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Petunjuk Ujian: 

- Berdoa sebelum mengerjakan soal.  
- Kerjakan secara jujur dan tepat karena waktu terbatas 

- Apabila nama anda tercantum dalam daftar mahasiswa yang melakukan kecurangan, maka 
secara otomatis nilai anda E (tanpa dilihat komponen yang lain).  

- Skor maksimal yang mungkin anda capai yaitu 100 
 
SOAL PILIHAN GANDA 
Berilah tanda (x) pada pilihan jawaban yang dianggap paling benar 
 
1. Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas 

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkatnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan merupakan azas dan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa pada 
komponen: 

a) Efektif 
b) Efisen 
c) Terbuka dan Bersaing 
d) Akuntabel 

 
2. Dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya dibidang pemerintahan terdapat berbagai 

tahap. Kondisi berikut yang kemungkinan terjadi penyimpangan dalam tahap perencanaan 
pengadaan, Kecuali:  

a) Penggelembungan Anggaran 
b) Pengadaan yang mengada-ada/proyek pesanan 
c) Meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis 
d) Pengadaan yang mengarah pada produk/spesifikasi tertentu 

 
 
 
 
 

 
NAMA MAHASISWA : ________________________________ 

NIM   : ________________________________ 

 



3. Segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, tanpa mendapatkan 
keuntungan materi, merupakan istilah dari:  

a) Betrayal of Trust 
b) Abuse of Power 
c) Material Benefit 
d) Financial Manipulations 

 
4. Kerugian/kecurangan dalam kegiatan pengadaan fiktif, pembayaran ganda dan pembayaran tidak 

tepat waktu, merupakan kerugian keuangan dari fungsi:  
a) Receipt 
b) Expenditure 
c) Asset 
d) Liability 

 
5. Dalam menentukan kerugian keuangan terdapat beberapa metode yang digunakan. Teknik yang 

dilakukan dengan membandingkan dua objek yang bukan hanya sejenis tetapi unsur-unsur yang 
memberntuk objek tersebut juga harus sama, merupakan istilah dari:  

a) Metode Apple to Apple Comparison 
b) Metode Cost of Production 
c) Metode Perbandingan Kontrak dan harga pasar 
d) Metode kerugian total 

 
6. Seorang pelaku kejahatan tanpa disadarinya akan meninggalkan jejak berupa gambaran mengenai 

arus uang. Hal ini yang dilakukan oleh penyidik yang dikenal dengan istilah Follow The Money. 
Adapun manfaat yang diperoleh dari teknik audit tersebut, kecuali : 

a) Dapat dilakukan dengan diam-diam 
b) Pendekatan merampas uang hasul kejahatan 
c) Jangkaunnya terbatas 
d) Adanya insentif pengecualian ketentuan rahasia bank dan ketentuan rahasia lainnya 

 
7. Money Laundering adalah upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta 

kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Proses pencucian uang dilakukan sebagai berikut, 
kecuali: 

a) Menyembunyikan uang/kekayaan yang diperoleh dari kejahatan 
b) Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hokum 
c) Menghindari pajak 
d) Menhindari keikutsertaan uang illegal dalam bisnis legal 

 
8. Upaya mentransfer harta kekayaan yang telah masuk ke sistem keuangan atau memisahkan hasil 

kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang melalui beberapa tahapan transaksi 
keuangan merupakan mekanisme kejahatan pencucian uang : 

a) Placement 
b) Layering 
c) Integration 
d) Semua opsi salah 

 
9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga yang dibentuk 

Pemerintah Republik Indonesia yang bertangungjawab langsung kepada presiden, yang berfungsi 
untuk : 

a) Mengkoordinasi upaya pencegahan TPPU dengan instansi terkait 
b) Menyelenggarakan sosialisasi peraturan pemerintah mengenai pencucian uang 
c) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya tindak pidana pencucian uang 
d) Semua jawaban benar 

 
 



10. Salah satu teknik lain dalam proses audit investigasi adalah penggunaan komputer forensic, 
adapun peranan komputer dan IT dalam kejahatan kecuali: 

a) Apakah komputer digunakan untuk penyelundupan informasi atau merupakan hasil kejahatan 
b) Sistem komputer digunakan untuk kejahatan 
c) Komputer digunakan untuk penyimpanan data-data, kontrak dalam penyilidikan 
d) Komputer digunakan untuk kejahatan misalkan hacker 

 
11. Proses penilaian dan meng-ekstrak berbagai informasi yang relevan dari semua data yang 

dikumpulkan. Tahap ini juga mencakup bypassing proses atau meminimalisasi berbagai feature¬ 
sistem operasi dan aplikasi yang dapat menghilangkan data, seperti kompresi, enkripsi, dan akses 
mekanisme kontrol, merupakan tahapan dalam Computer Forensik pada tahap: 

a) Pengumpulan data 
b) Pengujian 
c) Analisis 
d) Dokumentasi dan laporan 

 
12. Proses dokumentasi dan laporan dalam Computer Forensik mencakup kegiatan memperoleh 

informasi yang didapat dari kumpulan sejumlah data terdahulu sehingga bisa mendapatkan dan 
mengambil berbagai informasi terbaru. Keadaan tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi 
hasil dokumentasi dan laporan dari sudut: 

a) Alternative Explanations (Penjelasan Alternatif) 
b) Audienc Consideration (Pertimbangan Penilik) 
c) Actionable Information 
d) Standarisasi Komputer Forensik 
 

13. Penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa 
diluar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. suatu 
tindakan atau Proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan, untuk mencegah 
dilaksanakannya proses litigasi adalah proses: 

a) Negosiasi dan Perdamaian 
b) Mediasi 

c) Konsiliasi dan Perdamaian 

d) Arbitrase 

 
14. Terhadap putusan arbitrase dapat diminta pembatalan bila diduga mengandung unsur-unsur 

sebagai berikut, kecuali : 
a) Dipergunakan dokumen palsu dalam persidangan. 

b) Telah disembunyikan dokumen yang menentukan. 

c) Telah dilakukan tipu muslihat oleh lawan 

d) Bebas memilih hukum yg diberlakukan 

 

15. Perjanjian khusus yg dibuat setelah terjadinya perselisihan guna mengatur cara mengajukan 
perselisihan yg telah terjadi kepada Arbiter/Majelis Arbitrase merupakan istilah jenis perjanjian 
arbitrase yakni: 

a) Akta Kompromitendo  

b) Akta Kompromis 

c) Point a dan b benar 

d) Point a dan b salah 

 
 
 
 
 



SOAL ESAY 
1. Mengapa tehnik follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam 

investigasi? Jelaskan! 
 

2. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 
bersengketa. Jelaskan ruang lingkup sengketa yang bisa ditempuh melalui jalur arbitrase! 
 

3. Dalam tahap pengadaan barang dan jasa kemungkinan kecurangan bisa dilakukan. 
Sebutkan dan jelaskan minimal 3 kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan 
barang dan jasa pada tahap Serah Terima Hasil Pekerjaan! 
 

4. Jelaskan unsur-unsur sesuatu dapat dikatakan sebagai perbuatan korupsi! 
 

5. Perhatikan berita berikut: 
 
 
 

 

 
 
 
 
Sumber: https://inilahsultra.com/2021/05/31/pemkot-kendari-pertahankan-opini-wtp-
dari-bpk-untuk-kedelapan-kali/ 
 
Pada berita tersebut Pemda telah memperoleh opini tertinggi dalam sebuah pemeriksaan 
Laporan Keuangan.  
Apakah dengan memperoleh Opini WTP, Fraud yang mengarah pada kerugian negara 
tidak ada? Jelaskan tanggungjawab sebagai seorang auditor! 
 
 
 

 

_________Selamat Bekerja dan Sukses___________ 

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari 

kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Sultra) atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) Kota Kendari Tahun Anggaran 2020. 

Reporter: Iqra Yudha 

 


