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BIJAK DAN CERDAS MENERAPKAN

REMOTE AUDIT



20 March 2020 – The Jakarta Post

Breaking: Jokowi announces 
Indonesia’s first two confirmed 
COVID-19 cases



Remote audits eliminate travel time, meanings auditors can 

spend time on tasks that add value, such as in-depth reviews 

of documentation or timely completion of audit reports.”
“

REMOTE AUDIT

Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit selama Work From Home/Work From Office

The IIA

1. Semua pelaksanaan rapat, diskusi, konsultansi, pembahasan, klarifikasi, dan

permintaan keterangan yang melibatkan atau yang dilakukan oleh Fungsi Internal

Audit dilakukan secara daring (online) melalui jalur komunikasi resmi atau aplikasi

yang diperbolehkan Perusahaan dan melakukan dokumentasi atas kegiatan

tersebut.

2. Proses penyampaian data, dokumen, atau bukti pendukung lainnya dilakukan

dengan memanfaatkan media elektronik yang disediakan Perusahaan (email dan

shared folder). Data, dokumen, dan bukti pendukung lainnya dapat berupa salinan

(softcopy) dari dokumen asli. Person in Charge/Auditee bertanggungjawab penuh

atas keaslian dan validitas data, dokumen, atau bukti pendukung tersebut yang

dinyatakan dalam email.

3. Proses persetujuan dokumen dilakukan melalui media elektronik (email atau e-

corr) dengan menyatakan ‘approved’ atau melalui digital signature sesuai

ketentuan Perusahaan.

4. Dokumen asli fisik yang memerlukan persetujuan (tanda tangan basah) baik

auditor maupun Auditee dilaksanakan menyesuaikan pelaksanaan Working From

Home / Work From Office.

5. Pencantuman keterbatasan audit dalam Laporan Hasil Audit, khususnya terkait

tidak dilaksanakannya pemeriksaan fisik / permintaan keterangan, dan/atau

menggunakan hasil pemeriksaan fisik sebelumnya dan/atau dilaksanakan

menggunakan media elektronika/video streaming



Audit Management System Collaboration Tools

Secured External Document Dropbox

Secured Internal Document Dropbox

Lalu lintas dokumen internal 

menggunakan media Pertamina File 

Transit dan PHE Cloud

Manajemen penugasan audit dari 

perencanaan sampai dengan monitoring 

tindak lanjut melalui AMS

Livestream Physical Verification

Digital Document

Pelaksanaan cek fisik dilakukan secara 

livestream/video call melalui media 

komunikasi video 

Review terhadap dokumen yang telah 

dipindai (scanned), dengan tetap 

memperhatikan ke-otentikan dokumen 

sumber

Lalu lintas dokumen internal (antar 

pegawai) menggunakan media Microsoft 

Sharepoint/One Drive

Rapat, interview, klarifikasi, entry

meeting, exit meeting dilakukan secara 

daring melalui media collaboration tools 

TKO Remote Audit



Pro

• Auditor menjadi lebih agile dalam menghadapi perubahan profil

resiko organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas audit

• Pengurangan biaya audit khususnya terkait perjalanan dinas dan

biaya cetak dokumen.

• Kesadaran bahwa tidak semua proses audit memerlukan

pertemuan fisik auditor dengan auditee

• Terbuka peluang adanya perluasan cakupan audit

• Koordinasi dan review Tim Audit lebih intens, karena

bisa dilakukan dimanapun dan jam kerja audit menjadi

lebih flexible tidak terbatas

• Peningkatan penggunaan Tehnologi Informasi dalam

pelaksanaan, dokumentasi dan pelaporan hasil audit

• Keterbatasan pelaksanaan beberapa prosedur audit
khususnya pemeriksaan fisik

• Keterbatasan komunikasi khususnya komunikasi tatap muka
antar auditor dengan auditee (Permintaan Keterangan)

• Potensi penurunan kualitas hasil audit
• Potensi peningkatan terjadinya Fraud

• Jam kerja audit menjadi tidak terbatas
• Memerlukan prosedur alternative untuk proses /

pembuktian dokumen audit
• Kendala koneksi jaringan yang seringkali

menyebabkan terhambatnya komunikasi, koordinasi
dan klarifikasi selama proses audit

• Kehandalan data audit terkait keaslian dokumen

Pros +

- Cons






