inspeksi dan tanya jawab, pastikan 
adanya pengendalian terhadap akses ke data yang 
berhubungan dengan pembelian (data pemasok, harga, 
order pembelian, hutang dagang, persediaan dll).

E, K, HK 4. Melalui observasi, inspeksi dan tanya jawab, pastikan 
adanya sistem penomoran atas dokumen pembelian 
seperti order pembelian, penerimaan barang, pembayaran 
dll.

E 5. Melalui observasi, inspeksi dan tanya jawab, pastikan 
bahwa barang hanya bisa dipesan apabila ada order 
pemesanan yang telah diotorisasi.
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Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh
PA 6. Melalui observasi, inspeksi dan tanya jawab, pastikan ada 

bukti bahwa semua barang yang diterima telah diperiksa 
kualitas dan kuantitasnya.

K 7. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
transaksi pembelian (persediaan, hutang dagang) 
dibukukan dalam sistim tepat waktu.

E, K, PA 8. Periksa laporan rekonsiliasi antara barang yang diterima, 
dipesan dan faktur pembelian dari segi kuantitas, harga 
dan jumlah pembelian. Pastikan ada bukti bahwa laporan 
tersebut direview, ditindaklanjuti dan diotorisasi.

PA 9. Pastikan biaya sehubungan dengan pembelian barang 
telah dihitung dan dialokasikan dengan benar.

PA 10. Melalui observasi, inspeksi dan tanya jawab, pastikan 
bahwa potongan pembelian (harga, kuantitas), retur telah 
dihitung dan dicatat dengan benar.

PA 11. Melalui observasi, inspeksi dan tanya jawab, pastikan buku 
besar hutang dagang dicocokkan dengan rincian hutang 
dagang secara rutin (bulanan, mingguan atau harian).

K, PA 12. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan ada 
rekonsiliasi secara rutin antara faktur pembelian dengan 
saldo hutang dagang. Pastikan perbedaannya telah 
ditindaklanjuti.

E 13. Pilih secara sample transaksi pembelian dari buku 
pembelian sepanjang tahun. 
 ▪ Cocokkan informasi pemasok, kuantitas, harga dan 

tanggal ke:
 ▪ order pembelian yang diotorisasi,
 ▪ daftar pemasok yang diotorisasi,
 ▪ bukti penerimaan barang,
 ▪ faktur pembelian/kontrak,

 ▪ Telusuri jurnal pembelian ke buku besar.
 ▪ Periksa akurasi bukti penerimaan barang, faktur 

pembelian/kontrak, laporan pembelian, jurnal 
pembelian.
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Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh
K 14. Pilih secara sample transaksi penerimaan barang 

sepanjang tahun. 
 ▪ Cocokkan informasi pemasok, kuantitas, harga dan 

tanggal ke:
 ▪ faktur pembelian/kontrak
 ▪ laporan penerimaan barang,
 ▪ jurnal pembelian

 ▪ Telusuri jurnal pembelian ke buku besar (hutang 
dagang dan persediaan)

 ▪ Periksa akurasi matematis laporan penerimaan 
barang, faktur pembelian/kontrak, laporan pembelian, 
jurnal pembelian.

15. Periksa ringkasan jurnal pembelian dalam hal:
 ▪ akurasi matematis;
 ▪ pencatatan/posting ke buku besar.
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Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1.  Semua pengeluaran kas telah dicatat dengan benar X X
2.  Semua pengeluaran kas benar merupakan 

pengeluaran organisasi sektor publik X X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, P=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengendalian
Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh
E, K, HK 1. Pastikan adanya pemisahaan fungsi yang melakukan 

pengeluaran kas, pencatatan pengeluaran kas dan 
pemegang hutang dagang.

E, K, PA 2. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan cek 
dibuat dan dibandingkan dengan dokumen pendukungnya, 
direview dan diotorisasi sebelum pembayaran.

E, K, PA 3. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan ada 
pengendalian digunakan untuk melindungi perubahan nilai 
cek sebelum cek tersebut diotorisasi (cek protector).

E, PA 4. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan cek 
dengan nilai tertentu diotorisasi oleh orang ke-dua.

E, K, PA 5. Periksa rekonsiliasi bank dan pastikan dilakukan oleh 
karyawan yang independen dari proses penjualan dan 
penerimaan kas. Rekonsiliasi bank direview dan diotorisasi 
oleh pejabat yang berwenang.

PA 6. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
jurnal pengeluaran kas direview, diotorisasi dan dibukukan 
secara tepat waktu.

E 7. Melalui observasi, inspeksi dan tanya-jawab, pastikan 
rincian hutang dagang telah dihapuskan untuk faktur yang 
telah dibayar.
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Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh
E 8. Pilih secara sample transaksi pengeluaran kas sepanjang 

tahun. 
 ▪ Cocokkan informasi pemasok, item, jumlah dan tanggal 

ke:
 ▪ daftar pemasok yang diotorisasi,
 ▪ faktur pembelian/kontrak,
 ▪ bukti penerimaan barang/jasa,
 ▪ voucher pengeluaran/otorisasi pembayaran,
 ▪ jurnal pengeluaran kas

 ▪ Telusuri jurnal pengeluaran uang sampai ke buku 
besar.

 ▪ Periksa akurasi matematis jurnal pengeluaran kas, 
faktur pembelian, bukti penerimaan barang.

K 9. Pilih secara sample bukti pengeluaran kas sepanjang 
tahun. 
 ▪ Cocokkan informasi pemasok, item, jumlah, tanggal ke:

 ▪ faktur pembelian/kontrak,
 ▪ jurnal pengeluaran kas,

 ▪ Telusuri jurnal pengeluaran kas sampai ke buku besar,
 ▪ Periksa akurasi matematis voucher pengeluaran kas, 

jurnal pengeluaran kas.



285284 285
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1. Semua biaya gaji telah dicatat dan dialokasikan 
dengan benar. X X

2. Biaya gaji yang dicatat merupakan biaya organisasi 
sektor publik X X

3. Biaya gaji disajikan dan diungkapkan dalam laporan 
keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, P=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh

E, K 1. Pastikan adanya pemisahaan fungsi yang mempunyai 
otorisasi, pencatatan dan pembayaran gaji.

E, K 2. Melalui observasi, inspeksi dan tanya jawab, pastikan 
ada pengendalian terhadap akses atas data penggajian 
(karyawan, daftar gaji dll).

E, K 3. Melalui observasi, inspeksi dan tanya jawab, pastikan 
setiap perubahan atas data penggajian telah diotorisasi 
oleh pejabat berwenang.

E, K, PA 4. Melalui observasi, inspeksi dan tanya jawab, pastikan 
organisasi sektor publik menaati peraturan ketenagakerjaan 
yang berlaku.

PA 5. Pastikan terdapat proses validasi dalam proses penggajian. 
Termasuk validasi atas nomor dan nama karyawan, jam 
kerja, departemen, jumlah gaji dan tunjangan, penjumlahan, 
perkalian dll. Periksa laporan penyimpangan (bulanan, 
mingguan) atas hasil validasi dan pastikan telah dilakukan 
koreksi atas kesalahan yang ditemukan.
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Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Pengendalain Ref. KKP Oleh
PA 6. Melalui observasi, inspeksi dan tanya jawab, pastikan 

ada bukti bahwa register gaji (pendahuluan) dicetak untuk 
direview sebelum cek/transfer gaji diproses.

PA 7. Periksa akurasi daftar penggajian dengan membandingkan 
daftar penggajian (karyawan dan gaji) dengan master file 
gaji.

PA 8. Periksa laporan penyimpangan (bulanan, mingguan) 
atas kesalahan yang terdeteksi dalam pencatatan proses 
penggajian. Pastikan kesalahan telah dikoreksi sebelum 
penggajian diproses.

PA 9. Periksa dasar dan perhitungan alokasi biaya penggajian 
ke biaya konversi, biaya penjualan, biaya administrasi dll. 
Pastikan alokasinya sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku.

E, PA 10. Pilih secara sample transaksi pembayaran gaji/upah 
sepanjang tahun.
 ▪ Cocokkan informasi karyawan, jam kerja, tarif, 

tunjangan, jumlah gaji, pajak ke:
 ▪ file karyawan,
 ▪ daftar hadir/clock record yang diotorisasi,
 ▪ daftar gaji/kontrak,
 ▪ slip pembayaran gaji,
 ▪ perhitungan gaji dan pajak yang diotorisasi.

 ▪ Telusuri jurnal penggajian sampai ke buku besar.
 ▪ Periksa akurasi matematis slip pembayaran gaji, 

perhitungan gaji, pajak, jurnal penggajian.
K 11. Pilih secara sample slip pembayaran gaji sepanjang tahun. 

 ▪ Cocokkan informasi karyawan, jam kerja, tarif, 
tujangan, jumlah gaji, pajak ke:
 ▪ jurnal penggajian

 ▪ Telusuri jurnal penggajian sampai ke buku besar.
 ▪ Periksa akurasi matematis slip pembayaran gaji, 

perhitungan gaji dan pajak, jurnal penggajian.



287286 287
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

FORMULIR 16 : PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS SALDO

A. Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1. Kas dan setara kas adalah milik organisasi sektor publik. X
2. Kas dan setara kas merupakan hak organisasi sektor publik dan 

tidak ada pembatasan pemakainnya. X

3. Kas dan setara kas telah dicatat dengan benar. X
4.  Kas dan setara kas telah dinilai sesuai jumlah yang bisa diperoleh 

kembali (realizable value). X

5. Kas dan setara kas telah disajikan dan diungkapkan dengan 
benar dalam laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, P=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B. Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PP 1. Dapatkan daftar kas dan setara kas. 

 ▪ Cocokkan saldonya dengan buku besar.
 ▪ Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah 

diaudit,
 ▪ Periksa akun yang tidak lazim (misalnya bersaldo 

kredit, tidak ada mutasi, bank yang sudah tidak 
beroperasi) dan perubahan yang signifikan dengan 
tahun sebelumnya.



289288 289
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

E 2. Pertimbangkan untuk melakukan kas opname (cash count) 
atau observasi kas opname yang dilakukan klien jika saldo 
kas material.
 ▪ Pastikan lokasi, pemegang kas dan jumlah kas yang 

akan dilakukan kas opname (termasuk cek mundur, 
bon sementara dll yang termasuk akun kas).

 ▪ Lakukan atau observasi perhitungan semua saldo kas 
di hadapan pemegang kas.

 ▪ Selama observasi, pastikan prosedur kas opname 
telah diikuti.

 ▪ Pastikan voucher kas kecil (petty cash vouchers), bon 
sementara, cek mundur yang termasuk dalam saldo 
kas pada tanggal perhitungan telah direalisasikan pada 
periode berikutnya.

 ▪ Apabila auditor tidak melakukan kas opname atau 
observasi kas opname, periksa hasil kas opname pada 
akhir tanggal tutup buku. Pastikan perbedaan yang 
material, jika ada, telah dibukukan pada periode yang 
benar.

E 3. Konfirmasi saldo kas dan setara kas:
 ▪ Minta daftar semua rekening koran semua bank 

(termasuk yang ditutup di tahun berjalan).
 ▪ Kirim surat konfirmasi atas semua saldo kas dan setara 

kas.
 ▪ Cocokkan hasil konfirmasi dengan saldo di buku besar.
 ▪ Minta manajemen untuk melakukan rekonsiliasi jika 

ada perbedaan dengan jawaban konfirmasi.
 ▪ Kirim konfirmasi kedua untuk yang belum terjawab
 ▪ Minta manajemen untuk menindaklanjuti konfirmasi 

yang belum diterima.
 ▪ Periksa jawaban konfirmasi atas informasi yang 

belum dicatat atau perlu diungkapkan dalam laporan 
keuangan.



289288 289
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
HK, PP 4. Berdasarkan jawaban konfirmasi, review perjanjian 

pinjaman, review korespondensi dengan bank, dan periksa 
apakah ada kas dan setara kas yang dijaminkan, dibatasi 
penggunaannya atau dibekukan.

E, K 5. Periksa bank rekonsiliasi:
 ▪ Cocokkan saldonya ke buku besar dan rekening bank 

(bank statement).
 ▪ Uji akurasi matematis bank rekonsiliasi.
 ▪ Periksa deposit in-transit  ke buku kas dan rekening 

bank pada periode berikutnya.
 ▪ Periksa outstanding cheques ke buku kas dan rekening 

bank periode berikutnya. Untuk cek-cek yang masih 
beredar (outstanding) sampai tanggal review, pastikan 
kebenaran penyajiannya. Pastikan tidak ada cek 
dengan nomor lebih kecil daripada nomor terakhir pada 
rekonsiliasi bank yang tercantum pada rekening koran 
periode berikutnya.

 ▪ Investigasi keabsahan cek yang beredar (outstanding) 
terlalu lama (misalnya lebih dari 6 bulan).

 ▪ Periksa dan investigasi kalau ada unsur-unsur 
rekonsiliasi bank yang tidak lazim.

E, K 6. Periksa penerimaan dan pengeluaran kas, transfer antar 
rekening, transfer antar organisasi sektor publik afiliasi, 
transfer yang tidak lazim [5 hari] sebelum dan [5 hari] 
sesudah tanggal tutup buku.

7. Periksa transfer antar rekening, antar organisasi sektor 
publik dalam grup untuk memastikan dibukukan pada 
periode yang benar.

PP 8. Uji akurasi perhitungan pendapatan bunga (bila material).
PP 9. Periksa kecukupan penyajian dan pengungkapan kas dan 

setara kas di laporan keuangan.
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Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A. Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1.  Semua piutang usaha adalah sah dan hak organisasi sektor 
publik X X

2.  Semua piutang usaha telah dicatat dengan benar. X
3.  Semua piutang usaha telah dinilai sesuai jumlah yang bisa 

diperoleh kembali (realizable value). X

4.  Semua piutang usaha telah disajikan dan diungkapkan dengan 
benar dalam laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, H/K=Hak dan Kewajiban, P=Penilaian dan Alokasi, P/P=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PP 1. Dapatkan daftar piutang

 ▪ Cocokkan saldonya dengan buku besar piutang.
 ▪ Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit,
 ▪ Periksa akun yang tidak biasa (misalnya bersaldo kredit, 

tidak ada mutasi, dan dengan pihak terkait).
E, K 2. Bandingkan saldo piutang usaha, penyisihan piutang ragu-

ragu, penghapusan piutang, rasio turn-over (% terhadap 
penjualan), retur, diskon tahun berjalan dengan tahun 
sebelumnya. Dapatkan penjelasan dari manajemen atas 
perbandingan yang signifikan.

PA 3. Dapatkan daftar umur piutang. Uji akurasi daftar umur piutang 
dengan membandingkan penggolongan umur piutang pada 
daftar umur piutang dengan tanggal jatuh temponya.



291290 291
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E 4. Konfirmasi saldo piutang:

 ▪ Dapatkan rincian piutang yang menunjukkan nama 
pelanggan, alamat dan jumlah piutang.

 ▪ Periksa akurasi matematis rincian piutang.
 ▪ Cocokkan rincian piutang tersebut dengan buku 

pendukung piutang (sub-ledger).
 ▪ Pilih sample pelanggan yang dikirim surat konfirmasi.
 ▪ Kirim surat konfirmasi yang telah ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang.
Pada saat konfirmasi diterima
 ▪ Minta manajemen untuk membuat rekonsiliasi apabila 

ada perbedaan dengan jawaban konfirmasi.
 ▪ Periksa alasan-alasan perbedaan dari jawaban konfirmasi. 

Uji perbedaan yang material untuk memastikan alasannya 
benar.

Kirim konfirmasi kedua untuk konfirmasi yang belum dijawab.
Lakukan prosedur alternatif untuk konfirmasi yang tidak 
dijawab, misalnya memeriksa penerimaan sesudah tanggal 
neraca, memeriksa bukti penerimaan barang dll.
Buat ringkasan hasil konfirmasi.

E 5. Prosedur apabila konfirmasi dilakukan sebelum tanggal 
neraca: 
 ▪ Lakukan prosedur konfirmasi seperti di atas
 ▪ Lakukan investigasi terhadap transaksi tidak lazim/normal 

sampai tanggal neraca.
 ▪ Lakukan investigasi terhadap transaksi penghapusan 

piutang dan pastikan sudah diotorisasi.
 ▪ Periksa rekonsiliasi antara rincian saldo piutang dan buku 

pembantu (sub-ledger) piutang usaha;
 ▪ Periksa analisa umur piutang dan pastikan akun-akun 

yang jatuh tempo pada saat konfirmasi sudah dicatat 
dengan benar.

 ▪ Pertimbangkan untuk melakukan konfirmasi kembali atas 
piutang yang sudah jatuh tempo pada tanggal neraca.

 ▪ Lakukan investigasi terhadap piutang bersaldo kredit 
pada tanggal neraca.



293292 293
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
PA 6. Evaluasi kecukupan penyisihan piutang ragu-ragu

• Evaluasi kebijakan dan proses penentuan penyisihan 
piutang ragu-ragu.

• Berdasarkan daftar umur piutang (yang sudah 
diuji), periksa akun yang melebihi batas periode 
pembayaran. Minta penjelasan manajemen (manajer 
kredit, bagian penagihan dll) alasannya.

• Periksa penerimaan setelah tanggal neraca atas akun 
tersebut.

• Uji kecukupan penyisihan piutang ragu-ragu.
Periksa penghapusan piutang pada tahun berjalan dan 
pastikan kebenaran alasannya dan telah diotorisasi oleh 
pejabat yang berwenang.

PA, PP 7. Apabila piutang mengandung unsur pendapatan yang 
ditangguhkan (unearned income) pastikan kebenaran 
perlakuannya.

E, K 8. Uji pisah batas (cut-off):
 ▪ Uji bukti pengiriman barang [5-10] hari sebelum dan 

sesudah tanggal neraca (penutupan buku).
 ▪ Pastikan barang yang dikirim sebelum tanggal neraca 

sudah dicatat sebagai piutang usaha dan penjualan.
 ▪ Sebaliknya, pastikan pengiriman barang sesudah 

tanggal neraca tidak dibukukan sebagai piutang usaha 
dan penjualan.

E 9. Periksa pengiriman barang yang tidak lazim (jumlahnya, 
pelanggan baru, pihak terkait dll) di bulan terakhir 
penutupan buku. Minta penjelasan manajemen dan 
lakukan investigasi untuk memastikan keabsahaannya.

E 10. Periksa debit memo, reversing jurnal, dan retur yang 
terjadi sesudah tanggal neraca untuk memastikan 
validitasnya.

PP 11. Melalui review atas perjanjian kredit, hasil kofirmasi 
pinjaman, dan tanya-jawab dengan manajemen, periksa 
apakah ada piutang usaha yang dijaminkan atau dijual 
(factoring). Kalau ada harus diungkapkan dengan benar.



293292 293
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
K 12. Periksa wesel tagih (notes receivable).

 ▪ Cocokkan saldonya ke buku besar,
 ▪ Pastikan syarat-syaratnya sesuai dengan dokumen 

pendukungnya,
 ▪ Lakukan review terhadap akun yang jatuh tempo untuk 

memastikan realisasinya. 
 ▪ Pastikan akrual bunga sudah dihitung dengan benar.

PP 13. Periksa pelanggan utama apakah ada konsentrasi resiko 
kredit yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

PP 14. Periksa kecukupan penyajian dan pengungkapan piutang 
usaha dalam laporan keuangan.



295294 295
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A. Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

Persediaan adalah milik organisasi sektor publik. X
1. Persediaan merupakan hak organisasi sektor publik dan tidak 

ada pembatasan pemakaiannya. X

2. Persediaan yang menjadi milik organisasi sektor publik telah 
dicatat dengan benar. X

3. Persediaan telah dinilai sesuai jumlah yang bisa diperoleh 
kembali (realizable value). X

4. Persediaan telah disajikan dan diungkapkan dengan benar 
dalam laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, PA=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)



295294 295
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

B. Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PA 1. Prosedur verifikasi fisik persediaan

 ▪ Lengkapi ceklist prosedur pemeriksaan fisik persediaan 
(stock opname)

 ▪ Uji akurasi matematis daftar persediaan hasil stock 
opname

 ▪ Cocokkan (secara sample) daftar persediaan tersebut 
dengan dokumen stock opname.

 ▪ Periksa dokumen-dokumen pengiriman dan penerimaan 
menjelang dan sesudah tanggal neraca untuk memastikan 
mutasi persediaan sudah dicatat pada periode yang benar.

 ▪ Minta penjelasan dari manajemen dan investigasi 
perbedaan material antara hasil stock opname dengan 
buku besar.

 ▪ Pastikan buku besar persediaan telah disesuaikan dengan 
hasil stock opname.

 ▪ Dokumentasikan temuan-temuan dari hasil observasi 
stock opname.

[Pertimbangkan untuk menggunakan tenaga ahli apabila 
verifikasi fisik memerlukan estimasi, penghitungan yang 
rumit dimana auditor mungkin tidak kompeten untuk 
melakukannya.]

E, K, PA 2. Jika stock opname dilakukan sebelum tanggal neraca:
 ▪ Lakukan prosedur analitis atas pergerakan persediaan 

(kuantitas dan nilai) sampai tanggal neraca dan lakukan 
investigasi atas pergerakan yang tidak normal.

 ▪ Periksa dan investigasi jurnal yang material dan tidak 
normal selama periode sampai tanggal neraca.

E, K, PP 3. Dapatkan daftar akun persediaan sesuai dengan 
penggolongan-nya.
 ▪ Cocokkan saldonya dengan buku besar.
 ▪ Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit,
 ▪ Periksa akun yang tidak lazim.



297296 297
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K 4. Bandingkan saldo persediaan, penyisihan persediaan usang, 

penghapusan persediaan, rasio turn-over, dan margin kotor. 
Minta penjelasan manajemen atas perbandingan yang 
signifikan dan tidak lazim.

PA 5. Uji konsistensi penggunaan metode penilaian persediaan 
dengan tahun sebelumnya (misalnya masuk pertama keluar 
pertama/ FIFO). Pengujian bisa dilakukan dengan memeriksa 
dan melakukan perhitungan kembali (secara sample) pada 
sistem pencatatan persediaan (perpectual record).

PA 6. Uji penilaian nilai persediaan untuk semua golongan 
persediaan (bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi).
 ▪ Bahan baku – cocokkan (secara sample) harga persediaan 

bahan baku dengan faktur pembelian termasuk biaya-
biaya perolehan persediaan.

 ▪ Bahan setengah jadi – uji penilaian berdasarkan tahap 
penyelesaiannya setelah mempertimbangkan biaya 
pemakaian bahan baku, upah dan penyerapan biaya 
overhead pabrik.

 ▪ Barang jadi – uji biaya persediaan termasuk bahan baku, 
upah dan overhead pabrik.

Untuk organisasi sektor publik yang menggunakan biaya 
standar (standard costing).

 ▪ Bandingkan (secara sample) biaya standar dengan biaya 
aktualnya (bahan baku, upah, overhead pabrik dll) untuk 
memastikan biaya standar telah dimutakhirkan untuk 
mendekati biaya aktual. 

 ▪ Uji analisa variance untuk memastikan perbedaan biaya 
standar dan aktualnya telah dialokasikan dengan benar 
ke persediaan dan harga pokok penjualan 

Untuk organisasi sektor publik yang produksinya tidak normal 
(ada pemogokan, gangguan bencana alam, kerusakan 
mesin dll) perlu diuji untuk memastikan biaya yang terjadi 
akibat ketidaknormalan produksi tidak termasuk sebagai 
biaya persediaan melainkan sebagai biaya periodik.



297296 297
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
PA 7. Uji penilaian persediaan dengan membandingkan (secara 

sample) nilai persediaan/product line dengan nilai realisasi 
bersih (net realizable value). Indikasi kemungkinan adanya 
biaya persediaan yang melebihi nilai yang bisa diperoleh 
kembali:
 ▪ Margin kotor kecil atau bahkan negatif.
 ▪ Adanya persediaan usang 
 ▪ Perubahan permintaan konsumen
 ▪ Diskon yang akan diberikan di masa mendatang
 ▪ Dll

Uji kecukupan penyisihan atas nilai persediaan yang tidak 
bisa diperoleh kembali.
Untuk penghapusan persediaan di tahun berjalan, periksa 
persetujuan dan berita acara penghapusan persediaan.

E 8. Konfirmasi persediaan yang disimpan di pihak ketiga. 
Pertimbangkan untuk melakukan observasi stock opname 
(apabila material). Review kelayakan pengakuan penjualan 
atas persediaan tersebut.

PA 9. Untuk tujuan konsolidasi atau pencatatan investasi dengan 
metode ekuitas, pastikan laba-rugi yang belum direalisasi 
(unrealized gain or loss) dari transaksi dengan anak 
organisasi sektor publik yang dikonsolidasi atau dengan 
organisasi sektor publik asosiasi yang investasinya dicatat 
dengan metode ekuitas telah dieliminasi.

PP 10. Berdasarkan tanya jawab dengan manajemen, hasil 
konfirmasi pinjaman, dan review perjanjian pinjaman, 
periksa kalau ada persediaan yang dijaminkan, kecukupan 
asuransi dll.

PP 11. Pastikan kecukupan penyajian dan pengungkapan akun 
persediaan pada laporan keuangan.
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Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1.  Aktiva lancar lain-lain adalah milik organisasi sektor publik. X
2. Aktiva lancar lain-lain merupakan hak organisasi sektor publik 

dan tidak ada pembatasan pemakaiannya. X

3.  Aktiva lancar lain-lain yang menjadi milik organisasi sektor publik 
telah dicatat dengan benar. X

4. Aktiva lancar lain-lain telah dinilai sesuai jumlah yang bisa 
diperoleh kembali (realizable value). X

5. Aktiva lancar lain-lain telah disajikan dan diungkapkan dengan 
benar dalam laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, PA=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PP 1. Dapatkan daftar aktiva lancar lain-lain.

 ▪ Cocokkan saldonya dengan buku besar.
 ▪ Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit.
 ▪ Dapatkan penjelasan dari manajemen atas perubahan 

yang signifikan di tahun berjalan.
E, K, PA 2. Piutang dari karyawan (termasuk direksi)

 ▪ Periksa dokumen pendukung dan pastikan bahwa 
peminjam masih menjadi karyawan.

 ▪ Dapatkan konfirmasi untuk saldo yang material
 ▪ Periksa realisasinya.
 ▪ Periksa apakah ada potensi benturan kepentingan yang 

harus diungkapkan dalam laporan keuangan.



299298 299
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PA 3. Uang muka

 ▪ Periksa dokumen pendukung.
 ▪ Dapatkan konfirmasi untuk jumlah yang material.
 ▪ Periksa realisasinya untuk memastikan tidak ada uang 

muka yang seharusnya sudah menjadi beban pada 
tanggal neraca.

E, K, PA 4. Deposit yang bisa diperoleh kembali (refundable deposits)
 ▪ Periksa dokumen pendukungnya.
 ▪ Dapatkan konfirmasi.
 ▪ Periksa realisasinya.

E, K, PA 5. Beban dibayar di muka
 ▪ Periksa dokumen pendukungnya.
 ▪ Periksa kebenaran alokasi yang menjadi beban di tahun 

berjalan.
E, K, PA 6. Lain-lain

 ▪ Periksa dokumen pendukungnya
 ▪ Dapatkan konfirmasi untuk jumlah yang material
 ▪ Periksa realisasinya.

PP 7. Periksa kecukupan penyajian dan pengungkapan di laporan 
keuangan.



301300 301
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1. Semua investasi yang dicatat di neraca adalah milik dan hak 
organisasi sektor publik. X X

2.  Semua investasi telah dicatat dengan lengkap dan benar. X X
3. Investasi telah disajikan dan diungkapkan dengan benar dalam 

laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, PA=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PP 1. Dapatkan daftar investasi.

 ▪ Cocokkan saldonya dengan buku besar,
 ▪ Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit.
 ▪ Bandingkan saldonya dengan tahun sebelumnya,
 ▪ Dapatkan penjelasan dari manajemen atas perubahan 

yang signifikan dan tidak lazim.
E, K, HK 2. Periksa kepemilikan investasi dengan melihat sertifikat 

kepemilikan investasi atau dapatkan konfirmasi dari investee, 
agen sekutiras, atau independent custodian.

E, K, PA 3. Periksa pembelian investasi tahun berjalan ke dokumen 
pendukungnya. Pastikan transaksinya telah dicatat sesuai 
dengan standar akuntansi yang berlaku.

E, K, PA 4. Periksa transaksi penjualan investasi ke dokumen 
pendukungnya. Pastikan transaksinya telah dicatat sesuai 
dengan standar akuntansi yang berlaku dan konsekuensi 
pajaknya (jika ada) telah diperhitungkan.

PA 5. Pastikan penilaian investasi telah dilakukan sesuai dengan 
klasifikasinya (held to maturity, trading,dan available for sale). 



301300 301
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
PA 6. Periksa apabila ada indikasi investasi turun nilainya dan 

pastikan penilaian investasi berdasarkan nilai yang bisa 
diperoleh kembali (realizable value).

HK 7. Berdasarkan konfirmasi, review perjanjian pinjaman, 
dan review notulen rapat, pastikan pengungkapan yang 
memadai apabila terdapat investasi yang dijaminkan.

PP 8. Periksa klasifikasi investasi (held to maturity, trading, dan 
available for sale). Jika perlu dapatkan surat representasi 
dari manajemen atas klasifikasinya.

PA 9. Periksa kejadian setelah tanggal neraca. Pastikan perlakuan 
akuntansnyai apabila ada kejadian atau peristiwa yang 
mempengaruhi nilai tercatat investasi pada tanggal neraca.

PP 10. Periksa kecukupan penyajian dan pengungkapan investasi 
di laporan keuangan.



303302 303
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1.  Aktiva tetap milik organisasi sektor publik ada secara fisik. X
2. Aktiva tetap merupakan hak organisasi sektor publik dan tidak 

ada pembatasan pemakaiannya. X

3. Aktiva tetap yang menjadi milik organisasi sektor publik telah 
dicatat dengan benar. X

4. Aktiva tetap telah dinilai sesuai jumlah yang bisa diperoleh 
kembali (realizable value). X

5. Aktiva tetap telah disajikan dan diungkapkan dengan benar 
dalam laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, PA=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PP 1. Dapatkan daftar aktiva tetap (termasuk aktiva sewa beli), 

akumulasi penyusutan, penyisihan penurunan nilai aktiva 
dan mutasinya dari tahun sebelumnya.
 ▪ Cocokkan saldonya dengan dengan daftar aktiva tetap 

(fixed asset register) dan buku besar
 ▪ Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit.
 ▪ Cocokkan mutasi akumulasi penyusutan dengan biaya 

penyusutan.
E 2. Pertimbangkan untuk melakukan atau observasi atas 

verifikasi keberadaan aktiva tetap (fixed assset taking).
E 3. Pertimbangkan untuk melakukan konfirmasi atas aktiva 

tetap di bawah pengendalian pihak ketiga.



303302 303
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, PA 4.    Uji penambahan aktiva tetap tahun berjalan.

 ▪ Bandingkan biaya yang dikapitalisasi dengan faktur 
pembelian atau kontrak.

 ▪ Pastikan biaya-biaya lain (selain harga pembelian 
aktiva tetap) yang dikapitalisasi memang bisa 
dikapitalisasi menurut standar akuntansi yang 
berlaku.

 ▪ Periksa bukti kepemilikan (tanah, gedung, kendaraan 
dll)

E, PA 5. Uji kapitalisasi biaya-biaya lain (soft cost) seperti biaya 
bunga, selisih kurs, overhead dll sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku.

E, PA 6. Uji pemberhentian aktiva tetap (disposal).
 ▪ Pastikan ada persetujuan/berita acara,
 ▪ Periksa kebenaran perhitungan laba-rugi penghentian 

aktiva.
 ▪ Periksa pengaruh pajak yang mungkin timbul atas 

pemberhentian aktiva tetap tersebut.
PP 7. Untuk aktiva tetap sewa guna usaha, pastikan telah 

disajikan dan diungkapkan dengan benar.
PA 8. Apabila ada indikasi aktiva turun nilainya, dapatkan 

analisa discounted cash flows atau harga jual (PSAK 48). 
Apabila discounted cash flows atau harga jual (mana yang 
lebih tinggi) kurang dari nilai buku aktiva, maka aktiva 
harus diturunkan nilainya.

PA 9. Review kebijakan depresiasi untuk memastikan:
 ▪ Saat dimulainya penyusutan
 ▪ Kelayakan penentuan umur atau sisa umur aktiva 

tetap.
PA 10. Uji akurasi perhitungan penyusutan aktiva tetap. 

Pengujian bisa dilakukan dengan prosedur analitis atau 
uji rinci tergantung tingkat kompleksitas perhitungannya.



305304 305
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
PA 11. Untuk aktiva yang mengalami reparasi besar (overhaul), 

evaluasi kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi biaya 
overhaul.

PP 12. Berdasarkan tanya jawab dengan manajemen, hasil 
konfirmasi pinjaman, review perjanjian pinjaman, periksa 
apakah ada aktiva tetap yang dijaminkan dan kecukupan 
asuransi.

PP 13. Pastikan kecukupan penyajian dan pengungkapan aktiva 
tetap dalam laporan keuangan.



305304 305
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1.  Aktiva tidak berwujud adalah milik organisasi sektor publik. X
2. Aktiva tidak berwujud merupakan hak organisasi sektor publik 

dan tidak ada pembatasan pemakainnya. X

3.  Aktiva tidak berwujud yang menjadi milik organisasi sektor publik 
telah dicatat dengan benar. X

4. Aktiva tidak berwujud telah dinilai sesuai jumlah yang bisa 
diperoleh kembali (realizable value). X

5. Aktiva tidak berwujud telah disajikan dan diungkapkan dengan 
benar dalam laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, PA=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PA 1. Dapatkan daftar aktiva tidak berwujud.

 ▪ Cocokkan saldonya dengan buku besar,
 ▪ Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit
 ▪ Minta penjelasan manajemen atas perubahan yang 

signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
PA, PP 2. Periksa konsistensi penerapan kebijakan akuntansinya 

dalam hal perolehan, penjualan dan amortisasinya.
E, K, PA 3. Periksa dokumen pendukung untuk transaksi penambahan 

dan pengurangan di tahun berjalan.
PA 4. Periksa kebenaran perhitungan amortisasi tahun berjalan.
PA 5. Uji penilaian aktiva tidak berwujud sesuai dengan jumlah 

yang bisa diperoleh kembali (realizable value) dengan 
melihat faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya 
nilai ekonomisnya (perubahan teknologi, peraturan/undang-
undang, perubahan permintaan konsumen, dll).



307306 307
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
PP 6. Periksa kecukupan penyajian dan pengungkapan aktiva 

tidak berwujud di laporan keuangan.



307306 307
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1.  Utang usaha merupakan kewajiban organisasi sektor publik atas 
barang dan jasa yang diterima X X

2.  Utang usaha telah dicatat dengan lengkap dan benar X X
3. Utang usaha telah disajikan dan diungkapkan dengan benar 

dalam laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, PA=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Audit
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh

E, K, PP 1. Dapatkan rincian saldo utang usaha.
 ▪ Bandingkan saldonya dengan daftar utang dan buku besar
 ▪ Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit.
 ▪ Investigasi akun yang tidak lazim, saldo debit, lama tidak 

terbayar, dan sengketa
E, K 2. Konfirmasi saldo utang:

 ▪ Dapatkan rincian semua utang yang menunjukkan nama 
pemasok, alamat dan jumlah utang.

 ▪ Cocokkan rincian utang tersebut dengan buku pendukung 
utang  (sub-ledger).

 ▪ Periksa rekonsiliasi antara saldo utang usaha dan 
pernyataan dari pemasok (supplier statement),

 ▪ Pilih sample pemasok yang akan dikirimi surat konfirmasi. 
Konfirmasi juga harus dikirim atas utang usaha yang 
sekarang saldonya nihil, negatif atau tidak ada mutasi.

 ▪ Kirim surat konfirmasi yang telah ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang.

 ▪ Pada saat konfirmasi diterima:
 ▪ Minta manajemen untuk membuat rekonsiliasi apabila 

ada perbedaan dengan jawaban konfirmasi.



309308 309
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
 ▪ Periksa alasan-alasan perbedaan dari jawaban konfirmasi. 

Uji perbedaan yang material untuk memastikan alasannya 
benar.

 ▪ Kirim konfirmasi kedua untuk konfirmasi yang belum 
dijawab.

 ▪ Lakukan prosedur alternatif untuk konfirmasi yang tidak 
dijawab (memeriksa pembayaran sesudah tanggal neraca, 
memeriksa bukti penerimaan barang, faktur pembelian dll)

Buat ringkasan hasil konfirmasi.
E, K 3. Periksa penerimaan barang/jasa [5-10] hari sebelum dan 

sesudah tanggal tutup buku untuk memastikan sudah dicatat 
pada periode yang benar (cut-off).

K 4. Dapatkan daftar akrual pada tanggal tutup buku. Periksa 
bukti pembayaran, faktur-faktur, bukti penerimaan barang 
yang belum diproses sesudah tanggal neraca.
 ▪ Pastikan utang telah dicatat untuk dokumen yang 

berhubungan dengan barang/jasa yang diterima di tahun 
buku.

K 5. Periksa hasil konfirmasi bank, pinjaman, penasihat hukum, 
pemasok dan pihak ketiga lainnya untuk memastikan biaya 
yang berhubungan dengan tahun buku sudah dicatat.

K 6. Investigasi jurnal pengeluaran yang material dan tidak lazim 
menjelang dan sesudah tutup buku untuk memastikan 
keabsahannya.

PP 7. Pastikan kecukupan penyajian dan pengungkapan utang 
usaha di laporan keuangan.



309308 309
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1.  Akrual merupakan kewajiban atas barang/jasa yang diterima 
dan pendapatan ditangguhkan benar akan menjadi pendapatan 
di masa mendatang.

X X

2.  Akrual yang timbul dan pendapatan yang ditangguhkan telah 
dicatat dengan lengkap dan benar. X X

3.  Utang usaha dan pendapatan yang ditangguhkan telah 
disajikan dan diungkapkan dengan benar dalam laporan 
keuangan.

X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, PA=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B. Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PP 1. Dapatkan daftar akrual dan pendapatan ditangguhkan.

 ▪ Cocokkan saldonya dengan buku besar.
 ▪ Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit.

E, K 2. Bandingkan saldonya dengan tahun sebelumnya. Dapatkan 
penjelasan dari manajemen atas perbedaan yang signifikan 
atau yang tidak lazim.

E, K 3. Evaluasi kebijakan dan proses perhitungan akrual dan 
pendapatan ditangguhkan.

K 4. Periksa pembayaran, faktur-faktur yang belum diproses 
sesudah tanggal neraca (bisa dilakukan di seksi Utang 
Usaha).
 ▪ Pastikan akrual sudah diakui dan dicatat untuk item yang 

berhubungan dengan barang/jasa yang diterima di tahun 
buku.



311310 311
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E 5. Pastikan akrual yang signifikan sudah didukung oleh bukti 

yang memadai (order pembelian, laporan penyelesaian 
pekerjaan, penerimaan barang/jasa dll)

K 6. Berdasarkan review kontrak, perjanjian pinjamn, jawaban 
konfirmasi, agenda pertemuan, undang-undang dan 
peraturan, pastikan akrual sudah diakui dan dicatat.

PA 7. Periksa amortisasi pendapatan yang ditangguhkan. Pastikan 
dasar dan perhitungannya benar menunjukkan pendapatan 
yang harus diakui di masa mendatang.

PP 8. Pastikan kecukupan penyajian dan pengungkapan akrual 
dan pendapatan ditangguhkan di laporan keuangan.



311310 311
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1.  Pinjaman yang dicatat di neraca merupakan kewajiban organisasi 
sektor publik. X X

2.  Semua pinjaman dan utang bunga telah dicatat dengan lengkap 
dan benar. X X

3. Pinjaman dan utang bunga telah disajikan dan diungkapkan 
dengan benar dalam laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, PA=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PP 1. Dapatkan daftar pinjaman, hutang promes, hutang bunga dll

 ▪ Cocokkan saldonya dengan buku besar,
 ▪ Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit.
 ▪ Bandingkan saldonya dengan tahun sebelumnya, dan 

dapatkan penjelasan atas perbedaan yang signifikan dan 
tidak lazim.

E, K, HK 2. Review perjanjian pinjaman untuk memastikan jangka waktu, 
syarat pinjaman, tingkat bunga, agunan, batasan dll



313312 313
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, HK 3. Konfirmasi pinjaman:

 ▪ Dapatkan semua daftar pinjaman termasuk pinjaman 
yang sudah dilunasi di tahun berjalan, nama kreditur dan 
alamat

 ▪ Cocokkan saldonya dengan buku besar;
 ▪ Informasi yang perlu dikonfirmasi termasuk: saldo 

pinjaman, jangka waktu, syarat, tingkat bunga, bunga 
yang terhutang, agunan, pembatasan dll.

 ▪ Kirimkan surat konfirmasi yang sudah diotorisasi ke 
semua kreditur (termasuk yang dilunasi tahun berjalan)

 ▪ Minta manajemen untuk melakukan rekonsiliasi apabila 
ada perbedaan jawaban konfirmasi dengan saldo yang 
tercatat.

 ▪ Kirimkan konfirmasi kedua untuk atas konfirmasi yang 
belum terjawab.

K, PP 4. Periksa akurasi perhitungan bunga tahun berjalan dengan 
prosedur analitis.

K, PA 5. Periksa beban bunga, provisi, fees, denda dll yang terhutang 
sampai tanggal neraca dan pastikan telah diakui dan dicatat.

K 6. Periksa apabila ada biaya pinjaman (debt issuance cost) 
yang dikapitalisasi sebagai bagian dari aktiva
 ▪ Pastikan bahwa aktiva memang dibiayai oleh pinjaman 

tersebut
 ▪ Kapitalisasi dan amortisasinya sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku.
PP 7. Periksa bukti-bukti pelunasan kembali pokok pinjaman 

beserta bunganya.
PP 8. Berdasarkan jawaban konfirmasi, review notulen rapat, 

review korespondensi dengan kreditur, dan tanya jawab 
dengan manajemen, pastikan adanya agunan dan terjadinya 
pelanggaran terhadap syarat-syarat pinjaman (default)

PP 9. Review klasifikasi pinjaman jangka panjang, jangka pendek, 
bagian yang jatuh tempo (current).



313312 313
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
PA 10. Apabila terjadi restrukturisasi hutang bermasalah (troubled 

debt restructuring). Pastikan kebenaran perlakuan 
akuntansinya atas perubahan-perubahan terhadap syarat 
perjanjian.
 ▪ Efektif berlakukan restrukturisasi
 ▪ Amortisasi biaya perolehan pinjaman (debt issuance 

cost)
 ▪ Laba-rugi restrukturisasi

K 11. Apabila organisasi sektor publik memperoleh pinjaman 
dengan syarat yang tidak lazim (tanpa bunga, set-off 
agreement), pastikan kemungkinan pengaruh pajak (bila 
ada) sudah diperhitungkan.

PP 12. Pastikan kecukupan penyajian dan pengungkapan 
pinjaman di laporan keuangan.



315314 315
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1. Utang/piutang pajak termasuk pajak ditangguhkan yang dicatat 
di neraca merupakan kewajiban dan hak organisasi sektor 
publik.

X X

2. Semua utang/piutang pajak termasuk pajak ditangguhkan telah 
dicatat dengan lengkap dan benar. X X

3. Utang/piutang pajak termasuk pajak ditangguhkan telah 
disajikan dan diungkapkan dengan benar dalam laporan 
keuangan.

X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, PA=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PP 1. Dapatkan daftar hutang/piutang pajak termasuk pajak 

ditangguhkan.
 ▪ Cocokkan saldonya dengan buku besar.
 ▪ Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit.
 ▪ Dapatkan penjelasan atas perbedaan yang signifikan dan 

tidak lazim.
E, K, PA 2. Periksa perhitungan pajak penghasilan tahun berjalan.

 ▪ Pastikan rekonsiliasi antara laba/rugi akuntansi dan laba/
rugi kena pajak telah dihitung dengan benar.

 ▪ Konsultasikan dengan divisi pajak atau konsultan pajak 
klien (bila perlu).

PA 3. Periksa perhitungan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK 
46. Apabila ada aktiva pajak tangguhan yang diakui pastikan 
ini bisa direalisasi.

PA 4. Periksa rugi pajak untuk memastikan masih bisa 
dimanfaatkan.



315314 315
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
PA 5. Apabila klien menggunakan pembukuan/pelaporan selain 

Rupiah, pastikan pengaruh konversi mata uang (bila ada) 
telah diperhitungkan.

K 6. Pastikan pembayaran pajak (angsuran bulanan, denda,dll) 
telah dilakukan tepat waktu.

K, PA 7. Pastikan bahwa potensi kewajiban pajak akibat pemeriksaan 
oleh kantor pajak, perlakuan pajak yang tidak jelas, kelalaian 
yang tidak disengaja telah diperhitungkan.

K 8. Review perhitungan pajak final tahun-tahun sebelumnya 
untuk memas-tikan kewajiban pajak yang mungkin timbul 
telah diperhitungkan.

PP 9. Pastikan kecukupan penyajian dan pengungkapan pajak 
penghasilan di laporan keuangan.
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Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1. Semua bagian ekuitas merupakan hak pemegang saham 
dan berasal dari transaksi ekuitas. Saham telah diotorisasi, 
dikeluarkan dan disetor.

X X

2.   Semua ekuitas telah dicatat dengan lengkap dan benar. X X
3.  Ekuitas telah disajikan dan diungkapkan dengan benar dalam 

laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, PA=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PP 1. Dapatkan daftar ekuitas.

 ▪ Cocokkan saldonya dengan buku besar,
 ▪ Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit.
 ▪ Bandingkan saldonya dengan tahun sebelumnya
 ▪ Dapatkan penjelasan dari manajemen atas perubahan 

yang signifikan dan tidak lazim.
E, K, PA 2. Periksa dokumen yang mendukung transaksi perubahan 

ekuitas tahun berjalan (akta, notulen keputusan rapat, 
keputusan lembaga pemerintah dll).

E, K 3. Periksa keberadaan surat saham. Apabila surat saham 
dikelola oleh pihak ketiga (registar, atau agent), dapatkan 
konfirmasinya.

E, K, PA 4. Konfirmasi kepemilikan saham ke pemegang saham.
E, HK, 

PP
5. Periksa otorisasi pembayaran dividen (kas atau dividen 

saham) ke dokumen pendukungnya. Periksa apakah ada 
pembatasan terhadap pembayaran dividen (covenant), dan 
pengaruh pajaknya.



317316 317
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
PP, PD 6. Apabila ada saham yang dibayar melalui konversi pinjaman, 

pastikan kebenaran perlakuan akuntansinya. 
PA, PP 7. Pastikan apakah ada transaksi ekuitas yang seharusnya 

dibebankan sebagai laba/rugi tahun berjalan.
PP 8. Pastikan kecukupan penyajian dan pengungkapan ekuitas di 

laporan keuangan.



319318 319
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1. Semua pendapatan yang dicatat merupakan nilai penukaran 
barang dan jasa pada periode bersangkutan X X

2.  Semua pendapatan telah dicatat dengan lengkap dan benar. X X
3. Semua pendapatan telah disajikan dan diungkapkan dengan 

benar dalam laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, PA=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Audit
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PP 1. Dapatkan rincian pendapatan dan bandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Dapatkan penjelasan dari manajemen atas 
perbedaan yang signifikan dan tidak lazim.

E, K, PA 2. Apabila memungkinkan (efisien dan efektif) lakukan prosedur 
analisis untuk mendapatkan bukti audit atas keberadaan, 
kelengkapan dan akurasi pendapatan.
Untuk kondisi tertentu prosedur analisis bisa efisien dan 
efektif untuk mendapatkan bukti audit. Contoh untuk menguji 
keberadaan, kelengkapan dan akurasi pendatan organisasi 
sektor publik rokok dengan menghubungkan penjualan 
dengan pergerakan cukai.

E, PA 3. Uji secara sample faktur penjualan dan bandingkan dengan 
dokumen pengiriman (pelanggan, kuantitas, harga dan 
jumlah) dan order penjualan sampai dengan buku besar

K, PA 4. Uji secara sample dokumen pengiriman dan bandingkan 
dengan faktur penjualan (pelanggan, kuantitas, harga dan 
jumlah) sampai dengan buku besar.

PA 5. Uji secara sample akurasi jurnal penjualan sampai ke buku 
besar.



319318 319
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, PA 6. Review jurnal-jurnal penjualan manual/tidak standar yang 

dibukukan dalam buku besar. Pastikan telah didukung bukti 
yang memadai.



321320 321
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1. Semua biaya dan beban yang dicatat merupakan biaya dan 
beban organisasi sektor publik X X

2.  Semua biaya dan beban telah dicatat dengan lengkap dan benar. X X
3.  Semua biaya dan beban telah disajikan dan diungkapkan dengan 

benar dalam laporan keuangan. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, PA=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
E, K, PP 1. Dapatkan rincian biaya dan beban.

 ▪ Bandingkan dengan tahun sebelumnya,
 ▪ Dapatkan penjelasan atas fluktuasi yang material dan 

tidak lazim.
 ▪ Dapatkan juga perbandingan relatif terhadap penjualan, 

total biaya dan beban.
E, K, PA 2. Review akun-akun biaya dan beban untuk mengidentifikasi 

item yang tidak lazim.
E, K, PA 3. Review jurnal biaya dan beban menjelang tutup buku untuk 

mengidentifikasi jurnal-jurnal yang tidak lazim.



321320 321
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan

A.  Tujuan Audit

Tujuan Audit Asersi
E K HK PA PP

1. Transaksi dan saldo dengan pihak terkait secara substansi 
merupakan transaksi binis X X

2. Semua transaksi dan saldo dengan pihak terkait telah dicatat 
dengan lengkap dan benar. X X

3. Semua transaksi dan saldo dengan pihak terkait telah disajikan 
dan diungkapkan dengan benar. X

(E=Eksistensi, K=Kelengkapan, HK=Hak dan Kewajiban, PA=Penilaian dan Alokasi, PP=Penyajian 
dan Pengungkapan)

B.  Prosedur Pengujian
Asersi Prosedur Pengujian Ref. KKP Oleh

E, K, 
HK, PP

1. Dapatkan daftar semua transaksi dengan pihak terkait.
 ▪ Cocokkan saldonya dengan buku besar,
 ▪ Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit.
 ▪ Minta penjelasan manajemen atas transaksi yang mateial 

dan perubahannya dari tahun sebelumnya.
E, K, HK 2. Periksa perjanjian, kontrak dan dokumen yang mendukung 

transaksi dengan pihak terkait.
 ▪ Pastikan transaksinya mengandung substansi bisnis,
 ▪ Pastikan syarat-syarat transaksinya wajar,
 ▪ Jika ada syarat-syarat transaksi yang tidak wajar, 

pertimbangkan pengaruhnya (pajak, dan pengungkapan) 
terhadap laporan keuangan.

E, K, PA 3. Dapatkan konfirmasi langsung atas transaksi dan saldo 
dengan pihak terkait.
 ▪ Minta manajemen untuk melakukan rekonsiliasi jika ada 

perbedaan dengan jawaban konfirmasi.
E, K, HK 4. Periksa transaksi restrukturisasi antar organisasi sektor 

publik sepengandali dan pastikan perlakuannya sesuai 
dengan PSAK No. 38.



323322 323
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

Asersi Prosedur Pengujian Substantif Ref. KKP Oleh
K, PA 5. Pastikan bunga yang terhutang atau yang harus diterima 

sudah dihitung and diakui dengan benar.
HK 6. Periksa jaminan atas hutang/piutang dengan pihak ketiga.
PA 7. Pastikan piutang dari pihak terkait bisa direalisasi. Jika 

ada kemungkinan tidak tertagih pastikan sudah dilakukan 
penyisihan yang cukup.

PP 8. Periksa kecukupan pengungkapan transaksi dan saldo 
dengan pihak terkait.

PROGRAM AUDIT KKP No.
Nama Klien: Disiapkan oleh:
Tahun/Periode: Direview oleh:
Pengujian: Pengendalian dan Transaksi Disetujui oleh:
Golongan Transaksi: Penjualan



323322 323
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

FORMULIR 17

KEBIJAKAN PENOMORAN DAN REFERENSI SILANG

A. Permanent File (PF)
1. Permanent File (PF) dikelompokkan dalam tiga golongan berikut ini:

a. Dokumen, antara lain: akta pendirian, kontrak-kontrak penjualan, perjanjian paten, 
perjanjian tenaga kerja, perjanjian sewa jangka panjang dan perjanjian utang.

b. Analisis Berkelanjutan, antara lain: persediaan sesuai lini produk, data LIFO, jadwal 
penyusutan dan/atau amortisasi, daftar pemegang saham dan induk, agio saham 
dan pendukung untuk pajak tangguhan.

c. Kebijakan Akuntansi, antara lain: memorandum berkaitan dengan masalah 
akuntansi, pedoman akuntansi dan bagan akuntansi.

2. Indeks yang dipakai untuk permanent file adalah gabungan huruf dan angka arab 
dimulai dengan huruf PF. 

3. Contoh pemberian indeks:
 ▪ PF A: Dokumen

 ▪ PF A1: Akta pendirian
 ▪ PF A2: dst

 ▪ PF B: Analisis Berkelanjutan
 ▪ PF B1: Prosedur analitis
 ▪ PF B2: dst

B. Current File (CF)
1. Neraca percobaan, atau ringkasan neraca percobaan dan skedul utama harus diberi 

indeks serta identifikasi indeks silang pada kertas kerja yang terkait. 
2. Kertas kerja pengujian saldo akun, pada dasarnya terdiri dari.

 ▪ Skedul utama
 ▪ Skedul pendukung; 

3. Setiap angka dalam akun neraca harus didukung dengan skedul utama.
4. Nomor indeks dituliskan pada pojok kanan atas.
5. Indeks yang dipakai untuk current file adalah gabungan huruf dan angka arab.
6. Berikut ini contoh indeks kertas kerja untuk current file.
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Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

KAP

NAMA KLIEN TAHUN BUKU

INDEKS KERTAS KERJA AUDIT

AWP AWP
A1 Laporan keuangan dan B Pengujian pengendalian

Standart kualitas dan transaksi
A11 Draft final laporan keuangan BA Penjualan
A12 Checklist penerbitan laporan BB Penerimaan kas
A13 Evaluasi penyajian dan BC Pembelian

pengungkapan laporan BD Pengeluaran kas
A14 Review oleh manajer BE Penggajian
A15 Evaluasi penerimaan klien
A16 Komunikasi dengan auditor BK Review kelengkapan

Pendahulu penjualan
A17 Surat tugas tim audit
A18 Jadwal audit C Kas dan bank
A19 CC Konfirmasi bank

CD BAP kas dan register penutupan
A2 Interpretasi audit kas
A21 Management Letter
A22 Memorandum penyelesaian audit D Investasi jangka pendek
A23 Waived Journal Entries (WJE)

E Piutang usaha
A3 Konsolidasi EE Konfirmasi piutang usaha
A31 Laporan keuangan konsolidasi
A32 Catatan untuk mengkonsolidasikan F Persediaan

laporan keuangan FF Pemeriksaan fisik persediaan
A33 Kertas kerja konsolidasi FG Konfirmasi persediaan
A34 Consolidation Journal Entries (CJE)
A35 Laporan audit dari anak perusahaan G Piutanng lain-lain/uang
A36 Korespondensi dengan auditor lain muka/biaya dibayar dimuka
A37 GG Konfirmasi pembayaran uang muka

GH Insurance review
A4 Laporan keuangan klien 
A41 Laporan keuangan manajemen H Investasi jangka panjang
A42 Trial Balance



325324 325
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

A5 Journal entries I Pihak-pihak terkait
A51 Working trial balance (before and II Konfirmasi pihak-pihak terkait

After audit)
A52 Adjusting Journal Entries (AJE) J Direktur
A53 Kertas kerja penyusunan arus kas JJ Konfirmasi direktur

A6 Review saldo awal K Aktiva tetap
A61 Kertas kerja saldo awal KK Pemeriksaan fisik aktiva tetap
A62 Laporan audit tahun lalu

L Aktiva tidak berwujud
A7 Representasi klien

dan	Konfirmasi M Notes Payable
A71 Surat Representation Manajemen
A72 Director's Declaration of Interest N Utang usaha

and Remuneration NN Konfirmasi utang usaha
A73 Confirmation Of Continued 

Financial Support O Hutang pajak dan pajak
A74 Surat perikatan Tangguhan
A75 Korespondensi dengan klien OO Pajak penghasilan badan
A76 Konfirmasi penesihat hukum OP Pajak pertambahan nilai

P Leasing/ Factoring/ Akrual/
A8 Rencana audit Biaya YMH Dibayar/
A81 Pemahaman bisnis klien Pendapatan Dibayar
A82 Penilaian struktur pengendalian Dimuka

Intern
A83 Review analisis awal atas laporan Q Pinjaman jangka panjang

Keuangan QQ Konfirmasi pinjaman
A84 Penentuan materialitas awal dan

Tolerable Eror (TE)
A85 Penilaian risiko
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FORMULIR 18

KEBIJAKAN SAMPLING
1. Standar pekerjaan lapangan ketiga menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang 

cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan 
konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan 
yang diaudit. Kecukupan sebuah bukti tidak mengharuskan auditor untuk menguji 100% 
unsur yang membentuk saldo akun atau kelompok transaksi. Pengujian kurang dari 
100% memerlukan keputusan tentang jumlah dan pemilihan unsur yang harus diuji. 
SA Seksi 350: Sampling Audit memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, 
dan penilaian sampel.

A. Sampling dalam Pengujian Pengendalian
1. Penentuan ukuran sampel dan pemilihan item yang akan dimasukkan sebagai sampel 

dalam pengujian pengendalian dilakukan dengan cara nonstatistik. 
2. Jumlah sampel yang akan diuji terutama tergantung pada sifat pengendalian (prevent/

detect control) dan frekuensi pelaksanaan pengendalian. Frekuensi pelaksanaan 
pengendalian bisa bervariasi. Beberapa pengendalian bisa dilakukan secara harian, 
mingguan, bulanan dan seterusnya. Dengan demikian jumlah sampel yang akan diuji 
lebih tergantung pada pertimbangan auditor. Berikut ini pedoman penentuan jumlah 
sampel untuk setiap asersi.

Frekuensi Pengendalian Jumlah Sampel
Bulanan 1 sampel setiap bulan
Mingguan 2 sampel setiap bulan
Setiap transaksi atau harian 10% dari jumlah item tetapi tidak lebih dari 25 

sampel dan tidak kurang dari 10 sampel

3. Pemilihan item yang akan dimasukkan sebagai sampel ditentukan sebagai berikut:
a. Frekuensi pengendalian bulanan. Pada dasarnya tidak perlu dilakukan pemilihan 

karena seluruh item harus dipilih (populasi).
b. Frekuensi pengendalian mingguan. Pemilihan dilakukan secara sembarang 

(haphazard), yaitu dengan memilih dua item dari 4 atau 5 kemungkinan item.
c. Frekuensi pengendalian harian atau setiap saat. Mengingat jumlah sampel yang 

dipilih berkisar di antara 10 hingga 25 sampel, maka dari transaksi-transaksi dalam 
satu bulan dipilih secara sembarang 1 atau 2 item.  

4. Pengujian pengendalian biasanya dilakukan pada periode interim. Jika ada perubahan 
pengendalian intern yang mungkin mempunyai dampak terhadap penyajian laporan 
keuangan pada tanggal neraca, auditor harus melakukan pengujian tambahan dari 
periode interim sampai dengan tanggal neraca. Pedoman penentuan jumlah sampel 
bisa dipakai sebagai acuan untuk menentukan luasnya pengujian pengendalian.
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5. Berikut ini pedoman apabila auditor menemukan penyimpangan dalam pengujian 
pengendalian:
a. Mengevaluasi apakah ada pengendalian kompensasi (compensation control) 

yang diterapkan oleh klien. Jika ada pengendalian kompensasi dan berdasarkan 
pengujian pengendalian tersebut berjalan efektif maka auditor dapat menerima 
hasil pengujian.

b. Mengevaluasi jenis penyimpangan:
 ª Apabila penyimpangan disebabkan oleh kelemahan struktur pengendalian 

intern dan klien tidak bersedia memperbaikinya dalam periode audit, maka 
auditor harus mempertimbangkan kembali penilaian risiko pengendalian untuk 
asersi dan golongan transaksi bersangkutan menjadi tinggi (maksimum).

 ª Apabila penyimpangan karena kesalahan yang tidak disengaja, maka auditor 
bisa memperluas pengujian sampai 25%.

 ª Apabila penyimpangan karena kesalahan yang disengaja, maka auditor 
harus mempertimbangan penilaian risiko kecurangan (risk of fraud). Partner 
menentukan apakah akan meneruskan perikatan atau tidak.

B. Sampling dalam Pengujian Saldo Akun
1. Berikut ini prosedur sampling untuk pengujian saldo akun:

a. Memutuskan kelayakan pemakaian sampling
b. Menentukan tujuan pengujian
c. Menentukan populasi
d. Menentukan item yang signifikan
e. Menentukan populasi yang disampling
f. Menentukan kesalahan yang bisa diterima
g. Mengukur risiko pengujian saldo akun
h. Menentukan faktor keandalan sampling
i. Menentukan jumlah sampel
j. Memilih sampel
k. Mengevaluasi hasil pengujian

2. Diagram Keputusan Sampling memberikan pedoman apakah sampling layak digunakan 
untuk pengujian saldo akun atau cara lain misalnya pengujian 100% atau pengujian 
item yang signifikan. Diagram ini juga memberikan pedoman metode sampling yang 
digunakan. Sampling statistik hanya layak digunakan apabila pemilihan sampel 
dilakukan secara random dan hasil pengujiannya dilakukan secara statistik. Apabila 
kriteria tersebut tidak terpenuhi atau karena alasan kepraktisan, KAP bisa memakai 
metode sampling yang disarankan pada pedoman ini. Untuk penggunaan metode 
sampling yang canggih (advance), KAP harus berkonsultasi dengan ahli statistik.
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3. Tujuan pengujian harus mengacu pada asersi tertentu. Pengujian saldo akun dengan 
sampling tidak bisa memberikan bukti atas asersi kelengkapan (completeness) karena 
mengabaikan item yang tidak mendapat kesempatan untuk diuji.

4. Populasi merupakan kumpulan item darimana sampel akan dipilih. Penentuan populasi 
sangat penting karena kesimpulan dari sampel hanya berhubungan dengan populasi 
yang menjadi subyek sampling. 

5. Item yang signifikan merupakan item individu di atas batas salah saji yang bisa diterima 
(tolerable misstatement), item yang tidak lazim/normal, dan item yang diperkirakan 
mengandung kesalahan. Item yang signifikan harus dikeluarkan dari populasi yang 
disampling dan diuji tersendiri 100%.

6. Merupakan populasi saldo akun setelah dikeluarkan item yang signifikan.
7. Lihat pedoman penentuan materialitas dan kesalahan yang bisa diterima.
8. Risiko pengujian saldo akun dihitung berdasarkan penilaian risiko bawaan (inherent 

risk), risiko pengendalian (control risk) dan risiko prosedur analisis (substantive analysis 
risk) dengan faktor risiko audit yang dapat diterima sebesar 5%. Bobot untuk masing-
masing penilaian risiko telah ditetapkan seperti yang tercantum pada Tabel Risiko 
Pengujian Saldo Akun (lihat lampiran).

9. Faktor keandalan sampling merupakan fungsi dari banyaknya sampel dikalikan dengan 
probabilitas kesalahan. Probabilitas kesalahan dihitung dari jumlah kesalahan yang bisa 
diterima dibagi dengan nilai buku akun yang disampling. Faktor keandalan sampling 
telah dihitung berdasarkan Tabel Distribusi Poisson. Tabel faktor keandalan sampling 
untuk masing-masing risiko pengujian saldo akun adalah sebagai berikut:

Tabel Faktor Keandalan Sampling
Risiko Pengujian Saldo Akun (%) Faktor Keandalan Sampling

5 3.0
10 2.3
17 1.8
20 1.6
33 1.1
40 0.9
50 0.7
56 0.6
67 0.4

10. Jumlah sampel dihitung berdasarkan formula seperti yang tercantum pada formulir 
Penentuan Jumlah Sampel - Pengujian Saldo Akun.

11. Masing-masing KAP menentukan sendiri metode pemilihan sampel yang akan diuji dari 
berbagai metode berikut ini:
a. Pemilihan secara sistematis. Pertama, menghitung interval sampling yaitu jumlah 

item atau nilai buku populasi yang disampling dibagi dengan jumlah sampling. 
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Kedua, menentukan nomor random yang dipakai sebagai titik awal sampel dan 
melakukan pemilihan sampel berikutnya sesuai dengan intervalnya.

b. Pemilihan secara random. Pemilihan dengan menggunakan komputer untuk 
mencocokkan populasi yang disampel dengan nomor random.

c. Pemilihan secara sembarang (haphazard). Pemilihan dengan tanpa memperhatikan 
nomor random atau teknik yang sistematis yang pemilihan sampelnya tidak boleh 
bias.

12. Evaluasi hasil pengujian
a. Pertimbangkan pengaruh aspek kualitatif dari penyimpangan. Penyimpangan 

mungkin berhubungan dengan adanya kelemahan pengendalian intern, penerapan 
kebijakan akuntansi yang tidak tepat, personel yang tidak kompeten, atau 
manajemen melangkahi.

b. Apabila penyimpangan ternyata kontradiksi dengan penilaian risiko, maka harus 
dilakukan revisi terhadap penilaian risiko dan dilakukan perluasan pengujian.

c. Karena keterbatasan dari metode sampling non-statistik, penyimpangan tidak 
diekstrapolasi. Sebagai alternatifnya dilakukan prosedur tambahan misalnya 
pengujian atas pengendalian kompensasi. Apabila auditor memutuskan untuk 
melakukan prosedur tambahan, perlu dipertimbangan apakah prosedur tambahan 
tersebut bisa dilakukan oleh klien.
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Lampiran 1

Diagram Keputusan Sampling

Lampiran 1 
Diagram Keputusan Sampling 
 
 

Penilaian Risiko
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kesalahan bisa
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Lampiran 2

Tabel Risiko Pengujian Saldo Akun

 Risiko 
Bawaan

 Risiko 
Pengendalian

Risiko Prosedur Analisis
Sangat 
Rendah Rendah Sedang Tinggi

 %   % 10% 30% 50% 100%
Rendah 30 Sangat Rendah 10 - - - -
  Rendah 30 - - - 56%
  Sedang 50 - - 67% 33%
  Tinggi 100 - 56% 33% 17%
Sedang 50 Sangat Rendah 10 - - - -
  Rendah 30 - - 67% 33%
  Sedang 50 - 67% 40% 20%
  Tinggi 100 - 33% 20% 10%
Tinggi 100 Sangat Rendah 10 - - - 50%
  Rendah 30 - 56% 33% 17%
  Sedang 50 - 33% 20% 10%
  Tinggi 100 50% 17% 10% 5%

Sumber: SPAP
(-) Tidak diperlukan pengujian saldo akun

Klien PT Q Network KKP No.
Tahun Buku / Periode 2015 Disiapkan:
Pengujian Saldo Akun Diperiksa:
Akun Piutang dagang
Tujuan Pengujian Keberadaan piutang dengan konfirmasi saldo
Penentuan Jumlah Sample
Populasi a    50,000,000,000 
Jumlah yang signifikan b    25,000,000,000 
Item yang signifikan c                       10 
Populasi yang disample d=a-b    25,000,000,000 
Kesalahan yang bisa diterima e      2,500,000,000 
Risiko audit (RA) (ditetapkan) 5%
Risiko bawaan (RB) H 100%
Risiko pengendalian (RP) M 50%
Risiko prosedur analisis (PA) H 100%
Risiko pengujian saldo akun (TD) Lihat tabel 10%
Faktor keandalan sampling f                      2.3 
Jumlah sampel = (d*f)/e g                    23.0 
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Total item yang diuji                    33.0 
Catatan:

Faktor Keandalan merupakan banyaknya sample dikalikan dengan probabilitas kesalahan

Probabilitas kesalahan merupakan kesalahan yang bisa diterima dibagi dengan nilai buku

Sampel Size =
Population Book Value X Realibility Factor

Tolerable Misstatement

Sumber: O. Ray Whittington & Kurt Pany, “Principles of Auditing”

Model Risiko
TD = RA

(RB X RP X PA)
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FORMULIR 19

BERITA ACARA PERHITUNGAN FISIK KAS

Pada hari ini …………………..tanggal …………………….jam ………….., kami yang bertanda 
tangan di bawah ini:
1. Nama :

Jabatan :

2. Nama :
Jabatan :

Telah melaksanakan pemeriksaan fisik kas ……………………………….……. yang dikelola oleh:
Nama :
Jabatan :

Dengan kondisi sebagai berikut:
Saldo menurut Pembukuan  
- Rupiah  : ………………………
- USD   : ………………………
- Lainnya : ………………………

Saldo Kas Opname    Rp                                             
- Rupiah  : ………………………
- USD  : ………………………
- Lainnya : ………………………

Selisih lebih/kurang    Rp                                          

Penjelasan selisih:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Kasir       Tim Audit

Mengetahui,
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REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas :  

URAIAN
MATA UANG

USD Lain RUPIAH
Saldo awal kas 
Penerimaan kas
Pengeluaran kas
Saldo kas per 
Saldo fisik kas  per 
Selisih lebih (kurang)

Saldo kas tersebut terdiri dari:
URAIAN JUMLAH TOTAL (Rp)

Uang kertas IDR:
Rp100.000.- Lembar
Rp50.000.- Lembar
Rp20.000.- Lembar
Rp10.000.- Lembar
Rp5.000.- Lembar
Rp1.000.- Lembar
Rp500.- Lembar
Rp100.- Lembar
Uang logam IDR:
Rp1.000.- -     Keping
Rp500.- -     Keping
Rp200,- -     Keping
Rp100.- -     Keping
Rp50 -     Keping
Rp25 -     Keping
Bukti-bukti pengeluaran kas yg belum 
dipertanggungjawabkan -

Total

Kasir       Tim Audit

 
Mengetahui,
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Nama Klien       :                                              KKP No.            :
Tahun/Periode   :                                             Disiapkan oleh  :

Direview oleh    :

FORMULIR  20

MEMORANDUM PENGHITUNGAN PERSEDIAAN

Tanggal Observasi :
Waktu :
Lokasi Persediaan :

Petugas Klien :
Staf KAP : 1.

2.
3.

1. Umum dan Observasi
Uraian meliputi, tetapi tidak terbatas atas:
a. Kebijakan organisasi sektor publik untuk melakukan pemeriksaan fisik persediaan
b. Jenis-jenis persediaan yang dimiliki organisasi sektor publik
c. Cara penyimpanan persediaan, termasuk pengepakannya
d. Cara penghitungan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik
e. Uraian lokasi dan tim yang terlibat dalam penghitungan
f. Penggunaan Lembar Penghitungan (Count Sheet)
g. Penjelasan tentang penghentian produksi atau tidak
h. Uraian ringkas tentang aliran produksi

2. Prosedur Audit
Uraian meliputi, tetapi tidak terbatas atas:
a. Tujuan audit
b. Penentuan ukuran sampel dan pemilihan sampel
c. Uraian ringkas prosedur yang dijalankan auditor

3. Hasil Observasi
Uraian meliputi, tetapi tidak terbatas atas hasil-hasil penghitungan fisik (bisa mengacu kepada 
Kertas Kerja hasil pengujian)

4. Temuan
Uraian meliputi adanya perbedaan antara hasil penghitungan fisik dengan catatannya beserta 
penjelasan selisih, kalau ada.



337336 337
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

5. Persediaan Usang/Rusak
Uraian meliputi rincian (nama barang dan nilai buku) atas barang-barang yang rusak, 
usang atau slow moving, serta rencana organisasi sektor publik untuk membuat cadangan 
penghapusan.

6. Dokumen Pisah Batas
Uraian tentang nomor-nomor dokumen yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran 
barang pada tanggal observasi.

7. Kesimpulan
Uraikan hasil keseluruhan observasi, apakah auditor merasa puas dengan keberadaan 
persediaan per tanggal observasi, termasuk pengujian pisah batas.

Nama Klien       :                                           KKP No.            :
Tahun/Periode  :                                           

Disiapkan oleh  :
Ceklis Prosedur Pemeriksaan Persediaan Direview oleh    :

Pertanyaan Ref Ya Tidak Penjelasan
Organisasi
 ▪ Apakah ada instruksi penghitungan fisik persediaan 

tertulis?
 ▪ Review instruksi penghitungan fisik persediaan:

 » Apakah ada pemisahaan fungsi yang melakukan 
penghitungan, pencatatan dan pengawasan?

 » Apakah ada prosedur untuk persiapan 
pelaksanaan penghitungan fisik persediaan: 
penataan untuk memudahkan penghitungan, 
pemberian tanda/kode barang, pengkategorian 
dll?

 » Apakah ada prosedur cut-off, penerimaan/
pengiriman barang pada saat pelaksanaan 
penghitungan, identifikasi dokumen cut-off?

 » Petunjuk prosedur penghitungan (penimbangan, 
pengukuran, penghitungan kembali etc)?

 » Prosedur persetujuan hasil penghitungan fisik?
 » Prosedur pencocokan hasil penghitungan dengan 

catatan persediaan?
 » Prosedur penyesuaian atas hasil penghitungan 

fisik persediaan?
 »  
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Selama Observasi
 ▪ Apakah penataan, pengkodean dan penggolongan 

persediaan memungkinkan untuk dilakukan 
penghitungan fisik dengan akurat?

 ▪ Apakah ada pemisahaan persediaan usang, milik 
pihak ketiga, yang sudah dikeluarkan dari gudang 
tetapi belum dikirim, dikeluarkan untuk produksi?

 ▪ Apakah prosedur penghitungan fisik ditaati oleh 
anggota?

 ▪ Apakah anggota disupervisi secara memadai?

Prosedur Penghitungan
 ▪ Apakah penghitungan dilakukan dengan akurat 

termasuk penimbangan, pengukuran dll?
 ▪ Apakah ada pihak yang melakukan penghitungan 

ulang?
 ▪ Apakah anggota tim penghitungan melakukan tugas 

sesuai dengan tanggung jawabnya (penghitung, 
pengawas, pencatat)

 ▪ Apakah semua persediaan dihitung? Jika tidak 
bagaimana prosedur yang dilakukan?

 ▪ Apakah lembar penghitungan pranomor digunakan?
 ▪ Apakah ada prosedur untuk meyakini bahwa semua 

barang sudah dihitung?
 ▪ Apakah barang dalam proses dihitung? Bagaimana 

menentukan tahap penyelesaian?
 ▪ Jika ada persediaan di lokasi pihak ketiga, 

bagaimana prosedur penghitungan fisik dilakukan?
 ▪ Apakah dokumen pisah batas (cut-off) dipisahkan?
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Pertanyaan Ref Ya Tidak Penjelasan
 ▪ Apakah penerimaan/pengeluaran barang selama 

penghitungan fisik dikendalikan?
 ▪ Apakah produksi dihentikan pada saat penghitungan 

fisik? Jika tidak memungkinkan, bagaimana prosedur 
pisah batas (cut-off) dilakukan?

 ▪ Jika persediaan di multi-lokasi, apakah pengiriman/ 
penerimaan antar lokasi dikendalikan?

Pengujian
 ▪ Apakah tim melakukan observasi penghitungan fisik 

pada semua persediaan? Jika tidak, bagaimana 
menentukan lokasi yang diobservasi?

 ▪ Apakah tim juga melakukan observasi terhadap 
rekonsiliasi hasil penghitungan fisik?

 ▪ Apakah pengujian penghitungan fisik 
didokumentasikan dalam KKP?

 ▪ Jika ada perbedaan hasil pengujian, apakah 
dilakukan penghitungan ulang?

 ▪ Apakah tim memastikan bahwa penghitungan fisik 
persediaan sudah lengkap?

 ▪ Apakah tim sudah mengidentifikasi barang yang 
usang, slow-moving dan mendiskusikan dengan 
pengawas persediaan?

 ▪ Apakah tim melakukan pengujian pencocokan 
lembar perhitungan dengan fisik persediaan dan 
sebaliknya?

 ▪ Apakah tim melakukan pengujian keandalan catatan 
persediaan (perpectual records)? Jika ya, apakah 
tim sudah membandingkan fisik persediaan dengan 
catatan persediaan?

 ▪ Apabila kuantitas persediaan dikonversi menjadi 
satuan berbeda untuk tujuan pencatatan, apakah tim 
sudah melakukan pengujian terhadap konversinya?

 ▪ Komentar lain-lain

 ▪ Kesimpulan
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Nama Klien       :                                           KKP No.            :
Tahun/Periode  :                                           

Disiapkan oleh  :
Dokumen Pisah Batas (Cut-Off) Direview oleh    :

Dokumen Pisah Batas (Cut-Off)

Keterangan
(pemasok, pelanggan, 

produksi)

Tgl/Referensi Jumlah Dicatat di periode 
yang benar

Penerimaan

Pengeluaran

Transfer

Nama Klien       :                                           KKP No.            :
Tahun/Periode  :                                           

Disiapkan oleh  :
Kontrol Lembar Penghitungan (Count Sheet) Direview oleh    :

Lokasi Uraian Dikeluarkan Dipakai Tak terpakai Batal Penjelasan
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FORMULIR 21

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK  PERSEDIAAN BARANG

Pada hari ini ………………tanggal …………………….jam ………sampai dengan……….., kami 
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ………….………………….
Jabatan : ………….………………….

2. Nama : ………….………………….
Jabatan : ………….………………….

Sehubungan dengan penugasan …………………………., telah melaksanakan pemeriksaan fisik 
atas barang persediaan …………………. di gudang …………………., yang dikelola oleh :

Nama : ………….………………….
Jabatan : ………….………………….

Dengan kondisi sebagaimana terlampir.

Petugas gudang, Tim audit,

…………………. 1. ………………

2. ………………

Mengetahui,

………………..
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LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN

Jenis persediaan : …………………………
Gudang  : …………………………

No Nama barang Jumlah menurut Keterangan 
selisihCatatan Fisik Selisih

Petugas gudang, Tim audit,
1.

2. 
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FORMULIR 22

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK AKTIVA TETAP

Pada hari ini ………………tanggal …………………….jam ………sampai dengan……….., kami 
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ………….………………….
Jabatan : ………….………………….

2. Nama : ………….………………….
Jabatan : ………….………………….

Sehubungan dengan penugasan ……………………………………., telah melaksanakan 
pemeriksaan fisik atas …………………………., yang dikelola oleh :

Nama : ………….………………….
Jabatan : ………….………………….

Dengan kondisi sebagaimana terlampir.

Pengelola barang, Tim audit,

1. ………………
………………….

2. ………………

Mengetahui,

………………..
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LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK

No Uraian pengadaan
(No Kontrak/PO – tanggal - 
nama barang – kuantitas)

Spesifikasi Jumlah menurut Keterangan 
selisih, lokasi, 

kondisiKontrak/PO Fisik Selisih

Petugas gudang, Tim audit,
1.
2. 
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FORMULIR 23

KOP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

[Nama Bank]
[Alamat]

Perihal :  KONFIRMASI BANK

Dengan  Hormat,

 Sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami, sudilah kiranya Saudara 
menjawab konfirmasi mengenai saldo bank kami langsung pada auditor kami:

[nama KAP
[alamat lengkap]

Informasi -informasi yang diminta dalam bentuk konfirmasi bank terlampir.
 Apabila jawaban untuk konfirmasi yang kami minta dalam bentuk tersebut diatas adalah 
“TIDAK ADA” mohon dengan jelas ditulis “TIDAK ADA” dan jangan dibiarkan kosong. Jika kolom 
yang disediakan tidak mencukupi, mohon sertakan informasi tersebut dalam lembar kertas 
terpisah.
 Mohon jawaban konfirmasi tersebut juga disertai Copy dari rekening-rekening koran kami 
untuk bulan-bulan yang berakhir tanggal :
___________________________________________
___________________________________________

 Mengingat ketatnya jadwal penyelesaian audit atas laporan keuangan organisasi sektor 
publik kami, mohon agar jawaban konfirmasi dapat diterima oleh auditor kami selambat-lambatnya 
7 hari setelah diterimanya surat ini.

Terima kasih atas bantuan Saudara..

Hormat kami,

[nama]
[jabatan]
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KOP BANK

Sesuai dengan permintaan Saudara, di bawah ini kami berikan informasi mengenai nasabah kami:
_________________________________________
Data di bawah ini adalah sesuai dengan pembukuan kami pada saat penutupan kantor kami pada 
tanggal :
_________________________________________

1. Saldo(-saldo) kredit(debet) atas nama nasabah di atas dan rekening (-rekening) lain milik 
nasabah

NO. REKENING SALDO KETERANGAN

2. Nasabah yang sama memiliki deposito(-deposito) sebagai berikut:

NO. DEPOSITO JUMLAH JANGKA WAKTU JATUH WAKTU BUNGA

3. Nasabah tersebut secara langsung berkewajiban pada kami dalam bentuk hutang, aksep, dan 
lain-lain sejumlah ____________________________  termasuk kewajiban kepada seluruh 
cabang kami di dalam maupun di luar negeri dengan perincian sebagai berikut. (sekaligus 
juga kami jelaskan keterangan mengenai jenis kewajiban, jaminan, penjamin, dan hal-hal lain 
yang berhubungan dengan masing-masing kewajiban tersebut):

JUMLAH HUTANG JATUH WAKTU BUNGA KETERANGAN

4. Nasabah ini juga menanggung kewajiban bersyarat pada kami sebagai endoser dari aksep 
yang didiskontokan ataupun sebagai penjamin atas pinjaman pihak ke tiga dalam jumlah 
sebagai berikut :

JUMLAH AKSEP DARI TANGGAL AKSEP JATUH WAKTU KETERANGAN
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5. Kewajiban maupun saldo-saldo lain baik secara langsung maupun tidak langsung dari 
nasabah ini pada kami (dalam bentuk kewajiban bersyarat, open L/C beserta jaminannya, 
kontrak pembelian di muka valuta asing, kontrak swap, komitmen,dll.) adalah sbb.:

JENIS KEWAJIBAN JUMLAH KETERANGAN

Selain seperti yang disebutkan diatas, pada tanggal tersebut diatas nasabah yang bersangkutan 
tidak memiliki kewajiban lainnya ataupun tagihan apapun kepada kami.

Dikonfirmasikan oleh:

Tanda tangan
Nama :
Jabatan : MATERAI
Organisasi sektor publik :
Tempat & tanggal : __________
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FORMULIR 24

KOP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

[Nama pemegang persediaan]
[Alamat]

Perihal :  KONFIRMASI PERSEDIAAN

Dengan  Hormat,

 Sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami, sudilah kiranya Saudara 
menjawab konfirmasi ini langsung pada auditor kami:

[nama KAP]
[alamat lengkap]

 Mengenai persediaan-persediaan kami (perincian terlampir) yang ada di lokasi gudang 
organisasi sektor publik Saudara pada tanggal _____________________________.
 Mohon Saudara melengkapi dan menandatangani formulir terlampir. Apabila jumlah tersebut 
sesuai dengan pembukuan Saudara, mohon Saudara memberi tanda silang pada kotak “setuju”. 
Apabila tidak sesuai, mohon Saudara memberi tanda silang pada kotak “tidak setuju” dengan 
menjelaskan jumlah menurut pembukuan Saudara beserta informasi-informasi lain, yang dapat 
membantu kami merekonsiliasikan perbedaan tersebut. Jika ruangan yang disediakan tidak 
mencukupi, mohon sertakan informasi tersebut dalam lembar kertas terpisah.
 Mengingat ketatnya jadwal penyelesaian audit atas laporan keuangan organisasi sektor 
publik kami, mohon agar jawaban konfirmasi dapat diterima oleh auditor kami selambat-lambatnya 
…… hari setelah diterimanya surat ini.

Terima kasih atas bantuan Saudara.

Hormat kami,

[nama]
[jabatan]
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KOP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PENYIMPAN

[nama KAP]
[alamat]

JAWABAN KONFIRMASI

Kami setuju

Kami tidak setuju

 Persediaan milik _________________________________________  pada tanggal 
______________________ yang ada di lokasi gudang kami adalah sebagai berikut :

NAMA UKURAN KONDISI
PERSEDIAAN KUANTITAS SATUAN  BAIK/RUSAK) PENJELASAN

Keterangan :
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________

Dikonfirmasikan oleh :

Tanda tangan
Nama :
Jabatan : MATERAI
Organisasi sektor publik :
Tempat & tanggal : __________
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FORMULIR 25

KOP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

[Nama yang dituju]
[Alamat tujuan]

Perihal : KONFIRMASI PIUTANG (*)

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami, sudilah kiranya Saudara 
menjawab konfirmasi ini langsung pada auditor kami :

[nama KAP]
[alamat lengkap]

Mengenai saldo piutang kami terhadap organisasi sektor publik Saudara :
 Pada tanggal : ____________________________________
 Jumlah piutang : ____________________________________
 Mohon Saudara melengkapi dan menandatangani formulir terlampir. Apabila jumlah tersebut 
sesuai dengan pembukuan Saudara, mohon Saudara memberi tanda silang pada kotak “setuju”. 
Apabila tidak sesuai, mohon Saudara memberi tanda silang pada kotak “tidak setuju” dengan 
disertai penjelasan seperlunya mengenai perbedaan tersebut.
 Mengingat ketatnya jadwal penyelesaian audit atas laporan keuangan organisasi sektor 
publik kami, mohon agar jawaban konfirmasi dapat diterima oleh auditor kami selambat-lambatnya 
……. hari setelah diterimanya surat ini.

Terima kasih atas bantuan Saudara.

Hormat kami,

[nama]
[jabatan]

(*) Bukan surat penagihan/jangan kirimkan pembayaran pada auditor kami
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KOP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK YANG DIKONFIRMASI

[nama KAP]
[alamat]

JAWABAN KONFIRMASI

Kami setuju : Hutang kami pada :

Kami tidak setuju : Pada tanggal :

Jumlah :

Keterangan :
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________

Dari jumlah hutang tersebut, sampai tanggal ________________________________ telah kami 
bayar sejumlah ______________________________

Dikonfirmasikan oleh :

Tanda tangan
Nama :
Jabatan : MATERAI
Organisasi sektor publik :
Tempat & tanggal : __________
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FORMULIR 26

KOP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

[Nama yang dituju]
[Alamat tujuan]

Perihal :  KONFIRMASI PEMBAYARAN UANG MUKA

Dengan hormat,

 Sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami, sudilah kiranya Saudara 
menjawab konfirmasi ini langsung pada auditor kami :

[nama KAP]
[alamat]

Mengenai saldo pembayaran uang muka, yang telah kami bayar kepada Saudara :
 Pada tanggal : ____________________________________
 Jumlah uang muka : ____________________________________

 Mohon Saudara melengkapi dan menandatangani formulir terlampir. Apabila jumlah tersebut 
sesuai dengan pembukuan Saudara, mohon Saudara memberi tanda silang pada kotak “setuju”. 
Apabila tidak sesuai, mohon Saudara memberi tanda silang pada kotak “tidak setuju” dengan 
disertai penjelasan seperlunya mengenai perbedaan tersebut.
 Mengingat ketatnya jadwal penyelesaian audit atas laporan keuangan organisasi sektor 
publik kami, mohon agar jawaban konfirmasi dapat diterima oleh auditor kami selambat-lambatnya 
7 hari setelah diterimanya surat ini.

Terima kasih atas bantuan Saudara.

Hormat kami,
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KOP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK YANG DIKONFIRMASI

[nama KAP]
[alamat]

JAWABAN KONFIRMASI

Kami setuju : Uang muka diterima dari :

Kami tidak setuju : Pada tanggal :

Jumlah :

Keterangan :
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________

Dikonfirmasikan oleh :

Tanda tangan
Nama :
Jabatan : MATERAI
Organisasi sektor publik :
Tempat & tanggal : __________
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FORMULIR 27

KOP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

[Nama yang dituju]
[Alamat]

Perihal :  KONFIRMASI HUTANG (*)

Dengan hormat,

 Sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami, sudilah kiranya Saudara 
menjawab konfirmasi ini langsung pada auditor kami :

[nama KAP]
[alamat lengkap]

 Mengenai saldo hutang kami pada perusahaan Saudara pada tanggal [tanggal/bulan/tahun].
Mohon Saudara melengkapi dan menandatangani formulir terlampir.
 Mengingat ketatnya jadwal penyelesaian audit atas laporan keuangan perusahaan kami, 
mohon agar jawaban konfirmasi dapat diterima oleh auditor kami selambat-lambatnya ….. hari 
setelah diterimanya surat ini.

Terima kasih atas bantuan Saudara.

Hormat kami,

[nama]
[jabatan]

(*) Bukan surat pengakuan hutang
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KOP PERUSAHAAN YANG DIKONFIRMASI

[nama KAP]
[alamat]

JAWABAN KONFIRMASI

Kami setuju : Piutang kami pada :

Kami tidak setuju : Pada tanggal :

Jumlah :

Keterangan :
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________

Dari jumlah hutang tersebut, sampai tanggal _________________________________ telah kami 
terima pembayarannya sejumlah ______________________________

Dikonfirmasikan oleh :

Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan :
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FORMULIR 28

KOP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

[Nama yang dituju]
[Alamat tujuan]

Perihal :  KONFIRMASI PINJAMAN (*)

Dengan hormat,

 Sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami, sudilah kiranya Saudara 
menjawab konfirmasi ini langsung pada auditor kami :

[nama KAP]
[alamat lengkap]

 Dengan memberikan informasi mengenai pinjaman kami pada perusahaan Saudara:
 Pada tanggal : ____________________________________
 Jumlah pinjaman : ____________________________________

 Mohon Saudara melengkapi dan menandatangani formulir terlampir. Apabila jumlah tersebut 
sesuai dengan pembukuan Saudara, mohon Saudara memberi tanda silang pada kotak “setuju”. 
Apabila tidak sesuai, mohon Saudara memberi tanda silang pada kotak “tidak setuju” dengan 
disertai penjelasan seperlunya mengenai perbedaan tersebut.
 Mengingat ketatnya jadwal penyelesaian audit atas laporan keuangan perusahaan kami, 
mohon agar jawaban konfirmasi dapat diterima oleh auditor kami selambat-lambatnya ….. hari 
setelah diterimanya surat ini.

Terima kasih atas bantuan Saudara.

Hormat kami,

[nama]
[jabatan]

(*)  Bukan surat pengakuan hutang.
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KOP PERUSAHAAN YANG DIKONFIRMASI

[nama KAP]
[alamat]

JAWABAN KONFIRMASI
Kami setuju : Pinjaman diberikan pada :

Kami tidak setuju : Pada tanggal :

Jumlah :

1. Nomor perjanjian pinjaman :  _______________ ________
2. Tanggal perjanjian pinjaman :  _______________ ________
3. Fasilitas maksimum pinjaman :  _________________ ______
4. Jumlah saldo yang sudah ditarik & sisa pinjaman :  _______________ ________
5. Tanggal jatuh tempo :  ________________ _______
6. Tingkat bunga (p.a) :  ________________ _______
7. Hutang bunga pada tanggal tersebut di atas :  _______________ ________
8. Jaminan-jaminan :  _________________ ______  
      _________________ ______
      _________________ ______
9. Jenis-jenis pelanggaran & sanksi (jika ada) :  _________________ ______
10. Kewajiban langsung (tak langsung) lainnya/
 Bersyarat :  _________________ ______
      ________________ _______
      _______________ ________
Keterangan :
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
Dari jumlah pinjaman tersebut, sampai tanggal       telah 
kami terima pembayaran sejumlah     .
Dikonfirmasikan oleh :

Tanda tangan
Nama :
Jabatan : MATERAI
Perusahaan :
Tempat & tanggal : __________
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FORMULIR 29

KOP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

[Nama penasihat hukum]
[Alamat lengkap]

Perihal :  KONFIRMASI PENASIHAT HUKUM

Dengan hormat,

 Sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami, sudilah kiranya Saudara 
menjawab konfirmasi ini langsung pada auditor kami :

[nama KAP
[alamat lengkap]

Dengan memberikan informasi lengkap, mengenai hal-hal berikut ini:
a. Perkara hukum yang mengacam organisasi sektor publik kami ataupun yang sudah 

melibatkan kami dalam proses pengadilan;
b. Tuntutan hukum terhadap organisasi sektor publik kami, baik tuntutan yang telah 

diajukan ataupun tuntutan yang akan diajukan;
c. Kewajiban bersyarat lainnya yang kami miliki.

 Mohon diberikan pula saldo biaya yang belum dibayar dan jumlah perkiraan biaya yang 
belum ditagihkan pada tanggal ________________________ untuk jasa yang telah Saudara 
berikan kepada kami.
 Mengingat ketatnya jadwal penyelesaian audit atas laporan keuangan organisasi sektor 
publik kami, mohon agar jawaban konfirmasi dapat diterima oleh auditor kami selambat-lambatnya 
……. hari setelah diterimanya surat ini.

Terima kasih atas bantuan Saudara.

Hormat  kami,

[nama]
[jabatan]
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Formulir 30 PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
Nama Klien
Tahun Buku

Tim telah melakukan audit terhadap kejadian setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 
__________. Berdasarkan audit tersebut, berikut ini kejadian penting setelah tanggal neraca dan 
dampaknya terhadap audit atas laporan keuangan.

No Kejadian Penting Dampaknya Terhadap Audit Laporan Keuangan

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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KUESIONER                                                                                                           

Berdasarkan review atas laporan keuangan interim, notulen rapat, korespondensi dan tanya-
jawab dengan manajemen, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

Uraian Ya Td NA Komentar
Hasil Operasi dan Posisi Keuangan
• Penurunan yang signifikan pada penjualan?
• Penurunan harga yang signifikan?
• Adanya peningkatan jumlah biaya dan beban yang tidak 

lazim?
• Perubahan margin yang tidak lazim?
• Kehilangan pelanggan dan kontrak yang penting?
• Adanya penghapusan (persediaan, piutang, aktiva dll)?
• Pencadangan (persediaan, piutang, penurunan nilai aktiva, 

jaminan dll) yang signifikan sesudah tanggal neraca?
• Transaksi material dengan pihak terkait?
• Pengembalian barang (return) yang signifikan?
• Adanya ketidakmampuan untuk melunasi pinjaman/hutang 

yang jatuh tempo (default)?
• Adanya penurunan signifikan terhadap saldo kas dan setara 

kas?
• Perubahan kebijakan akuntansi yang penting?
• Rencana manajemen yang bisa mempengaruhi nilai tercatat 

atau klasifikasi aktiva dan kewajiban?
• Perubahan nilai kurs yang berpengaruh negatif terhadap 

posisi keuangan?
• Adanya bencana alam atau kebakaran?
• Perubahan dalam posisi kunci manajemen?
• Perubahan status kontinjensi pada tanggal neraca?
• Adanya kasus hukum (litigasi) yang berdampak negatif?
• Perubahan dalam perjanjian dan kontrak?
• Perjanjian dan kontrak baru?
• Perubahan lingkungan ekonomi?
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Formulir 31 KELANGSUNGAN HIDUP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Nama Klien
Tahun Buku

KESIMPULAN
Berdasarkan review di bawah ini, tim yakin bahwa (beri tanda √):

tidak terdapat terdapat

kesangsian atas kelangsungan hidup organisasi.
Jika terdapat kesangsian, tim telah melakukan prosedur audit sebagai berikut:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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KUESIONER                                                                                                        

Tujuan kuesioner ini untuk membantu tim dalam mengidentifikasi adanya masalah kelangsungan 
hidup usaha.

Uraian Ya Td NA Komentar
Posisi Keuangan dan Hasil Usaha
• Apakah ada defisit modal kerja?
• Apakah ada defisit ekuitas?
• Apakah organisasi sektor publik mengalami kerugian yang 

berkelanjutan?
• Apakah organisasi sektor publik mengalami negatif arus 

kas?
• Apakah organisasi sektor publik kesulitan membayar 

pemasok?
• Apakah organisasi sektor publik kesulitan membayar tenaga 

kerja?
• Adanya ketergantungan pada pelanggan, pemasok dan 

kontrak yang dominan?
Perjanjian Pinjaman
• Apakah organisasi sektor publik mempunyai cukup dana 

untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo?
• Apakah ada kegagalan organisasi sektor publik dalam 

melunasi pinjaman yang jatuh tempo (default)?
• Jika ya, apakah organisasi sektor publik telah mendapatkan 

persetujuan dari kreditur (waiver)?
• Apakah perusahan mendapatkan jaminan atas pelunasan 

pinjaman? Jika ya, apakah penjamin mempunyai sumber-
daya/ kemampuan untuk memenuhinya apabila diperlukan?

• Apakah ada pinjaman jangka pendek yang dipakai untuk 
membiayai aktiva jangka panjang?

Investasi
• Untuk organisasi sektor publik dalam tahap pengembangan, 

apakah tersedia sumber dana yang cukup untuk memnuhi 
kebutuhan investasi?

• Apakah organisasi sektor publik mengalami kesulitan untuk 
mendapatkan sumber dana untuk melanjutkan investasinya?
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Hukum
• Adanya masalah hokum yang bisa menyebabkan adanya 

kewajiban yang signifikan?
• Adanya perubahan undang-undang dan peraturan yang bisa 

menyebabkan timbulnya kewajiban yang signifikan?
• Adanya tuntutan pihak lain yang bisa menyebabkan 

berhentinya operasi?
• Operasi organisasi sektor publik rentan terhadap isu 

lingkungan?
Lain-lain
• Tidak adanya program disaster recovery yang memadai?
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Formulir 32 SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN
Nama Klien
Tahun Buku

KOP ORGANISASI

Nomor :                                          [Tanggal/bulan/tahun]

Kepada
KAP [nama KAP]
[alamat]

Perihal  : Management Representation Letter

 Sehubungan dengan audit Saudara atas neraca [nama klien] tanggal [tanggal/bulan/tahun], 
laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir 
[tanggal/bulan/tahun], yang ditujukan untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan telah 
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, mengenai posisi keuangan, hasil usaha 
dan arus kas [nama klien] sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kami menegaskan 
bahwa sejauh keyakinan dan pengetahuan kami, representasi berikut ini telah kami kemukakan 
kepada Saudara selama audit.
1. Kami bertanggung jawab atas penyajian yang wajar dalam laporan keuangan mengenai 

posisi keuangan, hasil operasi, perubahan ekuitas dan aliran kas dalam kesesuaiannya 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Tidak terdapat:
a. Ketidakberesan yang melibatkan manajemen atau karyawan yang memiliki peran 

penting dalam struktur pengendalian intern.
b. Ketidakberesan yang melibatkan karyawan lain yang dapat memiliki dampak yang 

material pada laporan keuangan.
c. Komunikasi atau keterangan dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan atau 

kelemahan dalam praktik pelaporan keuangan yang dapat berdampak material terhadap 
laporan keuangan.

d. Kemungkinan pelanggaran atau pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang 
memiliki dampak yang harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan 
keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat.

e. Hutang lain yang material atau laba atau rugi bersyarat yang diharuskan untuk dicatat 
atau diungkapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Kami tidak memiliki rencana atau keinginan yang mungkin akan mempengaruhi carrying 
value atau klasifikasi aktiva dan kewajiban secara material.
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4. Hal-hal berikut telah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai:
a. Jumlah piutang dan hutang dan transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa, 

termasuk penjualan, pembelian, pinjaman, pengalihan (transfer), kontrak sewa, dan 
jaminan.

b. Perjanjian dengan lembaga keuangan yang menyangkut saldo kompensasi atau 
perjanjian lain yang menyangkut pembatasan pada saldo kas dan jumlah kredit atau 
perjanjian-perjanjian yang serupa. 

5. Tidak terdapat klaim yang tidak kami nyatakan atau penentuan yang dilakukan oleh penasihat 
hukum kami yang memberikan nasihat bagi kami mengenai kemungkinan adanya asersi 
yang harus kami ungkapkan untuk dicatat atau diungkapkan sesuai dengan prinsip akuntansi 
yang berlaku umum.

6. Tidak terdapat transaksi material yang tidak secara semestinya dicatat dalam catatan 
akuntansi yang melandasi laporan keuangan.

7. Organisasi sektor publik memiliki hak penuh terhadap aktiva yang dimilikinya dan terdapat 
sejumlah aktiva yang dijadikan jaminan atas hutang organisasi sektor publik. 

8. Kami telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak 
material terhadap laporan keuangan jika kami tidak mematuhi perjanjian tersebut.

9. Tidak terdapat peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian 
terhadap atau pengungkapan dalam laporan keuangan.

[nama klien]

..................................
Direktur Keuangan
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Formulir 33 CATATAN REVIEW KKA (KERTAS KERJA AUDIT)
Nama Klien
Tahun Buku

No. WP Isu / Masalah Respon Penyelesaian

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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Formulir 34 EVALUASI PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN
Nama Klien
Tahun Buku

URAIAN Ya Tdk NA Penjelasan
I. LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
A. Komponen

1. Komponen laporan keuangan auditan:
 ▪ Neraca
 ▪ Laporan Laba Rugi
 ▪ Laporan Perubahan Ekuitas
 ▪ Laporan Arus Kas
 ▪ Catatan Atas Laporan Keuangan

B. Neraca
1. Identifikasi berikut ini:

 ▪ Nama klien
 ▪ Judul "Neraca"
 ▪ Tahun buku

2. Kecuali untuk industri tertentu:
 ▪ Aktiva dibedakan antara aktiva lancar dan aktiva 

tidak lancar
 ▪ Kewajiban dibedakan antara kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang
3. Pos-pos yang minimal harus terdapat pada neraca:

 ▪ Kas dan setara kas
 ▪ Piutang usaha
 ▪ Persediaan
 ▪ Surat berharga
 ▪ Uang muka pajak
 ▪ Investasi
 ▪ Aktiva pajak tangguhan
 ▪ Aktiva tetap
 ▪ Aktiva tidak berwujud
 ▪ Hutang dagang
 ▪ Hutang bank jangka pendek
 ▪ Hutang jangka panjang jatuh tempo
 ▪ Hutang pajak
 ▪ Kewajiban pajak tangguhan
 ▪ Hutang jangka panjang
 ▪ Hak minoritas
 ▪ Modal saham
 ▪ Laba ditahan
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URAIAN Ya Tk NA Penjelasan
4. Pernyataan bahwa “Catatan yang menyertai 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini”
C. Laporan Laba-Rugi

1. Identifikasi berikut ini:
 ▪ Nama klien
 ▪ Judul "Laporan Laba-Rugi"
 ▪ Periode yang dicakup

2 Laporan Laba-Rugi minimal mencakup pos-pos 
berikut:
 ▪ Pendapatan usaha
 ▪ Biaya usaha
 ▪ Laba rugi usaha
 ▪ Beban pinjaman
 ▪ Bagian dari laba atau rugi organisasi sektor publik 

afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan dengan 
metode ekuitas 

 ▪ Beban pajak
 ▪ Laba atau rugi dari aktivitas normal organisasi 

sektor publik
 ▪ Pendapatan (beban) lainnya
 ▪ Pos luar biasa
 ▪ Hak minoritas
 ▪ Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan
 ▪ Dividen per saham

3. Pernyataan bahwa “Catatan yang menyertai 
merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini”

D. Laporan Perubahan Ekuitas
1. Identifikasi berikut ini:

 ▪ Nama klien
 ▪ Judul "Laporan Perubahan Ekuitas"
 ▪ Periode yang dicakup

2. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan:
 ▪ Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan
 ▪ Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan 

atau kerugian beserta jumlahnya yang 
berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung 
dalam ekuitas

 ▪ Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan 
akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan 
mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait
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URAIAN Ya Tdk NA Penjelasan
 ▪ Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi 

kepada pemilik
 ▪ Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan 

akhir periode serta perubahannya
 ▪ Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-

masing jenis modal saham, agio dan 
cadangan pada awal dan akhir periode yang 
mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan

3. Pernyataan bahwa “Catatan yang menyertai 
merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini”

E. Laporan Arus Kas
1. Identifikasi berikut ini:

 ▪ Nama klien
 ▪ Judul "Laporan Arus Kas"
 ▪ Periode yang dicakup

2. Laporan arus kas disusun dari salah satu metode 
berikut ini: langsung atau tidak langsung

3. Laporan arus kas diklasifikasikan atas:
 ▪ Aktivitas operasi
 ▪ Aktivitas investasi
 ▪ Aktivitas pendanaan

4. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak 
memerlukan penggunaan kas dan setara kas 
harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi 
semacam ini harus diungkapkan sedemikian rupa 
pada Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga 
dapat memberikan semua informasi yang relevan 
mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.

5. Pernyataan bahwa “Catatan yang menyertai 
merupakan bagian integral dari laporan keuangan ini”

F. Catatan Atas Laporan Keuangan
1. Identifikasi:

 ▪ Nama klien (organisasi sektor publik)
 ▪ Periode yang dicakup

2. Informasi umum yang harus diungkapkan:
 ▪ Nama organisasi sektor publik, akte pendirian dan 

perubahannya.
 ▪ Persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-

undangan dan Lembar Negara
 ▪ Domisili kantor pusat dan lokasi bisnis utama
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URAIAN Ya Tdk NA Penjelasan
 ▪ Hakikat bisnis utama organisasi sektor publik
 ▪ Nama organisasi sektor publik induk, jika 

merupakan anak organisasi sektor publik dari 
sebuah grup organisasi sektor publik

 ▪ Nama komisaris
 ▪ Nama direksi
 ▪ Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-

rata selama periode tersebut
3. Informasi sehubungan anak organisasi sektor publik:

 ▪ Daftar anak organisasi sektor publik (yang 
signifikan), antara lain: nama, tempat kedudukan, 
% kepemilikan dan % hak suara (bila berbeda 
dengan % kepemilikan)

 ▪ Alasan tidak mengkonsolidasikan suatu anak 
organisasi sektor publik

 ▪ Sifat hubungan antara induk organisasi sektor 
publik dan anak organisasi sektor publik yang 
menyebabkan induk organisasi sektor publik 
dapat melakukan pengendalian terhadap anap 
organisasi sektor publik meskipun hak suara induk 
organisasi sektor publik, baik langsung maupun 
tidak langsung, 50% atau kurang

4. Pengungkapan atas kebijakan akuntansi yang utama
 ▪ Dasar penyusunan laporan keuangan
 ▪ Penjabaran mata uang asing
 ▪ Prinsip-prinsip konsolidasi
 ▪ Penggabungan usaha
 ▪ Definisi kas dan setara kas
 ▪ Piutang usaha
 ▪ Penjualan piutang usaha
 ▪ Investasi pada efek ekuitas dan hutang
 ▪ Persediaan
 ▪ Aktiva tetap dan penyusutan
 ▪ Aktiva sewa guna usaha
 ▪ Aktiva tidak berwujud dan amortisasi
 ▪ Biaya tangguhan dan amortisasi
 ▪ Perpajakan
 ▪ Manfaat pensiun
 ▪ Pesangon karyawan
 ▪ Penggunaan estimasi
 ▪ Penjualan
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URAIAN Ya Tk NA Penjelasan
5. Pengungkapan yang berhubungan dengan pos-pos 

neraca sesuai PSAK
 ▪ Kas dan setara kas
 ▪ Surat berharga
 ▪ Piutang usaha
 ▪ Piutang lain-lain
 ▪ Persediaan
 ▪ Aktiva tetap
 ▪ Biaya tangguhan
 ▪ Hutang usaha
 ▪ Hutang lain-lain
 ▪ Sewa guna usaha
 ▪ Pinjaman bank
 ▪ Obligasi
 ▪ Kewajiban manfaat pensiun
 ▪ Pajak penghasilan
 ▪ Kewajiban diestimasi
 ▪ Modal saham
 ▪ Dividen
 ▪ Cadangan umum

6. Pengungkapan lainnya yang diwajibkan
 ▪ Biaya karyawan
 ▪ Komitmen
 ▪ Pos luar biasa
 ▪ Kompensasi berbasis saham 
 ▪ Restrukturisasi hutang piutang bermasalah
 ▪ Penurunan nilai aktiva
 ▪ Aktivitas investasi dan pendanaan non kas
 ▪ Informasi segmen
 ▪ Informasi mengenai pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa
 ▪ Kondisi ekonomi
 ▪ Peristiwa setelah tanggal neraca
 ▪ Reklasifikasi rekening

7. Pengungkapan yang diwajibkan untuk organisasi 
sektor publik dalam situasi tertentu:
 ▪ Mata uang pelaporan
 ▪ Kontrak konstruksi
 ▪ Joint venture dan joint operation
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URAIAN Ya Tk NA Penjelasan
 ▪ Operasi yang tidak dilanjutkan
 ▪ Kesalahan mendasar
 ▪ Perubahan estimasi atau kebijakan akuntansi
 ▪ Ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup 

usaha
 ▪ Kuasi reorganisasi
 ▪ Perubahan periode akuntansi

G. Komentar Lain Tentang Laporan Keuangan 
Auditan

II. INFORMASI LAIN YANG MENYERTAI LAPORAN KEUANGAN POKOK
1. Identifikasi:

 ▪ Nama organisasi sektor publik
 ▪ Judul laporan / informasi
 ▪ Periode yang dicakup

2. Komentar lain tentang informasi lain

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal



373372 373
Kertas Kerja Audit Sektor PublikAudit Sektor Publik

Formulir 35 MEMORANDUM PENYELESAIAN
Nama Klien
Tahun Buku

1. Perubahan (jika ada) atas Materialitas Awal dan Tingkat Kesalahan 
Diterima (tolerable error)

2. Resolusi atas Masalah Akuntansi dan Audit

3. Prosedur Analitis – Final 

4. Hasil Rapat dengan Klien
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5. Ringkasan Perbedaan Audit (audit differences)
Ref Rp’000

Kesalahan (error)

Kesalahan Estimasi (judgment)

Pengaruh Pajak

Pengaruh Kesalahan Tahun sebelumnya

Total

Kesimpulan
• Pengaruh total kesalahan (termasuk pengaruh kesalahan tahun-tahun sebelumnya) 

tidak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan atau persyaratan 
lembaga regulasi (BAPEPAM, SEC, DJP, KPP, BI.dll)

• Pengaruh kesalahan tidak material terhadap pengungkapan laporan keuangan
• Kesalahan tersebut tidak mempengaruhi persyaratan perjanjian pinjaman

Persetujuan

Disiapkan oleh Tanggal
Diperiksa oleh Tanggal
Disetujui oleh Tanggal
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FORMULIR 36

Laporan audit bentuk baku dalam bahasa Indonesia 

[Pihak yang dituju]             Ref. : [nomor surat]

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
 Kami telah mengaudit neraca PT [nama klien[ tanggal [tanggal/bulan/tahun] serta laporan 
AKtiva Bersih, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen organisasi sektor publik 
Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan 
audit kami.
 Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan 
Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar 
kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. 
Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-
jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip 
akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian 
terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami 
memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.
 Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang disebutkan di atas menyajikan secara wajar, 
dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT [nama klien] tanggal [tanggal/bulan/tahun], 
dan hasil usaha, perubahan ekuitas, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

[nama partner]
Nomor Ijin Akuntan Publik                   Nomor Ijin Usaha Kantor Akuntan Publik

[Tanggal/bulan/tahun]
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Contoh 2

Laporan audit bentuk baku dalam bahasa Inggris yang meliputi satu periode Akuntansi

[Addressee]                        Ref : [letter number]

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
 We have audited the accompanying balance sheets of PT [client’s name] as of [date/month/
year], and the related statement of Net Asset, statement of changes in shareholders’ equity, and 
statement of cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility 
of the Company’s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial 
statements based on our audits.
 We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian 
Institute of Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain 
reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. 
An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures 
in financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and 
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement 
presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
 In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, 
the financial position of PT [client’s name] as at [date/month/year], and the results of its operations, 
its changes in shareholders’ equity and its cash flow for the year then ended, in conformity with 
generally accepted accounting principles in Indonesia.

[partner’s name]
Public Accountant License No. [number]      Firm License No. [number]

[date/month/year]

NOTICE TO READERS
 The accompanying financial statements are intended to present the financial positions, results 
of operations, changes in shareholders’ equity and cash flows in accordance with accounting 
principle and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. 
The standards, procedures and practices utilized to audit such financial statements may differ 
from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the 
accompanying financial statements and the auditor’s report thereon are not intended for use by 
those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and 
their application in practice. 
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FORMULIR 37

CONTOH MANAGEMENT LETTER

KOP KAP

No.

Kepada
[nama klien]

SURAT UNTUK MANAJEMEN

 Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan [nama klien] 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal [tanggal/bulan/tahun], kami mempertimbangkan struktur 
pengendalian intern organisasi sektor publik untuk menentukan prosedur audit dengan tujuan 
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak untuk memberikan keyakinan atas 
struktur pengendalian intern. Namun, kami temukan permasalahan tertentu yang menyangkut 
struktur pengendalian intern dan pelaksanaannya yang kami pandang merupakan kondisi yang 
dapat dilaporkan menurut standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 
Kondisi yang dapat dilaporkan mencakup permasalahan yang kami temukan, yang menyangkut 
kekurangan material dalam rancangan atau pelaksanaan struktur pengendalian intern, yang 
menurut pendapat kami, dapat secara negatif mempengaruhi kemampuan organisasi untuk 
mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan 
asersi manajemen dalam laporan keuangan.
 Adapun permasalahan yang kami temukan dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

[sebutkan temuan yang diperoleh, atau dalam lampiran]
 Laporan ini dimaksudkan hanya untuk memberikan informasi dan untuk digunakan oleh 
dewan komisaris, manajemen dan pihak lain dalam organisasi.

Hormat kami,

[nama partner]
         Partner
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Formulir 38 REVIEW AKHIR OLEH MANAGER AUDIT
Nama Klien
Tahun Buku

Program Audit Umum

Partner,

 Saya sudah mereview hasil audit dari program audit umum ini dan menyatakan bahwa semua 
prosedur telah lengkap sesuai dengan standar auditing yang berlaku dan kebijakan KAP.

Disiapkan oleh:
Nama : __________________________
Tanggal : __________________________

Persetujuan:
Partner: ___________________________
Tanggal: _________________
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KUESIONER                                                                                                        

No Prosedur Ref. Oleh
Penerimaan Perikatan

1. Survey pendahuluan telah dilakukan sebelum penerimaan/melanjutkan 
perikatan.

2. Komunikasi dengan auditor pendahulu telah dilakukan dan surat jawaban 
dari auditor pendahulu sudah diterima. Berikan penjelasan apabila surat 
jawaban dari auditor pendahulu tidak diterima.

3. Penilaian integritas manajemen dan independensi kantor telah dilakukan.
4. Apabila klien termasuk kategori berisiko tinggi, supervisi intensif sudah 

dilakukan oleh partner dan, jika perlu, sudah dilakukan review oleh  partner 
kedua.

5. Tim audit sudah disusun sebelum pelaksanaan audit dan tanggung jawab 
anggota tim telah dikomunikasikan.

6. Jadwal audit telah disusun sebelum pelaksanaan audit dan 
dikomunikasikan ke anggota tim dan klien.

7. Proposal/surat perikatan sudah dibuat sesuai dengan pedoman kantor dan 
sudah disetujui oleh klien sebelum pelaksanaan audit.

8. Konsultasi dengan tenaga ahli, jika diperlukan, telah dilakukan sebelum 
pelaksanaan audit.

Perencanaan Audit
1. Pemahaman bisnis dan industri klien telah dilakukan sebelum pelaksanaan 

audit.
2. Pemahaman atas proses akuntansi untuk transaksi dan akun yang signifikan 

telah dilakukan dan didokumentasikan sesuai dengan standar KAP.
3. Persetujuan partner tentang pendekatan audit (pendekatan pengujian 

pengendalian atau pengujian saldo akun) telah didokumentasikan dan 
dikomunikasikan ke anggota tim.

4. Persetujuan partner atas penentuan Materialitas Awal dan Salah Saji 
Yang Dapat Diterima telah dilakukan sebelum pelaksanaan audit, 
didokumentasikan serta dikomunikasikan ke anggota tim.

5. Persetujuan partner atas penentuan awal tingkat risiko audit telah 
dilakukan, didokumentasikan dan dikomunikasikan ke anggota tim.

6. Komunikasi dengan auditor lain (jika perlu) telah dilakukan.
7. Rencana audit telah disusun dan disetujui oleh partner sebelum 

pelaksanaan audit. Rencana audit telah didokumentasikan dan 
dikomunikasikan ke anggota tim.

8. Audit program telah disusun dan disetujui oleh partner/manager sebelum 
pelaksanaan audit.
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No Prosedur Ref. Oleh
9. Apabila menggunakan bantuan tenaga ahli, kualitasnya telah direview 

sesuai SPAP dan kebijakan KAP.

Jika Ada Bagian Audit Yang Disandarkan Pada Pekerjaan 
Auditor Intern

1. Evaluasi atas fungsi dan struktur auditor intern telah dilakukan.
2. Kertas kerja auditor intern telah direview dan dilakukan reperforming.
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No Prosedur Ref. Oleh
Audit Tahun Pertama

1. Pengujian untuk meyakini bahwa saldo awal tidak mengandung salah saji 
yang material telah dilakukan dan didokumentasikan.

2. Apabila saldo awal harus disajikan kembali, telah dilakukan komunikasi 
dengan auditor pendahulu melalui klien.

Kecurangan dan Penyelewengan
1. Tanya jawab tentang kecurangan dan penyelewengan dengan pejabat 

senior klien telah dilakukan dan didokumentasikan.
 ▪ Pejabat yang diinterview: __________________
 ▪ Temuan: _______________________________________

2. Pejabat klien telah menyatakan bahwa mereka tidak aware adanya 
kecurang dan penyelewengan baik yang dilakukan klien maupun 
karyawan.

Pertimbangan Undang-Undang dan Peraturan dalam 
Laporan Keuangan

1. Pemahaman atas undang-undang dan peraturan yang memepengaruhi 
laporan keuangan telah dilakukan dan didokumentasikan.

2. Tanya jawab tentang pelanggaran atas undang-undang dan peraturan 
dengan pejabat senior klien telah dilakukan dan didokumentasikan.
 ▪ Pejabat yang diinterview: __________________
 ▪ Temuan: _______________________________________

3. Pejabat klien telah menyatakan bahwa mereka tidak aware adanya 
pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan.

Litigasi dan Klaim
1. Tanya jawab tentang masalah litigasi dan klaim telah dilakukan dengan 

pejabat senior klien.
 ▪ Pejabat yang diinterview: __________________
 ▪ Temuan: _______________________________________

2. Jawaban konfirmasi dari konsultan hukum klien telah diperoleh. Jka tidak, 
jelaskan prosedur alternatif yang telah dilakukan.

Kontinjensi
1. Kewajiban dan aktiva kontinjensi telah dievaluasi sesuai dengan PSAK No. 

57.
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No Prosedur Ref. Oleh
Peristiwa Kemudian

1. Prosedur untuk memperoleh bukti audit yang cukup tentang adanya 
peristiwa kemudian yang mempengaruhi pelaporan tanggal neraca atau 
pengungkapan telah dilakukan.

2. Apabila terdapat keterlambatan dalam penerbitan laporan auditor, perlu 
dilakukan review peristiwa kemudian sampai tanggal penerbitan laporan 
auditor.
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No Prosedur Ref. Oleh
Penilaian Kelangsungan Hidup Usaha

1. Penilaian atas asumsi kelangsungan hidup usaha telah dilakukan sampai 
minimum satu tahun sesudah tanggal neraca.

 ; Pernyataan bahwa tidak ada kondisi atau kejadian yang meyebabkan 
adanya keraguan tentang kelangsungan hidup usaha.

 ; Tim telah mengidentifikasi kondisi atau kejadian yang yang meyebabkan 
adanya keraguan tentang kelangsungan hidup usaha. Tim telah 
melakukan prosedur untuk meyakini tidak adanya keraguan tentang 
kelangsungan usaha sampai periode minimum satu tahun sesudah 
tanggal neraca. Kesimpulan telah dicapai dan didokumentasikan.

Representasi Manajemen
1. Surat representasi manajemen telah diperoleh dan disesuaikan dengan 

kondisi klien dengan tanggal sama dengan tanggal laporan auditor 
independent. Surat representasi manajemen harus ditandatangani oleh 
pejabat yang mengetahui tentang laporan keuangan.

Ringkasan Penyimpangan Audit (Summary Audit 
Differences)

1. Ringkasan penyimpangan audit telah dibuat disimpulkan dan disetujui oleh 
partner dan manager.

2. Penyimpangannya telah dibandingkan dengan tolerable error termasuk 
pengaruh dari tahun-tahun sebelumnya.

3. Pengaruh pajak atas penyimpangan tersebut telah dipertimbangkan.

Memorandum Penyelesaian Audit
1. Memorandum penyelesaian audit telah dibuat termasuk kesimpulan hasil 

audit dan disetujui oleh partner dan manajer.
2. Semua masalah yang masih menggantung telah diselesaikan dan tidak 

dicantumkan lagi dalam memorandum penyelesaian audit.

Komunikasi Masalah Pengendalian Intern
1. Temuan dari hasil pemahaman dan pengujian pengendalian intern telah 

dikomunikasikan dengan klien.
2. Management letter sudah dikeluarkan dengan pelaporan sesuai dengan 

SPAP dan standar KAP.
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Formulir 39 REVIEW OLEH PARTNER
Nama Klien
Tahun Buku

Pejabat Penghubung  : __________________________________________
Tanggal Penerbitan Laporan : ____ / ____/ 20__

Jabatan Inisial Paraf
In-charge
Manager
Reviewer

Routing Slip

Inisial Tanggal Mulai Tanggal Selesai Paraf
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Catatan Reviewer:

CATATAN REVIEW PARTNER                                                                            

No. Uraian Halaman Respon
Uraian Inisial
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Formulir 40 CHECK LIST PENERBITAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Nama Klien
Tahun Buku

Klien Tahun Buku:
Jenis Laporan:

Nama Paraf
Disiapkan:
Direview:
Manager in charge
Partner in charge
Partner ke-dua

Uraian Oleh Direview
Draft Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan
 ▪ Kata-kata, tanggal, tahun buku, angka-angka, referensi catatan laporan 

keuangan dalam opini auditor independen sudah diperiksa 
 ▪ Semua penjumlahan angka-angka dalam neraca, laporan laba-rugi, 

perubahan ekuitas dan arus kas diperiksa
 ▪ Referensi angka-angka dengan catatan laporan keuangan diperiksa
 ▪ Angka komparatif sudah dicocokkan dengan laporan keuangan tahun 

sebelumnya
 ▪ Angka-angka dalam laporan keuangan dan catatan laporan keuangan 

sudah dicocokkan dengan KKP
 ▪ Angka-angka dalam laporan arus kas sudah dicocokkan dengan 

perubahan neraca dan kertas kerja arus kas
 ▪ Check list penyajian dan pengungkapan laporan keuangan (disclosure 

checklist) sudah diselesaikan

Berikut ini harus dilakukan oleh Manager In-charge
 ▪ Saya sudah memastikan check list tersebut di atas telah dilakukan dengan benar
 ▪ Saya sudah membaca ulang semua opini auditor independen, laporan keuangan 

dan catatan laporan keuangan.
 ▪ Draft final laporan keuangan sudah direview dan semua perubahan sudah 

dilakukan
 ▪ Cek final pembacaan, penjumlahan, referensi sudah dilakukan
 ▪ Laporan keuangan sudah disetujui oleh klien untuk diterbitkan
 ▪ Surat representasi manajemen sudah diterima tertanggal _____
 ▪ Laporan auditor independent tertanggal _____
 ▪ Laporan keuangan siap diterbitkan tanggal ________
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FORMULIR 41

MATRIKS PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KAP

NO LANGKAH-
LANGKAH

TANGGUNG JAWAB
IN-CHARGE MANAGER PARTNER

A Penerimaan 
Perikatan

1 Survei 
pendahuluan

Membantu manager 
melaksanakan survei

Melaksanakan survei dan 
mengisi formulir 20.01 
Survei Pendahuluan

Mereview hasil 
survei

2 Komunikasi 
dengan auditor 
pendahulu

Menyiapkan surat 
komunikasi (contoh pada 
formulir 20.02 Komunikasi 
dengan Auditor Pendahulu)

Menandatangani 
surat komunikasi 
dengan auditor 
pendahulu

3 Memutuskan 
diterima atau 
tidaknya (calon) 
klien

Mengisi formulir 20.03 
Evaluasi Penerimaan/ 
Keberlanjutan Klien dan 
memberikan pertimbangan 
diterima atau tidaknya 
(calon) klien

Memberikan 
keputusan 
menerima atau 
menolak (calon) 
klien pada formulir 
20.03

4 Menyusun tim 
audit

Memilih tim audit dan 
mengisi formulir 20.04 
Susunan Tim Audit

Mereview dan 
memberikan 
persetujuan pada 
formulir 20.04

5 Briefing tim audit Membantu manager 
memberikan penjelasan 
kepada tim

Menjelaskan kepada tim 
sifat perikatan dan masalah-
masalah yang telah 
diantisipasi

6 Menyusun jadwal 
audit

Menyusun rencana kerja 
pemerik-saan dan mengisi 
formulir 20.05 Jadwal Audit 

Mereview rencana kerja dan 
jadwal audit pada formulir 
20.05

Menyetujui rencana 
kerja dan jadwal 
audit pada formulir 
20.05

7 Membuat 
proposal/surat 
perikatan

 ▪ Menghitung professional 
fee
 ▪ Mengidentifikasi sifat 
perikatan dan jasa 
tambahan yang akan 
dilaksanakan
 ▪ Membuat proposal/surat 
perikatan (formulir 20.06 
Proposal/Surat Perikatan)

Mereview professional fee 
yang dibuat in-charge dan 
mereview proposal/surat 
perikatan

Menyetujui 
proposal/surat 
perikatan dengan 
memberikan tanda 
tangan pada 
proposal/surat 
perikatan
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NO LANGKAH-
LANGKAH

TANGGUNG JAWAB
IN-CHARGE MANAGER PARTNER

B Perencanaan
1 Memahami bisnis 

dan industri klien
 ▪ Mempelajari kertas kerja 
tahun lalu, menelusuri 
internet, majalah, terbitan 
dsb dan mewawancarai 
manajemen.
 ▪ Mengisi formulir 30.01 
Pemahaman Bisnis Klien

Mereview formulir 30.01 
Pemahaman Bisnis Klien

2 Memahami 
pengendalian 
intern

 ▪ Melengkapi formulir 30.02 
Pemahaman Struktur 
Pengendalian Intern dan 
membuat kesimpulan

 ▪ Mengidentifikasi risiko 
pengendalian dan 
rencana pengujian, jika 
memungkinkan, dan 
mengisikannya pada formulir 
30.03 Identifikasi Risiko

 ▪ Mereview 
formulir 30.02 
Pemahaman 
Struktur 
Pengendalian 
Intern dan 
kesimpulan
 ▪ Mereview formulir 
30.03 Identifikasi 
Risiko

3 Menentukan 
materialitas awal

 ▪ Menghitung materialitas 
awal dan salah saji yang 
bisa diterima
 ▪ Mengisi formulir 30.03 
Materialitas

Mereview hasil perhitungan 
pada formulir 30.03 
Materialitas

4 Menentukan 
tingkat risiko audit 
awal

 ▪ Menetapkan risiko yang 
dapat diterima, risiko 
bawaan dan risiko 
pengendalian
 ▪ Mengisi formulir 30.04 
Penetapan Risiko

Mereview penetapan 
risiko pada formulir 30.04 
Penetapan Risiko

5 Memberikan 
instruksi kepada 
auditor lain, 
dalam hal KAP 
bertindak sebagai 
auditor utama

 ▪ Menyiapkan instruksi 
kepada auditor lain 
(formulir …..)

Mereview instruksi kepada 
auditor lain

Menandatangani 
surat pengantar 
instruksi kepada 
auditor lain

6 Menyusun 
rencana audit

Membuat rencana audit 
(Formulir 30.06: Rencana 
Audit). 

Mereview rencana audit Mereview dan 
menyetujui rencana 
audit

7 Menyusun 
program audit

Membuat program audit 
dengan cara memutakhirkan 
program audit standar 
(disesuaikan dengan 
hasil survei, pemahaman 
bisnis dan pemahaman 
pengendalian intern).

Mereview dan menyetujui 
program audit yang telah 
disesuaikan
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NO LANGKAH-
LANGKAH

TANGGUNG JAWAB
IN-CHARGE MANAGER PARTNER

C Pengujian dan 
Pengumpulan 
Bukti

1 Melaksanakan 
pengujian 
(pengendalian 
dan transaksi, 
prosedur analitis 
dan saldo rinci)

 ▪ Melaksanakan pengujian 
sesuai pembagian tugas
 ▪ Menyelia pekerjaan 
asisten
 ▪ Mereview kertas kerja 
asisten

 ▪ Menyelia pekerjaan tim
 ▪ Mereview kertas kerja in-
charge dan asisten

2 Melaksanakan 
pengujian tahap 
akhir

 ▪ Mengisi formulir 40.05: 
Kejadian setelah tanggal 
neraca
 ▪ Mengisi formulir 40.06: 
Kelangsungan hidup 
usaha

 ▪ Mereview formulir 40.05 
dan 40.06

3 Meminta surat 
representasi 
manajemen

Menyiapkan surat 
representasi manajemen 
(contoh pada formulir 40.07: 
Surat representasi)

D Penyelesaian 
Audit

1 Mengorganisasi 
kertas kerja

Menyelia pengorganisasian 
kertas kerja yang 
dilaksanakan oleh asisten

2 Mereview kertas 
kerja

Mereview kertas kerja 
asisten

Mereview kertas kerja in-
charge dan asisten

3 Mengevaluasi 
kecukupan bukti

 ▪ Menelaah kecukupan 
program audit
 ▪ Memeriksa bahwa 
semua instruksi dalam 
audit program telah 
dilaksanakan
 ▪ Menelaah ketepatan 
jumlah bukti audit

 ▪ Meyakinkan bahwa semua 
tujuan audit telah tercapai

Mereview pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh in-charge 
di samping

4 Mengevaluasi 
apakah LK telah 
bebas dari salah 
saji material

Mengevaluasi apakah LK 
telah bebas dari salah saji 
material

Mereview hasil evaluasi in-
charge

5 Mengevaluasi 
penyajian dan 
pengungkapan 
laporan keuangan

Mengisi formulir 50.02: 
Evaluasi penyajian dan 
pengungkapan laporan

Mereview formulir 50.02
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NO LANGKAH-
LANGKAH

TANGGUNG JAWAB
IN-CHARGE MANAGER PARTNER

D Penyelesaian 
Audit 
(lanjutan)

6 Menelaah 
informasi lain

Menelaah informasi lain Mereview hasil telaahan 
in-charge

7 Membuat 
memorandum 
penyelesaian

Menyiapkan memorandum 
penyelesaian (contoh 
formulir 50.03: 
Memorandum penyelesaian)

Mereview dan 
menyetujui 
memorandum 
penyelesaian

E Pelaporan 
Audit

1 Membuat draft 
laporan audit

Menyiapkan draft laporan 
auditor independen, 
termasuk management 
letter

2 Mereview draft 
laporan audit

 ▪ Menyiapkan formulir 
60.04: Review akhir oleh 
manager dan formulir 
60.05: Review oleh partner
 ▪ Menindaklanjuti catatan 
manager dan/atau partner

 ▪ Mengisi formulir 60.04: 
Review akhir oleh 
manager
 ▪ Menindaklanjuti catatan 
partner

 ▪ Mereview dan 
menyetujui 
formulir 60.04
 ▪ Mengisi formulir 
60.05: Review 
oleh partner

3 Mengkomunikasi-
kan draft laporan 
audit

Bersama-sama manager 
membahas draft laporan 
audit dengan klien

Bersama-sama in-charge 
membahas draft laporan 
audit dengan klien

Menyetujui 
perubahan, 
kalau ada, hasil 
pembahasan 
dengan klien

4 Memfinalkan 
laporan audit

 ▪ Membuat laporan final 
(setelah hasil pembahasan 
dengan klien disetujui oleh 
partner)
 ▪ Menyiapkan surat 
pengantar pengiriman 
laporan

 ▪ Mengawasi pelaksanaan 
finalisasi laporan audit 
 ▪ Mengirimkan laporan audit 
kepada klien (beserta 
surat pengantar)

Menandatangani 
laporan audit
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GLOSARIUM

Academic Support, Biaya untuk menyelenggarakan support terhadap instruksi, riset dan 
publikasi.

Activity Based Costing (ABC) adalah perhitungan biaya produk/jasa dengan 
memperhitungkan aktivitas-aktivitas yang mempunyai nilai tambah bagi 
pelanggan, konsumen.

Adverse Opinion, Pendapat ini diberikan jika Akuntan menganggap secara keseluruhan 
laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip Akuntansi 
yang berlaku umum di Indonesia.

Akuntabilitas adalah konsep tentang kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan 
mandate yang diterima kepada orang yang memberikan mandate tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 
pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pusat, DPR dan 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Audit Kinerja atau Value For Money adalah audit yang dilakukan untuk menilai efisiensi, 
efektivitas dan ekonomis dari unit sektor publik.

Audit Laporan Keuangan adalah audit yang dilakukan untuk memeriksa penyajian laporan 
keuangan, dengan produknya adalah Opini Akuntan yang dituangkan dalam 
Laporan Audit dan Management letter.

Audit Planning adalah langkah-langkah yang dilakukan setelah sebuah proposal disetujui 
dan surat perikatan ditandatangani yang merupakan jembatan untuk pekerjaan 
lapangan.

Audit Program, Program Audit adalah daftar terinci dari prosedur-prosedur audit yang 
akan dilakukan dalam sebuah proses audit.

BHMN (Badan Hukum Milik Negara) adalah salah satu bentuk badan hukum di Indonesia 
yang awalnya dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka 
privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya 
sifat non-profit meski berstatus sebagai badan usaha.

Charity Care Service adalah diskon diberikan kepada pasien secara gratis sesuai hospitals 
charity policy diluar pendapatan pasien, sebab tidak dirancang dalam arus kas.

Client Representation Letter adalah surat pernyataan management tentang tanggung jawab, 
metode penyusunan laporan keuangan, pernyataan semua data telah diberikan 
oleh manajemen kepada pihak auditor, digunakan oleh auditor sebagai pegangan 
tapi tidak digunakan sebagai pengganti prosedur audit.
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Completion Memorandum adalah dokumen audit yang menguraikan hal-hal berikut ini: 
Penjelasan tentang Rencana Audit dan perubahan-perubahannya sejak penyiapan 
hingga penyelesaian audit temuan-temuan audit pada sasaran-sasaran audit yang 
kritis.

COMWIL, Cost Or Market  Which Is Lower, Pengukuran atau pengakuan nilai dengan 
membandingkan mana yang terendah antara harga perolehan dan harga pasar.

Confirmation, menanyakan kebenaran informasi atau saldo kepada pihak ke tiga.
Contractual Adjustment, diskon yang dirancang dengan pihak ke tiga yang diperlakukan 

sebagai pengurang pendapatan rumah sakit.
Control Activity adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan 

manajemen dilaksanakan.
Control Risks adalah resiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat  

dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas.
Courtesy Allowance, diskon untuk dokter dan pegawai, yang diperlakukan sebagai 

pengurang pendapatan rumah sakit.
Current File adalah file yang berisi kertas kerja yang hanya mempunyai manfaat untuk tahun 

yang diaudit saja, misalnya Laporan Akuntan Independen, Management Letter, 
Memorandum Penyelesaian, Kertas Kerja Neraca Percobaan, Audit Program dan 
lain-lain.Cut Off, pisah batas, berlaku bagi pengakuan pendapatan atau beban 
dalam lmu akuntansi.

Detection Risks adalah resiko yang timbul sebagai akibat.
Diagnosis Related Groups (DRG) adalah bentuk pembayaran pra upaya disesuaikan dengan 

hasil diagnosis penyakit, sehingga kompleksitas klinis pasien atau case mix dapat 
diketahui, Case mix yang kompleks berarti tingkat keparahan penyakit yang tinggi, 
resiko kematian tinggi, tingkat kesulitan perawatan tinggi, poor prognosis atau 
kebutuhan intervensi yang lebih besar.

Disclaimer Opinion, Akuntan tidak memberikan pendapatnya atas penyajian laporan 
keuangan organisasi publik, jika Akuntan yakin penyajian laporan keuangan tidak 
sesuai dengan prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, Akuntan tidak 
dapat melakukan audit yang lingkupnya memadai.

Dual Dating yaitu tanggal penyelesaian lapangan dengan pengecualian tanggal kemudian 
untuk catatan yang mengungkapkan peristiwa kemudian.

EPSBED (Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri), evaluasi yang dilakukan 
oleh program studi dalam pendidikan tinggi untuk dilaporkan kepada Kementrian 
Pendidikan Tinggi, gunanya, agar pelaksanaan pembelajaran dapat terpantau oleh 
pemerintah, hasil dari pelaporan ini dapat digunakan sebagai referensi atau data 
dalam mengaudit laporan keuangan universitas.

Etika Administrative adalah etika yang berkaitan dengan kepemimpinan dan manajemen 
rumah sakit, misalnya harus berperilaku adil, tidak diskriminatif, tidak berstandar 
ganda.
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Etika Bio Medis adalah kegiatan rekayasa genetik, tekhnologi reproduksi, eksperimen 
medis, donasi dan transplantasi organ, klonning dan lain-lain.

Fee For Service, metode yang memberikan keleluasaan kepada penyedia jasa untuk 
menentukan harga, metode ini cenderung bertambah mahal dari waktu ke waktu, 
pasien tidak dapat mengontrol aktivitas dokter ketika menangani pasien.

Fund Raising adalah salah satu alat atau media untuk mengukur kinerja pengurus partai, 
yaitu kemampuan untuk menghimpun dana guna membiayai aktivitas partai 
politik.

General Ledger adalah bagian dokumen dalam rangka menyusun laporan keuangan yang 
berisi mutasi perkiraan/account yang dihimpun dari jurnal transaksi keuangan 
harian.

Good Political Party Governance, menciptakan aktivitas partai politik yang bersih, 
bertanggung jawab, bebas dari praktek-praktek yang merugikan masyarakat.

Good University Governance, pengelolaan universitas yang lebih akuntabel, transparency, 
menghasilkan learning outcomes sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai 
sektor. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui 

oleh pemerintah.
Inherrent Risk adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu 

salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur 
struktur pengendalian intern yang terkait.

Institusional Support, jumlah yang dibelanjakan untuk administrasi dan rencana jangka 
panjang universitas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat 
nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Laporan Dana Kampanye (LDK) berisi tentang penerimaan dari seluruh sumber baik 
bersifat kas atau non kas, dan pengeluaran baik yang terbentuk kas atau non kas.

Laporan Keuangan Independen, laporan yang berisi opini dari akuntan independen (bebas 
tanpa ikatan) tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

Learning Outcome, capaian pembelajaran saat ini penyusunan kurikulum untuk perguruan 
tinggi sesuai KKNI (Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia) yang mengacu pada 
learning outcomes, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan 
dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Management Letter adalah saran-saran dari auditor atau akuntan kepada manajemen sektor 
publik yang berisi perbaikan yang berkaitan dengan pengendalian intern dan 
penyesuaian laporan keuangannya.
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Materiality adalah besarnya nilai yang jika dihilangkan atau salah saji informasi Akuntansi 
yang dapat mengakibatkan perubahan atau berpengaruh terhadap pertimbangan 
orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.

Money Politics, menggunakan uang untuk mencapai kemenangan dalam pemilu.
Operational dan Maintenance Of Plant, biaya untuk operasional serta pemeliharaan 

peralatan dan perlengkapan.
Overstated, kecenderungan digunakan untuk penyajian aktiva terlalu tinggi dari yang 

seharusnya, sehingga likuiditas organisasi terkesan sangat terjamin.
Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara 

Republik Indonesia secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita 
untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara 
melalui pemilihan umum.

Penaksiran Risiko adalah identifikasi dan analisis entitas terhadap risiko yang relevan untuk 
mencapai tujuannya dan membentuk suatu dasar dalam menentukan bagaimana 
risiko harus dikelola.

Perikatan adalah kesepakatan klien dan auditor, meliputi langkah-langkah yaitu: 
melaksanakan survei pendahuluan, melakukan komunikasi dengan Akuntan 
pendahulu, memutuskan diterima atau tidaknya calon organisasi publik, 
menetapkan tim dan jadwal, serta menyusun proposal dan atau surat perikatan.

Permanent File adalah file yang berisi berbagai unsur yang sifatnya jangka panjang, yaitu 
dapat digunakan lebih dari satu kali periode audit, Contoh kertas kerja yang sifatnya 
permanen adalah akte pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya, 
anggaran dasar, rencana kerja perusahaan jangka panjang, struktur organisasi, 
tata letak pabrik, copy perjanjian yang mempunyai masa laku jangka panjang dan 
ketentuan-ketentuan Direksi.

Public Service, biaya dalam aktivitas universitas untuk menghasilkan jasa non intruksional 
kepada group eksternal.

Qualified Opinion, opini/pendapat ini diberikan jika tidak terdapat bukti kompeten yang 
cukup, adanya pembatasan lingkup audit yang membuat akuntan tidak dapat untuk 
tidak memberikan opini audit, adanya penyimpangan terhadap prinsip akuntansi 
yang berlaku umum di Indonesia, penyimpangan tersebut berdampak material.

Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) adalah rekening yang menampung penerimaan 
dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang merupakan 
rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai 
perwakilan di propinsi dan atau kabupaten/kota.

Research, biaya di universitas untuk menghasilkan pendapatan riset.
Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 

manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan 
memadai keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi.

SPE (Special Purpose Entity) adalah unit usaha yang sengaja dibentuk untuk memenuhi 
kebutuhan organisasi publik tertentu.
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SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) adalah pedoman yang digunakan untuk 
mengaudit atau memeriksa laporan keuangan baik sektor publik maupun 
organisasi profit.

SPMI (Sistem Pengendalian Mutu Internal) adalah sistem yang diterapkan di universitas 
yang menjamin bahwa semua proses telah ditetapkan standarnya, pemantauannya, 
pengukuran indikatornya, data dari SPMI ini dapat digunakan oleh auditor sebagai 
rujukan interview pengendalian internal universitas.

Standart Operasional Procedure adalah prosedur-prosedur standar yang telah ditetapkan 
untuk setiap aktivitas bernilai tambah, baik prosedur manual maupun prosedur 
komputerisasi.

Student Services, jumlah yang dibelanjakan untuk administrasi, pendaftaran dan untuk 
keperluan pendukung mahasiswa, termasuk kesehatan.

Student aid, biaya dari restricted, or unretristed funds dalam bentuk grants, scholarships or 
followships to students.

Subsequent Collection, Penerimaan setelah tanggal neraca.
Tim Kampanye Pasangan (TKP) calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon 

berkoordinasi dengan partai politik dan atau gabungan partai politik pengusul, 
yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu 
penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis 
penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk pada tingkat.

Tolerable Risk adalah suatu ukuran seberapa besar akuntan menerima salah saji material 
dalam laporan keuangan setelah audit diselesaikan dan opini wajar tanpa 
pengecualian telah dikeluarkan.

Tolerable Misstatement, salah saji yang dapat ditoleransi.
Transparansi, penyajian informasi atau data sesungguhnya, melaporkan hasil operasi atau 

hasil pengelolaan secara jujur, khususnya ditujukan untuk masyarakat umum.
Trial Balance, bagian dari dokumen dalam rangka menyusun laporan keuangan, yang 

dihimpun dari saldo-saldo buku besar.
Understated, kecenderungan digunakan untuk penyajian hutang terlalu rendah dari yang 

seharusnya, sehingga likuiditas organisasi terjamin.
Unqualified Opinion, Pendapat/opini yang diberikan jika akuntan telah melaksanakan 

sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tidak 
terdapat pembatasan prosedur oleh organisasi publik dalam menentukan prosedur 
audit yang dilakukan, serta laporan keuangan telah sesuai Standar Akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia.

Window Dressing, menyajikan laporan keuangan atau yang berkaitan dengan data akuntansi 
agar seolah lebih baik/indah/bagus dari sebenarnya.
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