
SALINAN

BUPATIKEDIRI

PROVINSIJAWA TITIUR

PEMTURAN BUPATIKEDIRI

NOMOR 18TAHUN2017

TENTANG

TATA LAKSANA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

AUDIT INVESTIGASI DAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATIKEDIRI,

bahwa sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern Pemerintah

disebutkan bahwa Audit dengan tujuan tertentu salah satunya

adalah Audit lnvestigasi dan Audit Pefiitungan Kerugian

Keuangan Negara/Daerah;

bahwa sehubungan dengan perkembangan penugasan serta

menunjang tercapainya output bidang investigasi lnspektorat

Kabupaten Kediri yang berkualitas dan memberikan manfaat

bagi pihak-pihak yang berkepentingan (sfakeho/ders), serta

berdasarkan Nota Dinas dari lnspektur Kabupaten Kediri Nomor

800n701418.1112017 tanggal 12 April 2017 perrhal Usulan Draft

Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Audit

lnvestigasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan

Berita Acara Nomor 700/9561418.1112017 tanggal 26 Mei 2017

tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit lnvestigasi di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri perlu adanya Tata

Laksana dan Standar Operasional Prosedur bidang investigasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Audit lnvestigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kediri.

b.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20M tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5494.);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5879);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 5.1, Tambahan

Lembaran Republik lndonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian lntern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 201 1;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 201 1 tentang

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaap Apraratur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

11 .
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor PER-13141K1D012012 tentang Pedoman

Penugasan Bidang lnvestigasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 147);

Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja lnspektorat Kabupaten Kediri.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

:PEMTURAN BUPATI KEDIRI TENTANG TATA LAKSANA DAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT

INVESTIGASIDAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN

NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Pasa! 1

Tata Laksanadan standar operasionalProsedur (soP) Audit lnvestigasi dan Audit

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini.

Pasal 2

Tata laksanadan standar operasional Prosedur (soP) Audit lnvestigasidan Audit

PerhitunganKerugianKeuanganNegarasebagaimanadimaksuddalamPasall,

dipergunakansebagaiacuanbagisetiapAparaturSipilNegara(ASN)diLingkungan

lnspektorat dan/ataudi lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan

pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya'

Pasal 3

Biaya pelaksanaankegiatan Audit lnvestigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara sebagaimana dimaksud dalamPasal l,diberikan biaya perjalanan dinas sesuai

dengansurattugasdanbiayalainnyasesuaiaturanyangberlaku,sertadianggarkan

pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lnspektorat Kabupaten Kediri'

20.

21.

23.
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Pasal 4

Peraturan ini disusun berdasarkan Nota Dinas lnspektur Nomor 800/7701418.1112017

tanggal 12 April 2017 perihal Usulan Draf Keputusan Bupati tentang Standar

Operasional Prosedur Audit lnvestigasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan

Berita Acara Nomor 700/95614',18.1112017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Rancangan

Peraturan Bupati tentang Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit

lnvestigasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan hasil peserta rapat

memutuskan pembentukan Peraturan Bupati lentang Tala Laksana dan standar

Operasional Prosedur (SOP) Audit lnvestigasi dan Audit Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri

DitetaPkan di Kediri

Padatanggal 20 -6-2017
BUPATI KEDIRI'

ttd

HARYANN SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

padatanggal 20 - 6 -2017

SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SU POYO
BERITADAERAH KABUPATEN KEDIRITAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinYa
a.n. SEKRETARTS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Keseiahteraan RakYat



LAilIPIRAN I :PEMTURANBUPATI KEDIRI
NOMOR :18TAHUN2017
TANGGAL :20- 6 -2017

TATA LAKSANA AUDIT INVESTTGASI

DI LINGKUNGAN PETSERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

01. lnspektorat Kabupaten Kediri adalah lnstansi Pemerintah Daerah yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. lnspektorat

Kabupaten Kediri melakukan pengawasan untuk memastikan apakah tugas dan

fungsi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan,

akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi,kolusi dan nepotisme.

02.sejalan dengan undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem

Pengendalian lntern Pemerintah, maka pelaksanaan audit investigasi menjadi

sangat penting sebagai dukungan untuk mengedepankan peran APIP dalam

rangkamenanganilaporanataupengaduanmasyarakatyangyangberindikasi

merugikankeuangannegaradanmemperkuatimplementasisistem
pengendalian intem dalam mencapai akuntabilitaspengelolaankeuangan

negara dan pengelolaan kepemerintahan yang baik dan bersih (good and

clean governance).

03.Untuk menjaga kualitas hasil audit investigasi, diperlukan Tata Laksana Audit

lnvestigasi. Tata Laksana Audit linvestigasi wajib dipedomani oleh seluruh

Auditor di lnspeKorat Kabupaten Kediri yang melakukan audit investigasi untuk

memastikanbahwaoutputyangdihasilkandapatdipertanggungjawabkan

secara profesional-

TataLaksanainimemuatpedomanpra-perencanaan,perencanaanaudit,

pedoman pelaksanaan, pedoman pelaporan dan pedoman tindak lanjut yang

mengacukepadastandardanpraktik-praktikterbaik(bestpractices)profesi

bidang akuntansi dan audit.

04. Dalam melaksanakan audit investigasi, Auditor lnspektorat harus:

a.BersikapindependendanobjeKif,baiksecaratal<lual(independentin
fact) maupun secara penam pilan (independent in appearance) yang

menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak ob.iektif'

6
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b. Dalam hal terjadi situasi adanya dan atau interpretasi adanya gangguan

terhadap independensi dan objektivitas, Auditor lnspektorat harus

melaporkan kepada lnspektur. lnspeKur harus mengganti auditor yang

menyampaikan situasinya dengan auditor lain yang bebas dari adanya

danlatau interpretasi teriadinya gangguan terhadap independensi dan

objektivitas.

c. Mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan

untuk melaksanakan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal,

pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.

d. Dalam hal Auditor lnspektorat tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan atas

Suatu penugasan, Auditor lnspektorat dapat menggunakan tenaga ahli lain

yang dibutuhkan. Auditor lnspektorat harus menilai kualifikasi profesional,

kompetensi,pengalamanyangrelevandanindependensisebelum
menunjuk ahli.

e.Menggunakankeahlianprofesionalnyadengancermatdanseksama(due

professionatcare)dansecarahati-hati(prudent)dalamsetiap
penugasan.

f.mematuhistandarAuditdanKodeEtikyangberlakubagiAP|Pyang
ditetapkanKeputusanDewanPengurusNasionalAsosiasiAuditorlntern

Pemerintah lndonesia Nomor Kep-005/AAIPUDPN/2014'

05. Untuk dapat melaksanakan audit investigasi, Auditor Inspektorat wajib memiliki

sertifikat auditor dan memahami tentang standar Audit, kebijakan, prosedur dan

praktik-Praktik audit.

B. TUJUAN

0l.TujuanpenyusunanTataLaksanaAuditlnvestigasiadalahuntukmemberikan

petunjukataupedomanbagiseluruhjajaranlnspektoratKabupatenKediri

dalam melakukan kegiatan audit investigasi sehingga hasil audit investigasi

yangtelahdilakukandapatdipertanggungjawabkandandapatdigunakanuntuk

pengambilan kePutusan.

02.SecaragarisbesarTataLaksanaauditinvestigasidisusundengantujuan
sebagai berikut:

a. Merupakan arahan atau pedoman praKis untuk mencapai tingkat mutu

proses pelaksanaan audit yang diilakukan oleh lnspektorat dan

memberikan nilai tambah (value added) bagi pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dalam pengambilan keputusan dan

penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kasus dan/atau

perkara.
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b. Sebagai pedoman bagi segenap Auditor lnspeKorat dalam

merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan

memantau tindak laniut penugasan Audit investigasi.

PENGERT]AN DAN BATASAN

01. Audit dengan tujuan Ter&ntu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan

khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tujuan

tertentu ini adalah audit investigasi.

02. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi

tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau

APIP

03'Auditinvestigasiadalahprosesmencari,menemukan,danmengumpulkan

bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya

suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

M.Kecurangan(Fraud)yangdimaksuddalampedomaniniadalahsetiap
tindakanmelanggarhukumyangbersifatmenipu,menyembunyikan,atau

menyalahgunakan kepercayaan. Kecurangan dilakukan oleh pihak-pihak dan

organisasi untuk mendapatkan uang, aset, atau jasa; menghindari pembayaran

ataupemberianjasa;atauuntukmengamankankepentinganpribadiatau

kelomPok.

05.lnstansiPenyidikadalahKepolisianNegaraRepubliklndonesia(PoLRl)'

KejaksaanRepubliklndonesia,danKomisiPemberantasanKorupsi(KPK).

06.KeuanganNegaraadalahsebagaimanadimaksuddalamUndang.Undang

Nomor3lTahunlgggloUndang-UndangNomor20Tahun200ltentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara.

07. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya hak negara atau

bertambahnya kewajiban negara yang nyata dan pasti jumlahnya' yang

disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum' penyalahgunaan

wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan

ataukedudukan,kelalaianSeseorang,dan/ataudisebabkanolehkeadaandi

luar kemampuan manusia (force maieure) ' Dalam konteks Pasal 2 dan

Pasal3Undang-UndangNomor3lTahunlgggjoUndang-UndangNomor20

Tahun 200'1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi' kerugian

keuangan negara yang dimaksud adalah yang disebabkan perbuatan melawan

hukum (Pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan' kesempatan atau

Saranayangadapadaseseorangkarenajabatanataukedudukannya(Pasal3).
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D. RUANG LINGKUP

01. Tata Laksana Audit lnvestigasimengatur tentang tata cara pelaksanaan audit

investigasi yang terjadi di lingkungan satuan kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Kediri, mencakup penelaahan informasi awal, perencanaan

audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pemantauan tindak

lanjut.

02. Penelaahan lnformasi Awal berisi tentang sumber-sumber informasi, proses

penelaahandananalisisatasinformasiadanyapenyimpangansampaidengan

penetapan keputusan perlu tidaknya dilakukan audit investigasi atas informasi

tersebut.

03. Perencanaan Audit lnvestigasi berisi langkah-langkah yang diperlukan dalam

mempersiapkan pelaksanaan penugasan audit, sejak dari penetapan sasaran

danruanglingkupaud.rt,perumusanhipotesis,penyusunantimauditdan
penyusunan audit Program

04. Pelaksanaan Audit lnvestigasi merupakan kumpulan kegiatan pokok dari

seluruh proses dan prosedur audit investigasi, berupa pengumpulan' pengujian

dan evaluasi data/lcukti/ dokumen pengujiannya, yang ditujukan untuk

memperoleh/mengumpulkan bukti audit yang cukup dan memadai untuk

membuktikan hipotesis yang telah dibuat'

05. Pelaporan audit investigasi merupakan kegiatan pembuatan dan penyampaian

laporan. Tujuan pelaporan hasil Audit investigasi atas kasus penyimpangan

adalah:

1)Mengkomunikasikantemuanhasilauditinvestigasisecarajelassehingga

memudahkanpejabatdalammelakukantindaklanjutyangdiperlukan,

2) Diarahkan agar dapat menjadi salah satu alat buKi dan menuniang

Pelaksanaan Penegakan hukum'

3) Mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung .iawab

atas PenYimPangan Yang terjadi'

06.PelaporanTindakLanjutrekomendasiatausaranatasLaporanHasilAudit
lnvestigasimerupakanprosesuntukmemantau/memonitorefektivitas

pelaksanaan rekomendasi dari hasil audit yang telah disepakati'

0T.StandarThelnstituteoflnternalAuditors(llA)menyatakanbahwaauditor
internal harus mempunyai pengetahuan yang memadai untuk mengevaluasi

danmengelolarisikofraudnamuntidakdiharapkanmempunyaikeahlianseperti

seseorang yang tanggungjawabnya hanya mendeteksi dan menginvestigasi

fraud.

0s.AuditorlnspektoratKabupatenKediriperlumemilikipengetahuan,ketrampilan

dan kompetensi sebagai berikut:

1) Pengetahuan tentang prinsip-prinsip, praktik-praktik dan teknik audit

investigasi,termasukCFlla-calauntukmemperolehbuktidariwhistleblower.
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2) Kemampuan memahami konsep kerahasiaan dan perlindungan terhadap

sumber informasi.

3) Kemampuan menggunakan peralatan komputer, perangkat lunak dan sistem

te*ait secara efektif dalam rangka mendukung proses audit investigasi terkait

dengan cybercime.

4) Pengetahuan tentang penerapan hukum, peraturan, dan ketentuan lainnya

yang terkait dengan audit investigasi terutama mengenai hukum pembuktian.

09. Kompetensi sebagaimana dimaksud adalah Diklatm/orkshop Audit Investigasi,

sertifikat keahlian (professionat designation) yang sesuai seperti cerfifed Fraud

Examiner (cFE), Certified Forensic Auditor (cFrA) atau sertifikasi yang sejenis.
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BAB II

PENELAAHAN INFORMASI AWAL

SUMBER INFORi'IASI

01. lnformasi awal mengenai terjadinya tindakan kecurangan/korupsi dapat berasal

dari berbagai sumber yakni Hasil Audit Kinerja/Audit

operasional,laporan/pengaduan yang berisi informasi tentang terjadinya

kecurangan dari masyarakat dan dari lnstansi Penyidik.

02. Berdasarkan informasi awal tersebut, lnspektur pembantuffim yang dltunjuk

melakukan penelaahan dengan membandingkan antara informasi tersebut dengan

data dan informasi yang telah dimiliki.

03. Penugasan audit investigasi oleh lnspektorat Kabupaten Kediri berasal dari:

1) Laporan dan/atau Pengaduan Masyarakat

Laporan dan/ataupengaduan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan

penugasanauditinvestigasisetelahdilakukanpenelaahandan/ataupenelitian

awal untuk menilai kelayakannya. Termasuk informasi pengaduan masyarakat'

adalahinformasidarimediamassabaikcetakmaupuneleKroniksetelah

mendapat persetujuan dari Bupati.

2) Pengembangan Hasil Audit Kinerja/Audit Operasional

Apabila dalam pelaksanaan audit kinerja ditemukan adanya dugaan

penyimpangan yang merugikan keuangan negara dapat dilanjutkan dengan

audit investigasi atas persetujuan dan/atau permintaan dari Bupati'

3) Permintaan lnstansi PenYidik

lnspektoratKabupatenKediridapatmelakukanauditinvestigasiatas
permintaan lnstansi Penyidik melalui Bupati'

B. PENGELOLAAN INFORMASI

0l.Semuainformasi/laporandugaankecurangan(fraud)yangmasukkelnspektoratdi

administrasikan di Sekretaris lnspektorat'

02.Berdasarkaninformasi,laporandan/ataupengaduanmasyarakattersebutmaka

lnspekturdan/ataupejabatyangditunjukmelakukanlangkah-langkahsebagai

berikut:

1)Mengadministrasikanlaporandugaan/indikasiterjadiperbuatantindak
kecurangan Yang masuk.

2) Membuat laporan pengaduan yang masuk dan penanganannya kepada

lnsPektur.

3)Mendisposisiinformasi,laporandan/ataupengaduantersebutkePengendali

Teknis/lnspektur Pembantu atau Ketua Tim untuk ditelaah'
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PENELAAHAN INFORMASI

01. lnformasi yang diterima dari pengadu tentang terjadinya tindakan penyimpangan,

pada umumnya tidak berisi hal-hal yang spesifik, tetapi sangat umum dan bersifat

tendensius. oleh karena itu informasi awal harus ditangani secara obyektif

dengan melakukan penelaahan terhadap informasi tersebut'

02. Dengan tidak mengurangi arti penting dari setiap informasi yang diterima, perlu

ditetapkan prioritas penanganan informasi untuk mempercepat proses, menjaga

efisiensi dan efektivitas penanganan kasus.

03. Penentuan apakah sebuah informasi kecurangan tertentu memiliki tingkat

kebenaranterjadiyangtinggididasarkanpadapengalamansebelumnyaatau

ekspektasi-ekspektasi di masa mendatang.

04. Penelaahan dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi muatan fakta dan

datayangadadidalaminformasiyangdisampaikan,apakahfakta-faktayang
diungkapkan di dalam pengaduan tersebut merupakan fakta-fakta yang aktual,

logis atau hanya merupakan hasil imajinasi si Pelapor'

05.Penelaahaninformasimerupakantahappraperencanaandalamaudit
investigasi,Tujuandilakukanpraperencanaanadalahuntukmeyakinilayak
tidaknya suatu informasi/pengaduan yang diterima dapat ditindaklanjuti dengan

audit investigasi.

Pra perencanaan Audit lnvestigasi dapat bersumber dari Laporan dan/atau

pengaduan masyarakat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

01. Laporan dan/atau pengaduan masyarakat yang dituiukan langsung kepada

Bupati atau melalui lnspektur Kabupaten Kediri'

02. Pengaduan masyarakat melalui lnspektur agar dilaporkan kepada Bupati untuk

mendapatkan perintah tindak lanjut.

03.Bupatimendisposisilaporandan/ataupengaduanmasyarakatkepadalnspektur

untuk ditindaklanjuti.

04. lnspektur menunjuk lnspektur Pembantu/Pengendali Teknis atau Ketua Tim

melakukan analisis atas informasi yang ada dalam surat pengaduan'

os.lnspekturPembantu/PengendaliTeknisatauKetuaTimyangditunjuk,melakukan

analisisatasinformasiyangadadalamsuratpengaduan.Analisisdimaksud
adalahmenguraikanseluruhinformasipengaduanapaadanyakedalamunsur-

unsur 5W + 1H, Yaitu:

a. Jenis Penyimpangan dan Dampaknya (WhatlApa\'

lnformasi yang ingin diperoleh adalah substansi penyimpangan yang diadukan'

lnformasiinibergunadalamhipotesaawaluntukmenentukanjenis-jenis
penyimpangan yang dilakukan serta dampak adanya penyimpangan'

Penyimpangan dimaksud harus dianalisis apakah mengakibatkan adanya

kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Kediri' Kerugian dapat berupa kerugian

finansialmaupunkerugiankarenahilangnya/berkurangnyareputasimeskipun

informasi pengaduan belum menyebutkan hal tersebut'

D.
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b. Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab/Terkait (MrolSiapa).

lnformasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan

atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan

penyimpangan/pelanggaran dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan

keteran ga n/penjelasan.

lnformasi tentang siapa yang melakukan penyimpangan, mungkin saja tidak

terungkap dalam pengaduan. Namun demikian sepanjang informasi lainnya

diungkap dalam pengaduan maka penelaah dapat melakukan hipotesa awal

kemungkinan siapa yang melakukan penyimpangan dan mungkin saja

data/informasi ini akan diperoleh setelah melakukan audit investigasi. Sebagai

contoh, meskipun informasi Mlo (siapa) tidak terungkap dalam pengaduan,

tetapi misalnya terdapat informasi bahwa ada dugaan terjadi penyimpangan

pada kegiatan A, maka auditor dapat melakukan hipotesa kemungkinan siapa-

siapa saja yang terlibat.

c. Tempat Terjad i nya Penyimpangan (W e rel Dimana)'

lnformasi ini berkaitan dengan tempat dimana tedadinya penyimpangan

khususnya unit kerja tempat teriadinya penyimpangan lnformasi ini sangat

bergunadalammenetapkanruanglingkupauditinvestigasisertamembantu
dalam menentukan /ocus delictie (lempat dimana penyimpangan tersebut terjadi).

d. Waktu Terjadinya Penyimpa ngan (Wh e n lKapan)'

lnformasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi yang akan

mempengaruhipenetapanruanglingkupauditinvestigasi.Penentuantempos

delictie(saatlwaktuterjadinyapenyimpangan)inimembantupengetahuanauditor

sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan

bukti audit daPat diselaraskan.

e. Penyebab Terjadinya Penyimpangan (WhylMengapa)'

lnformasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang melakukan

penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan

penyimpangan yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsur

" intenUniat" .

f. Modus Penyimpangan (HowlBagaimana)'

lnformasiiniberkaitandenganbagaimanapenyimpangantersebutterjadiyang

akan membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut'

06. Apabila fakta dan data yang termuat dalam pengaduan tidak mencukupi unsur-

unsur 5W + 1H, penelaah harus melengkapi pengaduan tentang terjadinya tindak

penyimpangan dengan informasi tambahan lainnya'

lnformasi tambahan dapat dikumpulkan secara terbatas dari berbagai sumber

tanpa harus berhubungan secara langsung dengan pihak yang diduga

melakukan penyimpangan, seperti informasi dari pemasok (supplier) 'masyarakal

pengguna barang/jasa dan pegawai di lingkungan unit terkait'
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Apabila seluruh unsur 5W+1H tersebut masih belum diperoleh, dengan

memperhatikan prioritas penanganan dan arti penting informasi, unsur dugaan

penyimpangan minimal mengandung 3 (tiga) hal: What (Apa), When (Bilamana),

dan Where (Dimana).

Hasil evaluasi terhadap informasi awal dituangkan dalam kertas kerja dalam

bentuk "Resume Telaah lnformasi Awal" yang menyarankan 2 (dua)

kemungkinan, yaitu:

1) Cukup alasan untuk dilakukan audit investigasi

2) Tidak cukup alasan dilakukan audit investigasi

Resume tersebut disusun dan ditandatangani oleh Petugas Penelaah untuk

disampaikan kepada lnspekturdan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan

keputusan lebih lanjut.

Berdasarkan Resume Penelaahan lnformasi Awal, Bupati memutuskan

melanjutkan atau tidak melanjutkan audit investigasi.

1) Apabila Bupati memutuskan tidak perlu dilanjutkan audit investigasi,

selanjutnya informasi dan berkas penelaahan diarsipkan.

2) Apabila Bupati memutuskan pedu dilanjutkan audit investigasi maka

selanjutnya Bupati memerintahakan lnspektur untuk melakukan audit

investigasi.

Resume Telaah lnformasi awal memuat:

1) Sumber lnformasi

uraian identitas pihak yang menyampaikan informasi dan asal informasi

pelanggaran yang diPeroleh.

2) Materi Pengaduan

Uraian secara jelas materi pengaduan yang ada dalam pengaduan'

3) Hasil Analisis

Uraian hasil analisa yang dilakukan terhadap materi pengaduan daninformasi

tambahan yang berhasil diperoleh selama penelitian awal'

4) Simpulan dan Rekomendasi

Simpulanatashasilpenelitianawaldanrekomendasitentanglayakatau
tidaknya clilakukan Audit lnvestigasi atas kasus yang dilakukan penelitian awal'

Jikakeputusannyaadalahuntukmelakukanauditinvestigasidantelahmendapat
iiin prinsiplpersetuiuan dari Bupati, maka lnspektur harus menentukan rentana

tindakan yang berupa langkah-langkah berikut:

1) menentukan sifat utama pelanggaran;

2) menentukan fokus perencanaan dan sasaran audit investigasi;

3) mengidentfikasi kemungkinan pelanggaran hukum' peraturan' atau

perundang-undangandan memahami unsur-unsur yang terkait dengan

pembuktian atau standar;

4)mengidentifikasidanmenentukanprioritastahap-tahapauditinvestigasiyang

diperlukan untuk mencapai sasaran audit investigasi;

5) menentukan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan audit

investigasi;

08.

09.

10.
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6) melakukan koordinasi dengan satuan kerja bidang hukum dan personalia,

termasuk instansi penyidik, apabila perlu.

11. lnspeKur menyusun Tim untuk melaksanakan audit investigasi. Susunan Tim

audit dalam setiap penugasan setidaknya terdiri dari:

1) Penanggung jawab : lnspektur

2) Wakil Penanggung jawab : lnspektur Pembantu

3) Pengendali Teknis : Auditor atau pejabat lainnya yang ditunjuk

4) Ketua tim: Auditor atau pejabat lainnya yang ditunjuk

5) Anggota tim: Auditor, pegawai, dan atau tenaga ahli yang

ditunjuk.

Komposisi personil dalam audit investigasi harus mendapatkan perhatian secara

khusus karena tim audit investigasi secara kolektif merupakan gabungan dari

berbagai disiplin, keahlian, dan pengetahuan profesional seorang auditor,

akuntan, ahli hukum, investigator, pewawancara (interviewefl, pengumpul

informasi (information collectoll, ahli teknologi dan riset.

12. Tim audit yang dibentuk segera melakukan persiapan auditsebagaimana

yang diuraikan dalam Bab lll.

E. Pra perencanaan audit investigasi yang bersumber dari pengembangan hasil audit

kinerja atau audit operasionaldengan ketentuan sebagai berikut:

01 . Apabila dari hasil audit kinerja atau audit operasional yang dilakukan oleh

lnspekorat ditemukan adanya indikasi terjadi kecurangan (fraud)korupsi, maka

tim audit kinerja/operasional melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada

lnspektur.

02. Selanjutnya lnspektur meminta tim audit kinerja/operasional memaparkan

penyimpangan yang ditemukan beserta bukti-bukti awal yang diperoleh.

03. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, lnspektur akan memutuskan:

1) Penyimpangan dan bukti awal yang ditemukan oleh tim audit

kinerja/operasional dianggap tidak cukup sehingga tidak perlu dilakukan audit

investigasi.

2) Penyimpangan dan bukti awal yang ditemukan oleh tim audit

kinerja/operasional dianggap cukup sehingga perlu dilakukan audit investigasi

Hasil pemaparan tersebut dituangkan dalam risalah ekspose/gelar perkara dan

ditandatangani oleh lnspektur.

04. Apabila diputuskan perlu dilakukan audit investigasi maka lnspektur mengajukan

ijin prinsip/persetujuan audit investigasi kepada Bupati.

05. Apabila ijin prinsip/persetujuan audit investigasi tidak dapat diperoleh maka tidak

perlu dilakukan audit investigasi.

06. Apabila ijin prinsip/persetujuan audit investigasi diperoleh maka lnspektur

selanjutnya menyusun tim audit investigasi.

Tim audit investigasi yang ditunjuk dapat berasal dari tim audit kinerja/operasional

atau gabungan dari tim audit kinerja/operasional dengan auditor baru.
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07. Surat Tugas Audit lnvestigasi dapat diterbitkantanpa menunggu selesainya audit

kinerja/operasional yang sedang berjalan.

08. Tim audit yang dibentuk melakukan persiapan audit sebagaimana yang

diuraikan dalam Bab lll.

Pra perencanaan audit investigasi yang bersumber dari permintaan lnstansi

Penyidik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

01. Permintaan lnstansi Penyidik harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

02. Bupati mendisposisikan permintaan dari lnstansi Penyidik kepada lnspektur

Kabupaten untuk diproses lebih lanjut.

03. Permintaan audit investigasi diajukan oleh lnstansi Penyidik pada saat kasus

diproses pada tingkat penyidikan sebelum ditetapkan tersangka.

04. Permintaan audit investigasi dari lnstansi Penyidik tidak dapat dipenuhi jika Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lnspektorat sedang atau telah

melakukan audit investigasi atas kasus yang sama. Jika tidak dapat dipenuhi,

maka Bupati menyampaikan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Instansi

Penyidik mengenai tidak dapat dipenuhinya permintaan audit investigasi dengan

menyebutkan alasannya.

05. Apabila Permintaan audit investigasi dari lnstansi Penyidik dapat dipenuhi maka

lnspektur membuat surat undangan ekspose/gelar perkara kepada lnstansi

Penyidik.

06. Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose/gelar

perkara/Notulen dan ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang. Risalah

Hasil Ekspose/gelar perkara/Notulen berisi kesimpulan:

1) Cukup alasan untuk dilakukan audit investigasi

2) Tidak cukup alasan dilakukan audit investigasi

07. Hasil ekspose/gelar perkara disampaikan oleh lnspektur kepada Bupati

untukmemperoleh keputusan lebih lanjut.

08. Apabila Bupati memutuskan perlu dilanjutkan audit investigasi, maka selanjutnya

dipersiapkan langkah perencanaan audit investigasi dan diterbitkan Surat Tugas

Audit lnvestigasi. Tim audit yang dibentuk segera melakukan persiapan audit

sebagaimana yang diuraikan dalam Bab lll.

09. Apabila Bupati memutuskan tidak perlu dilanjutkan audit investigasi karena

bukti/informasi awal yang diperoleh masih belum cukup, Bupati menyampaikan

surat pemberitahuan yang ditujukan kepada lnstansi Penyidik mengenai tidak

dapat dipenuhinya bantuan audit investigasi dengan menyebutkan alasan

sebagaimana hasil ekspose/gelar perkara. Selanjutnya Risalah Ekspose/gelar

perkara diarsipkan.
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BAB III

PERSIAPAN AUDIT

PENERBITAN SURAT TUGAS AUDIT

01. Surat tugas audit investigasi harus mencantumkan ruang lingkup dan jangka

waktu penugasan. Jangka waktu audit investigasi hendaknya disesuaikan

dengan kebutuhan.

02. Surat tugas audit investigasi ditandatangani oleh lnspektur ditujukan Kepala

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga terdapat kecurangan dengan

tembusan:

1) bupati sebagai hporan;

2) arsip.

03. Jika waktu audit berakhir dan audit investigasi belum dapat diselesaikan,

lnspektur harus menerbitkan surat perpanjangan audit investigasi. Surat

perpanjangan disampaikan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah

(OPD). Prosedur perpanjangan audit adalah sebagai berikut:

1) tiga hari sebelum berakhir masa audit, tim audit mengajukan permohonan

perpanjangan waktu audit kepada lnspektur disertai dengan alasan;

2) perpanjangan waktu audit diberikan sesuai kebutuhan dan urgensi serta

tingkat kesulilan kasus yang dihadapi;

3) surat perpanjangan audit disampaikan kepada Organisasi Perangkat

Daerah (OPD), bupati sebagai tembusan dan arsip.

B. PERTIMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA AUDIT

01 . lnspektur menyerahkan Resume Penelaahan lnformasi Awal atau risalah

ekspose/gelar perkara/notulen yang telah disetujui dan ijin prinsip/persetujuan

audit investigasi dari Bupati untuk dilakukan audit investigasi kepada Tim Audit.

02. Berdasarkan Resume Penelaahan lnformasi Awal atau Risalah Ekspose/gelar

perkara/Notulen, Tim Audit menyusun rencana audit. Rencana audit yang telah

ditetapkan tidaklah bersifat final. Perkembangan hasil audit investigasi mungkin

mengharuskan auditor investigasi untuk memperluas audit sehingga rencana

yang telah disusun sebelumnya harus dimutakhirkan. Hal-hal yang dapat

menjadi pertimbangan perlunya pemutakhiran rencana audit antara lain:

1) bukti yang diperoleh tidak mengarah pada sasaran audit yang semula
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ditetapkan;

2) pihak-pihak yang semula direncanakan untuk memberikan bukti tidak

kooperatif;

3) waktu yang semula direncanakan untuk melaksanakan suatu prosedur

ternyata tidak mencukupi.

C. PENETAPAN SASARAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT

01. Tim Audit harus menyusun perencanaan audit investigasi. perencanaan audit
investigasi dibuat dengan tujuan untuk meminimalkan tingkat risiko kegagalan
dalam melakukan audit investigasi serta memberikan arah agar pelaksanaan

audit investigasi efisien dan efektif.

Dalam membuat rencana audit, auditor harus menetapkan sasaran, ruang
lingkup dan alokasi sumber daya.

Sasaran audit investigasi adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang
berindikasi dapat menimburkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah.
Ruang lingkup audit investigasi meliputi pengungkapan faha dan proses
kejadian, sebab dan dampak penyimpangan, dan penentuan pihak_pihak yang
diduga terlibat dan atau bertanggung jawab atas penyimpangan.
Tujuan penetapan arokasi sumber daya pendukung audit investigasi adarah
agar kuaritas audit investigasi dapat dicapai secara optimar. Kebutuhan
sumber daya yang harus ditentukan antara lain terkait dengan personil,
pendanaan dan sarana atau prasarana rainnya. Arokasi personir daram audit
investigasi harus mendapatkan perhatian secara khusus karena tim audit
investigasi secara korektif merupakan gabungan dari beberapa profesionar
auditor yang memiliki pengetahuan tentang akuntan, hukum, investigator,
pewawancara (interuiewer), pengumpul informasi (information coilecto),
teknologi dan riset.

Dalam penyusunan rencana audit investigasi, auditor investigasi harus
mempertimbangkan berbagai hal antara lain:
1) sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya;
2) aspek-aspek kegiatan operasi auditi dan aspek pengendarian intern;
3) jadwal kerja dan batasan waktu;
4) hasil audit periode atau periode-periode sebelumnya dengan

mempertimbangkan tindak ranjut terhadap rekomendasi atas temuan
sebelumnya;

02.

03.

04.

05.
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5) teknik-teknik pengumpulan bukti audit yang tepat;

6) mekanisme koordinasi antara auditor, auditi dan pihak terkait lainnya.

07. Perencanaan Audit lnvestigasi mencakup perumusan hipotesis secara rinci,

penyusunan program kerja audit, penentuan sumber daya pendukung yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan audit investigasi dan penerbitan surat tugas.

08. Tahap awal perencanaan adalah perumusan hipotesis rinci. Hipotesis

merupakan anggapan atas tindakan dan aktivitas tertentu yang mungkin telah

terjadi, dimana data atau informasi yang tersedia sangat terbatas. oleh karena

itu diperlukan untuk memperjelas, menjabarkan dan menerangkan keadaan,

kejadian-kejadian, informasi awal dan bukti yang ada atas kasus yang

ditanganinya.

Hal-hal yang perlu didapat oleh auditor dalam melakukan hipotesis adalah
predikasi atau kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang terjadi, siapa
yang diduga melakukan penyimpangan, bagaimana penyimpangan atau
potensi penyimpangan terjadi dan dimana penyimpangan tersebut terjadi,
serta dalam kurun waktu kapan penyimpangan tersebut terjadi.
Hasil penelaahan terhadap informasi mengenai tindakan kecurangan
(pemetaan) disusun daram bentuk hipotesis yang merupakan keterangan
sementara dari hubungan fenomena_fenomena yang kompleks.
Hipotesis juga merupakan pernyataan sementara yang bersifat prediksi dari
hubungan antara dua atau lebih variabel yang berguna untuk:
1. memberikan batasan serta mempersempit ruang ringkup audit investigasi,
2. menyiapkan auditor terhadap semua fakta dan hubungan antar fakta yang

telah teridentifikasi,

3. sebagai arat yang sederhana daram membangun fakta-fakta yang tercerai-
berai tanpa koordinasi ke daram suatu kesatuan penting dan menyeluruh,

4 sebagai panduan daram pengujian serta penyesuaian fakta dan antar fakta.
Penyimpangan yang masih bersifat umum selanjutnya diuraikan menjadi
beberapa hipotesis penyimpangan yang lebih spesifik.

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT
01 . Berdasarkan hipotesis rinci yang memuat pokok-pokok permasarahan yang

diduga kuat mengandung penyimpangan maka disusunlah program audit.
Masing-masing hipotesis penyimpangan diuraikan rebih ranjut ke daram
langkah-langkah audit yang akan diraksanakan berikut siapa yang akan

,t: -\
tI
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melaksanakan dan rencana waktu yang disediakan untuk pelaksanaannya.

02. Penyusunan Program Audit diarahkan untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti

yang diperlukan dalam mengungkapkan:

1) penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku;

2) sebab dan dampak penyimpangan;

3) fakta dan Proses kejadian;

4) pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggungjawab.

03. Program kerja audit investigasi tidak dapat dibakukan karena setiap kecurangan

mempunyai modus yang berbeda-beda.Secara garis besar, langkah audit yang

dilakukan adalah:

1) memperoleh dokumen yang mendasari operasional pada bagian yang

diindikasikan terjadi penyimpangan, misalnya: struktur organisasi, SOP, dan

peraturan lain yang terkait.

2) memperoleh dokumen yang dihasilkan dari operasional pada bagian yang

diindikasikan terjadi penyimpangan, misalnya: laporan bulanan, notulensi

hasil rapat, catatan harian operasional lainnya.

3) melakukan analisis atas data yang ada dan memperoleh/mendapatkan bukti

terjadinya penyimpangan.

4) melakukan interviu kepada pihak-pihak terkait dengan tujuan memperoleh

gambaran yang nyata dari operasional yang sebenarnya terjadi dan pada

akhirnya memperolah pengakuan dari pelaku penyimpangan.
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BAB IV

PELAKSANAAN AUDIT

A. PEMBICARAAN PENDAHULUAN DENGAN AUDITI

01 . Berdasarkan surat tugas, tim audit melakukan pembicaraan pendahuluan

dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan maksud:

1) Menjelaskan tujuan audit;

2) Mendapatkan informasi tambahan dari auditi dalam rangka melengkapi

informasi yang telah diperoleh;

3) Menciptakan suasana yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan

audit,terutama untuk memperoleh dukungan dari auditi.

02. Dengan memegang asas praduga tak bersalah, pembicaraan pendahuluan

tetap harus dilakukan walaupun Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah

(OPD)diduga terlibat dalam kasus tersebut. Tim audit perlu selektif dalam

menyampaikan materi pembicaraan agar jangan sampai memberikan

informasi yang justru dapat mempersulit proses audit yang akan

dilaksanakan.

B. PENGUMPUI.AN DAN E\/ALUASIBUI(II

01. Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi bukti harus difokuskan pada upaya

pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:

1) fakta-fakta dan proses kejadian (modus operandi);

2) sebab dan dampak penyimpangan;

3) pihak-pihak yang diduga terlibat atas kerugian keuangan Pemerintah

Kabupaten Kediri.

02. BuKi audit yang cxrkup, kornpebn, relevan dan material harus dikumpulkan oleh

auditor untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit

1) Bukti audit yang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang dapat dijadikan

sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan

kecukupan buki audit, auditor harus menerapkan pertimbangan

keahliannya secara profesional dan obyektif. Dalam audit investigasi, bukti

audit harus diperoleh dengan tidak menggunakan metode sampling,

melainkan harus secara keseluruhan populasi.
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2) Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan

untuk menjamin kesesuaian dengan fakanya. Bukti yang sah adalah bukti

yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan

bukti itu sendiri.

3) Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau
menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan
kesimpulan audit.

4) Bukti audit disebut materiat jika mempunyai nilai yang cukup berarti dan
penting serta berpengaruh besar terhadap kondisi yang terjadi, yang harus
dilihat dari sisi kuantitas dan kualitasnya.

03. setiap bukti yang diterima dibuatkan daflarnya dan dicatat berdasarkan sumber
informasi yang mengeluarkan bukti-bukti tersebut.

ol. Auditor menjaga kesinambungan penguasaan (chain of custody) bukti dan
mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan,dan
penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.

05. Jenis-jenis Bukti Audit lnvestigasi

Bukti-bukti audit investigasi dapat digolongkan menjadi:
1) Bukti fisik

Bukti fisik yaitu bukti yang diperoleh dari pengukuran dan perhitungan fisik
secara langsung terhadap orang, properti atau kejadian. Bukti fisik dapat
berupa berita acara pemeriksaan fisik, foto, gambar, bagan, peta atau contoh
fisik.

2) Bukti dokumen

Bukti dokumen merupakan bukti yang berisi informasi terturis, seperti surat,
kontrak, catatan akuntansi, faktur dan informasi tertulis lainnya.

3) Bukti kesaksian

Bukti kesaksian merupakan bukti yang diperoreh merarui wawancara,
kuesioner, atau dengan meminta pernyataan tertulis.

4) Bukti analisis.

Bukti analisis merupakan bukti yang dikembangkan oreh auditor dari bukti
audit lainnya. Bukti anarisis ini dapat berupa perbandingan, nisbah,
perhitungan dan argumen logis lainnya.

selain jenis bukti-bukti audit dimaksud di atas, bukti audit dapat juga berupa
informasi elektronik danratau dokumen erektronik danratau hasil cetakannya
sepanjang informasi erektronik dan/atau dokumen erektronik menggunakan
sistem eleKronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik.
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07. Prosedur Perolehan lnformasi dan/atau Data dari Pihak diluar Pemerintah

Daerah Kabupaten Kediri:

1) Ketua Tim audit harus membuat rencana permintaan lnformasi dan/atau

Data Pihak diluar Pemda Kedirikepada Pengendali Teknis;

2) surat Permintaan lnformasi dan/atau Data dibuat tertulis dengan

menyebutkan jenis, nama, dan jumlah lnformasi dan/atau Data yang

diperlukan,serta batas waktu penyampaian data/bukti. Surat permintaan

lnformasi dan/atau Data ditandatangani oleh lnspektur;

3) apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Permintaan

lnformasi dan/atau Data ke 1 yang bersangkutan tidak dijawab, maka dibuat

Surat Permintaan lnformasi dan/atau Data ke 2 dan ke 3.

4) dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi permintaan walaupun telah

dilakukan 3 (tiga) kali permintaan, maka lnspektur melaporkan kepada

Bupati untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.

TEKNIK TEKNIK AUDIT INVESTIGASI

Dalam rangka untuk mengumpulkan bukti-bukti audit, Auditor dapat menggunakan

Teknik-teknik audit sebagai berikut:

01. Pengamatan/peninjauan

Memeriksa dengan mempergunakan panca indera terutama mata, yang

dilakukan secara kontinyu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan

sesuatu keadaan atau sesuatu masalah

02. Wawancara

Teknik wawancara ini berkenaan dengan tanya jawab untuk memperoleh

pembuktian. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Bukti

wawanc€lra dituangkan dalam bentuk berita acara yang menyimpulkan hasil

wawancara dan ditandatangani oleh pewawancara dan yang diwawancara.

03. Konfirmasi

Pembuktian dengan mengusahakan memperoleh informasi dari sumber lain

yang independen, baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam audit, selain melakukan kegiatan seperti meneliti catatan atau dosir-

dosir, menganalisa dan melakukan verifikasi, termasuk pula di dalamnya

kegiatan mengadakan konfirmasi dalam kaitannya dengan kecukupan bukti

dan kesesuaian dengan tujuan audit.
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04. Pengujian

Memeriksa hal-hal atau sampel-sampel yang representatif dengan maksud

untuk mencapai simpulan, sehubungan dengan kelompok yang dipilih.

05. Analisis

Memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah ke dalam

beberapa bagian atau elemen, dan memisahkan bagian tersebut untuk

dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.

06. Pembandingan

Usaha untuk mencari kesamaan dan perbedaan antara dua atau lebih

gejala/fenomena.

07. Audit Bukti/keotentikan

Memeriksa authentik tidaknya serta lengkap tidaknya bukti yang mendukung

suatu transaksi.

08. Rekonsiliasi

Penyesuaian antara dua golongan data yang berhubungan tetapi masing-

masing dibuat oleh pihak-pihak yang independen (terpisah).

09. Penelusuran

Memeriksa dengan jalan menelusuri proses suatu keadaan atau masalah,

kepada sumber atau bahan pembuktiannya.

10. Perhitungan Kembali

Dalam melakukan verifikasi, biasanya dilakukan rekomputasi yaitu

menghitung kembali kalkulasi yang telah ada untuk menetapkan

kecermatannya.

11. Penelaahan Pintas

Melakukan penelaahan secara umum dan cepat untuk menemukan hal-hal

yang memerlukan audit lebih lanjut.

D. PENGEVALUAS]AN BUKTI

0'l . Setiap bukti yang diperoleh, dianalisis untuk menilai kesesuaian bukti

(relevansi) dengan hipotesa serta sebagai landasan perlu tidaknya

mengembangkan bukti lebih lanjut.

02. Dalam mengevaluasi bukti, Auditor harus:
't ) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan

memperhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu

kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian

(flow chaft) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
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05.
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2) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;

3) menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis;

4) mengidentifikasi, mengkaii, dan membandingkan semua bukti yang relevan

dan pengutamaan hakikat daripada bentuk (substa nce overform), setla

mengembangkan masalahan selama dalam penugasan.

Hasil analisis bukti dapat memberikan petunjuk untuk memperoleh bukti-bukti

lain yang relevan sebagai bukti dukungan atas validitas bukti yang d'tperoleh'

Hasil analisis bukti dapat menunjukkan gambaran mengenai suatu kejadian

dari suatu peristiwa. Rangkaian dari berbagai analisis bukti akan

menggambarkan secara menyeluruh keadaan yang sesungguhnya mengenai

suatu sangkaan yang ingin diuji kebenarannya.

Hasil rangkaian bukti-bukti tersebut dievaluasi secara berkala untuk menilai

apakah hipotesa yang disusun telah menggambarkan kondisi yang

sesungguhnya hingga pada akhirnya evaluasi ditujukan untuk menyimpulkan

terbukti atau tidaknya suatu penyimpangan.

Auditor dapat menggu nakan value iudgement dalam melakukan evaluasi

terhadap bukti apabila tidak diperoleh cukup bukti dan informasi untuk

membuat simpulan atau rekomendasi.

ValuejudgemenftidakdapatdiberikanolehauditorapabiladaribuKiyang

diperolehmenunjukkansecarajelassuatukondisitanpaperluinterpretasi/

simpulan.

07'Dalammelakukanpengumpulandanevaluasibukti,auditorharusmelakukan

klarifikasidankonfirmasiyangmemadaikepadapihak-pihakterkaituntuk

memastikan kecukupan, relevansi, dan kompetensi bukti'

Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan ditandatangani

olehauditoryangmemintaklarifikasidanpihakyangdiklarifikasi'Permintaan
klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait sekaligus sebagai permintaan

tanggapankepadayangbersangkutanatasfakta.faktayangdiperolehauditor
berdasarkan bukti lain. Apabila tanggapan dari pihak yang diklarifikasi

bertentangandenganbuktiyanglain,auditorharusmelakukanevaluasikembali
tanggapan tersebut secara seimbang dan objektif'

0s.Berdasarkanpengujianhipotesisdenganmelakukanevaluasiterhadap
buktibukti yang diperoleh, Auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan' fakta

dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi' penyebab dan dampak

yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait'
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Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang

dimiliki ahli lain, maka dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan

kebutuhan penugasan bidang investigasi.

09. Dalam hal tenaga ahli digunakan untuk penugasan bidang investigasi, maka

harus ada pemahaman dan komunikasi yang cukup antara Auditor dengan

tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat

menyebabkan salah menafsirkan hasil pekeriaan dan/atau informasi dari

tenaga ahli tersebut.

l0.Dalamhaldiperlukanpengumpulandanevaluasibuktiberupadokumen
elektronik, auditor harus memperhatikan prinsip dasar prosedur pengumpulan

bukti dokumen elektronik, Yaitu:

1) tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang menyebabkan terjadinya

perubahan data baik pada komputer atau media penyimpanan;

2) padakondisi ketika seseorang merasa perlu untuk melakukan akses ke data

asli, harus dipastikan dilakukan oleh orang yang ahli dan kompeten serta

dapat memberikan penjelasan yang cukup terhadap tindakan yang

dilakukannya serta penjelasan mengapa hal tersebut dilakukan;

3) harus dilakukan audit trait yang bisa menggambarkan bahwa proses

kesinambungan penugasan (chain of custody) dapat dipertanggung-

jawabkan bahkan jika menggunakan alat bantu lain;

4) petugas forensik komputer harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum

atau aturan lain Yang berlaku'

WAWANCARA'KLARIFIKASI

01 . Wawancara merupakan bagian penting untuk mencapai kualitas audit

investigasi yang diharapkan Seorang auditor harus mempunyai kepedulian

yang tinggi terhadap pentingnya wawancara' khususnya wawancara kepada

saksi.

02. Wawancara umumnya dimulai dari lingkungan paling luar yang tidak

mempunyai kepentingan terhadap kasus yang akan diungkap atau saksi yang

tidakmemilikikepentinganyangkemudianmenujukepadapihak-pihakyang
memilikikonspirasidanakhirnyakepadapihak-pihakyangmenjaditargetkasus
tersebut.

03.ProsedurpermintaanWawancara/klarifikasidiuraikansebagaiberikut:

1) Ketua Tim audit harus membuat rencana permintaan wawancara/klarifikasi

kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)atau pihak ketiga dan

menyerahkan rencana tersebut kepada Pengendali Teknis'
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2) Surat Permintaan wawancara/klarifikasi mencatumkan tanggal dan waktu

pelaksanaan wawancara/klarifikasi. Tenggang waktu penetapan tanggal

disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penadatangan surat permintaan

wawancara/klarifi kasi adalah sebagai berikut:

a. untuk pegawai non struktural Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

PemerintahKabupatenKediriditandatanganiolehPengendaliTeknis.

b.untukPejabatstrukturaleselon3kebawahorganisasiPerangkatDaerah

(OPD) Pemerintah Kabupaten ditandatangani oleh lnspektur sedangkan

untuk eselon 2 ditandatangani oleh Bupati'

c. untuk pihak ketiga ditandatangani oleh lnspektur'

3)ApabiladalamjangkawaktuyangditentukandalamSuratPermintaan

wawancara/klarifikasikelyangbersangkutantidakmemenuhiundangan'

maka dibuat Surat Permintaan wawancara/klarifikasi ke 2 dan ke 3'

4) Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi undangan walaupun telah

dilakukan3(tiga)kalipemanggilan,makatimauditmembuatKertasKerja

Audit(KKA)tentangpejabatyangtidakmemenuhiundanganklarifikasiyang

ditandatangani oleh Pengendali Teknis'

5) Dalam hal yang bersangkutan hadir tetapi tidak bersedia memberikan

klarifikasi, maka tim audit membuat Berita Acara Ketidaksediaan

memberikan Klarifikasi disertai dengan alasannya'

6)Dalamhalyangbersangkutanbersediamemberikanklarifikasitetapi
menolak untuk menandatangani Berita Acara Klarifikasi (BAK), maka BAK

cukup ditandatangani oleh tim audit dengan dilengkapi risalah tentang

ketidaksediaan yang bersangkutan menandatangani BAK berikut uraian

tentang alasan, tempat dan waktu penolakan'

KERTAS KERJA AUDIT (KKA)

01 . KKA hendaknya tetap mematuhi tata cara sesuai dengan Tata Laksana Audit

yang berlaku, sehingga dalam KKA dimuat dengan lelas tanggal' nama' dan

paraf penyusun, serta pengawas' Disamping itu' pada setiap KKA yang

berupaBeritaAcarayangjumlahhalamannyalebihdarisatu'setiaplembar

Berita Acara tersebut harus diparaf oleh yang memberi keterangan dan yang

meminta keterangan.

02. Sejalan dengan prosedur dan teknik audit yang dipergunakan maka KKA dan

F.
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bukti pendukung lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

03. Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam KKA antara lain :

1) data umum;

2) proses Kejadian penyimpangan berikut bagan arusnya,

3) penyebab terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan \flewenang'

M. Akibat adanya penyimpangan/penyalahgunaan wewenang.

PEMBICARAAN AKHIR DENGAN AUDITI

01 . Pembicaraan akhir dengan auditi baru dapat dilakukan setelah Tim audit

memaparkan simpulan hasil audit investigasi kepada lnspektur'

02. Apabila dari hasil pemaparan disimpulkan masih kurang cukup bukti, maka

lnspekturmemerintahkankepadaTimaudituntukmelengkapikekurangan

buKi.

03'Apabiladarihasilpemaparandisimpulkansudahcukupbukti'makaTimaudit

akan melakukan pembicaraan akhir dengan auditi untuk menyampaikan secara

umumhasilauditinvestigasidanmenanyakankepadaauditiapakahsemua

informasiataudatayangdimilikitelahdiserahkankepadaTimaudit.

04.Apabilapadasaatpembicaraanakhirauditimenyerahkandata/informasi

kepadaTimAudit,makaauditorinvestigasiharusmengevaluasidata/informasi

yang diterima secara seimbang dan obyektif untuk menentukan apakah

data/informasi tersebut berpengaruhltidak berpengaruh terhadap kesimpulan

hasil audit investigasi.

05.Apabiladipandangperlu,Timauditdapatmemintapertimbanganhasilaudit

keBagianHukumPemerintahKabupatenKediri'konsultanhukumdan/atau

instansi lain untuk memperkuat simpulan hasil audit'
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BABV

PELAPORAN HASIL AUDIT DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. PRINSIP-PRINS]P PELAPORAN AUDIT INVESTIGAS]

Ol . Tim Audit investigasi harus membuat Laporan Hasil Audit lnvestigasi sesuai

dengan penugasannya yang disusun dalam format yang tepat segera setelah

melakukan tugasnYa

02. Laporan Hasil Audit lnvestigasi (LHAI) harus menyajikan informasi tentang

simpulan,rekomendasi,temuanhasilauditsecaralengkap,rinci,akurat

(acuracy), ielas (Ctanty), tidak memihak (lmpaftiality)' relevan (Relevance)'

tepat waktu (Irmeliness) dan tidak menimbulkan opini'

03.LaporanharusdidukungdenganKertasKerjaAuditinvestigasiyangmemuat

referensikepadasemuawawancara,kontak,atauaktivitasauditinvestigasi

Yang lain.

B. PROSESPELAPORAN

01. Konsep LHAI disusun oleh Ketua Tim setelah pekerjaan lapangan selesai

dan diserahkan kepada Pengendali Teknis dilengkapi dengan :

1) Surat Pengantar Masalah (SPM) (untuk Laporan Bentuk Bab);

2) coPY SuratTugas;

3) Kt<A;

4) Lembar Reviu KonseP LHAI'

02.KonsepLHAdireviuolehPengendaliTeknis/lnspekturPembantudengan

memperhatikan:

1) kesesuaian bentuk dan susunan LHAI sesuai Tata Laksana;

2) kelengkapan dokumen pendukung LHAI;

3) ketepatan perhitungan aritmatika yang ada dalam LHAI;

4) kesesuaian Badan LHAI dan Daftar lsi (Laporan Bab);

5) kesesuaian Materi Laporan dan SPM (Laporan Bab);

6) kesesuaian tata cara penulisan Laporan yang meliputi :

a. bentuk, ukuran huruf dan spasi;

b. penulisan Alamat dan tembusan surat;

c. penomoran-penomoran'

03.KonsepLHA|direviuolehPenanggungjawab/lnspektursetelahselesaidireviu
oleh Pengendali Teknis dan lnspektur Pembantu dengan memperhatikan :

1) ketepatan Materi dan Rekomendasi:

2) kesesuaian LHAI dengan Tata Laksana:

3) ketepatan penetapan ketentuan yang dilanggar'
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C. BENTUKLAPORAN

Laporan Hasil Audit lnvestigasi dibuat dalam bentuk bab atau bentuk surat. Laporan

dalam bentuk bab dibuat jika hasil audit investigasi menyimpulkan adanya

kecurangan/penyimpangan (fraud).

Laporan dalam bentuk surat dibuat jika hasil audit investigasi menyimpulkan tidak

ada kecurangan/penyimpangan (fraud).

D. SUSUNAN DAN ISI LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI BENTUK BAB

Laporan Hasil Audit lnvestigasi Bentuk Bab diterbitkan apabila dari hasil audit

dijumpai adanya penyimpangan-penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut,

seperti kasus yang merugikan Negara/Daerah secara finansial.

Susunan LHAI bentuk Bab, adalah sebagai berikut :

Bab I : lkhtisar Hasil Audit

1. SimPulan

2. Rekomendasi

Bab ll : Umum

1. Dasar Penugasan Audit

2. Tujuan Audit

3. Ruang LingkuP Audit

4. Data Obyek/Kegiatan Yang Diaudit

5. Tim Audit

Bab lll : Uraian Hasil Audit

1 . PengumPulan Data/lnformasi

2. Materi Temuan

(1) Jenis PenYimPangan'

(2) Pengungkapan fakta-fakta dan Proses Kejadian'

(3) Penyebab dan Dampak Penyimpangan'

(4) Pihak Yang Diduga Terlibat/Bertanggung Jawab'

(5) Bukti Yang diPeroleh'

(6) Kondisi yang perlu dipertimbangkan

Bab lV : SimPulan dan Rekomendasi

1. SimPulan dan Rekomendasi

2. Penjelasan detail simpulan dan rekomendasi

LamPiran.
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Penjelasan masing-masing bab :

Bab I : lkhtisar hasil audit

Uraian dalam Bab I ini bukan merupakan simpulan dari tiap Sub Bab

dalamBabllltentangUraianHasilAudit,melainkanmemuatsimpulan

hasil audit secara ringkas dan jelas mengenai penyimpangan yang

terjadi dan Rekomendasi

Disamping itu, perlu diberikan saran berupa langkah-langkah

perbaikandanatautindaklanjutyangperludilakukanolehPejabat

Auditi termasuk diantaranya saran kepada atasan langsung dari pihak

yangterlibatuntukmengenakansanksi.Untukauditinvestigasiatas

kasus yang bersumber dari pendalaman hasil audit kinerja/operasional

dan pengaduan' perlu disimpulkan apakah sinyalemen yang ditemukan

darisumberinformasidiatastelahterbuktiatautidakberdasarkan

hasil audit investigasi.

Bab ll :Umum

1. Dasar Penugasan Audit dapat bersumber pada :

a. pendalaman Hasil Audit Lainnya: Nomor dan Tanggal Laporan

Hasil Audit (LHA) tersebut'

b. Pengaduan'

c. dan Lain-lain'

2.TujuanAuditberisiuraianmengenaipokokyangmenjadisasaran

audit'

3. Ruang Lingkup Audit berisi uraian mengenai ruang lingkup audit'

dengan menyebutkan periode yang diaudit' masa yang diaudit dan

iangka waktu audit'

4. DataObyek/Kegiatan yang Diaudit

a. nama auditi

b. unit kerja

c. alamat auditi

5. Tim Audit berisi susunan Tim Audit sesuai surat penugasan

Bab lll : Uraian Hasil Audit memuat uraian sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dan informasi' memuat data dan informasi yang

diperoleh terkait dengan objeU kegiatan yang diperiksa'

2' Materi Temuan memuat uraian sebagai berikut :

(1) Jenis PenYimPangan
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Uraian tentang jenis penyimpangan cukup singkat. Disamping

itu, dalam uraian tersebut agar dihindarkan penjelasan

mengenai penyebab serta penjelasan lain yang sebenarnya

harus dimuat dalam Sub Bab tentang Penyebab dan Dampak

Penyimpangan.

(2) Pengungkapan fakta-fakta dan Proses Kejadian

Penjelasan mengenai fakta-fakta dan Proses Kejadian

mencakup penjelasan mengenai APA, SIAPA, DIMANA'

BILAMANA (KAPAN)' MENGAPA, dan BAGAIMANA dari

kasus Yang sedang diPeriksa.

Unsur BAGAIMANA merupakan uraian dari Proses Kejadian'

Penjelasan mengenai hal BAGAIMANA akan dirinci lebih lanjut

pada penjelasan mengenai fakta-fakta dan proses kejadian'

yang memuat uraian yang jelas dan flow chart tentang cara

terjadinya penyimpangan/kecurangan'

(3) Penyebab dan Dampak Penyimpangan

Memuat uraian tentang faktor-faktor penyebab timbulnya

penyimpangan. Dampak penyimpangan memuat uraian

mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh adanya

penyimpangan. Nilai kerugian adalah kerugian yang riil terjadi

maupun kerugian karena hilangnya reputasi jika kerugian

karena hilangnya reputasi dapat dihitung secara akurat'

(4) Pihak yang Diduga TerlibaUBertanggung jawab

DalamuraianPihakyangdidugater|ibat/bertanggungjawab

diperkenankan mencantumkan nama orang' secara lengkap

dan jelas. Dalam menyebutkan pihak yang diduga

terlibaUbertanggung jawab apabila menyangkut atau menyebut

nama orang, harus dapat dipertanggung 'iawabkan secara

profesional tentang kualifikasi peranan' perbuatan' dan bagian

tanggung lawabnya dalam kasus tersebut baik secara

langsung mauPun tidak langsung'

(5) Bukti Yang diPeroleh

Yang dimaksud dengan bukti yang diperoleh adalah alat bukti

baik menurut ketentuan hukum pidana atau menurut ketentuan

hukum perdata. Bukti yang diperoleh harus memenuhi syarat

pembuktian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.
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3. Rekomendasi

Memuat saran berupa langkah-langkah perbaikan dan atau tindak

lanjut yang perlu dilakukan oleh Pejabat yang berwenang termasuk

di antaranya saran kepada atasan langsung dari pihak yang

terlibat, maupun jenis sanksi yang seharusnya diberikan'

Lampiran:Hal-halyangperludilampirkandalamLHA|adalahbukti.buktiyang

diperlukan dan dianggap relevan dalam pembuktian kasusnya nanti'

terutama :

1. flowchart atau bagan arus proses kejadian

2. bukti-bukti rincian yang mendukung LHAI

BeritaAcaraKlarifikasi(BAK)tidaktermasukberkasyangdilampirkandalamLHAI.

BAK disimpan sebagai bagian dari Kertas Kerja Audit (KKA) lnvestigasi'

E. SUSUNAN DAN ISI LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI BENTUK SURAT

LHA|bentuksuratditerbitkanapabiladarihasilaudittidakdi|umpaiadanyakasus

penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut Laporan Hasil Audit lnvestigasi

bentuksuratjugaditerbitkanapabiladarihasilauditdijumpaiadanyakasus
pelanggaran yang berdiri sendiri dari suatu kasus penyimpangan yang tidak

memenuhi unsur Tindak Pidana atau Perdata yang merugikan Negara/Daerah

secara finansial.

SusunanLaporanBentukSuratpadadasarnyasesuaidenganpedomanTata
persuratan pemerintah Kabupaten Kediri. Namun, pada bagian materi surat berisi

hal-hal sebagai berikut:

a. dasar Penugasan;

b. sasaran dan Ruang LingkuP;

c. data Umum Unit atau Bagian yang diaudit;

d. uraian mengenai informasi awal atas penyimpangan yang diperoleh;

e. hasil Audit;

f. rekomendasi.

F. REVIU, PENANDATANGANAN DAN PENYAMPAIAN LHAI

Untukmenjagamutuhasilaudit,konsepLHA|direviusecaraberjenjangsebelum

ditandatanganidandidistribusikan.PenandatangananLHA|dilakukanolehlnspektur'

Laporan Hasil Audit lnvestigasi disampaikan kepada Bupati'



34

G. PEIUIANTAUAN TINDAK LANJUT

Bupati akan memberi arahan tindak lanjut atas rekomendasi atau saran tindak

lanjut yang disampaikan lnspeKur melalui Laporan Hasil Audit lnvestigasi (LHAI).

Apabila diputuskan akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi' maka

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi Kepegawaian akan

mengkoordinasikan rapat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk

menindaklanjuti hasil audit investigasi. Untuk mendorong efektivitas penyelesaian

tindaklanjut,lnspektoratakanmemantautindaklanjutpelaksanaanputusan

sanksi yang dikeluarkan BuPati'

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinYa

a.n. SEKRETARIS DAEMH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan

Kesejahteraan RakYat
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 - 6 -2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT INVESTIGASI

DILINGKUNGANPEIUIERINTAHKABUPATENKEDIRI

l. Audit investigasi atas laporan dan/Pengaduan

masyarakat
2. Audii investigasi atas pengembangan hasil audit

kinerja/aud it oPerasional

3. Audii investigasi atas permintaaan dari Aparat Penegak

Hukum

7. Menguasai pengoperasian komputer

8. tr/lemahami tata naskah dinas

@uditinvestigasi
Komputer
Peralatan untuk pemeriksaan lapangan

Buku

maupun Pengalaman kerja'
g. Dara; hat Auditor lnspektorat tidak memiliki keahlian- 

yang dibutuhkan atas suatu penugasan, Auditor

intp".Xtota dapat menggunakan. tenaga ahli lain yang

OiOuirn*rn. Audrtor tnsfrftorat harus menilai kuatifikasi

p.i"i.n.r, kompetensi, pengalaman yang relevan dan

independensi sebelum menunjuk ahli'

+. ftf.nigrnrkan keahlian profesionalnya dengan cermat dan

l.rtl"ni, (due professional care) dan secara hati-hati

(prudent) dalam setiap penugasan. 
.

5. riematuhi'standar Rudit dan XoOe ftif yang berlaku bagi
- 

nifp yang ditetapkan Keputusan .Deyan 
Pengurus

f.tasionit Aiosiasi Auditor lntem Pemerintah lndonesia

O. frlenguasai tata cara/teknik pengumpulan

informasi/waw ancaral investigasi

l.
2.
J.
4.

Nama Standar Operasional Prosedur

1. Tahun 2005 tentang 
l

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
I

Pemerintah Daerah I

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
I

Sistem Pengendalian lntem Pemerintah -^-- 1

p.otrt n ilbnteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peratuan-ilenteri Pendayagunaan Apartur Negana Nomor

pinfOsfrr/l.pnN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat

Pengawasan lntem Pemerintah

Pera'tuan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara da1 RB

f,fomor 19 Tahun 2009-tentang Pendoman Kendali Mutu

Audit Aparatur Pengawasan lntem Pemerintah

Curatrtln Kepala Badan Pengawasan 
- 
Keuangan dan

eemUangunan' Nomor PER-1314/l(D012012 tentang

Pedoman Penugasan Bidang lnvestigasi

Peraturan Drerah Nomor 5 Tahun 20tO tentang

pemuentut<andanSusunanPerangkatDaerahKabupaten

Kediri
peiaturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Keria lnspektonat Kabupaten Kediri'

3.

4.

7.

F't. 
SOP Surat masuk surat keluar

;:. iop ptn"oit n SK TIM dan sunat tugas audit investigasi

3. SOPPenyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan'

mPak audit

inuttfigrsi tidak dapat dipertangguniawabkan hasilnya

@vestigasi:
Xuafmfasi dan kuantitas auditor belum sesuai standar audit

baik secara

(independent in fact) maupun secara penampilan

iindependent in appearance.) VglO..menimbulkan



standar operasional prosedur Audit Investigasi atas Laporan dan/atau Pengaduan Masyarakat

Bupati mendisPosisikan kePada

inspektur

Surat
Pemberitahuan

ke pengadu

tidak daPat

ditindaklanjuti
audit
investigasi

o ResumeT

elaah

informasi

awal

o Kertas

Kerja

o Kertas

o Komputer
. Lembar

disposisi

lnspektur menugaskan

lrban/pengenali tekn is/ketua tim

untuk menganalisa atas

informasi pengaduan aPakah

memenuhi unsur-unsur 5W+1 H

atau minimal mengandung

W h at(apal, When(bi I a m an a)

o Surat

tugas

o Program

Kerja

Audit
(PKA)

o Kertas

o Komputero DiterbitKan Surat Tugas Audit

lnvestigasi (ruang lingkuP,

jangka waktu),

o Tim menyusun rencana audit

(sasaran, ruang linkuP dan

sumber daYa)

. Perumusan hipotesis/Prediksi

. Penyusunan Program Kerja

Pembicaraan awal dengan

auditi untuk kelancaran tugas

audit

Pengumpulan bukti-bukti dan

evaluasi bukti cukuP, komPeten

dan relevan (Pengamatan,

wawancara, Pengujian, analisis,

rekonsiliasi,
konfirm asi/klarifikasi

((

I AKSANA Pengaduan
Masyarakat

Keterangan

KEGIATAN

P
Output

No.
Kasubag,

Sekretaris lnspektur Bupati KelengkapanTim Pemeriksa

Anqqota Ketua Dalnis lrban sunqram o Ke(as
o Lembar

disposisi

Surat laPoran

dan/atatu
pengaduan

masvarakat

1 -t
I

2

l l-

I t-
fttag tt

{f {-]-

3

r Kertas

o Komputer

r Berita

Acara/

notulen

Untuk

4 mernpenanGar
pr0ses

o Kertas
r Komputer
o Nota

dinas

r BAPK

r Dokumen

r Hasil

analisa

r Petuniuk
il5 n



Standar Operasional Prosedur Audit Investigasi atas Laporan dan/atau Pengaduan Masyarakat

rKM
o Legal

opinion

. Menyusun Kertas Kerja

Auditi (KM) dan direviu oleh

ketua, dalnis dan irban

o Pembicaraan akhir dengan

auditi
r Minta pertimbangan hukum

ke Baqian Hukum

Menyusun konsep Laporan

Hasil Audit lnvestigasi (LHAI)

Bupati
memberi
arahan atas

rekom dan

saran dalam

LHAI

Reviu, penandatanganan dan

Penyampaian LHAI (Akurat,
jelas, tidak memihak, relevan,

tepat waktu, opini)

Pemantauan tindak lanjut
pelaksanaan putusan sanksi
yang dikeluarkan Bupati

((



Standar Operasional Prosedur Audit Investigasi atas Pengembangan Hasil Audit Kinerja/OPeraslonal

peurslrul

Hasil audit kinerla/audit

operasioanl ada indikasi

kecurangan (fraud/koruPsi),

tim audit melaporkan kePada

opersional PaParan di

hadapan insPektur

r Surat tugas

o Program

Kerja Audit
(PKA)

. Kertas
o Komputer. Diterbitkan Surat Tugas

Audit lnvestigasi (ruang

lingkup, jangka waktu),

. Tim menyusun rencana

audit (sasaran, ruang

linkup dan sumber daYa)

. Perumusan
hipotesis/Prediksi

. Penyusunan Program

Untuk memperlancar
pr0sesPembicaraan awal dengan

auditi untuk kelancaran

tugas audit

((



Standar Operasional Prosedur Audit Investigasi atas Pengembangan Hasil Audit Kinerja/OPerasional

e BAPK
. Dokumen

. Hasilanalisa
o petunjuk

. Kertas

. Komputer

. Nota dinas
Pengumpulan bukti-bukti dan

evaluasi bukti cukup,

kompeten dan relevan
(pengamatan, wawancara,
pengu.iian, analisis,

rekonsiliasi,
konfi rmasi/klarif ikasi oKM

o Legal
oPinion

o Kertas
o komputer. Menyusun Kertas Kerja

Auditi (KKA) dan direviu

oleh ketua, dalnis & irban

o Pembicaraan akhir

dengan auditi
o Minta pertimbangan

hukum ke Bagian Hukum

Menyusun konseP LaPoran

Hasil Audit lnvestigasi (LHAI)

Eupati memberi

arahan atas rekom

dan saran dalam

LHAI

Reviu, penandatanganan

dan Penyampaian LHAI
(Akurat, jelas, tidak

memihak, relevan, tepat
Me.rnantau Tindak

Lanjut Putusan

Bupati
Pemantauan tindak lanjut
pelaksanaan putusan sanksi

yang dikeluarkan Bupati

((



Standar Operasional Prosedur Audit Investigasi atas Permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH)

No. KEGIATAN

PELAKSANA
Penyidik

(APH)

MUTU BAKU
KeteranganTim Pemeriksa Kasubag.

Sungram
Sekretaris lnspektur Bupati Kelengkapan Output

Anggota Ketua Dalnis lrban
1 Bupati mendisposisi kepada

inspektur untuk ditelaah

terkait surat permintaan audit
investigasi dari APH yang

kasusnya pada tahap
penyelidikan

o Kertas

. Komputer
o Telaah staf
o Surat

pemberita

huan

Surat
Permohonan

Tertulis dari

Aparat
Penegak
Hukum (APH)

l F I l-

2 lnspektur mengundang APH

untuk melakukan
ekspose/gelar perkaradan

penelaahan awalatas
substansi kasusnya dan alat
bukti,

tidak

o Kertas

o Komputer

o Risalah hasil

ekspose/gela
r perkara

o Telaahan

staf

Surat
Pemberitahuan

Bupatitidak
dapat dipenuhi

bantuan audit

investigasi

t i
3 o DiterbitKan Surat Tugas

Audit lnvestigasi (ruang

lingkup, jangka waktu),

o Tim menyusun rencana

audit (sasaran, ruang

linkup dan sumber daya)
o Perumusan

hipotesis/prediksi
. Penyusunan Program

Keria Audit (PM)

o Kertas

o Komputer
o Surat

tugas
. Program

Kerja Audit
(PKA)

4 Pembicaraan awal dengan
auditi untuk kelancaran

tugas audit

o Kertas

r Komputer

o Berita Acara/

notulen

((

_l

L



Standar Operasional Prosedur Audit Investigasi atas Permintaan dari Aparat Penegak Hukum (AlH)

PELAKSANA

o BAK

. Dokumen

. Hasilanalisa

. petunjuk

o Ke(as
. Komputer
. Nota dinas

Pengumpulan bukt-bukti dan

evaluasi bukti cukup,
kompeten dan relevan
(pengamatan, wawancara,
pengujian, analisis,

rekonsiliasi,
krnfi rmasi/klarifi kasi dll)

oKM
o Legal

opinion

r Ke(as
. Komputero Menyrtsun Kerlas Kerja

Auditi (KM) dan direviu
oleh ketua, dalnis dan
irban

o Pembicaraan akhir

dengan auditi
o Minta pertimbangan

hukum ke Baqian Hukurn

Nlenyusun konsep Laporan
Hasil Audit lnvestigasi (LHAI)

Bupati
memberi

arahan atas

rekom dan

saran dalam

LHAI

Reviu, penandatanganan

dan Penyampaian LHAI
(/\kurat, jelas, tidak
ntemihak, relevan, tepat
vraktu, opini)

Pemantauan tindak lanjut
plaksanaan putusan sanksi

BUPAT] KEDIRI

ttd

HARIYANTI SUTRISNO
(

Sallnan sosuai dengan alllnYa
a.n SEKRETARIS DAERAH

Asirten Admlnlstraal Pomerintahan dan
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LAMPIRAN lll: PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :18TAHUN2017

TANGGAL : 20- 6-2017

TATA LAKSANA AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

01. lnspektorat Kabupaten Kediri adalah lnstansi Pemerintah Daerah yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.lnspektorat Kabupaten Kediri

melakukan pengawasan untuk memastikan apakah tugas dan fungsi Pemerintah

Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan

bebas dari praktik korupsi,kolusi dan nepotisme'

02. Sejalan dengan undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem

Pengendalian lntern Pemerintah, maka pelaksanaan audit Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara/daerah menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk

mengedepankanperanAPIPdalamrangkamenanganilaporanataupengaduan

masyarakat yang yang berindikasi merugikan keuangan negara dan memperkuat

implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan kepemerintahan yang baik dan

bersih (good and clean governance)'

03. lnspektorat daerah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi' Dalam rangka

melakukanpemberantasantindakpidanakorupsi,lnspektoratdaerahberwenang

melakukan audit investigasi dan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

sebagaimanaputusanMahkamahKonstitusiNomor:31/PUU-X2012.tanggal8

Oktober 2012;

04. lnspektorat Kabupaten Kediri melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negaraadalahuntukmemenuhikewajibanhukum,lnspektoratKabupatenKediri

SebagaiAhliyangtelahdimintaSecararesmiolehPenyidikuntukmelakukanaudit

PerhitunganKerugianKeuanganNegarasebagaimanadiaturdalamPasall20lb

PasallTgKUHAP,Pasal224KUHP,danPasal22danPasal35ayat(1)Undang-

Undang No. 31 Tahun 19997b Undang-Undang No' 20 Tahun 2001'
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Untuk menjaga kualitas hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara,

diperlukan Pedoman Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Pedoman

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negarawaiib dipedomani oleh seluruh

Auditor di lnspektorat Kabupaten Kediri yang melakukan audit Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan dapat

dipertanggungjawabkan secara profesional.

Pedoman ini memuat pedoman, perencanaan audit, pedoman pelaksanaan,

pedoman pelaporan dan pedoman tindak lanjut yang mengacu kepada standar dan

praktik-praktik terbaik (besf practices) profesi bidang akuntansi dan audit.

Dalam melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Auditor

lnspektorat harus:

1) bersikap independen dan objektif, baik secara faktual (independent in fact)

maupun secara penampilan(in dependent in appearance) yang

menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif'

2) dalam hal terjadi situasi adanya dan atau interpretasi adanya gangguan

terhadap independensi dan objektivitas, Auditor lnspektorat harus melaporkan

kepada lnspektur. lnspeKur harus mengganti auditor yang menyampaikan

situasinya dengan auditor lain yang bebas dari adanya dan atau interpretasi

terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas'

3) mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk

melaksanakan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan,

sertifikasi maupun pengalaman kerja.

4) dalam hal Auditor lnspektorat tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan atas

suatupenugasan,Auditorlnspektoratdapatmenggunakantenagaahlilainyang

dibutuhkan. Auditor lnspektorat harus menilai kualifikasi profesional,

kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi sebelum menunjuk

ahli.

5) menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan saksama (due

professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan'

6) mematuhi Standar Audit dan Kode Etik yang berlaku bagi APIP yang ditetapkan

Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor lntern Pemerintah

lndonesia Nomor Kep-005/AAl Pl/DPN/201 4'

UntukdapatmelaksanakanauditPerhitunganKerugianKeuanganNegara,Auditor

lnspeKoratwajibmemilikikeahliantentangstandarAudit,kebijakan,prosedurdan

praktik-praktik audit.

06.

07.
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TUJUAN

01. Tujuan penyusunan Tata Laksana Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman bagi seluruh jajaran Auditor

lnspektorat Kabupaten Kediri dalam melakukan kegiatan audit Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara sehingga hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan

untuk pengambilan kePutusan.

02. Secara garis besar tata laksana audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. merupakan arahan alau pedoman praktis untuk mencapai tingkat mutu proses

pelaksanaan audit yang diilakukan oleh lnspektorat dan memberikan nilai

tambah (value added) bagi pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholders) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang

berkaitan dengan penanganan kasus dan/atau perkara'

b. sebagai pedoman bagi segenap Auditor lnspektorat dalam merencanakan,

melaksanakan,melaporkan,mengendalikan,danmemantautindaklanjut

penugasan Au dit Perhitungan Kerugtan Keuangan Negara'

PE}.IGERTIAN

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

0l.AuditPerhitunganKerugianKeuanganNegaraadalahauditdengantujuan
tertentu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara

yangdiakibatkanolehpenyimpangandarihasilpenyidikandandigunakanuntuk

mendukung tindakan litigasi.

02. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program' atau fungsi

tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP

03. lnstansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik lndonesia (POLRI),

KejaksaanRepubliklndonesia,danKomisiPemberantasanKorupsi(KPK)'

04. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

menemukansuatuperistiwayangdidugasebagaitindakpidanagunamenentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini.

05.Penyidikanadalahserangkaiantindakanpenyidikdalamhaldanmenurutcara
yangdiaturdalamUndang-Undanginiuntukmencarisertamengumpulkanbukti

yangdenganbuktiitumembuatterangtentangtindakpidanayangterjadidanguna

menemukan tersangkanYa.
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06. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya hak negara atau

bertambahnya kewaiiban negara yang nyata dan pasti jumlahnya, yang disebabkan

obh suatu tindakan melawan hukum, penyahhgunaan wewenang/kesempatan atau

sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian

seseorang, danlatau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force

majeure). Dalam konteks Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara yang dimaksud adalah yang disebabkan

perbuatan melawan hukum (Pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau

kedudukannYa (Pasal 3).

0T.KeuanganNegaraadalahsebagaimanadimaksuddalamUndang.UndangNomor

31 Tahun 19ggio Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

TindakPidanaKorupsidanUndang-UndangNomorlTTahun2003tentang
KeuanganNegara.(UndangUndangNomorlTahun2004tentangPerbendaharaan

Negara).

08.AparatPengawasanlnternPemerintah(APIP)adalahlnstansiPemerintahyang

mempunyaitugaspokokdanfungsimelakukanpengawasanyangterdiri:Badan

PengawasanKeuangandanPembangunan(BPKP),lnspektoratJenderal
(ltjen)/lnspektoratUtama(lttama)/lnspektoratKementrian/LembagaPemerintah

NonKementerian(LPNK)danlnspektoratPemerintahProvinsiKabupaten/Kota.
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BAB II

PERENCANAAN PENUGASAN

A. PENERIMAAN PENUGASAN

01 . Penyidik mengajukan permintaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

secara tertulis kepada Bupati Kediri atas kasus yang sedang dilakukan penyidikan

02. Setelah menerima surat permintaan, Bupati memerintahkan lnspektur Kabupaten

membuat surat undangan kepada penyidik untuk melakukan ekspose/gelar perkara

yang dimintakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

03. Ekspose/gelar perkara kasus dilakukan dengan tujuan:

1) untuk mengungkap modus operandi dan unsur-unsur melawan hukum dari kasus

dimaksud;

2) untuk menentukan ruang lingkup, skala penugasan, dan metode Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara yang tepat;

3) untuk melakukan identifikasi awal dapat atau tidaknya Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara dilaksanakan.

04. Ekspose/gelar perkara dipimpin oleh lnspektur atau Pejabat yang ditunjuk oleh

lnspektur.

05. Pada saat ekspose/gelar perkara, penyidik harus memaparkan:

1) konstruksi hukum atas penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan

negara yang ditemukan oleh penyidik.

2) pihak-pihak yang diduga terlibaUterkaiUbertanggungjawab atas penyimpangan

yang menimbulkan kerugian keuanganNegara;

3) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang

sudah diperoleh penyidik

4) ruang lingkup penugasan yang diminta.

5) nilai kerugian keuangan negara sementara menurut penyidik,

6) nama Tersangka, jika ada.

06. Ekspose/gelar perkara dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan Audit

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara: dapat dipenuhi, belum dapat dipenuhi,

dan tidak dapat dipenuhi.

07. Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dipenuhi apabila

hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan :

1) perbuatan melawan hukum (PMH)/penyimpangan yang ditemukan oleh penyidik

mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian keuangan negara.

2) terdapat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari Perbuatan Melawan

Hukum (PMH)/penyimpangan tersebut walaupun besarnya belum dapat

dipastikan.
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3) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang

diperoleh oleh penyidik cukup lengkap.

4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dan instansi auditor lainya belum melakukan audit

investigasi atas perkara yang sama.

Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose/gelar

perkara/Notulen yang ditandangani oleh Pimpinan Ekspose/gelar perkara dan

Pihak Penyidik. (format sebagaimana pedoman tata naskah dinas)

08. Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara belum dapat dipenuhi

apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:

1) dari bukti-bukti yang yang ada belum tergambar dengan jelas hubungan

kasualitas antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan dengan

kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari Perbuatan Melawan Hukum

(PMH)/penyimpangan tersebut.

2) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang

diperoleh oleh penyidik belum cukup.

Apabila diperlukan, ekspose/gelar perkara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dipenuhi jika penyidik telah

melengkapi kekurangan bukti sebagaimana yang diputuskan dalam ekspose/gelar

perkara.

Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose/gelar

perkara/Notulen yang ditandangani oleh Pimpinan Ekspose/gelar perkara dan

Pihak Penyidik.

09. permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak dapat dipenuhi

apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:

1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan

pembangunan (BPKP) dan instansi auditor lainya telah melakukan audit

investigasi atas perkara yang sama.

2) Terdapat kendala teknis dan kelembagaan yang menghambat pelaksanaan

bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara'

Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose/gelar

perkara/Notulen yang ditandangani oleh Pimpinan Ekspose/gelar perkara dan

Pihak PenYidik.

10. Risalah Hasil ekspose/gelar perkara/Notulen disampaikan oleh pimpinan

ekspose/gelar perkara ke lnspektur yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati

untuk memperoleh keputusan lebih laniut yakni:

1) Jika permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dipenuhi, maka

Bupati memerintahkan lnspektur segera menerbitkan surat tugas'
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2) Jika permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak dipenuhi,

maka Bupati memerintahkan lnspektur segera menyampaikan surat

pemberitahuan tidak dipenuhinya Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

kepada penyidik.

PENERBITAN SURAT TUGAS AUDIT

01 . surat tugas audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus mencantumkan

ruang lingkup dan jangka waktu penugasan. Jangka waktu audit Perhitungan

Kerugian Keuangan Negarahendaknya disesuaikan dengan kebutuhan.

02. Surat tugas audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ditandatangani oleh

lnspekturditujukan pimpinan instansi penyidik yang meminta dengan tembusan:

't ) bupati sebagai hporan.

2) asip.

03. Jika waktu audit berakhir dan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negarabelum

dapat diselesaikan, lnspektur harus menerbitkan surat perpanjangan audit

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Surat perpanjangan disampaikan kepada

penyidik. Prosedur perpanjangan audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negaraadalah sebagai berikut:

1) tim audit mengajukan permohonan perpanjangan waktu audit kepada lnspektur

disertai dengan alasan.

2) perpanjangan waktu audit diberikan sesuai kebutuhan dan urgensi serta tingkat

kesulitan kasus yang dihadaPi.

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

01. Setelah memperoleh surat tugas dari lnspektur, Tim Audit mulai menyusun rencana

pelaksanaan tugas Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Rencana

tersebut dituangkan dalam audit program penugasan Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara, meliputi tahap-tahap:

1) persiapan/Perencanaan;

2) pelaksanaan;

3) pelaPoran.

02. Audit program Perhitungan Kerugian Keuangan Negara disusun dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) audit program harus mengarah pada penentuan ada atau tidaknya kerugian

keuangan negara. Jika ada, harus bisa ditentukan berapa nilai/besar kerugian

negara tersebut.

2) audit program harus mengarahkan bahwa dalam mendapatkan bukti-bukti

adalah dengan Glra yang sah secara hukum.
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3) bukti-bukti yang harus diperoleh adalah yang mendukung pembuktian dan

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, sehingga audit program harus

mengarahkan untuk memperoleh bukti yang lengkap, kompeten dan relevan

dengan tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dapat diterima oleh

aparat penegak hukum.

4) apabila kemudian kerugian keuangan negara tidak dapat dihitung, audit

program harus mengarah kepada pengungkapan penyebab atau alasan tidak

dapatnya dihitung kerugian keuangan negara tersebut.

Dalam merenmnakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, auditor harus:

1) mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan

untuk menguji penyimPangan;

Z) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk

Program Audit;

3) meren€nakan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

4) merencanakan perolehan bukti keterangan Ahli Iain, apabila diperlukan.

Rencana Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah ditetapkan

tidaklah bersifat final. Perkembangan hasil penyidikan memungkinkan auditor untuk

merivisi rencana yang telah disusun sebelumnya. Revisi rencana karena adanya

fakta baru (NOVUM) dalam penyidikan yang memungkinkan adanya perubahan

Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan.

program Kerja Audit disusun oleh Ketua Tim dan direview oleh Pengendali Teknis

dan disetujui Inspektur Pembantu. Program Kerja Audit ditandatangani oleh Ketua

Tim dan PengendaliTeknis dan lnspektur Pembantu

05.

04.



BAB III

PELAKSAAN PENUGASAN

A. JENIS JENIS BUKTI

01 . Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan untuk memperkuat

pembuktian atas kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik

khususnya memperkuat pembuktian unsur merugikan keuangan negara'

02. Bukti-bukti yang digunakan oleh Tim audit untuk menghitung kerugian keuangan

negara adalah bukti-bukti sah menurut KUHAP yang dikumpulkan secara pro

Tusficia oleh PenYidik beruPa:

1) Keterangan saksi;

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia

lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya

itu.

2) Keterangan ahli;

Keteranganahliadalahketeranganyangdiberikanolehseorangyangmemiliki

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan'

3) Surat;

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat

umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat

keterangantentangkejadianataukeadaanyangdidengar,dilihat'atau

dialaminyasendiridisertaidenganalasanyangjelasdantegastentang
keterangan itu.

contoh dari surat jenis ini adalah akta notaris, akta jual beli tanah oleh PPAT'

b.suratyangdibuatmenurutketentuanperaturanperundang-undanganatau

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan'

Contohdarisuratiniadalahpaspor,slM,KartuTandaPenduduk(KTP)dan

sebagainYa.

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

keahliannyamengenaiSeSUatuhalatauSesuatukeadaanyangdimintasecara

resmi dariPadanya.

Contoh jenis surat ini adalah visurn et repeftum dari seorang dokter yang

berwenang untuk itu.
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d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat

pembuktian yang lain.

Contoh surat jenis ini adatah korespondensi, surat pernyataan dan sebagainya

4) Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya,

baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri,

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

a. keterangan saksi

b. surat

c. keterangan terdakwa

Petuniuk dalam tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,

dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu

sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas,

maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara' gambar,

peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki

makna.

5) Keterangan tersangka/Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang

perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri'

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang lnformasi dan

Transaksi Elektronik (lTE) telah memasukkan informasi dan/atau dokumen

elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan bisa digunakan dalam hukum

acara yang berlaku di lndonesia.

Penentuan kecukupan bukti yang diperlukan untuk Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara sesuai dengan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang

digunakan merupakan pertimbangan profesional auditor sedangkan perolehan bukti

merupakan tanggungjawab penyidik.

Pertimbangan profesional auditor tentang kecukupan bukti mengacu kepada sistem

pembuktian yang dianut lndonesia yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua

alat bukti yang sah harus diperoleh sebagai dasar untuk membuat kesimpulan.

04.

05.
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PENGUMPULAN BUKTI

01 . Tim audit melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas

permintaan penyidik pada tahap penyidikan. Bukti-bukti yang digunakan oleh Tim

audit adalah bukti yang dikumpulkan oleh penyidik sec,ara proiusticia

02. Tim audit meminta seluruh bukti-buKi yang telah diperoleh pihak penyidik yang

relevan dengan tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, termasuk

peraturan perundang-undangan yang dijadikan kriteria penyimpangan.

03. Tim audit mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi dengan cara

mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sehingga

diperoleh kejelasan penyimpangan yang terjadi, misalnya kontrak fiktif, pembayaran

fiktif , maft uplkemahalan harga, kuantitas barang diterima lebih kecil/sedikit dari

yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah, dan

sebagainya.

04. Tim audit mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kasus/kegiatan yang diperiksa, misal: Undang - Undang, Peraturan

Pemerintah, Keppres, Prinsip Akuntansi, Peraturan Pertanahan, Peraturan

Kehutanan, Ruislag, dan sebagainya. Tujuannya agar tim audit memiliki wawasan

dan pemahaman yang cukup atas kasus dimaksud-

05. Perolehan bukti dalam audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai

berikut:

1) permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang

ditandatangani oleh lnspektur atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan

kepada Pimpinan lnstansi Penyidik.

2) permintaan data/bukti agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti

yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti.

3) apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh lnstansi Penyidik, surat

permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai

dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.

06. Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang

ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh lnstansi Penyidik yang bersangkutan,

lnspektur melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan menerbitkan

surat penghentian sementara penugasan yang akan disampaikan kepada pimpinan

instansi penyidik dengan tembusan kepada Bupati.

07. Apabila data/bukti yang diterima dari penyidik masih kurang, Tim Audit Auditor

dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik dengan

ketentuan sebagai berikut:



51

(1) Pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik.

(2) Auditor harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP).

(3) Auditor harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang

dilakukan Auditor saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti

yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik

C. PENGEVALUASIAN BUKTI

01. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan ditelaah, diidentifikasi, diverifikasi dan dianalisis,

tim auditor sebelum digunakan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara.

1) apabila bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sangat kurang sehingga hanya

sebagian Perhitungan kerugian keuangan saja yang dapat dilaksanakan, maka

hambatan dalam memperoleh bukti, penyebab, alasannya harus segera

dikomunikasikan/dikonsultasikan kepada instansi penyidik dan lnspektur untuk

dicarikan solusinYa.

2) apabila diperlukan tim auditdapat meminta penyidik untuk melakukan klarifikasi

kepada pihak terkait atau pemeriksaan fisik.

3) teknik uji sampling dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak

dibenarkan.

02. Bukti-buKi keterangan saksi dan keterangan tersangka yang diperoleh dari penyidik

dievaluasi oleh auditor dengan ketentuan sebagai berikut:

1) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk

menentukan apakah semua keterangan telah cukup atau belum cukup memuat

keterangan yang mendukung konstruksi penyimpangan dan metode

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

2) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk

menentukan ada atau tidak ada Keterangan para saksi yang tidak bersesuaian

dengan bukti suraUdokumen.

3) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk

menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian

dengan keterangan saksi lain.

03. Apabila dari hasil evaluasi keterangan saksi dan keterangan tersangka

sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas disimpulkan belum cukup atau tidak

bersesuaian, Auditor melakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada

pihak-pihak yang terkait. Permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh

Auditor melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh

Penyidik.
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Klarifikasi atau Konfirmasi yang dilakukan oleh auditor merupakan salah satu proses

evaluasi bukti untuk memperoleh keyakinan bukan merupakan proses menghasilkan

bukti baru. Apabila hasil Klarifikasi atau Konfirmasi terdapat fakta batu maka audilor

menyarankan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dengan BAP tambahan.

Apabila penyidik tidak memenuhi permintaan auditor untuk melakukan klarifikasi

atau konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan tidak bersedia menindaklaniuti

hasil klarifikasi ke dalam BAP tambahan padahal kedua hal tersebut berpengaruh

signifikan terhadap kesimpulan hasil perhitungan negara, maka lnspektur

menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pejabat struktural atasan penyidik.

Bukti Keterangan Ahli dan laporan Ahli yang diperoleh dari Ahli dievaluasi oleh

auditor sebelum memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan

pendapat ahli atau laporan ahli tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan oleh auditor

adalah:

(1) auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang

relevan dan independensi ahli;

(2) auditor harus memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli,

melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh tenaga ahli,

dan mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan tenaga ahli mendukung

pelaksanaan Penugasan auditor.

setelah mempelajari pendapat ahli yang tertuang dalam keterangan ahli dan

laporan ahli, Auditor belum memperoleh keyakinan yang memadai, maka timaudit

meminta penyidik untuk dapat berkomunikasi yang cukup dengan tenaga ahli

tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah

menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.

Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan langsung terhadap aktiva berwujud dengan

tujuan untuk menentukan kuantitas aktiva dan kualitas aktiva. Pemeriksaan fisik

merupakan salah satu teknik audit. Keputusan apakah auditor akan melakukan

pemeriksaan fisik atau tidak didasarkan pada pertimbangan profesional audilor. Hal-

hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya alternatif teknik audit pengganti,

biaya yang dibutuhkan,persebaran tempat dan kemampuan auditor'

Metode atau cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak

dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus

operandikasus-kasustindakpidanakorupsiyangterjadi.Metodeataucara
menghitungkerugiankeuangannegarayangdipiliholehauditorharus
mencerminkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum kasus tindak

pidana korupsi yang sedang dihitung dengan kerugian keuangan negara'
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Bentuk Kerugian Keuangan Negara dapat di kelompokkan menjadi:

1) pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang,

barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan

2) pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang

seharusnya menurut kriteria yang berlaku

3) hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima

(termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang flktif)

4) penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang

seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai)

5) timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada

6) timbulnya suatu kewajib an negaraldaerah yang lebih besar dari yang

seharusnya

7) hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut

aturan yang berlaku

8) hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Bentuk Kerugian Keuangan Negara untuk Pengadaan Barang/Jasa

1) markup terjadi karena kualitas dan kuantitas barang yang diterima sesuai

dengan yang dipersyaratkan tetapi harganya lebih mahal. Kerugiannya adalah

selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang

wajar/seharusnya.

2) kualitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan.

Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga

barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kualitas barang yang diterima.

3) kuantitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan.

Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga

barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kuantitas barang yang diterima.

Nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) merupakan pendapat Auditor

yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan

pengungkapan penyimpangan yang terjadi.

Pada setiap tahap Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, pekerjaan auditor

harus disupervisi berjenjang secara memadai untuk memastikan tercapainya

sasaran dan terjaminnya kualitas Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama

penugasan. Hambatan atau kendala tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada

atasan.

11.

12.

13.
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14. Pelaksanaan supervisi secara berjenjang dalam Audit Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara dilakukan sebagai berikut:

1) selama proses penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara,

Pengendali Teknis melakukan review minimal 1 kali dalam seminggu. Hasil

review dituangkan dalam lembar review.

2) apablla terjadi permasalahan yang tidak dapat dipecahkan di tingkat Pengendali

Teknis, maka permasalahan tersebut dilaporkan kepada atasan Pengendali

Teknis untuk memperoleh petunjuk.

3) pada akhir penugasan dan sebelum laporan disusun, Tim harus melakukan

pemaparan kepada lnspektur untuk memperoleh masukan.

D. PENGKOMUNIKASIAN HASIL AUDIT KEPADA PENYIDIK

01. Tim mengkomunikasikan tentang metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

dan besarnya kerugian keuangan negara kepada penyidik sebelum Laporan Hasil

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) diterbitkan'

02. Media pengkomunikasian dapat berupa ekspose/gelar perkara atau pertemuan

dengan penyidik atau menggunakan media elektronik yang dapat

didokumentasikan.

03. Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(PKKN) merupakan pendapat

keahlian profesional auditor tentang jumlah kerugian keuangan negara sebagai

akibat dari penyimpangan sehingga tidak dikomunikasikan kepada tersangka.

04. pengkomunikasian hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan

dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan Auditor

merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas

perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi iumlah

kerugian keuangan negara.

05. Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi lainya yang relevan dan

mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dilakukan pengujian yang

memadai.

06. Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara diterbitkan setelah

dikomunikasika n dengan penyidik.

E. PENGELOLAAN KERTAS KERJAAUDIT

01 . semua langkah kerja dalam pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan

NegaraharusdituangkandalamKertasKerjaAudit(KKA)Sebagaimanayang
berlaku di lnsPektorat.
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02. Kertas kerja Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus memuat atau

mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-

dokumen:

1) surat permintaan untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara;

2) surat Permintaan ekspose/gelar perkara penerimaan penugasan;

3) risalah hasil ekspose/gelar perkara/notulen;

4) surat tugas melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

5) surat pengantar penyampaian laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara kepada Penyidik dan surat-menyurat lain yang dikeluarkan selama

penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

6) dokumen perencanaan Penugasan;

7) dattar Bukti-bukti/dokumen yang diterima dari penyidik beserta tanda terima dan

fisik Bukti-bukti/dokumen yang diterima dari penyidik;

8) draft Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

9) hasil analisis termasuk metode dan teknik Audit Perhitungan Kerugian

KeuanganNegarayangdigunakansertasemuapenjelasanyangperludalam

rangka melaksanakan program audit;

10) hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, hasil Perhitungan fisik, catatan

rapat dan diskusi lainnYa;

11) lembar review.

03. Kertas kerja Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraharus memuat ikhtisar

yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit.

Kertas kerja audit dikelompokkan dalam top schedule, lead schedule, dan

supporting schedule.

04. Auditor harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau

kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal

tersebut.

05. setiap kertas kerja harus direviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas

kerja telah disusun dan memuat semua materi yang berkaitan dengan pelaksanaan

program audit. Kertas kerja harus diparaf dan diberi tanggal oleh

pembuat,Pengendali Teknis sampai dengan lnspektur Pembantu'

06. Kertas kerja harus mencatat setiap referensi yang berkaitan dengan langkah kerja

dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penugasan.
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07. lnspektur harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas

kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan

penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan

pada saat dilakukan reviu sejawat.

08. Kertas kerja audit adalah milik lnspektorat Kabupaten Kediri.

09. Dalam hal pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan

penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara memerlukan kertas kerja

penugasan bidang investigasi, maka kertas kerja tersebut dapat diberikan setelah

mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
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BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN

01. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus menyajikan

simpulan secara objektif dan tidak bias. lnspektur dilarang menerbitkan laporan hasil

audit PKKN apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan yang

mempengaruhi kesimpulan dan bukti-bukti yang diperoleh belum mencukupi.

02. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus dijaga secara

aman dan dapat disimpan dalam bentuk soft copy.

03. Sebagai hasil dari pendapat Ahli, Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara ditandatangani oleh Tim Audit dan diketahui oleh lnspektorat

(tanpa kop surat dan cap Unit Kerja).

04. Setiap pegawai/Auditorlnspektorat dilarang memberikan laporan hasil audit

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara baik asli maupun dalam bentuk salinan

atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak benivenang.

05. lnformasi dalam laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan

korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia. Auditor

tidak diperkenankan menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis

dari Bupati.

B. PROSESPELAPORAN

01. Konsep laporan disusun oleh ketua tim setelah metode Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara dan besarnya kerugian keuangan negara dikomunikasikan

dengan penyidik.

02. Konsep laporan diserahkan kepada pengendali teknis dilengkapi dengan :

1) copy surat tugas

2) kertas kerja audit (KKA)

3) lembar reviu

03. Konsep laporan direviu oleh Pengendali Teknis dan lnspektur pembantu dengan

memperhatikan :

1) kesesuaian bentuk dan susunan laporan sesuai pedoman

2) kelengkapan dokumen pendukung Laporan

3) kesesuaian tata cara penulisan Laporan yang meliputi :

a. bentuk, ukuran huruf dan spasi

b. penulisan Alamat dan tembusan surat

c. penomoran-penomoran

4) ketepatan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan.
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5) ketepatan pengungkapan fakta dan proses kejadian

6) ketepatan perhitungan aritmatika yang ada dalam Laporan

04. Konsep laporan direviu oleh Penanggungjawab/lnspektur setelah selesai direviu

oleh Pengendali Teknis dan inspektur pembantu dengan memperhatikan :

1) ketepatan Materi dan simpulan

2) kesesuaian Laporan dengan Pedoman

3) ketepatan penetapan ketentuan yang dilanggar

BENTUK LAPORAN

01. Tim Audit harus membuat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negarasesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang tepat

segera setelah melakukan tugasnya.

02. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara disusun dalam bentuk

surat yang ditandatangani oleh Tim Audit dan diketahui oleh lnspektur dan

disampaikan ke Penyidik dengan Surat Pengantar dari lnspektur.

03. Format laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara memuat

pokok-pokok uraian sebagai berikut:

1) dasar penugasan;

2) tujuan penugasan;

3) ruang lingkup penugasan;

4) prosedur penugasan;

5) pengungkapan fakta dan proses keiadian;

6) data dan bukti-buKi yang diperoleh;

7) metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

8) hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

9) lampiranJampiran yang diperlukan. t
04. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara hanya disampaikan

kepada peminta instansi penyidiksetelah mendapat izin Bupati'

Pemantauan Tindak Lanjut Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

01. lnspektorat melakukan pemantauan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang disampaikan ke penyidik.

02. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara (LHPKKN) yang disampaikan ke penyidik adalah pemberian keterangan ahli

di penyidikan dan di Persidangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
K6eiahteraan Rakyat

BUPATIKEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

D.
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LAMPIRAN IV : PEMTURAN BUPATI KEDIRI

|i,iL"s^'' l?'lB'Ii8;i
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {SOP) AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN

KEUANGAN NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Nama Standar Operasional Prosedur
Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

(PKKN)

l. F'eraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian lntem Pemerinbh

F'eraturan lvlenteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peratuan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat

F'engawasan lntem Pemerintah

F'eratuan l,ienteri Pendayagunaan Apartur Negara dan RB

,{omor 19 Tahun 2009 tentang Pendoman Kendali Mutu

Audit Aparatur Pengawasan lntem Pemerintah

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor PER-1314/t(D6/2012 tentang

F'edoman Penugasan Bidang lnvestigasi

F'eraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

F'embentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kediri
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 20'16 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

S,erta Tata Kerja lnspektorat Kabupaten Kediri.

4.

1. Bersikap independen dan objektif, baik secara faktual

(independent in fact) maupun secara penampilan

(independent in appearance) yang menimbulkan

interpretasi btak independen dan tidak oblektif.

2. Mempunyai pengetahuan, keteramfllan dan kompetensi

yang diperlukan untuk melaksanakan lugasnya, baik yang

diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi

maupun pengalaman kerja.

3. Dalam hal Auditor lnspektorat tidak memiliki keahlian yang

dibutuhkan atas suatu penugasan, Auditor lnspektorat

dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan.

Auditor lnspeKorat harus menilai kualifikasi profesional,

kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi

sebelum menunjuk ahli.

4. Menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan

saksama (due professional care) dan secara hati-hati

(prudent) dalam setiap penugasan.

5. mematuhi Standar Audit dan Kode Etik yang berlaku bagi

APIP yang ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Nmional

Asosiasi Auditor lntem Pemerintah lndonesia

6. Menguasai tata cara/teknik pengumpulan

i nformasi/wawancara/investigasi

7. Menguasai pengopenasian komputer

8. Memahami tata naskah dinas

Dokumen yang terkait dengan audit PKKN

Komputer
Peralatan untuk pemeriksaan lapangan

1.

2.

J.
4.

Hambatan/permasalahan audit investigasi :

Kualifikasi auditor sesuai standar audit Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara (PKKN)

1. SOP Surat masuk surat keluar

2. SOP peneribitan SK TIM dan surat tugas audit investigasi

3. Sop Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Jita SOp ini tidak dijalankan akan berdampak audit

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak dapat

dipertanggunjawabkan hasilnya
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Standar Operasional Prosedur Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

No KEGIATAN

PELAKSANA Penyidik
(APH)

MUTU BAKU Ketelqllan

Tim Pemer ksa Kasubag.
Sungram

Sekretaris lnspektur Bupati Kelengkapan 0utput
Anggota Ketua Dalnis lrban

I Bupati menerima permintaan

Audit Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara (PKKN)

dariAPH, Bupati

memerintahkan inspektur

untuk mengundang 1

o Kertas
o Lembar

disposisi
. Buku

agenda

surat

r disposisi Surat
Permohonan
Tertulis dari

Aparat
Penegak
Hukum (APH)

2 lnspektur mengundang APH

untuk melakukan
ekspose/gelar
perkara(modus

operandi/unsur melawan

hukum, ruang lingkup
penugasan,skala penugasan
dan metode nerhitunoan\

tidak

o Kertas
. Komputer
o LCD

monitor

o Risalah

hasil

ekspose/gel

ar perkara

o Telaahan

staf
. Surat

pemberitah

uan

Surat
Pemberitahuan

tidak daPat

dipenuhi

bantuan audit

PKKN

t-

^r-L-l-J

3 Diterbitkan Surat Tugas

Audit Perhitungan Kerugian

Keuanqan Negara r fI il* o Kertas
. komputer

Surat tugas

4 Menyiapkan bahan-bahan
pelaksanaan audit PKKN

oleh anggota tim pemeriksa :

+

E]
r Kertas

. Komputer
o aturan

t

5 Menyusun Program Kerja

Audit PKKN (perencanaan,
pelaksanaan, oelaporan) r

o Kertas
r komputer

PKA

:l t I I
0 Pengumpulan, identifikasi,

verifi kasi, evaluasi, analisis
bukti, pemeriksaan fisik,

mempelajari aturan

flt o Kertas
o kalkurator
. komputer

o BAPK

. Dokumen

o Hasil

analisa

o Petunjuk

( (r

t-

J

rb
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Standar Operasional Prosedur Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

No KEGIATAN

PELAKSANA Penyidik
(APH)

MUTU BAKU Keterangan

Tim Pemer ksa Kasubag.
Sungram

Sekretaris lnspektur Bupati Kelengkapan Output
Anggota Ketua Dalnis !rban

7 Menyusun Kertas Kerja
Auditi (Kt(A) dan direviu

oleh ketua, dalnis dan
irban

o Kertas
o kalkurator
o komputer

KKA

{F I F IJ
8 Menyusun konsep Laporan

Hasil,Audit PKKN,

komunikasi dengan penyidik

;fl . Kertas
o KonSep

LPKKN
oAIat

komuniksi

o Konsep

LPKKN

o Notulen

I Reviu dan penandatanganan

t]
o Kertas
o LPKKN

LPKKN

I F

10 lzin Bupatidan
Penyampaian Hasil Audit
PKKN

Y o Kertas
o LPKKN

o Nota

dinas

o LPKKN

Disetujuidan
diberikan
arahan/saran

tindak lanjut

t

10 Pemantauan tindak lanjut
Putusan Bupati t} _J o Kertas

. komputer

Laporan

tindak lanjut

Memantau
Tindak Lanjut

Putusan Bupati

Sallnan sesuai dengan asainya
a.n SEKRETARIS DAERAH

Asisten Adminlstrasl Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

BUPATI KEDIRI

ttd

HARIYANTI SUTRISNO
( ,,1

u.b,
Kepalq.lggiap Hukum

I


