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1. Berdasarkan audit yang anda lakukan di Pemerintah Kabupaten Peohai, terdapat temuan yaitu 
Penyajian Investasi Non-permanen berupa dana bergulir senilai Rp70.000.000.000,00 kurang 
memadai. Berdasarkan standar akuntansi pemerintah, penyajian Investasi non-permanen diharuskan 
berupa dana bergulir yang berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Hal tersebut 
mengakibatkan Laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan 
kasus tersebut,  Anda diminta untuk memberikan rekomendasi kepada pemda dengan tepat.

2. Berdasarkan audit yang anda lakukan, penyertaan modal pemerintah daerah Merosu kepada PDAM 
di Neraca per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp40.000.000.000 dan disajikan tidak berdasarkan 
atas laporan keuangan PDAM karena PDAM belum pernah membuat laporan keuangan. Hal ini 
berdampak pada kemungkinan berubahnya nilai penyertaan modal pada BUMD tersebut.

1. Tentukanlah tujuan audit dari kasus di atas!

2. Prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan agar memperoleh bukti audit sesuai dengan 
tujuannya.

3. Berdasarkan audit yang telah anda lakukan, anda menemukan temuan sebagai berikut: penatausahaan 
aset tetap yang disajikan di neraca 31 Desember 2021 sebesar Rp2.233.400.000.000 belum didukung 
adanya daftar rincian aset tetap yang berisi data lengkap aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah Merosu yang meliputi jenis aset tetap, lokasi keberadaan, kondisi aset tetap, nilai 
perolehan/pengganti dan tahun perolehan.  Dari masing-masing SKPD, diperoleh dokumen berupa 
Kartu Inventaris Barang (KIB) yang di dalamnya disajikan jenis barang, jumlah, kondisi, tahun dan 
harga perolehan.  Namun, tidak semua SKPD menyajikan data dalam KIB-nya dengan informasi 
yang lengkap. Berdasarkan hal tersebut, tim tidak dapat menjalankan beberapa prosedur audit yang 
signifikan untuk meyakini kewajaran penyajian saldo aset tetap di neraca pemerintah daerah ABD 
per 31 desember 2021. Berdasarkan kasus tersebut Apakah prosedur alternatif yang dapat dilakukan 
dan rekomendasi Apa yang anda berikan! 

4. Terdapat temuan sebagai berikut.  Aset berupa tanah pada neraca per 31 desember 2021 sebanyak 
400 bidang dengan luas 7.070.476 m2 senilai Rp500.700.700.700 belum bersertifikat dan seluas 
20.034 m2 senilai minimal Rp10.000.000.000 belum atas nama pemerintah daerah sehingga dapat 
berakibat lemahnya posisi Pemerintah Kabupaten Peohai  jika sewaktu-waktu terjadi sengketa tanah 
dengan pihak lain.  Jelaskan prosedur yang anda lakukan dengan temuan di atas dan rekomendasi 
Apa yang anda berikan! 



5. Kondisi

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat 7 Voucher yang telah dibatalkan 
penggunaannya, tetapi tetap dilakukan pembayaran atas PPN yang bersangkutan sebesar 
Rp250.000.000.

Akibat

Lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian atas utang pajak yang harus dibayar akan 
mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Merosu karena PPN yang terlanjur dibayar tidak 
dapat direstitusi kembali ataupun dikompensasikan kepada transaksi yang terjadi di masa yang akan 
datang.

Sebab

Fungsi pengendalian terhadap Voucher  yang masih harus dibayar dari Sistem Informasi dan 
Manajemen Terpadu (Simpadu) masih memiliki kelemahan. Hal ini berdampak pada Voucher yang 
telah dibatalkan melalui memo jurnal karena adanya pencatatan ganda utang PPN tidak secara 
otomatis tertutup untuk dapat dilakukan pembayaran sehingga Voucher atas utang PPN Masukan 
tersebut masih dapat dilakukan pembayaran.

Tanggapan Pemda

Hal ini merupakan kelemahan yang ada dalam sistem kami dan untuk masa akan datang akan kami 
perbaiki agar tidak terulang lagi.

Rekomendari Auditor


