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Engagement Planning1201

Risk Assessment in Planning1202

Performance and  Supervision1203

Materiality1204

Irregularity and Illegal Act1207

Risk Assessment
In Audit Planning (Performance Guidelines 2202)

EDM01 
Ensure Governance 
framework setting 
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Ensure risk 
optimisation

APO12
Manage Risk

LIN
K

A
G

E
 T

O
 S

T
A

N
D

A
R

D

MEA03
Monitor,evaluate & 
assess compliance 
with external 
requirement 

MEA02
Monitor,evaluate & 
assess the system 
of Internal control

IS
 A

U
D

IT
 A

N
D

 A
S

S
U

R
A

N
C

E
 G

U
ID

E
LIN

E
S

P
E

R
FO

R
M

A
N

C
E

 G
U

ID
E

LIN
E

S
220

2  R
isk

 A
sse

ssm
e

n
t in

 A
u

d
it P

lan
n

in
g

C
 O

 B
 I T

   5   :   E
 N

 A
 B

 L I N
 G

    P
 R

 O
 C

 E
 S

 S
E

 S
  

LIN
K

 T
O

 C
O

B
IT

 5 P
R

O
C

E
S

S

R
isk A

ssessm
en

t 
o

f IS au
d

it P
lan

C
o

n
tro

l 
R

isk
R

isk A
ssessm

en
t 

m
eth

o
d

o
lo

gy

R
isk A

ssessm
en

t 
In

d
ivid

u
al au

d
it 

en
gagem

e
n

ts

A
u

d
it R

isk
In

h
eren

t 
R

isk
D

etectio
n

 
R

isk

http://powerpoint.sage-fox.com/
http://powerpoint.sage-fox.com/


Risk Assesment of IS 
Audit PlanPendekatan Risk 

Assessment
Saat mengembangkan rencana Audit IS 
pastikan Pendekantan risk assessment 
selaras dengan strategic Planning 
Organisasi dan framework Risk 
managemen Organisasi

Lingkup area IS audit
Memastikan dengan benar dan lengkap
Risiko yang terkait dengan lingkup area 
IS audit

Persetujuan Pendekatan Risk Assessment
Memastikan pendekatan risk assessment disetujui oleh pihak yang bertanggung
jawab terkait tata kelola dan didistribusikan ke stakeholder yang terlibat

Pelaksanaan Risk 
Assessment
Risk assessment harus dapat membantu dalam
penentuan proritas dan pejadwalan proses 
pelaksanaan IS audit

Pengembagan
audit IS
Risk assessment menjadi acuan
Dalam mengembangkan renacana
Audit IS
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Risk Assesment
MethodologyMetodelogi yang tepat

Auditor harus dapat mempertimbangkan
metodelogi risk assessment yang tepat
untuk memastikan keakuratan dalam
perancangan audit IS

Analisys
Adanya analisis dalam metodelogy
yang digunakan terhadap risiko bagi
organisasi yang berhubungan dengan
ketersediaan system, integritas data, 
dan kerahasian bisnis

Penggunaan Metodelogy Risk Assessment
Memastikan metodelogy yang digunakan tepat terhadap identifikasi subject audit tertentu dengan
pertimbangan apakah penilaian dapat dibuat dan divalidasi denga tingkat akurasi yang tepat

Panduan Spesifik Risk assessment
Spesifik metodelogy terhadap pelaksanaan risk assessment 
dapat ditemukan pada publikasi ISACA COBIT 5 for Risk

Kebutuhan
Metodelogy
Auditor harus mampu
mengidentifikasi terhadap
kebutuhan dari metodelogy
yang digunakan, termasuk
biaya
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Risk Assesment of 
Individual Audit EngagementRencana Pelaksanaan audit

Auditor harus dapat mengidentifikasi dan menilai risiko
yang relevan terhadap area lingkup

Pemahaman lingkup
risk assessment
Auditor harus benar benar mengerti
dengan aktivitas-aktivitas pada lingkup
area yang dinilai

Kemungkinan adanya kegiatan non legal
Auditor saat dihadakan terhadap kemungkinan kegiatan illegal yang dibutuhkan pada
proses audit maka harus mengacu pada standart 1207 Irregularity  and Illegal Acts dan
Guidelinte 2207

Goal terhadap Risk 
Assessment
Target dari risk assessment adalah untuk menekan
risiko dari audit ke level rendah yang diterima

Fakta risiko audit 
Semakin rendah ambang nilai
material, semakin tepat
ekspektasi audit dan semakin
besar risiko auditnya
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AUDIT Risk

Risiko Audit
Risiko terbentuknya kesimpulan yang 
salah terhadap temuan audit

Komponen Risiko Audit
Terdiri dari:
1. Control Risk
2. Dectection Risk
3. Inherent Risk

Tingkatan level Risiko
Auditor harus mempertimbangkan setiap risiko dari komponen
audit, karena dapat menentukan tingkat resiko secara keseluruhan
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INHERENT Risk
Internal Kontrol
Kerentanan terhadap risiko ini lebih disebabkan
karena tidak tersedianya internal control yang 
memadai

Menurunkan risiko inherent
Upaya yang dapat dilakukan dengan Membuat area yang memiliki risiko
inherent terpisah dari area bisnis organisasi
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CONTROL Risk

Control Risk
Risiko ini tidak dapat terdeteksi dan
dicegah maupun diperbaiki pada saat
tersebut oleh system pengendalian
internal

Pemahaman lingkup
risk assessment
Auditor harus dapat menilai control risk dengan
nilai tinggi kecuali, pengendalian internlnya:
1. Selalu ada identifikasi
2. Dievaluasi secare effektif
3. Dilakuakan Test dan pembuktian guna

memastikan beroperasi dengan tepat

Kontrol secara umum dan detil
Auditor harus mempehatikan adanya kontrol terhadap lingkungan IS, 
baik secara umum maupun detil

Keterbatasan Kontrol
Risiko yang harus dipertimbangkan oleh auditor 
terhadap keterbatasan dan ketidak cukupan detil
dari Pengendalian IS
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DETECTION Risk

Detection Risk
Prosedur substansi dari auditor Tidak
mendeteksi adanya kesalahan yang 
material, baik bersifat individu maupun
gabungannya, 

Penilaian
Semakin tinggi penilaian risiko inheren dan pengendaliannya, semakin
banyak bukti audit yang biasanya diperoleh auditor dari pelaksanaan
prosedur audit substantif

Menentukan tingkat substansi
Ditentukan melalui
1. Penilaian risiko inherent
2. Kesimpulan yang dibuat pada control risk diikuti dengan test kepatuhan
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Engagement Planning1201

Risk Assessment in Planning1202

Performance and  Supervision1203

Materiality1204

Irregularity and Illegal Act1207

Risk Assessment
In Audit Planning (Performance Guidelines 2202)

EDM01 
Ensure Governance 
framework setting 
and maintenance

EDM03 
Ensure risk 
optimisation
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Linkege to Standard
1203 Perfromace and 
Supervision
Profesional audit dan asurans SI harus
melakukan pekerjaan sesuai dengan
rencana audit SI yang disetujui untuk
mencakup risiko yang teridentifikasi dan
dalam jadwal yang disepakati

1207 Irregularity and Illegal Acts
Profesional audit dan jaminan SI harus mempertimbangkan risiko
penyimpangan dan tindakan ilegal selama penugasan.

1204 Materiality
Profesional audit dan asurans SI harus mempertimbangkan
materialitas dan hubungannya dengan risiko audit sambil
menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit

1201 Engagemnet Planning
Profesional audit dan asurans SI harus
merencanakan setiap audit SI dan perikatan asurans
untuk menangani:
• Tujuan, ruang lingkup, garis waktu dan kiriman
• Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan
standar audit profesional
• Penggunaan pendekatan berbasis risiko, jika
sesuai
• Masalah khusus keterlibatan
• Persyaratan dokumentasi dan pelaporan

1202 Risk Assessment in 
Planning
Fungsi audit dan asurans SI harus menggunakan
pendekatan penilaian risiko yang tepat dan
metodologi pendukung untuk mengembangkan
keseluruhan rencana audit SI dan menentukan
prioritas untuk alokasi efektif sumber daya audit 
SI.

1203

1201

1202

1204

1207
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. 

Q&A

Time to Ask
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I T A F
Information Technology Assurance Framework

Merupakan pengenalan desain audit sistem informasi profesional
dilihat dengan perbedaan kebutuhan dan tipe kebutuhan akan
audit dan penjamin penilaian suatu sistem informasi



APA ITU AUDIT ?



PEDOMAN AUDIT DAN JAMINAN INFORMATION SYSTEM
PIAGAM AUDIT 2001













PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205) & GUIDELINES (2205)
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STATEMENTS “Memperoleh dan Mengevaluasi Bukti
Untuk Menarik Kesimpulan dan 
Mencapai Tujuan”

1205.1
Profesional audit dan asuransi SI harus memperoleh bukti
yang cukup dan tepat untuk menarik kesimpulan wajar
yang menjadi dasar hasil audit.

1205.2
Profesional audit dan asuransi SI harus mengevaluasi
kecukupan bukti yang diperoleh untuk mendukung
kesimpulan dan mencapai tujuan penugasan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

1. Mendapatkan bukti yang cukup dan tepat yang meliputi:

- Prosedur seperti yang dilakukan

- Hasil prosedur yang dilakukan

- Dokumen sumber (dalam format elektronik atau kertas), catatan, dan informasi pendukung
yang biasa digunakan mendukung pertunangan

- Temuan dan hasil pendekatan

- Dokumentasi bahwa pekerjaan telah dilakukan dan mematuhi hukum, peraturan, dan
kebijakan yang berlaku

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

2. Siapkan dokumentasi, yang bersifat:

- Dapat dipertahankan dan tersedia untuk jangka waktu dan dalam format yang sesuai
dengan audit, kebijakan organisasi, standar profesional yang relevan, hukum dan
peraturan.

- Dapat dilindungi dari pengungkapan atau modifikasi yang tidak sah selama persiapan
dan penyimpanannya.

- Dapat dibuang dengan benar di akhir periode penyimpanan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

3. Mempertimbangkan kecukupan bukti untuk mendukung tingkat risiko pengendalian yang
dinilai ketika memperoleh bukti dari pengujian pengendalian.

4. Identifikasi dengan tepat, referensi silang dan katalog bukti.

5. Pertimbangkan properti seperti sumber, sifat (misalnya, tertulis, lisan, visual, elektronik)
dan keaslian (misalnya, tanda tangan digital dan manual, stempel) dari bukti saat
mengevaluasi keandalannya.

6. Mempertimbangkan cara yang paling hemat biaya dan tepat waktu untuk
mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dan risiko keterlibatan. Namun,
kesulitan atau biaya bukanlah dasar yang valid untuk menghilangkan prosedur yang
diperlukan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

7. Pilih prosedur yang paling tepat untuk mengumpulkan bukti tergantung pada pokok bahasan yang diaudit
(yaitu, sifatnya, saat audit, pertimbangan profesional). Prosedur yang digunakan untuk mendapatkan bukti
meliputi:

- Penyelidikan & konfirmasi - Perhitungan ulang - Prosedur analitis - Pengamatan

- Reperformance - Perhitungan - Inspeksi

8. Pertimbangkan sumber dan sifat informasi yang diperoleh untuk mengevaluasi keandalannya dan persyaratan
verifikasi lebih lanjut. Secara umum, keandalan bukti lebih besar jika:

- Dalam bentuk tertulis - Dikelola oleh pihak independen

- Diperoleh dari sumber independen - Hasil pemeriksaan

- Diperoleh oleh profesional dan bukan oleh entitas yang diaudit - Hasil observasi

- Disertifikasi oleh pihak independen

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

9. Memperoleh bukti obyektif yang cukup untuk memungkinkan pihak independen yang memenuhi
syarat untuk mengulangi pengujian dan mendapatkan hasil dan kesimpulan yang sama.

10. Dapatkan bukti yang sepadan dengan materialitas item dan risiko yang terlibat.

11. Menekankan pada keakuratan dan kelengkapan informasi ketika informasi diperoleh
perusahaan digunakan oleh auditor SI atau profesional asurans untuk melaksanakan prosedur audit.

12. Mengungkapkan situasi di mana bukti yang cukup tidak dapat diperoleh dengan cara yang
sesuai dengan komunikasi audit SI atau hasil perikatan asurans.

13. Mengamankan bukti dari akses dan modifikasi yang tidak sah.

14. Mempertahankan bukti setelah menyelesaikan audit SI atau pekerjaan asurans selama
diperlukan untuk mematuhi semua hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



PURPOSE

Panduan kepada profesional audit dan asuransi SI dalam
memperoleh bukti yang cukup dan tepat, mengevaluasi
bukti yang diterima, dan menyiapkan dokumentasi audit
yang tepat.

Profesional audit dan asuransi SI harus mempertimbangkan
pedoman ini ketika menentukan bagaimana menerapkan
standar, menggunakan pertimbangan profesional, serta
membenarkan penyimpangan dan mencari panduan
tambahan bila diperlukan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



Guideline Content

01 Type of Evidence

02 Obtaining Evidence

03 Evaluating Evidence

04 Preparing Audit Documentation



TYPE OF EVIDENCE

01 02
Profesional harus
mempertimbangkan jenis
bukti yang akan
dikumpulkan,  
penggunaannya untuk
memenuhi tujuan
penugasan, dan berbagai
tingkat keandalannya

03 04
Proses yang diamati dan 
keberadaan item fisik
dapat mencakup observasi
aktivitas, properti, dan 
fungsi SI

Bukti dokumenter, yang 
direkam di atas kertas
atau media lain

Representasi tertulis dan 
lisan dari mereka yang 
diaudit

05
Hasil analisis informasi melalui
perbandingan, simulasi, 
perhitungan dan penalaran juga 
dapat dijadikan bukti

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



OBTAINING EVIDENCE

01 02
Profesional harus
memperoleh bukti yang 
cukup dan tepat untuk
memungkinkan mereka
menarik kesimpulan audit 
yang wajar

03 04
Profesional harus
mempertimbangkan untuk
mendapatkan konfirmasi
lisan bila penting bagi
opini atau kesimpulan
audit.

Profesional harus 
mempertimbangkan waktu, 
tingkat upaya dan biaya
untuk memperoleh bukti, 
signifikansi masalah yang 
dievaluasi dan prosedur
audit, dan bukti elektronik

Prosedur pengumpulkan
bukti bergantung pada 
karakteristik sistem
informasi yang diaudit, 
waktu, ruang lingkup dan 
tujuan audit, dan 
pertimbangan profesional.

0805
Profesional harus
menyimpan bukti setelah
pekerjaan audit selesai

06 07
Profesional harus
menginformasikan kepada
manajemen audit, atau
pihak tata kelola bila tidak
dapat memperoleh bukti
audit. 

Profesional harus
mempertimbangkan
independensi dan 
kualifikasi penyedia bukti
audit

Profesional harus
berkonsultasi dengan
penasihat hukum jika ada
kemungkinan bahwa bukti
yang dikumpulkan akan
menjadi bagian dari
proses hukum,

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



EVALUATING EVIDENCE

01 02
Bukti cukup dan tepat jika
memberikan dasar yang 
wajar untuk mendukung
temuan atau kesimpulan.
Diperlukan bukti tambahan 
bila menurut profesional, 
bukti tidak memenuhi
kriteria ini.

03 04
Profesional harus
mempertimbangkan
karakteristik dan sifat
bukti,  keaslian, dan 
hubungan antara bukti dari
berbagai sumber

Profesional harus
mempertimbangkan
periode waktu di mana 
informasi ada atau
tersedia dalam
menentukan sifat, waktu, 
dan luas pengujian.

Jika terdapat audit pihak
ketiga yang independen, 
profesional harus
mempertimbangkan
apakah pengujian
pengendalian yang 
dilakukan relevan dengan
subjek audit.05

Profesional harus mendapatkan
bukti yang cukup dan tepat untuk
memungkinkan pihak independen
lainnya mendapatkan hasil dan 
kesimpulan yang serupa saat 
mengulangi pengujian. PERFORMANCE - EVIDENCE

GUIDELINES (2205)



PREPARING AUDIT DOCUMENTATION

01 02
Profesional harus
menyiapkan dokumentasi
dari bukti yang diperoleh
untuk disimpan selama
periode waktu tertentu
dalam format yang sesuai
dengan kebijakan
perusahaan dan standar
profesional yang relevan, 
hukum dan peraturan

03 04
Bukti yang diperoleh
selama pelaksanaan audit 
harus diidentifikasi dengan
tepat, direferensikan, dan 
dikatalogkan untuk
memfasilitasi dikumentasi
bukti secara keseluruhan

Profesional harus
memastikan bahwa
dokumentasi bukti
dilindungi dari akses yang 
tidak sah, pengungkapan
atau modifikasi selama
persiapan dan 
penyimpanannya

Profesional harus
membuang dokumentasi
bukti pada akhir periode
penyimpanan yang 
ditetapkan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



Linkage to Standards

01

03

02

04

Profesional harus memperoleh bukti 
yang cukup dan tepat untuk
mencapai tujuan audit serta 
mendokumentasikan proses audit, proses 
kerja dan bukti audit yang mendukung 
temuan dan kesimpulan.

1203 Performance and Supervision

Profesional harus menerapkan prosedur 
pengujian tambahan untuk memperoleh 
bukti yang sesuai bila pekerjaan pakar 
lainnya tidak memberikan bukti yang 
cukup dan tepat.

1206 Using the Work of Other Experts

Profesional harus memperoleh bukti 
yang cukup dan tepat dan mengevaluasi 
kecukupan bukti yang diperoleh
untuk mencapai kesimpulan.

1205 Evidence



Linkage to COBIT 5 Processes

01

03

02
Panduan untuk mendapatkan transparansi bagi pemangku kepentingan tentang 
kecukupan sistem pengendalian internal sehingga memberikan kepercayaan dalam 
operasi, pencapaian tujuan perusahaan dan pemahaman akan risiko residual. 
(resiko yang ditemukan setelah control risk dilakukan)

MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal controls.



Other Guidances

04

Kolega satu perusahaan

Badan Pengampu dalam 
perusahaan, seperti tim 
audit

Panduan Profesional 
Lainnya

Pihak Profesional 
atau Media

Pihak Manajemen



Thank you
Waktunya Berdiskusi

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARD (1205)  •  GUIDELINES  (2205)
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1003 Standar Kemadirian Profesional

• Profesional dalam bidang audit dan jaminan Sistem Informasi
harus independen dan obyektif baik dari sikap dan penilaian
dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan audit dan
jaminan.



 
 

 
 

 

1003 Standar Kemadirian Profesional

• Profesional dalam bidang audit dan jaminan SI harus memiliki
kriteria :
1. melaksanakan audit dan jaminan SI secara bertahap dan
menyeluruh sampai dengan kesimpulan
2. senantiasa independen
3. menyampaikan seluruh fakta kelemahan yang ditemukan kepada
pihak internal yang terkait dan merahasiakannya dari pihak luar
4. meninjau independensi secara reguler baik dengan manajeman
perusahaan atau dengan komite audit
5. menghindari peran non audit di manajemen perusahaan untuk
menjaga independensi penilaian / audit



 
 

 
 

 

1003 Standar Kemadirian Profesional

• Persyaratan :
1. Bebas dari intervensi manajemen perusahaan
2. independen / tidak ada kecenderungan ke manajemen
perusahaan yang dapat mempengaruhi audit
3. independen dalam sikap
4. independen dalam menarik kesimpulan audit
5. bersifat obyektif



 
 

 
 

 

1003 Standar Kemadirian Profesional

• Berkaitan dengan panduan 2003 Kemandirian Profesional
• Berlaku efektif mulai 1 November 2013



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Tujuan

menyediakan framework yang memungkinkan para profesional auditor 
untuk :
1. mengatasi gangguan pada independensi penilaian
2. mempertimbangkan alternatif pendekatan dalam proses audit ketika
independensi penilaian terganggu
3. mengurangi/menghilangkan dampak independensi audit dalam
menjalankan peran non audit, fungsi dan layanan
4. menentukan persyaratan tambahan jika melihat adanya kemungkinan
gangguan independensi penilaian
5. menjadikan panduan ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan
secara profesional dan mencari panduan tambahan sebagai penguatan
keputusan tersebut.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Panduan ini terkait dengan :
1. Standar 1002 Kemandirian Organisasi
2. Standar 1003 Kemandirian Profesional
3. Standar 1005 Kepedulian Profesional



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Kerangka Konseptual
Profesional auditor harus mengidentifikasi segala

kemungkinan gangguan yang mungkin akan dihadapi lengkap
dengan panduan untuk menyelesaikan gangguan yang akan
mengganggu independensi dan obyektivitas penilaian dalam
audit. Dalam menjalankan panduan tersebut juga diperlukan
konsultasi baik dengan rekan kerja, manajemen, pihak yang
bertanggung jawab dengan tata kelola perusahaan.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Ancaman dan Pengamanan
Ancaman dalam independensi penilaian, antara lain :
1. Kepentingan Pribadi
2. Penilaian Pribadi
3. Posisi Auditee
4. Kedekatan dengan Auditee
5. Intimidasi
6. Penilaian yang tidak obyektif
7. Auditor termasuk dalam jajaran manajemen perusahaan



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Mengelolah Ancaman
1. Untuk merdeka menggunakan kerangka konseptual ketika

fakta dan keadaan di mana para profesional melakukan
pekerjaan mereka

2. Dapat menciptakan ancaman baru atau meningkatkan
signifikansi ancaman yang ada terhadap kemerdekaan

3. Baik secara individu maupun secara agregat karena ancaman
dapat memiliki efek kumulatif pada kemandirian profesional

4. Baik secara kualitatif dan kuantitatif saat menentukan
signifikansi suatu ancaman



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Mengelolah Ancaman (Lanjutan)
1. Tentukan apakah pengamanan yang sesuai tersedia dan 

dapat diterapkan untuk menghilangkan ancaman atau 
menguranginya ke tingkat yang dapat diterima

2. Gunakan pertimbangan profesional dalam membuat 
keputusan itu, dan harus mempertimbangkan apakah 
kemandirian pikiran dan kemandirian dalam penampilan 
dipertahankan

3. Carilah panduan dari pihak yang tepat



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Non-audit Layanan atau Peran

Di banyak perusahaan, manajemen, staf IS, dan audit internal 
diharapkan agar para profesional dapat terlibat dalam memberikan
layanan atau peran non-audit seperti:
1. Mendefinisikan strategi SI 
2. Mengevaluasi, memilih dan menerapkan teknologi
3. Mengevaluasi, Merancang, mengembangkan, dan

mengimplementasikan
4. Menetapkan praktik, kebijakan, dan prosedur yang baik
5. Menerapkan keamanan TI dan kendali TI
6. Mengelola proyek TI.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Non-audit Layanan atau Peran Itu Tidak Merusak
Kemerdekaan

Kegiatan yang bersifat rutin dan administratif atau
melibatkan hal-hal yang tidak penting umumnya dianggap
bukan merupakan tanggung jawab manajemen sehingga tidak
akan mengganggu independensi. Lebih lanjut, memberikan
nasihat dan rekomendasi untuk membantu manajemen dalam
melaksanakan tanggung jawabnya tidak dianggap sebagai
tanggung jawab manajemen.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Fungsi-fungsi sehubungan dengan layanan atau peran non-
audit :

1. Mengemban semua tanggung jawab manajemen
2. Mengawasi layanan dengan menunjuk seseorang atau lebih
3. Mengevaluasi kecukupan dan hasil layanan yang dilakukan
4. Menerima tanggung jawab atas hasil layanan



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Layanan atau Peran Non-Audit yang Merusak Independensi

Contoh kegiatan yang umumnya dianggap sebagai tanggung jawab
manajemen meliputi:
1. Menetapkan kebijakan dan arahan strategis
2. Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan
3. Otorisasi transaksi
4. Memutuskan rekomendasi mana dari fungsi audit, fungsi audit internal, 

organisasi, KAP atau pihak ketiga lainnya yang akan diterapkan
5. Mengambil tanggung jawab untuk merancang, menerapkan atau

memelihara pengendalian internal
6. Menerima tanggung jawab atas pengelolaan proyek



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Relevansi Independensi Saat Memberikan Layanan atau Peran Non-Audit

Faktor-faktor berikut juga dapat mempengaruhi keputusan:
1. Para profesional tidak boleh ditempatkan dalam situasi untuk

mengaudit pekerjaan mereka sendiri atau memberikan layanan
2. Apakah tersedia sumber daya untuk menjalankan fungsi non-audit dan

audit independen dan asurans secara terpisah
3. Manajemen SI dan pihak yang bertanggung jawab atas persepsi tata

kelola tentang nilai atau pentingnya jasa
4. Tingkat risiko fungsi audit terkait dengan peran atau jasa non-audit
5. Pengaruh keputusan terhadap persyaratan auditor atau regulator 

eksternal, jika ada
6. Ketentuan piagam audit SI



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Diterimanya Layanan atau Peran Non-audit
Information Sistem (IS) harus menetapkan apakah 

profesional diizinkan untuk terlibat dalam melaksanakan audit 
atau peran non-audit dan sifat, waktu, dan luas layanan atau 
peran yang luas tersebut, untuk memastikan bahwa 
independensi tidak terganggu sehubungan dengan sistem yang di 
audit.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Pelaporan
Pertimbangan audit dalam pelaporan :

1. Nama dan senioritas profesional yang terlibat dalam audit SI 
2. Analisis dan deskripsi ancaman terhadap independensi
3. Pengamanan diterapkan untuk menghilangkan atau 

memitigasi berbagai ancaman terhadap independensi dan 
objektivitas

4. Fakta bahwa potensi penurunan independensi telah 
diungkapkan kepada pihak yang bertanggung jawab



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Kaitan dengan Standar dan Proses COBIT 5
Profesional audit dan asurans SI harus independen dan

objektif baik dalam sikap maupun penampilan dalam semua hal
yang terkait dengan perikatan audit dan asurans.

Proses : mengevaluasi dan menilai kepatuhan dengan
persyaratan eksternal.

Tujuan : Pastikan perusahaan mematuhi semua persyaratan
eksternal yang berlaku.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Bimbingan lainnya
• Saat menerapkan standar dan pedoman, para profesional didorong

untuk mencari pedoman lain bila dianggap perlu. 
• Audit dan jaminan SI: 
1. Kolega di dalam dan / atau di luar perusahaan, misalnya, 

melalui asosiasi profesional atau grup media sosial
profesional

2. Manajemen
3. Badan tata kelola dalam perusahaan, misalnya, komite

audit.



> Daniel > Novita > Rudi 
DANOVRUD

REPORTING
STANDARD & GUIDLINE

MTI REG-B || AUDIT



CV MTI GROUP

STANDARD REPORTING

tingkat asurans

apakah profesional audit dan asurans SI bertindak 
dalam kapasitas audit

apakah mereka memberikan laporan langsung 
tentang pokok bahasan 

pelaporan tentang pernyataan tentang pokok 
bahasan tersebut

apakah laporan tersebut didasarkan pada pekerjaan yang 
dilakukan saat peninjauan level atau level ujian.

Laporan yang 
dihasilkan oleh 

profesional audit 
dan asurans SI 
akan bervariasi, 
tergantung pada 
jenis penugasan 
yang dilakukan.

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting



CV MTI GROUP

STATEMENTS REPORTING 

1401.1 
Audit IS dan profesional asurans harus memberikan 
laporan untuk mengkomunikasikan hasilnya penyelesaian 
perikatan

1401.2
Profesional audit dan asurans SI harus
memastikan bahwa temuan dalam laporan audit
adalah didukung oleh bukti yang cukup dan tepat.

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting



CV MTI GROUP

KEY ASPECTS REPORTING 

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting

Key

Key

Key

Representasi tertulis yang 
relevan

Representasi auditi telah 
ditandatangani dan diberi tanggal

Dokumentasikan dan simpan

Menyesuaikan bentuk dan 
konten laporan

Diskusikan isi laporan draf

Mengidentifikasi standar

Mengkomunikasikan defisiensi 
pengendalian internal yang 
kurang signifikan

Referensi setiap laporan 
terpisah

Mengomunikasikan 
kekurangan

Menjelaskan kelemahan 
material atau signifikan dan 
pengaruhnya



CV MTI GROUP

TERMS REPORTING

 Informasi yang relevan

 Informasi terpercaya

 Istilah

 Informasi yang cukup Informasi tepat waktu Informasi yang sesuai

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting



CV MTI GROUP

PURPOSE GUIDLINE
1.1.1

1.1.2

1.1.2

-
Panduan ini memberikan panduan bagi profesional audit dan asurans SI
tentang berbagai jenis audit SI keterlibatan dan laporan terkait.

-
Panduan tersebut merinci semua aspek yang harus dimasukkan dalam
laporan perikatan audit dan menyediakannya. Profesional audit dan jaminan
IS dengan pertimbangan yang harus dibuat saat menyusun dan
menyelesaikan audit laporan keterlibatan.

-
Profesional audit dan asurans SI harus mempertimbangkan pedoman ini
ketika menentukan bagaimana mengimplementasikannya standar, gunakan
pertimbangan profesional dalam penerapannya, bersiaplah untuk
membenarkan setiap penyimpangan dan pencarian panduan tambahan jika
dianggap perlu.

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline



CV MTI GROUP

GUIDELINE CONTENT

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Jenis Penugasan

Isi yang dibutuhkan dari 
laporan perikatan audit

Peristiwa Selanjutnya

Komunikasi tambahan



CV MTI GROUP

2.1. TYPES OF ENGAGEMENTS
2.1

.1

Pemeriksaan

Review

Prosedure yang disepakati

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Catatan: Istilah-istilah ini didefinisikan dalam ITAF, Edisi ke-2.



CV MTI GROUP

2.1.2 EXAMINATION & REVIEW
• Merencanakan Keterlibatan

• Mengevaluasi efektivitas desain prosedur pengendalian

• Menguji efektivitas operasi dari prosedur pengendalian

• Membuat kesimpulan tentang, dan melaporkan, desain dan / atau efektivitas 
operasi pengendalian prosedur berdasarkan kriteria yang teridentifikasi

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline



CV MTI GROUP

AGREED-UPON PROCEDURES

Perikatan 'prosedur yang disepakati' tidak menghasilkan pernyataan jaminan oleh 
profesional.

Laporan prosedur yang disepakati juga dapat didistribusikan ke pihak ketiga (misalnya, badan 
pengawas) jika ditentukan sebelumnya dan disetujui oleh para pihak yang telah menyetujui 
prosedur sebelum dimulainya kerja nyata.

Profesional, yang sebelum penyelesaian perikatan audit diminta untuk mengubah audit
tersebut perikatan dari pemeriksaan atau peninjauan perikatan ke prosedur perikatan yang
disepakati, kebutuhanuntuk mempertimbangkan ketepatan melakukannya dan tidak dapat
menyetujui perubahan yang tidak masuk akal pembenaran untuk perubahan.

2.1.3

2.1.4

2.1.5

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline



CV MTI GROUP

2.2 Required Contents of the Audit 
Engagement Report

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Report

Isi
Isi Isi2.2.1 Bukti relevan 

2.2.2 Mengungkapkan pen

2.2.3 Efektivitas prosedur 
pengendalian 

Judul
Identifikasi Penerima I

dentifikasi P. Bertanggung J
Ruang Lingkup

Pertanyaan Kemungkinan
Pernyataan

Tujuan
Deskripsi Kriteria

Interpretasi Signifikan
Metode Pengukuran

Perubahan metode jika ada
Pernyataan Sesuai Standar

Rincian VariabelT
Temuan, simpulan & rekomT

Parag. Keterbatasan Inhern
Ringkasan Pekerjaan

2.2.4 Laporan prosedur yang 
disepakati : pros & temuan. 

Judul
Identifikasi PenerimaI

dentifikasi P. Bertanggung J
Pernyataan Sesuai Standar

Identifikasi materi dan tujuan
Pernyataan persetujuan

Pernyataan kecukupan
Pernyataan kecukupan

Daftar prosedure
Penjerlasan tentang temuan

Pernyataan hypros disepakati 
Pernyataan melakukan pros + 

Pernyataan permbatasan lap
Pernyataan hy ele berkaitan 

Referensi Terpisah
Tanggal Penerbitan

Nama individu dan entitas
2.2.5 Laporan pemeriksaan:
Langsung & Tak Langsung



CV MTI GROUP

2.3. Subsequent Events 
2.4 Additional Communication

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Next

Next

Next

2.3
Mempertimbangkan informasi 

tentang kejadian selanjutnya yang 
menjadi perhatian mereka. Namun 

mereka tak berttanggung jawab akan 
itu.

Bertanya kepada pihak management 
mengenai informasi tersebut.

2.4
Diskusi

Komunikasi kekurangan signifikan

Komunikasi kekurangan pengendalian 
intern

Mendapat Representif Tertulis ; 

Tidak ada kejadian yang 
memperngaruhi materil

Pengakuan tanggung jawab atas 
desain dan implementasi program dan 

pengendalian untuk mencegah dan 
crime



CV MTI GROUP

3. Linkage to Standards and COBIT 5 
Processes

3.1

3.1 Linkage to standards;
Standar audit dan jaminan ISACA IS yang paling relevan yang 
didukung langsung oleh pedoman ini
Pernyataan standar yang paling relevan dengan pedoman ini

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Catatan: Hanya pernyataan standar yang relevan dengan pedoman ini 
yang dicantumkan.

1007
Pernyataan

1205
Bukti

1401
Pelaporan

1402
Tindak Lanjut



CV MTI GROUP

3.3 OTHER GUIDANCE
Lo

op
Kolega dari dalam perusahaan

Management

Badan tata kelola dalam perusahaan, misalnya, 
komite audit

Organisasi profesi

Panduan profesional lainnya (mis., Buku, makalah,
pedoman lain)

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline



CV MTI GROUP

OTHER

Effective Date
Panduan yang direvisi ini berlaku untuk 
semua perikatan audit / asurans SI

TERIMA KASIH 

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline
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> Daniel > Novita > Rudi 
DANOVRUD

REPORTING
STANDARD & GUIDLINE

MTI REG-B || AUDIT



CV MTI GROUP

STANDARD REPORTING

tingkat asurans

apakah profesional audit dan asurans SI bertindak 
dalam kapasitas audit

apakah mereka memberikan laporan langsung 
tentang pokok bahasan 

pelaporan tentang pernyataan tentang pokok 
bahasan tersebut

apakah laporan tersebut didasarkan pada pekerjaan yang 
dilakukan saat peninjauan level atau level ujian.

Laporan yang 
dihasilkan oleh 

profesional audit 
dan asurans SI 
akan bervariasi, 
tergantung pada 
jenis penugasan 
yang dilakukan.

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting



CV MTI GROUP

STATEMENTS REPORTING 

1401.1 
Audit IS dan profesional asurans harus memberikan 
laporan untuk mengkomunikasikan hasilnya penyelesaian 
perikatan

1401.2
Profesional audit dan asurans SI harus
memastikan bahwa temuan dalam laporan audit
adalah didukung oleh bukti yang cukup dan tepat.

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting



CV MTI GROUP

KEY ASPECTS REPORTING 

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting

Key

Key

Key

Representasi tertulis yang 
relevan

Representasi auditi telah 
ditandatangani dan diberi tanggal

Dokumentasikan dan simpan

Menyesuaikan bentuk dan 
konten laporan

Diskusikan isi laporan draf

Mengidentifikasi standar

Mengkomunikasikan defisiensi 
pengendalian internal yang 
kurang signifikan

Referensi setiap laporan 
terpisah

Mengomunikasikan 
kekurangan

Menjelaskan kelemahan 
material atau signifikan dan 
pengaruhnya



CV MTI GROUP

TERMS REPORTING

 Informasi yang relevan

 Informasi terpercaya

 Istilah

 Informasi yang cukup Informasi tepat waktu Informasi yang sesuai

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting



CV MTI GROUP

PURPOSE GUIDLINE
1.1.1

1.1.2

1.1.2

-
Panduan bagi profesional audit dan asurans SI

-
Merinci aspek yang harus dimasukkan dalam laporan

-
Menentukan, mempertimbangkan dalam implementasi

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline



CV MTI GROUP

GUIDELINE CONTENT

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Jenis Penugasan

Konten Prosedure 
Kesepakatan

Acara Selanjutnya

Komunikasi tambahan



CV MTI GROUP

2.1. TYPES OF ENGAGEMENTS
2.1

.1

Pemeriksaan
Review

Kesepakatan

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Catatan: Istilah-istilah ini didefinisikan dalam ITAF, Edisi ke-2.



CV MTI GROUP

2.1.2 EXAMINATION & REVIEW
• Merencanakan Keterlibatan

• Mengevaluasi efektivitas desain prosedur pengendalian

• Menguji efektivitas operasi dari prosedur pengendalian

• Membuat kesimpulan tentang, dan melaporkan, desain dan / atau efektivitas 
operasi pengendalian prosedur berdasarkan kriteria yang teridentifikasi

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline



CV MTI GROUP

AGREED-UPON PROCEDURES

Kesepakatan (Agreed Upon Procedure) tidak menghasilkan pernyataan jaminan oleh 
profesional.

Laporan kesepakatan juga dapat didistribusikan ke pihak ketiga (misalnya, badan pengawas) jika 
ditentukan sebelumnya dan disetujui oleh para pihak yang telah menyetujui prosedur sebelum 
dimulainya kerja nyata.

Profesional, yang sebelum penyelesaian perikatan audit diminta untuk mengubah
audit tersebut perikatan dari pemeriksaan atau peninjauan kesepakatan,
kebutuha nuntuk mempertimbangkan ketepatan melakukannya dan tidak dapat
menyetujui perubahan yang tidak masuk akal pembenaran untuk perubahan.

2.1.3

2.1.4

2.1.5

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline



CV MTI GROUP

2.2 Required Contents of the Audit 
Engagement Report

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Report

Isi
Isi Isi2.2.1 Bukti relevan 

2.2.2 Mengungkapkan pen

2.2.3 Efektivitas prosedur 
pengendalian 

Judul
Identifikasi Penerima I

dentifikasi P. Bertanggung J
Ruang Lingkup

Pertanyaan Kemungkinan
Pernyataan

Tujuan
Deskripsi Kriteria

Interpretasi Signifikan
Metode Pengukuran

Perubahan metode jika ada
Pernyataan Sesuai Standar

Rincian VariabelT
Temuan, simpulan & rekomT

Parag. Keterbatasan Inhern
Ringkasan Pekerjaan

2.2.4 Laporan Agreed Upon 
Procedure: pros & temuan. 

Judul
Identifikasi PenerimaI

dentifikasi P. Bertanggung J
Pernyataan Sesuai Standar

Identifikasi materi dan tujuan
Pernyataan persetujuan

Pernyataan kecukupan
Pernyataan kecukupan

Daftar prosedure
Penjerlasan tentang temuan

Pernyataan hypros disepakati 
Pernyataan melakukan pros + 

Pernyataan permbatasan lap
Pernyataan hy ele berkaitan 

Referensi Terpisah
Tanggal Penerbitan

Nama individu dan entitas
2.2.5 Laporan pemeriksaan:
Langsung & Tak Langsung

Standar 1007
Pernyataan=



CV MTI GROUP

2.3. Subsequent Events 
2.4 Additional Communication

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Next

Next

Next

2.3
Mempertimbangkan informasi 

tentang kejadian selanjutnya yang 
menjadi perhatian mereka. Namun 

mereka tak berttanggung jawab akan 
itu.

Bertanya kepada pihak management 
mengenai informasi tersebut.

2.4
Diskusi

Komunikasi kekurangan signifikan

Komunikasi kekurangan pengendalian 
intern

Mendapat Representif Tertulis ; 

Tidak ada kejadian yang 
memperngaruhi materil

Pengakuan tanggung jawab atas 
desain dan implementasi program dan 

pengendalian untuk mencegah dan 
crime



CV MTI GROUP

3. Linkage to Standards & Process COBIT 5
3.2
3.1 Linkage to standards;

Standar audit dan jaminan ISACA IS yang paling relevan yang 
didukung langsung oleh pedoman ini
Pernyataan standar yang paling relevan dengan pedoman ini

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Catatan: Hanya pernyataan standar yang relevan dengan pedoman ini 
yang dicantumkan. (COBIT 5: Proses Pengaktifan.)

Link to Standars to Process 
1007

Pernyataan
1205
Bukti

1401
Pelaporan

1402
Tindak Lanjut

EDM05 MEA01 MEA02 MEA03



CV MTI GROUP

3.3 OTHER GUIDLANE
Lo

op
Kolega dari dalam perusahaan

Management

Badan tata kelola dalam perusahaan, misalnya, 
komite audit

Organisasi profesi

Panduan profesional lainnya (mis., Buku, makalah,
pedoman lain)

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline



CV MTI GROUP

OTHER

Effective Date
Panduan yang direvisi ini berlaku untuk 
semua perikatan audit / asurans SI

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Support Tools
Jika memang laporan berisi konten prosedure terkait, tools support
bisa MS. Word, atau Google docs, atau WPS namun jika untuk
mengaudit berbeda lagi. COBIT 5 dapat menyajikan laporan kurang
lebih. Kami juga masih ingin mempertimbangkan tools terkait.
Diharapkan pembimbing memberi saran.
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1006 - 2006 
PROFICIENCY
RACHMAT AKBAR (192420036)

MUHAMMAD FAJAR (192420037)

M. DANIAL (192420040)



STATEMENTS

• 1006.1 IS  Audit (Information System Audit) dan Professional Assurance, bersama-sama
dengan orang lain yang membantu tugas tersebut, harus memiliki keterampilan dan
kemahiran yang memadai dalam melakukan IS Audit dan assurance engagements dan
kompeten secara profesional untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan.

• 1006.2 IS Audit dan Professional Assurance, bersama-sama dengan orang lain yang 
membantu tugas tersebut, harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang materi
pelajaran.

• 1006.3 IS Audit dan Professional Assurance harus memelihara kompetensi profesional
melalui pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan yang sesuai.



IS Audit dan Professional Assurance harus :

• • Menunjukkan bahwa kompetensi profesional yang cukup (keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan
penugasan yang direncanakan) tersedia sebelum dimulainya pekerjaan.

• • Menilai cara-cara alternatif untuk memperoleh keterampilan, termasuk mensubkontrakkan, melakukan outsourcing 
sebagian tugas, menunda penugasan sampai keterampilan tersebut tersedia atau memastikan keterampilan yang sesuai
tersedia.

• • Memastikan bahwa anggota tim yang memegang CISA atau penunjukan profesional lain yang relevan dan terlibat dalam
audit SI dan penugasan asurans, memiliki pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja yang memadai.

• • Memberikan jaminan yang wajar saat memimpin tim untuk melakukan audit SI atau perikatan jaminan bahwa semua
anggota tim memiliki tingkat kompetensi profesional yang sesuai untuk pekerjaan yang mereka lakukan.

• • Memiliki pengetahuan yang cukup tentang area utama untuk memungkinkan pelaksanaan audit SI atau perikatan asurans
secara efektif dan efisien, bersama dengan spesialis yang digunakan dan anggota tim lainnya.

• • Memenuhi pendidikan profesional berkelanjutan atau persyaratan pengembangan CISA atau sebutan profesional lain yang 
relevan.

• • Perbarui pengetahuan profesional secara terus menerus melalui kursus pendidikan, seminar, konferensi, webcast, dan
pelatihan di tempat kerja untuk memberikan tingkat layanan profesional yang sesuai dengan persyaratan IS Audit dan peran
Assurance.



Term Definition

Kemampuan Kemampuan untuk melakukan tugas, tindakan, atau fungsi
tertentu dengan sukses

Keahlian Memiliki keterampilan dan pengalaman

Standar ISACA ini berlaku untuk semua penugasan IS Audit dan perjanjian assurance mulai
1 November 2013.

Persyaratan

Tanggal Operasional



kompetensi profesional

• - Kompetensi profesional mengandung arti memiliki keterampilan, pengetahuan dan keahlian, mempunyai standar pendidikan yang memadai dan
pengalaman, memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan audit dengan tepat.

• -IS audit and assurance management bertanggung jawab untuk memastikan anggota tim berkompeten untuk melakukan kegiatan audit. Identifikasi
kompetensi profesional inti anggota tim akan membantu dalam pemanfaatan resource yang tersedia secara efisien

• Profesional harus memberikan jaminan yang memadai bahwa mereka memiliki tingkat kompetensi profesional yang memenuhi persyaratan.
Profesional harus bertanggung jawab untuk mempunyai keterampilan dan pengetahuan profesional dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan
tugas apa pun yang Profesional setujui untuk dilakukan.

• Keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bervariasi dengan posisi profesional dan peran terkait dengan Kegiatan audit. Persyaratan untuk
keterampilan dan pengetahuan manajemen harus sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.

• Keterampilan dan pengetahuan mencakup kemahiran dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dan pengendalian, serta alat dan teknik audit.
Profesional harus memiliki pengetahuan analitis dan teknis bersama dengan keterampilan wawancara, interpersonal dan presentasi.

• Profesional harus memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi, menentukan dampak, dan mengkomunikasikan kemungkinan kondisi atau
penyimpangandari material yang digunakan pada Kegiatan audit.

• Profesional harus memiliki kemampuan untuk mengenali kemungkinan adanya indikasi pemalsuan.

• Profesional harus memiliki pengetahuan umum tentang dasar-dasar bisnis, misalnya, ekonomi, keuangan, akuntansi, teknologi informasi, risiko, pajak,
dan hukum untuk mencegah profesional mengabaikan potensi masalah.



Evaluasi

• Profesional harus memantau keterampilan dan pengetahuan mereka secara terus menerus untuk
mempertahankan tingkat kompetensi profesional yang sesuai IS audit and assurance management   harus
mengevaluasi kompetensi profesional secara berkala

• Evaluasi kinerja profesional harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, mudah dipahami, tidak
ambigu, dan tanpa bias.

• Kriteria dan prosedur evaluasi harus didefinisikan dengan jelas, tetapi dapat bervariasi tergantung pada
keadaan seperti lokasi geografis, iklim politik, sifat penugasan, budaya dan keadaan lainnya

• Evaluasi kinerja profesional harus dilakukan oleh tingkat manajemen yang sesuai.

• Celah yang dicatat selama evaluasi harus ditangani dengan tepat



Mencapai target level yang diinginkan

• Celah yang dicatat berdasarkan variasi dalam tingkat kompetensi profesional harus dicatat dan dianalisis. 

• Penting untuk memastikan penyebab celah tersebut dan mengambil tindakan korektif yang tepat, seperti
pelatihan dan melanjutkan pendidikan profesional secepat mungkin.

• Aktivitas pelatihan yang diperlukan untuk Kegiatan audit harus diselesaikan dalam waktu yang wajar dan
sebelum aktivitas audit dimulai.

• Hasil pelatihan yang disimpan, bersama dengan feedback tentang pelatihan dan efektivitas pelatihan, harus
dijaga, dianalisis dan dirujuk untuk digunakan di masa mendatang.

• Continuing professional education (  CPE ) adalah metodologi yang diadopsi untuk mempertahankan
kompetensi profesional dan memperbarui keterampilan dan pengetahuan. Profesional harus mematuhi
persyaratan kebijakan CPE yang ditetapkan oleh masing-masing badan profesional yang terkait dengannya.

• ISACA memiliki kebijakan komprehensif tentang CPE, berlaku untuk anggota dan pemegang sertifikat
CISA. Profesional dengan sertifikat CISA harus mematuhi kebijakan CPE ISACA. Rincian kebijakan
tersedia di www.isaca.org/CISAcpepolicy.

http://www.isaca.org/CISAcpepolicy


Hubungan dengan standar

Table ini menyediakan ikhtisar tentang

• Standar ISACA yang paling relevan yang secara langsung didukung oleh pedoman ini

• Pernyataan - pernyataan standar yang paling relevan dengan pedoman ini

Catatan : hanya pernyataan-pernyataan standar yang relevan dengan pedoman ini yang terdaftar
Judul standar Statements standar yang relevan

1005 jadwal perawatan professional IS audit dan assurance professional hendaknya menjalankan perawatan professional yang sesuai, termasuk kepatuhan terhadap standar-
standar audit professional yang berlaku, dalam perencanaan, pelaksanaan dan laporan hasil.

1006 kemahiran IS audit dan assurance professional, bersama-sama dengan orang lain yang membantu dalam tugas ini, harus memiliki keterampilan dan
kecakapan yang memadai dalam memimpin IS audit dan Assurance serta berkompeten dalam melaksanakan tugas.

IS audit dan assurance professional, bersama-sama dengan orang lain yang membantu dalam tugas ini, harus memiliki pengetahuan yang 
memadai mengenai pokok bahasan.

IS audit dan assurance professional harus mempertahankan kompetensi professional melalui pendidikan dan pelatihan professional yang 
berkelanjutan dan sesuai.

1201 keterlibatan perencanaan IS audit dan assurance professional harus merencanakan masing-masing IS audit dan Assurance yang dimaksudkan untuk :
- Sasaran, lingkup,timeline dan penyampaiannya
- Kepatuhan terhadap hokum yang berlaku dan standar audit professional
- Menggunakan pendekatan berdasarkan resiko, jika diperlukan
- Masalah spesifik
- Dokumentasi dan persyaratan laporan
IS audit dan assurance professional harus mengembangakan dan mendokumentasikan sebuah rencana proyek IS audit dan Assurance, 
yang menjelaskan :
- Keterlibatan alam, tujuan, timeline dan kebutuhan sumber daya
- Waktu dan jangkauan prosedut audit untuk melengkapi persetujuan

1203 kinerja dan pengawasan IS audit dan assurance professional harus melakukan pengawasan terhadap Staff IS audit yang memiliki tanggung jawab pengawasan, 
untuk mencapai sasaran audit dan memenuhi standar audit professional yang berlaku.

IS audit dan assurance professional hanya menerima tugas yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki
dibawah sebuah pengawasan



Hubungan dengan proses COBIT 5

Table ini menyediakan ikhtisar tentang

• Proses COBIT 5

• Tujuan Proses Cobit 5

Aktifitas spesifik yang dilakukan sebagai bagian dalam menggunakan proses ini yang ada pada COBIT 5: enabling processes

Proses COBIT 5 Tujuan proses

EDM04 pengoptimalan 
sumber daya

Memastikan bahwa kebutuhan sumber daya dari perusahaan 
terpenuhi dengan cara yang optimal, biayanya dioptimalkan dan ada 
peningkatan manfaat dan kesiapan dalam perubahan masa depan

AP001 mengatur sumber 
daya manusia

Mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia untuk memenuhi 
tujuan enterprise

MEA02 monitor, evaluasi 
system control internal

Memperoleh transparansi untuk pemangku kepentingan pada system 
control internal dan dengan demikian memperoleh kepercayaan dan
keyakinan dalam pencapaian tujuan tujuan perusahaan dan
pemahaman yang memadai terhadap resiko residual



term Definition

materiality Sebuah konsep audit mengenai pentingnya sebuah item informasi mengenai
dampak atau efeknya terhadap materi yang sedang diaudit. pentingnya hal
tertentu dalam konteks persetujuan atau usaha secara keseluruhan

Professional 
kompetensi

Tingkat kemampuan yang sudah terbukti, sering dikaitkan dengan kualifikasi 
yang dikeluarkan oleh badan professional yang relevan dan sesuai dengan kode 
praktik dan standarnya

Penilaian profesional Penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam membuat 
keputusan yang terinformasi mengenai tindakan yang pantas dalam IS audit dan 
Assurance

kemahiran Memiliki keterampilan dan pengalaman

Pedoman lainnya

Ketika menerapkan standard an petunjuk, para professional dihimbau untuk mencari pedoman lain ketika diperlukan. Mungkin dari IS audit dan Assurance:

•Kolega dari dalam organisasi dan atau diluar perusahaan misalnya dari grup asosiasi professional
•Manajemen
•Organisasi pemerintah, misalnya komite audit
•Petunjuk lain missal nya buku, jurnal dan petunjuk lain

Terminologi

Tanggal berlaku

Pedoman ini berlaku untuk IS audit/assurance sejak atau setelah 1 september 2014
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IS Audit and Assurance Guideline

Tujuan pedoman dan Standar Terkait1

Isi pedoman2

Kaitan dengan standar dan proses COBIT 5 3

1004-2004 Reasonable 
Expectation

Guideline/pedoman ini meliputi:



Tujuan Pedoman dan Standar Terkait

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk membantu audit SI dan assurance profesional dalam 
menerapkan prinsip Reasonable Expectation (ekspektasi yang wajar) di pelaksanaan perikatan audit. 
Hal-hal yang menyebabkan profesional harus memiliki reasonable expectation adalah:
•Perikatan audit dapat diselesaikan sesuai dengan standar ini, standar atau peraturan lain yang 
berlaku, dan menghasilkan pendapat atau kesimpulan profesional.
•Ruang lingkup perikatan audit memungkinkan adanya opini atau kesimpulan yang diekspresikan
pada materi permasalahan. 
•Manajemen akan menyediakan untuk mereka informasi yang diperlukan untuk melaksanakan 
perikatan audit dengan tepat, relevan dan tepat waktu .

TUJUAN

•Standard 1001 Audit Charter 1.2.2 
•Standard 1004 Reasonable Expectation

STANDAR TERKAIT

‘Fungsi audit SI dan assurance' disebut sebagai 'fungsi audit' 
‘Profesional audit SI dan assurance ' disebut sebagai 'profesional'

ISTILAH YANG DIGUNAKAN



Isi Pedoman
Standar dan Regulasi
• Audit Charter akan menentukan standar fungsi audit dan profesional akan 

mematuhi, seperti yang dijelaskan dalam Standar 1001 Audit Charter.
• Profesional harus mengumpulkan dan menilai semua standar yang berlaku yang 

terdaftar di piagam dan peraturan audit sebelum perikatan audit dan meninjaunya 
kembali selama perikatan untuk menentukan apakah tindakan tersebut ekspektasi
wajar bahwa mereka dapat menyelesaikan perikatan audit sesuai standar dan 
peraturan ini, dan bahwa perikatan audit akan melakukannya menghasilkan opini 
atau kesimpulan profesional.

• Jika profesional menentukan bahwa perikatan audit tidak dapat diselesaikan sesuai 
dengan satu atau lebih standar yang berlaku dan peraturan, dan dengan demikian 
mengungkapkan pendapat atau kesimpulan profesional yang tidak mungkin, 
mereka harus: 
- Menginformasikan audit SI dan manajemen assurance dan pihak yang 
bertanggung jawab pada tata kelola masalah kepatuhan yang diidentifikasi dengan 
standar dan peraturan 
- Mengusulkan perubahan dalam keterikatan atau tidak menerima keterikatan



Isi Pedoman
Ruang Lingkup
• Sebelum melakukan perikatan audit, profesional harus menelaah ruang lingkup 

perikatan audit. Mereka harus menentukan bahwa ruang lingkup audit 
didokumentasikan dengan jelas dan memungkinkan opini profesional atau 
kesimpulan yang akan diambil tentang materi permasalahan. 

• Ruang lingkup perikatan audit harus didokumentasikan dengan jelas, dengan tidak
ada ruang untuk interpretasi tentang area mana (misalnya, proses, kegiatan, 
sistem) berada dalam ruang lingkup penugasan. Ruang lingkup yang dijelaskan 
samar-samar tidak akan mengizinkan profesional untuk membentuk opini 
profesional atau kesimpulannya, karena tidak ada kepastian bahwa semua area 
dalam cakupannya telah dinilai. 

• Jika profesional menentukan bahwa ruang lingkup perikatan audit tidak 
memungkinkan mereka untuk mengungkapkan pendapat atau kesimpulan 
profesional, mereka sebaiknya: 
- Menginformasikan audit SI dan manajemen assurance dan pihak yang 
bertanggung jawab tata kelola masalah yang diidentifikasi dengan ruang lingkup. 
- Mengusulkan perubahan istilah perikatan atau tidak menerima yang diusulkan 
dalam perikatan audit.



Isi Pedoman
Batasan Ruang Lingkup
Batasan ruang lingkup khusus dapat terjadi sebelum atau selama perikatan audit. Batasan ruang lingkup ini dapat dipengaruhi
oleh berbagai faktor, seperti:
- Informasi yang sesuai, relevan dan tepat waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi perikatan audit tidak tersedia. 
- Auditee (Key) tidak tersedia. 
- Kerangka waktu yang disertakan tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh ruang lingkup perikatan audit. 
- Manajemen mencoba untuk membatasi ruang lingkup perikatan audit area tertentu. 
- Cakupan perikatan audit terlalu kecil atau terlalu besar untuk sampai pada kesimpulan tentang materi permasalahan. 
- Tingkat desentralisasi membuat sulit untuk mengambil kesimpulan tentang totalitas materi pelajaran. 
- Tersedianya tenaga profesional yang cukup terampil untuk melaksanakan perikatan audit dengan ruang lingkupnya saat ini. 
- Struktur pelaporan dari fungsi audit, misalnya jika fungsi audit tidak melaporkan ke tingkat yang sesuai dalam perusahaan, 

mungkin saja diarahkan untuk tidak menilai elemen tertentu dalam ruang lingkup 

Para profesional harus mempertimbangkan apakah batasan ruang lingkup ini masih memungkinkan adanya ekspektasi yang wajar 
bahwa perikatan audit akan menghasilkan: sebuah pendapat atau kesimpulan profesional. Jika mereka menentukan kondisi itu
tidak akan terpenuhi, mereka seharusnya tidak menerima perikatan. 

Jika para profesional menyimpulkan bahwa mereka masih memiliki ekspektasi yang wajar bahwa, terlepas dari batasan ruang 
lingkup, perikatan akan menghasilkan a pendapat atau kesimpulan profesional, profesional harus menerima atau melanjutkan
perikatan audit. Batasan ruang lingkup harus dijelaskan secara eksplisit dalam audit SI dan laporan perikatan assurance.



Isi Pedoman
Informasi
Audit Charter akan menentukan hak akses ke informasi, sistem, personel dan lokasi yang relevan dengan kinerja perikatan audit, 
sebagaimana dijelaskan dalam Standar 1001 Audit Charter. 

Sebelum melakukan perikatan audit, profesional perlu mengidentifikasi dan mengatasi setiap pembatasan yang ditempatkan pada 
hak mereka untuk mengakses informasi yang tepat, relevan, dan tepat waktu untuk perikatan audit. Mereka harus memiliki 
ekspektasi yang wajar bahwa hak mereka untuk mengakses perikatan audit telah sesuai dengan ketentuan dalam Audit Charter, 
atau potensi penyimpangan dari ketentuan ini tidak menghalangi para profesional dari mencapai opini atau kesimpulan
profesional tentang materi permasalahan.

Pelaksanaan audit atau perikatan assurance dapat melibatkan penilaian kegiatan yang dilakukan oleh manajemen senior dan 
eksekutif. Kemungkinan peristiwa seperti itu yang terjadi harus dinilai sebelum pelaksanaan penugasan audit serta apakah para
profesional akan ditantang kebutuhan mereka untuk mengakses individu ini atau informasi terkait. Meringankan tindakan yang 
mungkin diperlukan sebelum pelaksanaan perikatan audit seperti, tetapi tidak terbatas pada: 
- Memastikan Audit Charter memberikan otoritas yang sesuai untuk audit fungsi dan profesional
- Mendapatkan dukungan tertulis yang eksplisit dari pihak yang bertanggung jawab tata kelola, misalnya, dewan direksi dan 

komite audit 
- Kehadiran anggota dewan atau manajemen eksekutif saat membutuhkan akses ke eksekutif atau manajemen senior 

Jika para profesional menyimpulkan bahwa hak mereka untuk mengakses informasi memang demikian tidak memungkinkan 
mereka untuk mengungkapkan pendapat atau kesimpulan profesional, mereka sebaiknya: 
• Menginformasikan audit SI dan manajemen assurance dan pihak yang bertanggung jawab tata kelola masalah yang 

teridentifikasi dengan hak mereka untuk mengakses informasi yang sesuai, relevan dan tepat waktu. 
• Mengusulkan perubahan istilah perikatan atau tidak menerima yang diusulkan perikatan audit.



Isi Pedoman
Penerimaan Perubahan Persyaratan Perikatan
• Profesional tidak boleh menerima perubahan dalam hal perikatan audit ketika tidak ada pembenaran 

untuk melakukannya, berdasarkan pertimbangan profesional mereka. 
• Jika profesional, sebelum akhir perikatan audit, diminta untuk menerima perubahan dalam hal yang 

menurunkan tingkat jaminan, mereka seharusnya menentukan apakah ada pembenaran untuk 
melakukannya, berdasarkan penilaian profesional mereka

• Jika ketentuan perikatan audit diubah, persyaratan tersebut harus direkam dan secara resmi disetujui oleh 
profesional dan audit dan assurance pengelolaan SI. Setelah penyelesaian perikatan audit, maka audit SI 
dan laporan keterikatan jaminan harus menyebutkan perubahan ini dalam istilah secara eksplisit. 

• Jika profesional tidak menerima perubahan dalam hal perikatan audit dan manajemen tidak mengizinkan 
mereka untuk melanjutkan audit awal keterikatan, dalam konsultasi dengan manajemen audit dan 
assurance mereka sebaiknya: 
- Menarik diri dari perikatan audit. 
- Tentukan, menurut penilaian profesional mereka, kebutuhan untuk melaporkan keadaan tersebut kepada 
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dewan direksi atau bahkan regulator.



Kaitan dengan standar dan proses 
COBIT 5 

COBIT 5 Process ID and Title Process Purpose

MEA02 Memantau, mengevaluasi dan menilai

Dapatkan transparansi untuk pemangku kepentingan utama di kecukupan sistem 
pengendalian internal dan karenanya memberikan kepercayaan dalam operasi, 
kepercayaan pada pencapaian tujuan perusahaan dan pemahaman tentang risiko 
residual yang memadai

MEA03 Memantau, mengevaluasi dan menilai 
kepatuhan dengan eksternal Persyaratan. Pastikan perusahaan patuh dengan semua persyaratan eksternal yang berlaku.



Thank You
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CV MTI GROUP

STANDARD REPORTING

tingkat asurans

apakah profesional audit dan asurans SI bertindak 
dalam kapasitas audit

apakah mereka memberikan laporan langsung 
tentang pokok bahasan 

pelaporan tentang pernyataan tentang pokok 
bahasan tersebut

apakah laporan tersebut didasarkan pada pekerjaan yang 
dilakukan saat peninjauan level atau level ujian.

Laporan yang 
dihasilkan oleh 

profesional audit 
dan asurans SI 
akan bervariasi, 
tergantung pada 
jenis penugasan 
yang dilakukan.

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting



CV MTI GROUP

STATEMENTS REPORTING 

1401.1 
Audit IS dan profesional asurans harus memberikan 
laporan untuk mengkomunikasikan hasilnya penyelesaian 
perikatan

1401.2
Profesional audit dan asurans SI harus
memastikan bahwa temuan dalam laporan audit
adalah didukung oleh bukti yang cukup dan tepat.

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting



CV MTI GROUP

KEY ASPECTS REPORTING 

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting

Key

Key

Key

Representasi tertulis yang 
relevan

Representasi auditi telah 
ditandatangani dan diberi tanggal

Dokumentasikan dan simpan

Menyesuaikan bentuk dan 
konten laporan

Diskusikan isi laporan draf

Mengidentifikasi standar

Mengkomunikasikan defisiensi 
pengendalian internal yang 
kurang signifikan

Referensi setiap laporan 
terpisah

Mengomunikasikan 
kekurangan

Menjelaskan kelemahan 
material atau signifikan dan 
pengaruhnya



CV MTI GROUP

TERMS REPORTING

 Informasi yang relevan

 Informasi terpercaya

 Istilah

 Informasi yang cukup Informasi tepat waktu Informasi yang sesuai

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting



CV MTI GROUP

PURPOSE GUIDLINE
1.1.1

1.1.2

1.1.2

-
Panduan ini memberikan panduan bagi profesional audit dan asurans SI
tentang berbagai jenis audit SI keterlibatan dan laporan terkait.

-
Panduan tersebut merinci semua aspek yang harus dimasukkan dalam
laporan perikatan audit dan menyediakannya. Profesional audit dan jaminan
IS dengan pertimbangan yang harus dibuat saat menyusun dan
menyelesaikan audit laporan keterlibatan.

-
Profesional audit dan asurans SI harus mempertimbangkan pedoman ini
ketika menentukan bagaimana mengimplementasikannya standar, gunakan
pertimbangan profesional dalam penerapannya, bersiaplah untuk
membenarkan setiap penyimpangan dan pencarian panduan tambahan jika
dianggap perlu.

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline



CV MTI GROUP

GUIDELINE CONTENT

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Jenis Penugasan

Isi yang dibutuhkan dari 
laporan perikatan audit

Peristiwa Selanjutnya

Komunikasi tambahan



CV MTI GROUP

2.1. TYPES OF ENGAGEMENTS
2.1

.1

Pemeriksaan

Review

Prosedure yang disepakati

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Catatan: Istilah-istilah ini didefinisikan dalam ITAF, Edisi ke-2.



CV MTI GROUP

2.1.2 EXAMINATION & REVIEW
• Merencanakan Keterlibatan

• Mengevaluasi efektivitas desain prosedur pengendalian

• Menguji efektivitas operasi dari prosedur pengendalian

• Membuat kesimpulan tentang, dan melaporkan, desain dan / atau efektivitas 
operasi pengendalian prosedur berdasarkan kriteria yang teridentifikasi

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline
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AGREED-UPON PROCEDURES

Perikatan 'prosedur yang disepakati' tidak menghasilkan pernyataan jaminan oleh 
profesional.

Laporan prosedur yang disepakati juga dapat didistribusikan ke pihak ketiga (misalnya, badan 
pengawas) jika ditentukan sebelumnya dan disetujui oleh para pihak yang telah menyetujui 
prosedur sebelum dimulainya kerja nyata.

Profesional, yang sebelum penyelesaian perikatan audit diminta untuk mengubah audit
tersebut perikatan dari pemeriksaan atau peninjauan perikatan ke prosedur perikatan yang
disepakati, kebutuhanuntuk mempertimbangkan ketepatan melakukannya dan tidak dapat
menyetujui perubahan yang tidak masuk akal pembenaran untuk perubahan.

2.1.3

2.1.4

2.1.5

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline
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2.2 Required Contents of the Audit 
Engagement Report

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Report

Isi
Isi Isi2.2.1 Bukti relevan 

2.2.2 Mengungkapkan pen

2.2.3 Efektivitas prosedur 
pengendalian 

Judul
Identifikasi Penerima I

dentifikasi P. Bertanggung J
Ruang Lingkup

Pertanyaan Kemungkinan
Pernyataan

Tujuan
Deskripsi Kriteria

Interpretasi Signifikan
Metode Pengukuran

Perubahan metode jika ada
Pernyataan Sesuai Standar

Rincian VariabelT
Temuan, simpulan & rekomT

Parag. Keterbatasan Inhern
Ringkasan Pekerjaan

2.2.4 Laporan prosedur yang 
disepakati : pros & temuan. 

Judul
Identifikasi PenerimaI

dentifikasi P. Bertanggung J
Pernyataan Sesuai Standar

Identifikasi materi dan tujuan
Pernyataan persetujuan

Pernyataan kecukupan
Pernyataan kecukupan

Daftar prosedure
Penjerlasan tentang temuan

Pernyataan hypros disepakati 
Pernyataan melakukan pros + 

Pernyataan permbatasan lap
Pernyataan hy ele berkaitan 

Referensi Terpisah
Tanggal Penerbitan

Nama individu dan entitas
2.2.5 Laporan pemeriksaan:
Langsung & Tak Langsung
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2.3. Subsequent Events 
2.4 Additional Communication

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Next

Next

Next

2.3
Mempertimbangkan informasi 

tentang kejadian selanjutnya yang 
menjadi perhatian mereka. Namun 

mereka tak berttanggung jawab akan 
itu.

Bertanya kepada pihak management 
mengenai informasi tersebut.

2.4
Diskusi

Komunikasi kekurangan signifikan

Komunikasi kekurangan pengendalian 
intern

Mendapat Representif Tertulis ; 

Tidak ada kejadian yang 
memperngaruhi materil

Pengakuan tanggung jawab atas 
desain dan implementasi program dan 

pengendalian untuk mencegah dan 
crime
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3. Linkage to Standards and COBIT 5 
Processes

3.1

3.1 Linkage to standards;
Standar audit dan jaminan ISACA IS yang paling relevan 
yang didukung langsung oleh pedoman ini
Pernyataan standar yang paling relevan dengan pedoman 
ini

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Catatan: Hanya pernyataan standar yang relevan dengan pedoman ini 
yang dicantumkan.

1007
Pernyataan

1205
Bukti

1401
Pelaporan

1402
Tindak Lanjut



CV MTI GROUP

3.3 OTHER GUIDANCE
Lo

op
Kolega dari dalam perusahaan

Management

Badan tata kelola dalam perusahaan, misalnya, 
komite audit

Organisasi profesi

Panduan profesional lainnya (mis., Buku, makalah,
pedoman lain)

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline
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OTHER

Effective Date
Panduan yang direvisi ini berlaku untuk 
semua perikatan audit / asurans SI

TERIMA KASIH 

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline
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1003 Standar Kemadirian Profesional

• Profesional dalam bidang audit dan jaminan Sistem Informasi
harus independen dan obyektif baik dari sikap dan penilaian
dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan audit dan
jaminan.



 
 

 
 

 

1003 Standar Kemadirian Profesional

• Profesional dalam bidang audit dan jaminan SI harus memiliki
kriteria :
1. melaksanakan audit dan jaminan SI secara bertahap dan
menyeluruh sampai dengan kesimpulan
2. senantiasa independen
3. menyampaikan seluruh fakta kelemahan yang ditemukan kepada
pihak internal yang terkait dan merahasiakannya dari pihak luar
4. meninjau independensi secara reguler baik dengan manajeman
perusahaan atau dengan komite audit
5. menghindari peran non audit di manajemen perusahaan untuk
menjaga independensi penilaian / audit



 
 

 
 

 

1003 Standar Kemadirian Profesional

• Persyaratan :
1. Bebas dari intervensi manajemen perusahaan
2. independen / tidak ada kecenderungan ke manajemen
perusahaan yang dapat mempengaruhi audit
3. independen dalam sikap
4. independen dalam menarik kesimpulan audit
5. bersifat obyektif



 
 

 
 

 

1003 Standar Kemadirian Profesional

• Berkaitan dengan panduan 2003 Kemandirian Profesional
• Berlaku efektif mulai 1 November 2013



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Tujuan

menyediakan framework yang memungkinkan para profesional auditor 
untuk :
1. mengatasi gangguan pada independensi penilaian
2. mempertimbangkan alternatif pendekatan dalam proses audit ketika
independensi penilaian terganggu
3. mengurangi/menghilangkan dampak independensi audit dalam
menjalankan peran non audit, fungsi dan layanan
4. menentukan persyaratan tambahan jika melihat adanya kemungkinan
gangguan independensi penilaian
5. menjadikan panduan ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan
secara profesional dan mencari panduan tambahan sebagai penguatan
keputusan tersebut.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Panduan ini terkait dengan :
1. Standar 1002 Kemandirian Organisasi
2. Standar 1003 Kemandirian Profesional
3. Standar 1005 Kepedulian Profesional



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Kerangka Konseptual
Profesional auditor harus mengidentifikasi segala

kemungkinan gangguan yang mungkin akan dihadapi lengkap
dengan panduan untuk menyelesaikan gangguan yang akan
mengganggu independensi dan obyektivitas penilaian dalam
audit. Dalam menjalankan panduan tersebut juga diperlukan
konsultasi baik dengan rekan kerja, manajemen, pihak yang
bertanggung jawab dengan tata kelola perusahaan.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Ancaman dan Pengamanan
Ancaman dalam independensi penilaian, antara lain :
1. Kepentingan Pribadi
2. Penilaian Pribadi
3. Posisi Auditee
4. Kedekatan dengan Auditee
5. Intimidasi
6. Penilaian yang tidak obyektif
7. Auditor termasuk dalam jajaran manajemen perusahaan



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Mengelolah Ancaman
1. Untuk merdeka menggunakan kerangka konseptual ketika

fakta dan keadaan di mana para profesional melakukan
pekerjaan mereka

2. Dapat menciptakan ancaman baru atau meningkatkan
signifikansi ancaman yang ada terhadap kemerdekaan

3. Baik secara individu maupun secara agregat karena ancaman
dapat memiliki efek kumulatif pada kemandirian profesional

4. Baik secara kualitatif dan kuantitatif saat menentukan
signifikansi suatu ancaman



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Mengelolah Ancaman (Lanjutan)
1. Tentukan apakah pengamanan yang sesuai tersedia dan 

dapat diterapkan untuk menghilangkan ancaman atau 
menguranginya ke tingkat yang dapat diterima

2. Gunakan pertimbangan profesional dalam membuat 
keputusan itu, dan harus mempertimbangkan apakah 
kemandirian pikiran dan kemandirian dalam penampilan 
dipertahankan

3. Carilah panduan dari pihak yang tepat



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Non-audit Layanan atau Peran

Di banyak perusahaan, manajemen, staf IS, dan audit internal 
diharapkan agar para profesional dapat terlibat dalam memberikan
layanan atau peran non-audit seperti:
1. Mendefinisikan strategi SI 
2. Mengevaluasi, memilih dan menerapkan teknologi
3. Mengevaluasi, Merancang, mengembangkan, dan

mengimplementasikan
4. Menetapkan praktik, kebijakan, dan prosedur yang baik
5. Menerapkan keamanan TI dan kendali TI
6. Mengelola proyek TI.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Non-audit Layanan atau Peran Itu Tidak Merusak
Kemerdekaan

Kegiatan yang bersifat rutin dan administratif atau
melibatkan hal-hal yang tidak penting umumnya dianggap
bukan merupakan tanggung jawab manajemen sehingga tidak
akan mengganggu independensi. Lebih lanjut, memberikan
nasihat dan rekomendasi untuk membantu manajemen dalam
melaksanakan tanggung jawabnya tidak dianggap sebagai
tanggung jawab manajemen.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Fungsi-fungsi sehubungan dengan layanan atau peran non-
audit :

1. Mengemban semua tanggung jawab manajemen
2. Mengawasi layanan dengan menunjuk seseorang atau lebih
3. Mengevaluasi kecukupan dan hasil layanan yang dilakukan
4. Menerima tanggung jawab atas hasil layanan



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Layanan atau Peran Non-Audit yang Merusak Independensi

Contoh kegiatan yang umumnya dianggap sebagai tanggung jawab
manajemen meliputi:
1. Menetapkan kebijakan dan arahan strategis
2. Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan
3. Otorisasi transaksi
4. Memutuskan rekomendasi mana dari fungsi audit, fungsi audit internal, 

organisasi, KAP atau pihak ketiga lainnya yang akan diterapkan
5. Mengambil tanggung jawab untuk merancang, menerapkan atau

memelihara pengendalian internal
6. Menerima tanggung jawab atas pengelolaan proyek



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Relevansi Independensi Saat Memberikan Layanan atau Peran Non-Audit

Faktor-faktor berikut juga dapat mempengaruhi keputusan:
1. Para profesional tidak boleh ditempatkan dalam situasi untuk

mengaudit pekerjaan mereka sendiri atau memberikan layanan
2. Apakah tersedia sumber daya untuk menjalankan fungsi non-audit dan

audit independen dan asurans secara terpisah
3. Manajemen SI dan pihak yang bertanggung jawab atas persepsi tata

kelola tentang nilai atau pentingnya jasa
4. Tingkat risiko fungsi audit terkait dengan peran atau jasa non-audit
5. Pengaruh keputusan terhadap persyaratan auditor atau regulator 

eksternal, jika ada
6. Ketentuan piagam audit SI



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Diterimanya Layanan atau Peran Non-audit
Information Sistem (IS) harus menetapkan apakah 

profesional diizinkan untuk terlibat dalam melaksanakan audit 
atau peran non-audit dan sifat, waktu, dan luas layanan atau 
peran yang luas tersebut, untuk memastikan bahwa 
independensi tidak terganggu sehubungan dengan sistem yang di 
audit.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Pelaporan
Pertimbangan audit dalam pelaporan :

1. Nama dan senioritas profesional yang terlibat dalam audit SI 
2. Analisis dan deskripsi ancaman terhadap independensi
3. Pengamanan diterapkan untuk menghilangkan atau 

memitigasi berbagai ancaman terhadap independensi dan 
objektivitas

4. Fakta bahwa potensi penurunan independensi telah 
diungkapkan kepada pihak yang bertanggung jawab



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Kaitan dengan Standar dan Proses COBIT 5
Profesional audit dan asurans SI harus independen dan

objektif baik dalam sikap maupun penampilan dalam semua hal
yang terkait dengan perikatan audit dan asurans.

Proses : mengevaluasi dan menilai kepatuhan dengan
persyaratan eksternal.

Tujuan : Pastikan perusahaan mematuhi semua persyaratan
eksternal yang berlaku.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Bimbingan lainnya
• Saat menerapkan standar dan pedoman, para profesional didorong

untuk mencari pedoman lain bila dianggap perlu. 
• Audit dan jaminan SI: 
1. Kolega di dalam dan / atau di luar perusahaan, misalnya, 

melalui asosiasi profesional atau grup media sosial
profesional

2. Manajemen
3. Badan tata kelola dalam perusahaan, misalnya, komite

audit.



A N G G O T A K E L O M P O K :
A D E  S A P U T R A

M . I Q B A L R I S K Y  T A N J U N G
S A P A R D I

Performance and Supervision



P E R F O R M A N C E  S T A N D A R D
1 . M E L A K U K A N P E K E R J A A N S E S U A I D E N G A N R E N C A N A A U D I T S I

Y A N G D I S E T U J U I U N T U K M E N C A K U P R I S I K O Y A N G
T E R I D E N T I F I K A S I D A N D A L A M J A D W A L Y A N G D I S E P A K A T I

2 . M E M B E R I K A N P E N G A W A S A N K E P A D A S T A F A U D I T S I U N T U K
S I A P A M E R E K A M E M I L I K I T A N G G U N G J A W A B P E N G A W A S A N ,
U N T U K M E N C A P A I T U J U A N A U D I T D A N M E M E N U H I S T A N D A R
A U D I T P R O F E S I O N A L Y A N G B E R L A K U .

3 . H A N Y A M E N E R I M A T U G A S Y A N G S E S U A I D E N G A N P E N G E T A H U A N
D A N K E T E R A M P I L A N M E R E K A A T A U Y A N G U N T U K N Y A M E R E K A
M E M I L I K I E K S P E K T A S I W A J A R U N T U K M E M P E R O L E H
K E T E R A M P I L A N T E R S E B U T S E L A M A P E N G I K A T A N A T A U
M E N C A P A I T U G A S D I B A W A H P E N G A W A S A N .

4 . M E M P E R O L E H B U K T I Y A N G C U K U P D A N T E P A T U N T U K M E N C A P A I
T U J U A N A U D I T . T E M U A N A U D I T D A N K E S I M P U L A N H A R U S
D I D U K U N G O L E H A N A L I S I S D A N I N T E R P R E T A S I Y A N G T E P A T
D A R I B U K T I I N I .

5 . M E N D O K U M E N T A S I K A N P R O S E S A U D I T , M E N J E L A S K A N
P E K E R J A A N A U D I T D A N B U K T I A U D I T Y A N G M E N D U K U N G
T E M U A N D A N K E S I M P U L A N .

6 . I D E N T I F I K A S I D A N S I M P U L K A N T E M U A N

Performance and Supervision



PERFORMANCE GUIDELINE

1. Perencanaan dan penilaian risiko
• Perencanaan keterlibatan
• Penilaian risiko dalam perencanaan
2. Mengidentifikasi kontrol
3. Menilai kontrol dan mengumpulkan bukti
• Efektifitas desain
• Efektifitas operasional
4. Menilai kontrol dan mengumpulkan bukti
• Efektifitas desain
• Efektifitas operasional
5. Mengonfirmasi temuan dan menindaklanjuti tindakan korektif
• Mengonfirmasi dengan Auditee 
• Jika dikoreksi sebelum akhir penugasan, auditor harus menyebutkan temuan asli dan 

mendokumentasikan tindakan yang diambil
6. Menarik kesimpulan dan pelaporan
• Pelaporan
• Menarik kesimpulan dan melaporkan tentang dampak temuan pada tujuan audit



DOCUMENTING

Professionals harus menyiapkan dokumentasi yang cukup, sesuai dan relevan pada waktu
yang tepat yang memberikan dasar untuk kesimpulan dan berisi bukti review yang
dilakukan. Dokumentasi yang memadai, tepat dan relevan harus memungkinkan orang yang
berhati-hati dan terinformasi, tanpa hubungan sebelumnya dengan perikatan audit, untuk
melaksanakan kembali tugas yang dilaksanakan selama perikatan audit dan mencapai
kesimpulan yang sama.

Dokumentasi harus mencakup:
• tujuan penugasan audit dan ruang lingkup pekerjaan
• Rencana proyek penugasan audit • Program kerja audit
• Langkah-langkah audit yang dilakukan • Bukti dikumpulkan
• Kesimpulan dan rekomendasi



Program kerja audit

Program kerja audit
1. Program kerja = program audit
2. Prosedur dan instruksi
• Uji kendali
• Evaluasi hasil
• Dapatkan bukti yang sesuai untuk membentuk opini
• Laporkan temuan kepada pemangku kepentingan



Pengertian Supervisi

Supervisi dapat didefinisikan menurut beberapa kategori. Secara
etimologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision. Super berarti di
atas, sedangkan vision berarti pengelihatan/ melihat. Jika diartikan secara bebas,
maka supervision dapat pula dimaknai sebagai melihat dari atas.

Arti kata supervisi ini tidak bisa dimaknai secara harafiah sebagai
kegiatan melihat orang lain dari atas, namun lebih kepada makna mengawasi
orang lain yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi ke orang yang
memiliki jabatan lebih rendah.
Kegiatan Supervisi
Seorang supervisor memiliki pekerjaan yang tidak mudah. Ia harus mengawasi
sekaligus membimbing orang-orang yang berada di bawahnya agar mampu
bekerja sesuai dengan standar yang diatur perusahaan. Berikut adalah beberapa
jenis kegiatan supervisi yang biasa dilakukan:



Kegiatan Supervisi

Seorang supervisor memiliki pekerjaan yang tidak mudah. Ia
harus mengawasi sekaligus membimbing orang-orang yang
berada di bawahnya agar mampu bekerja sesuai dengan
standar yang diatur perusahaan. Berikut adalah beberapa
jenis kegiatan supervisi yang biasa dilakukan:
1. Penelitian
2. Penilaian
3. Perbaikan
4. Bimbingan
5. Kerjasama



Terima Kasih



Praktek Profesional Kerangka untuk
Audit / Jaminan IS

 1002 kemandirian perusahaan
 1202 Penilaian Risiko dalam Perencanaan
 2002 Independensi Organisasi
 2202 Penilaian Risiko dan Perencanaan Audit



• Audit sistem informasi dan fungsi pertangguhan harus mandiri
dari area dan aktivitas yang sedang ditinjau untuk memungkinkan
yang objektif dari perikatan audit dan penangguhan.

• 4 Aspek utama
 Melaporkan kelevel dalam organisasi audit
 Mengucapkan rincian penurunan nilai kepada pihak yang ditunjuk
 Hindari peran non audit dalam inisiatif sistem informasi
 Menjelaskan independensi dan akuntabilitas

• 5 Persyaratan
 Impairment (gangguan )
 Indepedence (Kemandirian)
 Kemandirian dan penampilan
 Independence of mind
 objectivity



3. Pernyataan tentang penilaian resiko dalam perencanaan
• Penggunaan pendekatan penilaian resiko yang tepat dan metodelogi pendukung
• Untuk mengembangkan rencana audit SI secara keseluruhan
• Mengidentifikasi dan menilai resiko yang relevan Mempertimbangkan resiko

materi pelajaran yang terkait ke perusahan

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan
• Melakukan dan mendokumentasikan, setidaknya setiap tahun, penilaian risiko untuk
memfasilitasi pengembangan rencana audit SI.
• Sertakan, sebagai bagian dari penilaian risiko, rencana dan sasaran strategis organisasi dan
perusahaan
kerangka kerja dan inisiatif manajemen risiko.

NextBack 



• Untuk setiap audit SI dan perikatan asurans, ukur dan justifikasi jumlah sumber daya audit SI 
yang diperlukan
memenuhi persyaratan keterlibatan.
• Menggunakan penilaian risiko dalam pemilihan area dan item kepentingan audit dan
keputusan untuk merancang dan
melakukan perikatan audit dan asurans tertentu.

9 Pesyaratan
1.Piagam audit 4.Kendalikan resiko 7. Materialitas
2.Resiko audit 5.Resiko deteksi 8. Tugas beresiko
3.Resiko materi pelajaran audit 6.Resiko bawaan 9. Pengujian substantif

nextBack 



5.Panduan kemandirian pada organisasi

 Tujuan pedoman dan keterkaitan dengan standar

 Isi pedoman

 Kaitan dengan standar dan proses COBIT 5

 Istilah

 Tanggal efektif

Back Next
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5.Panduan kemandirian pada organisasi

 Tujuan pedoman dan keterkaitan dengan standar

 Isi pedoman

 Kaitan dengan standar dan proses COBIT 5

 Istilah

Tanggal efektif

Next
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1003 Standar Kemadirian Profesional

• Profesional dalam bidang audit dan jaminan Sistem Informasi
harus independen dan obyektif baik dari sikap dan penilaian
dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan audit dan
jaminan.



 
 

 
 

 

1003 Standar Kemadirian Profesional

• Profesional dalam bidang audit dan jaminan SI harus memiliki
kriteria :
1. melaksanakan audit dan jaminan SI secara bertahap dan
menyeluruh sampai dengan kesimpulan
2. senantiasa independen
3. menyampaikan seluruh fakta kelemahan yang ditemukan kepada
pihak internal yang terkait dan merahasiakannya dari pihak luar
4. meninjau independensi secara reguler baik dengan manajeman
perusahaan atau dengan komite audit
5. menghindari peran non audit di manajemen perusahaan untuk
menjaga independensi penilaian / audit



 
 

 
 

 

1003 Standar Kemadirian Profesional

• Persyaratan :
1. Bebas dari intervensi manajemen perusahaan
2. independen / tidak ada kecenderungan ke manajemen
perusahaan yang dapat mempengaruhi audit
3. independen dalam sikap
4. independen dalam menarik kesimpulan audit
5. bersifat obyektif



 
 

 
 

 

1003 Standar Kemadirian Profesional

• Berkaitan dengan panduan 2003 Kemandirian Profesional
• Berlaku efektif mulai 1 November 2013



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Tujuan

menyediakan framework yang memungkinkan para profesional auditor 
untuk :
1. mengatasi gangguan pada independensi penilaian
2. mempertimbangkan alternatif pendekatan dalam proses audit ketika
independensi penilaian terganggu
3. mengurangi/menghilangkan dampak independensi audit dalam
menjalankan peran non audit, fungsi dan layanan
4. menentukan persyaratan tambahan jika melihat adanya kemungkinan
gangguan independensi penilaian
5. menjadikan panduan ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan
secara profesional dan mencari panduan tambahan sebagai penguatan
keputusan tersebut.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Panduan ini terkait dengan :
1. Standar 1002 Kemandirian Organisasi
2. Standar 1003 Kemandirian Profesional
3. Standar 1005 Kepedulian Profesional



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Kerangka Konseptual
Profesional auditor harus mengidentifikasi segala

kemungkinan gangguan yang mungkin akan dihadapi lengkap
dengan panduan untuk menyelesaikan gangguan yang akan
mengganggu independensi dan obyektivitas penilaian dalam
audit. Dalam menjalankan panduan tersebut juga diperlukan
konsultasi baik dengan rekan kerja, manajemen, pihak yang
bertanggung jawab dengan tata kelola perusahaan.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Ancaman dan Pengamanan
Ancaman dalam independensi penilaian, antara lain :
1. Kepentingan Pribadi
2. Penilaian Pribadi
3. Posisi Auditee
4. Kedekatan dengan Auditee
5. Intimidasi
6. Penilaian yang tidak obyektif
7. Auditor termasuk dalam jajaran manajemen perusahaan



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Mengelolah Ancaman
1. Untuk merdeka menggunakan kerangka konseptual ketika

fakta dan keadaan di mana para profesional melakukan
pekerjaan mereka

2. Dapat menciptakan ancaman baru atau meningkatkan
signifikansi ancaman yang ada terhadap kemerdekaan

3. Baik secara individu maupun secara agregat karena ancaman
dapat memiliki efek kumulatif pada kemandirian profesional

4. Baik secara kualitatif dan kuantitatif saat menentukan
signifikansi suatu ancaman



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Mengelolah Ancaman (Lanjutan)
1. Tentukan apakah pengamanan yang sesuai tersedia dan 

dapat diterapkan untuk menghilangkan ancaman atau 
menguranginya ke tingkat yang dapat diterima

2. Gunakan pertimbangan profesional dalam membuat 
keputusan itu, dan harus mempertimbangkan apakah 
kemandirian pikiran dan kemandirian dalam penampilan 
dipertahankan

3. Carilah panduan dari pihak yang tepat



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Non-audit Layanan atau Peran

Di banyak perusahaan, manajemen, staf IS, dan audit internal 
diharapkan agar para profesional dapat terlibat dalam memberikan
layanan atau peran non-audit seperti:
1. Mendefinisikan strategi SI 
2. Mengevaluasi, memilih dan menerapkan teknologi
3. Mengevaluasi, Merancang, mengembangkan, dan

mengimplementasikan
4. Menetapkan praktik, kebijakan, dan prosedur yang baik
5. Menerapkan keamanan TI dan kendali TI
6. Mengelola proyek TI.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Non-audit Layanan atau Peran Itu Tidak Merusak
Kemerdekaan

Kegiatan yang bersifat rutin dan administratif atau
melibatkan hal-hal yang tidak penting umumnya dianggap
bukan merupakan tanggung jawab manajemen sehingga tidak
akan mengganggu independensi. Lebih lanjut, memberikan
nasihat dan rekomendasi untuk membantu manajemen dalam
melaksanakan tanggung jawabnya tidak dianggap sebagai
tanggung jawab manajemen.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Fungsi-fungsi sehubungan dengan layanan atau peran non-
audit :

1. Mengemban semua tanggung jawab manajemen
2. Mengawasi layanan dengan menunjuk seseorang atau lebih
3. Mengevaluasi kecukupan dan hasil layanan yang dilakukan
4. Menerima tanggung jawab atas hasil layanan



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Layanan atau Peran Non-Audit yang Merusak Independensi

Contoh kegiatan yang umumnya dianggap sebagai tanggung jawab
manajemen meliputi:
1. Menetapkan kebijakan dan arahan strategis
2. Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan
3. Otorisasi transaksi
4. Memutuskan rekomendasi mana dari fungsi audit, fungsi audit internal, 

organisasi, KAP atau pihak ketiga lainnya yang akan diterapkan
5. Mengambil tanggung jawab untuk merancang, menerapkan atau

memelihara pengendalian internal
6. Menerima tanggung jawab atas pengelolaan proyek



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Relevansi Independensi Saat Memberikan Layanan atau Peran Non-Audit

Faktor-faktor berikut juga dapat mempengaruhi keputusan:
1. Para profesional tidak boleh ditempatkan dalam situasi untuk

mengaudit pekerjaan mereka sendiri atau memberikan layanan
2. Apakah tersedia sumber daya untuk menjalankan fungsi non-audit dan

audit independen dan asurans secara terpisah
3. Manajemen SI dan pihak yang bertanggung jawab atas persepsi tata

kelola tentang nilai atau pentingnya jasa
4. Tingkat risiko fungsi audit terkait dengan peran atau jasa non-audit
5. Pengaruh keputusan terhadap persyaratan auditor atau regulator 

eksternal, jika ada
6. Ketentuan piagam audit SI



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Diterimanya Layanan atau Peran Non-audit
Information Sistem (IS) harus menetapkan apakah 

profesional diizinkan untuk terlibat dalam melaksanakan audit 
atau peran non-audit dan sifat, waktu, dan luas layanan atau 
peran yang luas tersebut, untuk memastikan bahwa 
independensi tidak terganggu sehubungan dengan sistem yang di 
audit.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Pelaporan
Pertimbangan audit dalam pelaporan :

1. Nama dan senioritas profesional yang terlibat dalam audit SI 
2. Analisis dan deskripsi ancaman terhadap independensi
3. Pengamanan diterapkan untuk menghilangkan atau 

memitigasi berbagai ancaman terhadap independensi dan 
objektivitas

4. Fakta bahwa potensi penurunan independensi telah 
diungkapkan kepada pihak yang bertanggung jawab



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Kaitan dengan Standar dan Proses COBIT 5
Profesional audit dan asurans SI harus independen dan

objektif baik dalam sikap maupun penampilan dalam semua hal
yang terkait dengan perikatan audit dan asurans.

Proses : mengevaluasi dan menilai kepatuhan dengan
persyaratan eksternal.

Tujuan : Pastikan perusahaan mematuhi semua persyaratan
eksternal yang berlaku.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Bimbingan lainnya
• Saat menerapkan standar dan pedoman, para profesional didorong

untuk mencari pedoman lain bila dianggap perlu. 
• Audit dan jaminan SI: 
1. Kolega di dalam dan / atau di luar perusahaan, misalnya, 

melalui asosiasi profesional atau grup media sosial
profesional

2. Manajemen
3. Badan tata kelola dalam perusahaan, misalnya, komite

audit.
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Membuat resume salah satu Standard dan Guideline yang ada pada materi ITAF beserta dalam bentuk persentasi! 
 
1. IS Audit and Assurance Standards 

Reporting Standards 
1402 Follow-up Activities 
1402.1 IS audit and assurance professionals shall monitor relevant information to conclude whether 

management has planned/ taken appropriate, timely action to address reported audit findings and 
recommendations. 

 
Key Aspects 
a. The internal IS audit function should establish a follow-up process to monitor and ensure that 

management actions have been effectively implemented or that senior management has accepted the 
risk of not taking action. 

b. External IS audit or assurance professionals may rely on an internal IS audit function to follow-up on 
their agreed-on recommendations, depending on the scope and terms of the engagement. 

 
Operative Date 
This ISACA standard is effective for all IS audit and assurance engagements beginning 1 November 2013. 

 
2. IS Audit and Assurance Guidelines 

Reporting Guidelines 
 2402 Follow-up Activities 
 The guideline is presented in the following section: 

1. Guideline purpose and linkage to standards 
2. Guideline content 
3. Linkage to standards and COBIT 5 processes 
4. Terminology 
5. Effective date 
 
1. Guideline Purpose and Linkage to Standards 

1.0 Introduction 
1.1 Purpose of the guideline 
1.2 Linkage to standards 
1.3 Term usage of “audit function” and “professionals” 

 
1.1 Purpose 

1.1.1 The purpose of the guideline is to provide guidance to IS audit and assurance professionals 
in monitoring if management has taken appropriate and timely action on reported 
recommendations and audit findings. 



1.1.2 IS audit and assurance professionals should consider this guideline when determining how 
to implement the standard, use professional judgement in its application, be prepared to 
justify any departure and seek additional guidance if considered necessary. 
 

1.2 Linkage to Standards 
1.2.1 Standard 1401 Reporting 
1.2.2 Standard 1402 Follow-up Activities 

 
1.3 Term Usage 

1.3.1 Hereafter: 
• “IS audit and assurance function is referred to as audit function” 
• “IS audit and assurance professionals are referred to as professionals” 

 
2. Guideline Content 

2.0 Introduction 
The guideline content section is structured to provide information on the following key audit and 
assurance engagement topics: 
2.1 Follow-up process 
2.2 Management’s proposed actions 
2.3 Assuming the risk of not taking corrective action 
2.4 Follow-up procedures 
2.5 Timing and scheduling of follow-up activities 
2.6 Nature and extent of follow-up activities 
2.7 Deferring follow-up activities 
2.8 Form of follow-up responses 
2.9 Follow-up by professionals on external audit recommendations 
2.10 Reporting of follow-up activities 
 

2.1 Follow-up Process 
2.1.1 Follow-up activity performed by professionals is a process by which they determine the 

adequacy, effectiveness and timeliness of actions taken by management on reported 
observations and recommendations, including those made by external auditors and others. 

2.1.2 A follow-up process should be established to help provide reasonable assurance that each 
review conducted by professionals provides optimal benefit to the enterprise by requiring 
that agreed-on outcomes arising from reviews are implemented in accordance with 
management undertakings or that (executive) management recognizes and acknowledges 
the risk of delaying or not implementing proposed outcomes and/or recommendations. 
 

2.2 Management’s Proposed Actions 
2.2.1 As part of their discussions with the auditee, professionals should obtain agreement on the 

results of the audit engagement and on a plan of action to improve operations, as needed. 
2.2.2 Professionals should discuss with management the proposed actions to implement or 

address reported recommendations and audit comments. These proposed actions should be 
provided to professionals and should be recorded as a management response in the final 
report with a committed implementation and/or action date. 

2.2.3 If professionals and the auditee come to an agreement on the proposed actions, 
professionals should initiate the procedures for follow-up activities, as detailed in section 
2.4. 
 

2.3 Assuming the Risk of Not Taking Corrective Action 
2.3.1 (Executive) management may decide to accept the risk of not correcting the reported 

condition because of cost, complexity of the corrective action or other considerations. The 



board (or those charged with governance) should be informed of (executive) management’s 
decision on all significant engagement observations and recommendations for which 
management accepts the risk of not correcting the reported situation. 

2.3.2 When professionals believe that the auditee has accepted a level of residual risk that is 
inappropriate for the enterprise, they should discuss the matter with IS audit and assurance 
management and executive management. If professionals remain in disagreement with the 
decision regarding residual risk, they, along with executive management, should report the 
matter to the board (or those charged with governance) for resolution. 

2.3.3 Acceptance of risk should be documented and formally approved by executive 
management and communicated to those charged with governance. 
 

2.4 Follow-up Procedures 
2.4.1 Procedures for follow-up activities should be stablished and should include: 

• The recording of a time frame within which management should respond to agreed-on 
recommendations 

• An evaluation of the response 
• A verification of the response, if appropriate (refer to section 2.6) 
• Follow-up work, if appropriate 
• A communication procedure that escalates outstanding and unsatisfactory responses 

and/or actions to the appropriate levels of management’s assumption of associated risk, 
in the event that corrective action is delayed or not proposed to be implemented 

2.4.2 An automated tracking system or database can assist in carrying out follow-up activities 
2.4.3 Factors that should be considered in determining appropriate follow-up procedures are: 

• The importance and impact of the findings and recommendations 
• Any changes in the IS environment that may affect the importance and impact of the 

findings and recommendations 
• The complexity of correcting the reported situation 
• The time, cost and effort needed to correct the reported situation 
• The effect if correcting the reported situation should fail 

2.4.4 Responsibility for follow-up actions, reporting and escalation should be defined in the audit 
charter. 
 

2.5 Timing and Scheduling of Follow-up Activities 
2.5.1 the timing of the follow-up activities should take into account the significance of he 

reported findings and the effect if corrective actions are not taken. The timing of follow-up 
activities in relation to the original reporting is a matter of professional judgement 
dependent on a number of considerations, such as the nature or magnitude of associated 
risk and costs to the enterprise. 

2.5.2 Because they are an integral part of the IS audit process, follow-up activities should be 
scheduled, along with the other steps necessary to perform each review. Specific follow-
up activities and the timing of such activities may be influenced by the degree of difficulty, 
the risk and exposure involved, the results of the review, the time needed for implementing 
corrective actions, etc., and may be established in consultation with management. 

2.5.3 Agreed-on outcomes relating to high-risk issues should be followed up soon after the due 
date for action and may be monitored progressively. 

2.5.4 The implementation of all the management responses may be followed up on a regular 
basis (e.g., each quarter) for different audit engagements together, even though the 
implementation dates committed to by management may be different. Another approach is 
to follow up individual management responses according to the due date agreed on with 
management. 
 



2.6 Nature and Extent of Follow-up Activities 
2.6.1 The auditee will normally be given a time frame within which to respond with details of 

actions taken to implement recommendations. 
2.6.2 Management’s response detailing the actions taken should be evaluated, if possible, by 

professionals who performed the original review. Wherever possible, audit evidence of 
action taken should be obtained. 

2.6.3 Where management provides information on actions taken to implement recommendations 
and professionals have doubts about the information provided or the effectiveness of the 
action taken, appropriate testing or other audit procedures should be undertaken to confirm 
the true position or status prior to concluding further follow-up activities. 

2.6.4 As a part of the follow-up activities, professionals should evaluate whether unimplemented 
recommendations are still relevant or have a greater significance. Professionals may decide 
that the implementation of a particular recommendation is no longer appropriate. This 
could occur where application systems have changed in such a way as to effectively remove 
or significance of the effect of a previous observation and the need for its resolution. 

2.6.5 A follow-up engagement may have to be scheduled to verify the implementation of critical 
and/or important actions. 

2.6.6 Professionals opinion on unsatisfactory management response or action should be 
communicated to the appropriate level of management. 
 

2.7 Deferring Follow-up Activities 
2.7.1 Professionals are responsible for scheduling follow-up activities as part of developing 

engagement work schedules. The scheduling of follow-ups should be based on the risk and 
exposure involved, as well as the degree of difficulty and time needed in implementing 
corrective actions. 

2.7.2 There may also be instances where professionals judge that management’s oral or written 
response shows that action already taken is sufficient when weighed against the relative 
importance of the engagement observation or recommendation. On such occasions, actual 
follow-up verification activities may be performed as part of the next engagement that deals 
with the relevant system or issue. 
 

2.8 Form of Follow-up Responses 
2.8.1 the most effective way to receive follow-up responses from management is in writing, 

because this helps to reinforce and confirm management responsibility for follow-up action 
and progress achieved. Also, written responses ensure an accurate record of actions, 
responsibilities and current status. Oral responses may also be received and recorded by 
professionals and, where possible, approved by management. Proof of action or 
implementation of recommendations may also be provided with the response. 

2.8.2 Professionals should request and/or receive periodic updates from management responsible 
for implementing agreed-on actions to evaluate the progress management has made, 
particularly in relation to high-risk issues and corrective actions with long lead times. 
 

2.9 Follow-up by Professionals on Recommendations 
2.9.1 depending on the scope and terms of the audit engagement and in accordance with the 

relevant IS auditing standards, external professionals may rely on internal professionals to 
follow-up on their agreed-on recommendations. Responsibilities regarding this follow-up 
can be determined in the audit charter or engagement letters. 

 
2.10 Reporting of Follow-up Activities 

2.10.1 A report on the status of agreed-on corrective actions arising from audit engagement 
reports, including agreed-on recommendations not implemented, should be presented to 



the appropriate level of management and to those charged with governance (e.g., the audit 
committee) 

2.10.2 If during a subsequent audit engagement, professionals find that the corrective action that 
management had reported as ‘implemented’ had in fact not been implemented, they 
should communicate this to the appropriate level of management and those charged with 
governance. If appropriate, the professional should obtain a current corrective action plan 
and planned implementation date. 

2.10.3 When all the agreed-on corrective actions have been implemented, a report detailing all 
the implemented and/or completed actions can be forwarded to executive management 
and those charged with governance. 

 
3. Linkage to Standards and COBIT 5 Processes 

3.0 Introduction 
This section provides an overview of relevant: 
3.1 Linkage to standards 
3.2 Linkage to COBIT 5 processes 
3.3 Other guidance 
 

3.1 Linkage to Standards 
The table provides an overview of: 
• The most relevant ISACA IS audit and assurance standards that are directly supported by this 

guideline 
• Those standards statements that are most relevant to this guideline 
 
Note: Only those standard statement relevant to this guideline are listed. 

Standard Title Relevant Standard Statements 
1401 Reporting IS audit and assurance professionals shall provide a report to communicate 

the results upon completion of the engagement including: 
• Identification of the enterprise, the intended recipients and any 

restrictions on content and circulation 
• The scope, engagement objectives, period of coverage and the nature, 

timing and extent of the work performed 
• The findings, conclusions, and recommendations 
• Any qualifications or limitations in scope that the IS audit and 

assurance professional has with respect to the engagement 
• Signature, date and distribution according to the terms of the audit 

charter or engagement letter 
 
IS Audit and assurance professionals shall ensure findings in the audit 
report are supported by sufficient, reliable and relevant evidence. 

1402 Follow-up 
Activities 

 

 
3.2 Linkage to COBIT 5 Processes 

The table provides an overview oof the most relevant: 
• COBIT 5 processes 
• COBIT 5 process purpose. 
 
 
 



Specific activities performed as part of executing these processes are contained in COBIT 5: 
Enabling Processes. 

COBIT 5 Process Process Purpose 
EDM01 Ensure 
governance framework 
setting and 
maintenance 

Provide to a consistent approach integrated and aligned with the 
enterprise governance approach. To ensure that IT-related decisions 
are made in line with the enterprise’s strategies and objectives, 
ensure that IT-related processes are overseen effectively and 
transparently, compliance with legal and regulatory requirements is 
confirmed, and the governance requirements for boar members are 
met. 

EDM02 Ensure 
benefits delivery 

Secure optimal value from IT-enabled initiatives, services and 
assets; cost-efficient delivery of solutions and services; and a 
reliable and accurate picture of cost and likely benefits so that 
business needs are supported effectively and efficiently. 

EDM03 Ensure risk 
optimization 

Ensure that IT-related enterprise risk does not exceed risk appetite 
and risk tolerance, the impact of IT risk to enterprise value is 
identified and managed, and the potential for compliance failures is 
minimized. 

MEA02 Monitor, 
evaluate and assess the 
system of internal 
control 

Obtain transparency for key stakeholders on the adequacy of the 
system of internal controls and thus provide trust in operations, 
confidence in the achievement of enterprise objectives and an 
adequate understanding of residual risk. 

MEA03 Monitor, 
evaluate and assess 
compliance with 
external requirements 

Ensure that the enterprise is compliant with all applicable external 
requirements. 

 
3.3 Other Guidance 

When implementing standards and guidelines, professionals are encouraged to seek other guidance 
when considered necessary. This could be from IS audit and assurance: 
• Colleagues from within the enterprise 
• Management 
• Governance bodies within the enterprise, e.g., audit committee 
• Professional organizations 
• Other professional guidance (e.g., books, papers, other guidance) 
 

4. Terminology 
Term Definition 

Follow-up activity A process by which internal auditors evaluate the adequacy, effectiveness, and 
timeliness of actions taken by management on reported observations and 
recommendations, including those made by external auditors and others. 

Professional 
judgement 

The application of relevant knowledge and experience in making informed 
decisions about the courses of action that are appropriate in the circumstances 
of the IS audit and assurance engagement. 

 
5. Effective Date 

5.1 Effective Date 
This revised guideline is effective for all IS audit/ assurance engagements beginning on or after 1 
September 2014. 
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Membuat resume salah satu Standar dan Pedoman yang ada pada materi ITAF beserta dalam bentuk persentasi! 
 
1. Standar Audit dan Jaminan IS 

Standar Pelaporan 
1402 Kegiatan Tindak Lanjut 
1402.1 Profesional audit dan jaminan SI harus memantau informasi yang relevan untuk menyimpulkan 

apakah manajemen telah merencanakan / mengambil tindakan yang tepat dan tepat waktu untuk 
menangani temuan dan rekomendasi audit yang dilaporkan. 

 
Aspek Utama 
a. Fungsi audit SI internal harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan 

bahwa tindakan manajemen telah diterapkan secara efektif atau bahwa manajemen senior telah 
menerima risiko tidak mengambil tindakan. 

b. Profesional audit atau asurans IS eksternal dapat mengandalkan fungsi audit SI internal untuk 
menindaklanjuti rekomendasi yang disepakati, tergantung pada ruang lingkup dan ketentuan 
perikatan. 

 
Tanggal Operasional 
Standar ISACA ini berlaku untuk semua penugasan audit dan asurans SI mulai 1 November 2013. 

 
2. Pedoman Audit dan Jaminan IS 

Pedoman Pelaporan 
 2402 Kegiatan Tindak Lanjut 
 Panduan tersebut disajikan pada bagian berikut: 

1. Tujuan pedoman dan keterkaitan dengan standar 
2. Konten pedoman 
3. Keterkaitan dengan standar dan proses COBIT 5 
4. Terminologi 
5. Tanggal berlaku 
 
1. Tujuan Pedoman dan Kaitannya dengan Standar 

1.0 pengantar 
1.1 Tujuan pedoman 
1.2 Keterkaitan dengan standar 
1.3 Penggunaan istilah "fungsi audit" dan "profesional" 

 
1.1 Tujuan 

1.1.1 Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan kepada audit SI dan 
profesional asurans dalam memantau jika manajemen telah mengambil tindakan yang 
tepat dan tepat waktu atas rekomendasi yang dilaporkan dan temuan audit. 



1.1.2 Profesional audit dan asurans SI harus mempertimbangkan pedoman ini ketika 
menentukan bagaimana menerapkan standar, menggunakan pertimbangan profesional 
dalam penerapannya, bersiap untuk membenarkan setiap penyimpangan dan mencari 
panduan tambahan jika dianggap perlu. 
 

1.2 Keterkaitan dengan Standar 
1.2.1 Pelaporan Standar 1401 
1.2.2 Standar 1402 Kegiatan Tindak Lanjut 

 
1.3 Penggunaan Jangka 

1.3.1 Selanjutnya: 
• "Fungsi audit dan asurans SI disebut sebagai fungsi audit" 
• "Profesional audit dan jaminan IS disebut sebagai profesional" 

 
2. Konten Panduan 

2.0 pengantar 
Bagian konten pedoman disusun untuk memberikan informasi tentang audit utama dan topik 
perikatan asurans berikut: 
2.1 Proses tindak lanjut 
2.2 Tindakan yang diusulkan manajemen 
2.3 Dengan asumsi risiko tidak mengambil tindakan korektif 
2.4 Prosedur tindak lanjut 
2.5 Pengaturan waktu dan penjadwalan kegiatan tindak lanjut 
2.6 Sifat dan tingkat kegiatan tindak lanjut 
2.7 Menunda kegiatan tindak lanjut 
2.8 Bentuk tanggapan tindak lanjut 
2.9 Tindak lanjut oleh para profesional tentang rekomendasi audit eksternaldation 
2.10 Pelaporan kegiatan tindak lanjuties 
 

2.1 Proses Tindak Lanjut 
2.1.1 Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh para profesional adalah proses di mana 

mereka menentukan kecukupan, efektivitas, dan ketepatan waktu tindakan yang diambil 
oleh manajemen atas observasi dan rekomendasi yang dilaporkan, termasuk yang 
dilakukan oleh auditor eksternal dan lain-lain. 

2.1.2 Proses tindak lanjut harus ditetapkan untuk membantu memberikan jaminan yang wajar 
bahwa setiap tinjauan yang dilakukan oleh para profesional memberikan manfaat yang 
optimal bagi perusahaan dengan mensyaratkan bahwa hasil yang disepakati yang timbul 
dari tinjauan dilaksanakan sesuai dengan usaha manajemen atau bahwa manajemen 
(eksekutif) mengakui dan mengakui risiko penundaan atau tidak melaksanakan hasil dan / 
atau rekomendasi yang diusulkan. 
 

2.2 Tindakan Yang Diusulkan Manajemen 
2.2.1 Sebagai bagian dari diskusi mereka dengan auditi, profesional harus memperoleh 

persetujuan tentang hasil perikatan audit dan rencana tindakan untuk meningkatkan 
operasi, jika diperlukan. 

2.2.2 Profesional harus mendiskusikan dengan manajemen tindakan yang diusulkan untuk 
menerapkan atau menangani rekomendasi yang dilaporkan dan komentar audit. Tindakan 
yang diusulkan ini harus diberikan kepada para profesional dan harus dicatat sebagai 
tanggapan manajemen dalam laporan akhir dengan tanggal pelaksanaan dan / atau 
tindakan yang berkomitmen. 



2.2.3 Jika profesional dan auditi mencapai kesepakatan tentang tindakan yang diusulkan, 
profesional harus memulai prosedur untuk kegiatan tindak lanjut, seperti yang dijelaskan 
di bagian 2.4. 
 

2.3 Mengasumsikan Risiko Tidak Mengambil Tindakan Korektif 
2.3.1 Manajemen (Eksekutif) dapat memutuskan untuk menerima risiko tidak memperbaiki 

kondisi yang dilaporkan karena biaya, kompleksitas tindakan korektif atau pertimbangan 
lain. Dewan (atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola) harus diinformasikan 
tentang keputusan (eksekutif) manajemen atas semua observasi penugasan signifikan dan 
rekomendasi yang mana manajemen menerima risiko tidak mengoreksi situasi yang 
dilaporkan. 

2.3.2 Jika para profesional yakin bahwa auditi telah menerima tingkat risiko residual yang 
tidak sesuai untuk perusahaan, mereka harus mendiskusikan masalah tersebut dengan 
manajemen audit dan asurans dan manajemen eksekutif SI. Jika para profesional tetap 
tidak setuju dengan keputusan mengenai risiko residual, mereka, bersama dengan 
manajemen eksekutif, harus melaporkan masalah tersebut kepada dewan (atau pihak yang 
bertanggung jawab atas tata kelola) untuk diselesaikan. 

2.3.3 Penerimaan risiko harus didokumentasikan dan secara resmi disetujui oleh manajemen 
eksekutif dan dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 
 

2.4 Prosedur Tindak Lanjut 
2.4.1 Prosedur untuk kegiatan tindak lanjut harus ditetapkan dan harus mencakup: 

• Pencatatan kerangka waktu di mana manajemen harus menanggapi rekomendasi yang 
disepakati 

• Evaluasi tanggapan 
• Verifikasi tanggapan, jika sesuai (lihat bagian 2.6) 
• Pekerjaan tindak lanjut, jika sesuai 
• Prosedur komunikasi yang meningkatkan tanggapan dan / atau tindakan yang luar 

biasa dan tidak memuaskan ke tingkat yang sesuai dari asumsi manajemen atas risiko 
terkait, dalam hal tindakan korektif ditunda atau tidak diusulkan untuk dilaksanakan 

2.4.2 Sistem atau database pelacakan otomatis dapat membantu dalam melakukan kegiatan 
tindak lanjut 

2.4.3 Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan prosedur tindak lanjut yang 
tepat adalah: 
• Pentingnya dan dampak dari temuan dan rekomendasi 
• Setiap perubahan dalam lingkungan IS yang dapat mempengaruhi pentingnya dan 

dampak dari temuan dan rekomendasi 
• Kompleksitas mengoreksi situasi yang dilaporkan 
• Waktu, biaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk memperbaiki situasi yang 

dilaporkan 
• Efeknya jika memperbaiki situasi yang dilaporkan harus gagal 

2.4.4 Tanggung jawab untuk tindakan tindak lanjut, pelaporan, dan eskalasi harus ditetapkan 
dalam piagam audit. 
 

2.5 Pengaturan Waktu dan Penjadwalan Kegiatan Tindak Lanjut 
2.5.1 waktu kegiatan tindak lanjut harus memperhitungkan signifikansi temuan yang 

dilaporkan dan efeknya jika tindakan korektif tidak diambil. Waktu kegiatan tindak lanjut 
dalam hubungannya dengan pelaporan awal merupakan pertimbangan profesional yang 
bergantung pada sejumlah pertimbangan, seperti sifat atau besarnya risiko dan biaya 
terkait bagi perusahaan. 



2.5.2 Karena mereka adalah bagian integral dari proses audit SI, aktivitas tindak lanjut harus 
dijadwalkan, bersama dengan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk melaksanakan 
setiap tinjauan. Kegiatan tindak lanjut khusus dan waktu kegiatan tersebut dapat 
dipengaruhi oleh tingkat kesulitan, risiko dan keterpaparan yang terlibat, hasil tinjauan, 
waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan korektif, dll., Dan dapat ditetapkan 
dengan berkonsultasi dengan pengelolaan. 

2.5.3 Hasil yang disepakati terkait dengan masalah berisiko tinggi harus ditindaklanjuti segera 
setelah tanggal jatuh tempo tindakan dan dapat dipantau secara progresif. 

2.5.4 Penerapan semua tanggapan manajemen dapat ditindaklanjuti secara teratur (misalnya, 
setiap triwulan) untuk penugasan audit yang berbeda secara bersamaan, meskipun tanggal 
pelaksanaan yang ditetapkan oleh manajemen mungkin berbeda. Pendekatan lain adalah 
menindaklanjuti tanggapan manajemen individu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang 
disepakati dengan manajemen. 
 

2.6 Sifat dan Luas Kegiatan Tindak Lanjut 
2.6.1 Auditee biasanya akan diberi kerangka waktu untuk menanggapi dengan rincian tindakan 

yang diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi. 
2.6.2 Tanggapan manajemen yang merinci tindakan yang diambil harus dievaluasi, jika 

mungkin, oleh profesional yang melakukan tinjauan asli. Jika memungkinkan, bukti audit 
atas tindakan yang diambil harus diperoleh. 

2.6.3 Jika manajemen memberikan informasi tentang tindakan yang diambil untuk 
mengimplementasikan rekomendasi dan profesional memiliki keraguan tentang informasi 
yang diberikan atau keefektifan tindakan yang diambil, pengujian yang tepat atau 
prosedur audit lainnya harus dilakukan untuk memastikan posisi atau status sebenarnya 
sebelum menyimpulkan aktivitas tindak lanjut lebih lanjut. . 

2.6.4 Sebagai bagian dari kegiatan tindak lanjut, para profesional harus mengevaluasi apakah 
rekomendasi yang tidak diterapkan masih relevan atau memiliki signifikansi yang lebih 
besar. Profesional dapat memutuskan bahwa penerapan rekomendasi tertentu tidak lagi 
sesuai. Hal ini dapat terjadi ketika sistem aplikasi telah berubah sedemikian rupa 
sehingga secara efektif menghilangkan atau signifikansi dari efek pengamatan 
sebelumnya dan kebutuhan untuk penyelesaiannya. 

2.6.5 Keterlibatan tindak lanjut mungkin harus dijadwalkan untuk memverifikasi implementasi 
tindakan kritis dan / atau penting. 

2.6.6 Pendapat profesional tentang respons atau tindakan manajemen yang tidak memuaskan 
harus dikomunikasikan ke tingkat manajemen yang sesuai. 
 

2.7 Menunda Kegiatan Tindak Lanjut 
2.7.1 Profesional bertanggung jawab untuk menjadwalkan aktivitas tindak lanjut sebagai 

bagian dari pengembangan jadwal kerja penugasan. Penjadwalan tindak lanjut harus 
didasarkan pada risiko dan eksposur yang terlibat, serta tingkat kesulitan dan waktu yang 
dibutuhkan dalam melaksanakan tindakan korektif. 

2.7.2 Mungkin juga ada contoh di mana para profesional menilai bahwa tanggapan lisan atau 
tertulis manajemen menunjukkan bahwa tindakan yang telah diambil sudah cukup ketika 
ditimbang dengan kepentingan relatif dari observasi atau rekomendasi penugasan. Pada 
kesempatan tersebut, aktivitas verifikasi tindak lanjut yang sebenarnya dapat dilakukan 
sebagai bagian dari keterlibatan berikutnya yang berhubungan dengan sistem atau 
masalah yang relevan. 
 

2.8 Bentuk Tanggapan Tindak Lanjut 
2.8.1 cara paling efektif untuk menerima tanggapan tindak lanjut dari manajemen adalah secara 

tertulis, karena ini membantu memperkuat dan memastikan tanggung jawab manajemen 
untuk tindakan tindak lanjut dan kemajuan yang dicapai. Juga, tanggapan tertulis 



memastikan catatan tindakan, tanggung jawab, dan status saat ini yang akurat. Tanggapan 
lisan juga dapat diterima dan dicatat oleh para profesional dan, jika memungkinkan, 
disetujui oleh manajemen. Bukti tindakan atau implementasi rekomendasi juga dapat 
diberikan dengan tanggapan tersebut. 

2.8.2 Para profesional harus meminta dan / atau menerima pembaruan berkala dari manajemen 
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan yang disepakati untuk 
mengevaluasi kemajuan yang telah dibuat oleh manajemen, terutama terkait dengan 
masalah berisiko tinggi dan tindakan korektif dengan waktu tunggu yang lama. 
 

2.9 Tindak lanjut oleh Profesional tentang Rekomendasi 
2.9.1 bergantung pada ruang lingkup dan ketentuan perikatan audit dan sesuai dengan standar 

audit SI yang relevan, profesional eksternal dapat mengandalkan profesional internal 
untuk menindaklanjuti rekomendasi yang mereka sepakati. Tanggung jawab terkait tindak 
lanjut ini dapat ditentukan dalam piagam audit atau surat perikatan. 

 
2.10 Pelaporan Kegiatan Tindak Lanjut 

2.10.1 Laporan tentang status tindakan korektif yang disepakati yang timbul dari laporan 
perikatan audit, termasuk rekomendasi yang disepakati yang tidak diterapkan, harus 
disajikan kepada tingkat manajemen yang tepat dan kepada pihak yang bertanggung 
jawab atas tata kelola (misalnya, komite audit) 

2.10.2 Jika selama perikatan audit berikutnya, profesional menemukan bahwa tindakan korektif 
yang telah dilaporkan oleh manajemen sebagai 'diterapkan' ternyata belum diterapkan, 
mereka harus mengomunikasikan hal ini kepada tingkat manajemen yang tepat dan 
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jika sesuai, profesional harus 
mendapatkan rencana tindakan korektif terkini dan tanggal implementasi yang 
direncanakan. 

2.10.3 Jika semua tindakan korektif yang disepakati telah dilaksanakan, laporan yang merinci 
semua tindakan yang telah dilaksanakan dan / atau diselesaikan dapat diteruskan ke 
manajemen eksekutif dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 

 
3. Keterkaitan dengan Standar dan Proses COBIT 5 

3.0 pengantar 
Bagian ini memberikan gambaran yang relevan: 
3.1 Keterkaitan dengan standar 
3.2 Keterkaitan ke proses COBIT 5 
3.3 Panduan lainnya 
 

3.1 Keterkaitan dengan Standar 
Tabel tersebut memberikan gambaran umum tentang: 
• Standar audit dan jaminan ISACA IS yang paling relevan yang didukung langsung oleh 

pedoman ini 
• Pernyataan standar yang paling relevan dengan pedoman ini 
 
Catatan: Hanya pernyataan standar yang relevan dengan pedoman ini yang dicantumkan. 

Judul Standar Pernyataan Standar yang Relevan 
1401 Pelaporan Profesional audit dan asurans SI harus memberikan laporan untuk 

mengkomunikasikan hasil setelah penyelesaian perikatan termasuk: 
• Identifikasi perusahaan, penerima yang dituju, dan pembatasan 

konten dan sirkulasi 
• Ruang lingkup, tujuan perikatan, periode cakupan dan sifat, saat, 

dan luas pekerjaan yang dilakukan 



• Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi 
• Setiap kualifikasi atau batasan dalam ruang lingkup yang dimiliki 

oleh auditor SI dan profesional asurans sehubungan dengan 
perikatan 

• Tanda tangan, tanggal dan distribusi sesuai dengan ketentuan 
piagam audit atau surat perikatan 

 
Profesional audit dan jaminan IS harus memastikan temuan dalam 
laporan audit didukung oleh bukti yang cukup, andal, dan relevan. 

1402 Kegiatan 
Tindak Lanjut 

 

 
3.2 Keterkaitan ke Proses COBIT 5 

Tabel ini memberikan gambaran umum tentang yang paling relevan: 
• COBIT 5 proses 
• Tujuan proses COBIT 5. 
 
 
 
Aktivitas khusus yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan proses ini terdapat dalam 
COBIT 5: Proses Pengaktifan. 

Proses COBIT 5 Tujuan Proses 
EDM01 Pastikan 
pengaturan dan 
pemeliharaan kerangka 
tata kelola 

Menyediakan pendekatan konsisten yang terintegrasi dan selaras 
dengan pendekatan tata kelola perusahaan. Untuk memastikan 
bahwa keputusan terkait TI dibuat sejalan dengan strategi dan tujuan 
perusahaan, memastikan bahwa proses terkait TI diawasi secara 
efektif dan transparan, kepatuhan dengan persyaratan hukum dan 
peraturan dipastikan, dan persyaratan tata kelola untuk anggota babi 
hutan terpenuhi. 

EDM02 Pastikan 
pengiriman manfaat 

Mengamankan nilai optimal dari inisiatif, layanan, dan aset yang 
mendukung TI; pengiriman solusi dan layanan yang hemat biaya; 
dan gambaran biaya dan kemungkinan keuntungan yang andal dan 
akurat sehingga kebutuhan bisnis didukung secara efektif dan 
efisien. 

EDM03 Pastikan 
pengoptimalan risiko 

Memastikan bahwa risiko perusahaan terkait TI tidak melebihi 
selera risiko dan toleransi risiko, dampak risiko TI terhadap nilai 
perusahaan diidentifikasi dan dikelola, dan potensi kegagalan 
kepatuhan diminimalkan. 

MEA02 Memantau, 
mengevaluasi dan 
menilai sistem 
pengendalian internal 

Mendapatkan transparansi bagi pemangku kepentingan utama 
tentang kecukupan sistem pengendalian internal dan dengan 
demikian memberikan kepercayaan dalam operasi, keyakinan dalam 
pencapaian tujuan perusahaan dan pemahaman yang memadai 
tentang risiko sisa. 

MEA03 Memantau, 
mengevaluasi dan 
menilai kepatuhan 
dengan persyaratan 
eksternal 

Pastikan perusahaan mematuhi semua persyaratan eksternal yang 
berlaku. 

 
3.3 Panduan Lainnya 



Saat menerapkan standar dan pedoman, para profesional didorong untuk mencari pedoman lain 
bila dianggap perlu. Ini bisa dari audit dan jaminan SI: 
• Rekan kerja dari dalam perusahaan 
• Pengelolaan 
• Badan tata kelola dalam perusahaan, misalnya, komite audit 
• Organisasi profesi 
• Panduan profesional lainnya (mis., Buku, makalah, panduan lain) 
 

4. Terminologi 
Istilah Definisi 

Kegiatan tindak 
lanjut 

Suatu proses dimana auditor internal mengevaluasi kecukupan, efektivitas, 
dan ketepatan waktu tindakan yang diambil oleh manajemen atas observasi 
dan rekomendasi yang dilaporkan, termasuk yang dibuat oleh auditor 
eksternal dan lainnya. 

Penilaian 
profesional 

Penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam membuat 
keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat dalam situasi 
perikatan asurans dan audit SI. 

 
5. Tanggal berlaku 

5.1 Tanggal berlaku 
Pedoman yang direvisi ini berlaku untuk semua perikatan audit / asurans SI yang dimulai pada 
atau setelah 1 September 2014. 



1. Yudi Pranata (192420001)
2. Jepri Yandi (192420044)

3. Rian Pratama
4. Hermiza




Standar Pelaporan
 1402 Kegiatan Tindak Lanjut
 1402.1 Profesional audit dan jaminan SI harus memantau informasi yang relevan

untuk menyimpulkan apakah manajemen telah merencanakan / mengambil
tindakan yang tepat dan tepat waktu untuk menangani temuan dan rekomendasi
audit yang dilaporkan.

Aspek Utama
 Fungsi audit SI internal harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan

memastikan bahwa tindakan manajemen telah diterapkan secara efektif atau bahwa
manajemen senior telah menerima risiko tidak mengambil tindakan.

 Profesional audit atau asurans IS eksternal dapat mengandalkan fungsi audit SI 
internal untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disepakati, tergantung pada
ruang lingkup dan ketentuan perikatan.

Tanggal Operasional
 Standar ISACA ini berlaku untuk semua penugasan audit dan asurans SI mulai 1 

November 2013.

Standar Audit dan
Jaminan IS




 Pedoman Pelaporan
 2402 Kegiatan Tindak Lanjut
 Panduan tersebut disajikan pada bagian berikut:
1. Tujuan pedoman dan keterkaitan dengan standar
2. Konten pedoman
3. Keterkaitan dengan standar dan proses COBIT 5
4. Terminologi
5. Tanggal berlaku

Pedoman Audit dan
Jaminan IS




Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan
kepada audit SI dan profesional asurans dalam memantau jika
manajemen telah mengambil tindakan yang tepat dan tepat
waktu atas rekomendasi yang dilaporkan dan temuan audit.
Profesional audit dan asurans SI harus mempertimbangkan
pedoman ini ketika menentukan bagaimana menerapkan
standar, menggunakan pertimbangan profesional dalam
penerapannya, bersiap untuk membenarkan setiap
penyimpangan dan mencari panduan tambahan jika dianggap
perlu

1. Tujuan Pedoman dan
Kaitannya dengan Standar




 Bagian konten pedoman disusun untuk memberikan informasi

tentang audit utama dan topik perikatan asurans berikut:
 2.1 Proses tindak lanjut
 2.2 Tindakan yang diusulkan manajemen
 2.3 Dengan asumsi risiko tidak mengambil tindakan korektif
 2.4 Prosedur tindak lanjut
 2.5 Pengaturan waktu dan penjadwalan kegiatan tindak lanjut
 2.6 Sifat dan tingkat kegiatan tindak lanjut
 2.7 Menunda kegiatan tindak lanjut
 2.8 Bentuk tanggapan tindak lanjut
 2.9 Tindak lanjut oleh para profesional tentang rekomendasi

audit eksternaldation
 2.10 Pelaporan kegiatan tindak lanjuties

2. Konten Panduan




1. Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh para profesional

adalah proses di mana mereka menentukan kecukupan,
efektivitas, dan ketepatan waktu tindakan yang diambil oleh
manajemen atas observasi dan rekomendasi yang dilaporkan,
termasuk yang dilakukan oleh auditor eksternal dan lain-lain.

2. Proses tindak lanjut harus ditetapkan untuk membantu
memberikan jaminan yang wajar bahwa setiap tinjauan yang
dilakukan oleh para profesional memberikan manfaat yang
optimal bagi perusahaan dengan mensyaratkan bahwa hasil
yang disepakati yang timbul dari tinjauan dilaksanakan sesuai
dengan usaha manajemen atau bahwa manajemen (eksekutif)
mengakui dan mengakui risiko penundaan atau tidak
melaksanakan hasil dan / atau rekomendasi yang diusulkan.

2.1 Proses Tindak Lanjut




1. Sebagai bagian dari diskusi mereka dengan auditi, profesional

harus memperoleh persetujuan tentang hasil perikatan audit dan
rencana tindakan untuk meningkatkan operasi, jika diperlukan.

2. Profesional harus mendiskusikan dengan manajemen tindakan
yang diusulkan untuk menerapkan atau menangani rekomendasi
yang dilaporkan dan komentar audit. Tindakan yang diusulkan
ini harus diberikan kepada para profesional dan harus dicatat
sebagai tanggapan manajemen dalam laporan akhir dengan
tanggal pelaksanaan dan / atau tindakan yang berkomitmen.

3. Jika profesional dan auditi mencapai kesepakatan tentang
tindakan yang diusulkan, profesional harus memulai prosedur
untuk kegiatan tindak lanjut, seperti yang dijelaskan di bagian 2.4.

2.2 Tindakan Yang 
Diusulkan Manajemen




 Manajemen (Eksekutif) dapat memutuskan untuk menerima risiko tidak

memperbaiki kondisi yang dilaporkan karena biaya, kompleksitas tindakan
korektif atau pertimbangan lain. Dewan (atau pihak yang bertanggung jawab
atas tata kelola) harus diinformasikan tentang keputusan (eksekutif)
manajemen atas semua observasi penugasan signifikan dan rekomendasi yang
mana manajemen menerima risiko tidak mengoreksi situasi yang dilaporkan.

 Jika para profesional yakin bahwa auditi telah menerima tingkat risiko
residual yang tidak sesuai untuk perusahaan, mereka harus mendiskusikan
masalah tersebut dengan manajemen audit dan asurans dan manajemen
eksekutif SI. Jika para profesional tetap tidak setuju dengan keputusan
mengenai risiko residual, mereka, bersama dengan manajemen eksekutif,
harus melaporkan masalah tersebut kepada dewan (atau pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola) untuk diselesaikan.

 Penerimaan risiko harus didokumentasikan dan secara resmi disetujui oleh
manajemen eksekutif dan dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung
jawab atas tata kelola

2.3 Mengasumsikan Risiko Tidak Mengambil
Tindakan Korektif




2.4.1 Prosedur untuk kegiatan tindak lanjut harus ditetapkan
dan harus mencakup:

1. Pencatatan kerangka waktu di mana manajemen harus
menanggapi rekomendasi yang disepakati

2. Evaluasi tanggapan
3. Verifikasi tanggapan, jika sesuai (lihat bagian 2.6)
4. Pekerjaan tindak lanjut, jika sesuai
5. Prosedur komunikasi yang meningkatkan tanggapan dan

/ atau tindakan yang luar biasa dan tidak memuaskan ke
tingkat yang sesuai dari asumsi manajemen atas risiko
terkait, dalam hal tindakan korektif ditunda atau tidak
diusulkan untuk dilaksanakan

2.4 Prosedur Tindak Lanjut




2.4.2 Sistem atau database pelacakan otomatis dapat membantu dalam

melakukan kegiatan tindak lanjut
2.4.3 Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan prosedur

tindak lanjut yang tepat adalah:
1. Pentingnya dan dampak dari temuan dan rekomendasi
2. Setiap perubahan dalam lingkungan IS yang dapat

mempengaruhi pentingnya dan dampak dari temuan dan
rekomendasi

3. Kompleksitas mengoreksi situasi yang dilaporkan
4. Waktu, biaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk memperbaiki

situasi yang dilaporkan
5. Efeknya jika memperbaiki situasi yang dilaporkan harus gagal

2.4.5 Tanggung jawab untuk tindakan tindak lanjut, pelaporan, dan eskalasi
harus ditetapkan dalam piagam audit.

2.4 Prosedur Tindak Lanjut




 waktu kegiatan tindak lanjut harus memperhitungkan signifikansi

temuan yang dilaporkan dan efeknya jika tindakan korektif tidak
diambil. Waktu kegiatan tindak lanjut dalam hubungannya dengan
pelaporan awal merupakan pertimbangan profesional yang
bergantung pada sejumlah pertimbangan, seperti sifat atau besarnya
risiko dan biaya terkait bagi perusahaan.

 Karena mereka adalah bagian integral dari proses audit SI, aktivitas
tindak lanjut harus dijadwalkan, bersama dengan langkah-langkah
lain yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tinjauan. Kegiatan
tindak lanjut khusus dan waktu kegiatan tersebut dapat dipengaruhi
oleh tingkat kesulitan, risiko dan keterpaparan yang terlibat, hasil
tinjauan, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan
korektif, dll., Dan dapat ditetapkan dengan berkonsultasi dengan
pengelolaan.

2.5 Pengaturan Waktu dan Penjadwalan
Kegiatan Tindak Lanjut




 Hasil yang disepakati terkait dengan masalah berisiko tinggi

harus ditindaklanjuti segera setelah tanggal jatuh tempo
tindakan dan dapat dipantau secara progresif.

 Penerapan semua tanggapan manajemen dapat ditindaklanjuti
secara teratur (misalnya, setiap triwulan) untuk penugasan
audit yang berbeda secara bersamaan, meskipun tanggal
pelaksanaan yang ditetapkan oleh manajemen mungkin
berbeda. Pendekatan lain adalah menindaklanjuti tanggapan
manajemen individu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang
disepakati dengan manajemen.

2.5 Pengaturan Waktu dan Penjadwalan
Kegiatan Tindak Lanjut




 Auditee biasanya akan diberi kerangka waktu untuk menanggapi

dengan rincian tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan
rekomendasi.

 Tanggapan manajemen yang merinci tindakan yang diambil harus
dievaluasi, jika mungkin, oleh profesional yang melakukan tinjauan
asli. Jika memungkinkan, bukti audit atas tindakan yang diambil
harus diperoleh.

 Jika manajemen memberikan informasi tentang tindakan yang
diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi dan profesional
memiliki keraguan tentang informasi yang diberikan atau keefektifan
tindakan yang diambil, pengujian yang tepat atau prosedur audit
lainnya harus dilakukan untuk memastikan posisi atau status
sebenarnya sebelum menyimpulkan aktivitas tindak lanjut lebih
lanjut. .

2.6 Sifat dan Luas Kegiatan Tindak
Lanjut




 Sebagai bagian dari kegiatan tindak lanjut, para profesional harus

mengevaluasi apakah rekomendasi yang tidak diterapkan masih
relevan atau memiliki signifikansi yang lebih besar. Profesional dapat
memutuskan bahwa penerapan rekomendasi tertentu tidak lagi
sesuai. Hal ini dapat terjadi ketika sistem aplikasi telah berubah
sedemikian rupa sehingga secara efektif menghilangkan atau
signifikansi dari efek pengamatan sebelumnya dan kebutuhan untuk
penyelesaiannya.

 Keterlibatan tindak lanjut mungkin harus dijadwalkan untuk
memverifikasi implementasi tindakan kritis dan / atau penting.

 Pendapat profesional tentang respons atau tindakan manajemen yang
tidak memuaskan harus dikomunikasikan ke tingkat manajemen
yang sesuai.

2.6 Sifat dan Luas Kegiatan Tindak
Lanjut




 Profesional bertanggung jawab untuk menjadwalkan aktivitas

tindak lanjut sebagai bagian dari pengembangan jadwal kerja
penugasan. Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan pada
risiko dan eksposur yang terlibat, serta tingkat kesulitan dan
waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan tindakan
korektif.

 Mungkin juga ada contoh di mana para profesional menilai
bahwa tanggapan lisan atau tertulis manajemen menunjukkan
bahwa tindakan yang telah diambil sudah cukup ketika
ditimbang dengan kepentingan relatif dari observasi atau
rekomendasi penugasan. Pada kesempatan tersebut, aktivitas
verifikasi tindak lanjut yang sebenarnya dapat dilakukan
sebagai bagian dari keterlibatan berikutnya yang berhubungan
dengan sistem atau masalah yang relevan.

2.7 Menunda Kegiatan
Tindak Lanjut




 cara paling efektif untuk menerima tanggapan tindak lanjut dari

manajemen adalah secara tertulis, karena ini membantu memperkuat
dan memastikan tanggung jawab manajemen untuk tindakan tindak
lanjut dan kemajuan yang dicapai. Juga, tanggapan tertulis
memastikan catatan tindakan, tanggung jawab, dan status saat ini
yang akurat. Tanggapan lisan juga dapat diterima dan dicatat oleh
para profesional dan, jika memungkinkan, disetujui oleh manajemen.
Bukti tindakan atau implementasi rekomendasi juga dapat diberikan
dengan tanggapan tersebut.

 Para profesional harus meminta dan / atau menerima pembaruan
berkala dari manajemen yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan tindakan yang disepakati untuk mengevaluasi
kemajuan yang telah dibuat oleh manajemen, terutama terkait
dengan masalah berisiko tinggi dan tindakan korektif dengan waktu
tunggu yang lama.

2.8 Bentuk Tanggapan Tindak Lanjut




bergantung pada ruang lingkup dan

ketentuan perikatan audit dan sesuai dengan
standar audit SI yang relevan, profesional
eksternal dapat mengandalkan profesional
internal untuk menindaklanjuti rekomendasi
yang mereka sepakati. Tanggung jawab
terkait tindak lanjut ini dapat ditentukan
dalam piagam audit atau surat perikatan.

2.9 Tindak lanjut oleh Profesional
tentang Rekomendasi




1. Laporan tentang status tindakan korektif yang disepakati yang timbul dari

laporan perikatan audit, termasuk rekomendasi yang disepakati yang tidak
diterapkan, harus disajikan kepada tingkat manajemen yang tepat dan kepada
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (misalnya, komite audit)

2. Jika selama perikatan audit berikutnya, profesional menemukan bahwa
tindakan korektif yang telah dilaporkan oleh manajemen sebagai 'diterapkan'
ternyata belum diterapkan, mereka harus mengomunikasikan hal ini kepada
tingkat manajemen yang tepat dan pihak yang bertanggung jawab atas tata
kelola. Jika sesuai, profesional harus mendapatkan rencana tindakan korektif
terkini dan tanggal implementasi yang direncanakan.

3. Jika semua tindakan korektif yang disepakati telah dilaksanakan, laporan yang
merinci semua tindakan yang telah dilaksanakan dan / atau diselesaikan
dapat diteruskan ke manajemen eksekutif dan pihak yang bertanggung jawab
atas tata kelola.

2.10 Pelaporan Kegiatan
Tindak Lanjut





3. Keterkaitan dengan Standar
dan Proses COBIT 5

Bagian ini memberikan gambaran yang relevan:
3.1   Keterkaitan dengan standar
3.2 Keterkaitan ke proses COBIT 5
3.3 Panduan lainnya




Judul Standar Pernyataan Standar yang Relevan

1401 Pelaporan Profesional audit dan asurans SI harus memberikan laporan untuk mengkomunikasikan hasil
setelah penyelesaian perikatan termasuk:
• Identifikasi perusahaan, penerima yang dituju, dan pembatasan konten dan sirkulasi
• Ruang lingkup, tujuan perikatan, periode cakupan dan sifat, saat, dan luas pekerjaan yang

dilakukan
• Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi
• Setiap kualifikasi atau batasan dalam ruang lingkup yang dimiliki oleh auditor SI dan

profesional asurans sehubungan dengan perikatan
• Tanda tangan, tanggal dan distribusi sesuai dengan ketentuan piagam audit atau surat

perikatan

Profesional audit dan jaminan IS harus memastikan temuan dalam laporan audit didukung oleh
bukti yang cukup, andal, dan relevan.

1402 Kegiatan Tindak 
Lanjut

3.1 Keterkaitan dengan Standar




Proses COBIT 5 Tujuan Proses

EDM01 Pastikan pengaturan
dan pemeliharaan kerangka
tata kelola

Menyediakan pendekatan konsisten yang terintegrasi dan selaras dengan pendekatan tata 
kelola perusahaan. Untuk memastikan bahwa keputusan terkait TI dibuat sejalan dengan 
strategi dan tujuan perusahaan, memastikan bahwa proses terkait TI diawasi secara efektif 
dan transparan, kepatuhan dengan persyaratan hukum dan peraturan dipastikan, dan 
persyaratan tata kelola untuk anggota babi hutan terpenuhi.

EDM02 Pastikan pengiriman 
manfaat

Mengamankan nilai optimal dari inisiatif, layanan, dan aset yang mendukung TI; 
pengiriman solusi dan layanan yang hemat biaya; dan gambaran biaya dan kemungkinan
keuntungan yang andal dan akurat sehingga kebutuhan bisnis didukung secara efektif dan
efisien.

EDM03 Pastikan 
pengoptimalan risiko

Memastikan bahwa risiko perusahaan terkait TI tidak melebihi selera risiko dan toleransi 
risiko, dampak risiko TI terhadap nilai perusahaan diidentifikasi dan dikelola, dan potensi 
kegagalan kepatuhan diminimalkan.

MEA02 Memantau, 
mengevaluasi dan menilai 
sistem pengendalian internal

Mendapatkan transparansi bagi pemangku kepentingan utama tentang kecukupan sistem 
pengendalian internal dan dengan demikian memberikan kepercayaan dalam operasi, 
keyakinan dalam pencapaian tujuan perusahaan dan pemahaman yang memadai tentang 
risiko sisa.

MEA03 Memantau, 
mengevaluasi dan menilai 
kepatuhan dengan persyaratan 
eksternal

Pastikan perusahaan mematuhi semua persyaratan eksternal yang berlaku.

3.2 Keterkaitan ke Proses COBIT 5




Istilah Definisi

Kegiatan
tindak
lanjut

Suatu proses dimana auditor internal mengevaluasi kecukupan,
efektivitas, dan ketepatan waktu tindakan yang diambil oleh
manajemen atas observasi dan rekomendasi yang dilaporkan,
termasuk yang dibuat oleh auditor eksternal dan lainnya.

Penilaian
profesional

Penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam
membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang
tepat dalam situasi perikatan asurans dan audit SI.

4. Terminologi




 Pedoman yang direvisi ini berlaku untuk semua

perikatan audit / asurans SI yang dimulai pada atau
setelah 1 September 2014.

5. Tanggal berlaku
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1003 Standar Kemadirian Profesional

• Profesional dalam bidang audit dan jaminan Sistem Informasi
harus independen dan obyektif baik dari sikap dan penilaian
dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan audit dan
jaminan.



 
 

 
 

 

1003 Standar Kemadirian Profesional

• Profesional dalam bidang audit dan jaminan SI harus memiliki
kriteria :
1. melaksanakan audit dan jaminan SI secara bertahap dan
menyeluruh sampai dengan kesimpulan
2. senantiasa independen
3. menyampaikan seluruh fakta kelemahan yang ditemukan kepada
pihak internal yang terkait dan merahasiakannya dari pihak luar
4. meninjau independensi secara reguler baik dengan manajeman
perusahaan atau dengan komite audit
5. menghindari peran non audit di manajemen perusahaan untuk
menjaga independensi penilaian / audit



 
 

 
 

 

1003 Standar Kemadirian Profesional

• Persyaratan :
1. Bebas dari intervensi manajemen perusahaan
2. independen / tidak ada kecenderungan ke manajemen
perusahaan yang dapat mempengaruhi audit
3. independen dalam sikap
4. independen dalam menarik kesimpulan audit
5. bersifat obyektif



 
 

 
 

 

1003 Standar Kemadirian Profesional

• Berkaitan dengan panduan 2003 Kemandirian Profesional
• Berlaku efektif mulai 1 November 2013



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Tujuan

menyediakan framework yang memungkinkan para profesional auditor 
untuk :
1. mengatasi gangguan pada independensi penilaian
2. mempertimbangkan alternatif pendekatan dalam proses audit ketika
independensi penilaian terganggu
3. mengurangi/menghilangkan dampak independensi audit dalam
menjalankan peran non audit, fungsi dan layanan
4. menentukan persyaratan tambahan jika melihat adanya kemungkinan
gangguan independensi penilaian
5. menjadikan panduan ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan
secara profesional dan mencari panduan tambahan sebagai penguatan
keputusan tersebut.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Panduan ini terkait dengan :
1. Standar 1002 Kemandirian Organisasi
2. Standar 1003 Kemandirian Profesional
3. Standar 1005 Kepedulian Profesional



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Kerangka Konseptual
Profesional auditor harus mengidentifikasi segala

kemungkinan gangguan yang mungkin akan dihadapi lengkap
dengan panduan untuk menyelesaikan gangguan yang akan
mengganggu independensi dan obyektivitas penilaian dalam
audit. Dalam menjalankan panduan tersebut juga diperlukan
konsultasi baik dengan rekan kerja, manajemen, pihak yang
bertanggung jawab dengan tata kelola perusahaan.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Ancaman dan Pengamanan
Ancaman dalam independensi penilaian, antara lain :
1. Kepentingan Pribadi
2. Penilaian Pribadi
3. Posisi Auditee
4. Kedekatan dengan Auditee
5. Intimidasi
6. Penilaian yang tidak obyektif
7. Auditor termasuk dalam jajaran manajemen perusahaan



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Mengelolah Ancaman
1. Untuk merdeka menggunakan kerangka konseptual ketika

fakta dan keadaan di mana para profesional melakukan
pekerjaan mereka

2. Dapat menciptakan ancaman baru atau meningkatkan
signifikansi ancaman yang ada terhadap kemerdekaan

3. Baik secara individu maupun secara agregat karena ancaman
dapat memiliki efek kumulatif pada kemandirian profesional

4. Baik secara kualitatif dan kuantitatif saat menentukan
signifikansi suatu ancaman



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Mengelolah Ancaman (Lanjutan)
1. Tentukan apakah pengamanan yang sesuai tersedia dan 

dapat diterapkan untuk menghilangkan ancaman atau 
menguranginya ke tingkat yang dapat diterima

2. Gunakan pertimbangan profesional dalam membuat 
keputusan itu, dan harus mempertimbangkan apakah 
kemandirian pikiran dan kemandirian dalam penampilan 
dipertahankan

3. Carilah panduan dari pihak yang tepat



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Non-audit Layanan atau Peran

Di banyak perusahaan, manajemen, staf IS, dan audit internal 
diharapkan agar para profesional dapat terlibat dalam memberikan
layanan atau peran non-audit seperti:
1. Mendefinisikan strategi SI 
2. Mengevaluasi, memilih dan menerapkan teknologi
3. Mengevaluasi, Merancang, mengembangkan, dan

mengimplementasikan
4. Menetapkan praktik, kebijakan, dan prosedur yang baik
5. Menerapkan keamanan TI dan kendali TI
6. Mengelola proyek TI.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Non-audit Layanan atau Peran Itu Tidak Merusak
Kemerdekaan

Kegiatan yang bersifat rutin dan administratif atau
melibatkan hal-hal yang tidak penting umumnya dianggap
bukan merupakan tanggung jawab manajemen sehingga tidak
akan mengganggu independensi. Lebih lanjut, memberikan
nasihat dan rekomendasi untuk membantu manajemen dalam
melaksanakan tanggung jawabnya tidak dianggap sebagai
tanggung jawab manajemen.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Fungsi-fungsi sehubungan dengan layanan atau peran non-
audit :

1. Mengemban semua tanggung jawab manajemen
2. Mengawasi layanan dengan menunjuk seseorang atau lebih
3. Mengevaluasi kecukupan dan hasil layanan yang dilakukan
4. Menerima tanggung jawab atas hasil layanan



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Layanan atau Peran Non-Audit yang Merusak Independensi

Contoh kegiatan yang umumnya dianggap sebagai tanggung jawab
manajemen meliputi:
1. Menetapkan kebijakan dan arahan strategis
2. Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan
3. Otorisasi transaksi
4. Memutuskan rekomendasi mana dari fungsi audit, fungsi audit internal, 

organisasi, KAP atau pihak ketiga lainnya yang akan diterapkan
5. Mengambil tanggung jawab untuk merancang, menerapkan atau

memelihara pengendalian internal
6. Menerima tanggung jawab atas pengelolaan proyek



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional
• Relevansi Independensi Saat Memberikan Layanan atau Peran Non-Audit

Faktor-faktor berikut juga dapat mempengaruhi keputusan:
1. Para profesional tidak boleh ditempatkan dalam situasi untuk

mengaudit pekerjaan mereka sendiri atau memberikan layanan
2. Apakah tersedia sumber daya untuk menjalankan fungsi non-audit dan

audit independen dan asurans secara terpisah
3. Manajemen SI dan pihak yang bertanggung jawab atas persepsi tata

kelola tentang nilai atau pentingnya jasa
4. Tingkat risiko fungsi audit terkait dengan peran atau jasa non-audit
5. Pengaruh keputusan terhadap persyaratan auditor atau regulator 

eksternal, jika ada
6. Ketentuan piagam audit SI



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Diterimanya Layanan atau Peran Non-audit
Information Sistem (IS) harus menetapkan apakah 

profesional diizinkan untuk terlibat dalam melaksanakan audit 
atau peran non-audit dan sifat, waktu, dan luas layanan atau 
peran yang luas tersebut, untuk memastikan bahwa 
independensi tidak terganggu sehubungan dengan sistem yang di 
audit.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Pelaporan
Pertimbangan audit dalam pelaporan :

1. Nama dan senioritas profesional yang terlibat dalam audit SI 
2. Analisis dan deskripsi ancaman terhadap independensi
3. Pengamanan diterapkan untuk menghilangkan atau 

memitigasi berbagai ancaman terhadap independensi dan 
objektivitas

4. Fakta bahwa potensi penurunan independensi telah 
diungkapkan kepada pihak yang bertanggung jawab



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Kaitan dengan Standar dan Proses COBIT 5
Profesional audit dan asurans SI harus independen dan

objektif baik dalam sikap maupun penampilan dalam semua hal
yang terkait dengan perikatan audit dan asurans.

Proses : mengevaluasi dan menilai kepatuhan dengan
persyaratan eksternal.

Tujuan : Pastikan perusahaan mematuhi semua persyaratan
eksternal yang berlaku.



 
 

 
 

 

2003 Panduan Kemadirian Profesional

• Bimbingan lainnya
• Saat menerapkan standar dan pedoman, para profesional didorong

untuk mencari pedoman lain bila dianggap perlu. 
• Audit dan jaminan SI: 
1. Kolega di dalam dan / atau di luar perusahaan, misalnya, 

melalui asosiasi profesional atau grup media sosial
profesional

2. Manajemen
3. Badan tata kelola dalam perusahaan, misalnya, komite

audit.



IS Audit and Assurance
General Standards
1002 Organisational Independence

K e l o m p o k 1 :
1 . A .  F i r d a u s ( 1 9 2 4 2 0 0 4 3 )
2 . I s t i q o m a h F e b r i a n t y ( 1 9 2 4 2 0 0 4 2 )
3 . D e d e T r i s e p t i a w a n ( 1 9 2 4 2 0 0 0 2 )
4 . H e n d r i D o n a n ( 1 9 2 4 2 0 0 3 9 )



FRITAF (Information Technology Assurance 
Framework)

I TA F s e n d i r i a d a l a h S e b u a h F r a m e w o r k  P r a k t e k P r o f e s i o n a l A u d i t  /  j a m i n a n S I  y a n g  t e l a h
p a d a 3 r d  E d i t i o n .  I TA F m e r u p a k a n p r o d u k d a r i I n f o r m a t i o n  S y s t e m  A u d i t  a n d  C o n t r o l  
A s s o c i a t i o n  ( I S A C A )  y a n g  m e n y e d i a k a n s e b u a h k e r a n g k a t u n g g a l y a n g  b e r i s i s t a n d a r ,  p e d o m a n
( G u i d e l i n e s )  d a n  t e k n i k d a l a m m e l a k s a n a k a n a u d i t  d a n  a s s u r a n c e  t e r m a s u k d i  d a l a m n y a
p e r e n c a n a a n ,  l i n g k u p a u d i t ,  p e l a k s a n a a n d a n  p e l a p o r a n a u d i t  d a n  j a s a a s s u r a n c e  T I .

TUJUAN ITAF
Bertujuan sebagai sumber daya pendidikan
untuk para profesional yang bekerja pada
bidang audit/ jaminan SI.

KENAPA ITAF?
• Menetapkan standar audit dan jaminan 

peran dan tanggung jawab profesional SI; 
pengetahuan dan keterampilan; dan 
ketekunan, perilaku

• Mendefinisikan istilah dan konsep spesifik 
untuk jaminan SI

• Memberikan bimbingan dan alat-alat dan 
teknik pada perencanaan, desain, 
pelaksanaan dan pelaporan SI audit dan 
jaminan tugasAdd a footer 2



FR3 KERANGKA ITAF

• Standar dikelompokkan menjadi standar umum, standar kinerja
dan standar pelaporan. Standar digambarkan di gambar 1 dengan
warna putih, artinya standar tersebut harus dilaksanakan
(mandatory), bila ada penyimpangan atas standar harus
diungkapkan penyebab dan konsekuensinya terhadap pelaksanaan
audit.

• Pedoman dikelompokkan menjadi empat bagian dan digambarkan
dengan warna abu-abu. Ini berarti pedoman tersebut tidak
bersifat mandatory atau tidak bersifat keharusan, namun sangat
direkomendasikan penggunaannya. Auditor harus mampu
membuktikan adanya penyimpangan TI dengan metode
pengumpulan bukti menurut pedoman ini.

• Alat dan Teknik Audit, menyediakan infromasi spesifik mengenai
metode, alat dan template dan juga menyediakan petunjuk
penerapan dalam aktivitas audit. Khusus untuk alat dan teknik
audit SI ini, bentuk dari kerangka ITAF berasal dari dokumen lain
publikasi ISACA baik berupa buku, jurnal, petunjuk teknis dan
sebagainya.

Add a footer 3

I TA F t e r b a g i m e n j a d i t i g a b a g i a n s e p e r t i t e r l i h a t d a l a m g a m b a r d i b a w a h i n i :



FR
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1002. Integritas: Independensi, Objektivitas
dan Menjaga Kerahasiaan

Auditor teknologi dituntut untuk memiliki sikap kerja yang menunjukanintegritas yang dilandasi oleh
sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan
dasar bagi pengambilankeputusan yang handal, bekerja secara terpercaya dan bersungguh-sungguh
dalam memenuhi tanggung jawab. Integritas auditor teknologi diwujudkan melalui sikap independen,
objektif dan menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan audit teknologi.
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1. Independensi Auditor Teknologi

Aktivitas audit teknologi yang independen adalah terbebas dari kondisi yang mengancam kemampuan timaudit
teknologi untuk melaksanakan tanggung jawab audit teknologinya secara tidak memihak.

• Independensi harus dicapai dan dipertahankan oleh auditor teknologi dalam seluruh rangkaian aktivitas audit
teknologi, mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai tahap pelaporan.

• Independensi ini ditinjau menurut citra atau gambaran auditor teknologi dari pandangan publik atau masyarakat
umum.
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2. Objektivitas

Auditor teknologi harus memiliki objektivitas sebagai sikap mental yang dapat memastikan terlaksananya audit
teknologi dengan hasil yang terpercaya dan tidak terjadi kompromi terhadap hasil akhir.

Untuk menjaga objektivitas, auditor teknologi tidak mewakili penilaiannya untuk pihak lain.

Penilaian seimbang yang dimaksud adalah penilaian yang sesuai data dan fakta dengan memperhatikan berbagai
sudut pandang.
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3. Gangguan terhadap Independensi
dan Objektivitas

Gangguan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu (auditor teknologi) dapat mencakup tetapi
tidak terbatas pada:

• Konflik kepentingan personal

• Pembatasan ruang lingkup

• Pembatasan akses terhadap data dan informasi, personil dan properti.

• Keterbatasan sumber daya termasuk keterbatasan dana.
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4. Kerahasiaan

Auditor teknologi harus menghargai nilai dan kepemilikan data maupun informasi yang diterimanya serta tidak
mengungkapkan data dan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari auditee.
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2002. Integritas: Independensi,Objektivitas
dan Menjaga Kerahasiaan

Keterkaitan dengan Standar

1. Standar 1002 menyatakan “Pelaksanaan audit teknologi harus
bersifat independen, dan auditor teknologi harus objektif
dalam melaksanakan audit teknologi”.

2. Standar 1002.1 menyatakan “Independensi harus dicapai dan
dipertahankan oleh auditor teknologi dalam seluruh rangkaian
aktivitas audit teknologi, mulai tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan, sampai tahap pelaporan”.

3. Standar 1002.2 menyatakan “Independensi ini ditinjau
menurut citra atau gambaran auditor teknologi dari pandangan
publik atau masyarakat umum”.

4. Standar 1002.3 menyatakan “Gangguan terhadap independensi
dan objektivitas yang terjadi, baik secara implisit maupun
eksplisit, harus dilaporkan kepada pimpinan institusi pelaksana
audit maupun pimpinan institusi pemberi tugas audit
teknologi”.

Kebutuhan untuk Pedoman

1. Tujuan pedoman ini memberikan panduan
bagi auditor teknologi dalam pelaksanaan
audit teknologi di lapangan untuk senantiasa
melaksanakan asas independensi dan
objektivitas.

2. Tujuan pedoman ini memberikan panduan
bagi auditor teknologi untuk menerapkan
Standar Audit Teknologi. Auditor teknologi
dapat mempertimbangkannya dalam
menentukan bagaimana mencapai
implementasi standar diatas, menggunakan
keputusan profesional dalam penerapannya
dan mempersiapkan justifikasi terkait
penerapannya di lapangan.
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Integritas

Auditor teknologi dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan
bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang
handal, bekerja secara terpercaya dan bersungguh-sungguh dalam memenuhi tanggung jawab.
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Independensi

Aktivitas audit teknologi yang independen adalah terbebas dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit
teknologi atau kemampuan ketua tim audit teknologi (lead auditor) untuk melaksanakan tanggung jawab audit
teknologinya secara tidak memihak.

Auditor teknologi harus memiliki objektivitas sebagai sikap mental yang tepat sehingga memungkinkan terlaksananya
audit teknologi dengan hasil yang terpercaya dan tidak terjadi kompromi terhadap hasil akhir.

Objektivitas menghendaki auditor teknologi agar tidak mendelegasikan penilaiannya kepada pihak lain.

Gangguan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu (auditor teknologi) dapat mencakup tetapi
tidak terbatas pada Konflik kepentingan personal, Pembatasan ruang lingkup, Pembatasan akses terhadap data dan
informasi, personil dan property, Keterbatasan sumber daya termasuk keterbatasan dana.
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Objektivitas

Auditor teknologi harus menjaga objektivitas dalam pengumpulan dan analisis data serta penyusunan laporan
dengan menggunakan data dan informasi yang valid, membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang
relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain dalam membuat kesimpulan atau
memberikan pendapat.
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Kerahasiaan

1. Memelihara kerahasiaan data dan informasi yang diterimanyaselama pelaksanaan audit teknologi;

2. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga data sertainformasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit
teknologi;

3. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungikerahasiaan hasil-hasil audit teknologi, data dan
informasi yang dikumpulkan, serta kerahasiaan identitas pihak-pihakyang diwawancarai;

4. Tidak menggunakan informasi audit teknologi dengan tujuanuntuk kepentingan pribadi atau tujuan lainnya
yangbertentangan dengan aturan profesi dan atau aturanperundang-undangan yang berlaku;
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The guideline is presented in the following sections

04

This revised guideline is effective 
for all IS audit/assurance 
engagements beginning on or 
after 1 September 2014. 

05

This section clarifies the
:1.1 Purpose of the guideline
1.2 Linkage to standards
1.3 Term usage of ‘audit function’ and 
‘professionals’

01

The guideline content section is structured to 
provide information on the following key audit and 
assurance engagement topics:
2.1 Performing the work
2.2 Roles and responsibilities, knowledge and 
skills
2.3 Supervision
2.4 Evidence
2.5 Documenting
2.6 Findings and conclusions

02

This section provides an overview 
of relevant:

3.1 Linkage to standards
3.2 Linkage to COBIT 5 
processes
3.3 Other guidance

03Guideline purpose and 
linkage to standards

Guideline content

Linkage to standards 
and COBIT 5 processes

Terminology

Effective date

Control environment
Design effectiveness
Operating effectiveness



Guideline purpose and linkage to standards
1.1 Purpose
1.1.1 This guideline provides guidance to IS audit and assurance professionals in performing the
audit engagement and supervising IS audit team members. It covers:• Performing an audit
engagement• Roles and responsibilities, required knowledge, and skills for performing audit
engagements• Key aspects of supervision• Gathering evidence• Documenting work performed•
Formulating findings and conclusions
1.1.2IS audit and assurance professionals should consider this guideline when determining how to
implement the standard, use professional judgement in its application, be prepared to justify any
departure and seek additional guidance if considered necessary.

1.2 Linkage to Standards
1.2.1Standard 1005 Due Professional Care
1.2.2Standard 1006 Proficiency
1.2.3Standard 1201 Engagement Planning
1.2.4Standard 1203 Performance and Supervision
1.2.5 Standard 1205 Evidence
1.2.6Standard 1401 Reporting

1.3 Term Usage
1.3.1 Hereafter:• ‘IS audit and assurance function’ is referred to as ‘audit function’•
‘IS audit and assurance professionals’ are referred to as ‘professionals’

GOSTUDIO



2.Guideline Content
The guideline content section is 
structured to provide information on the 
following key audit and assurance 
engagement topics:

2.1 Performing the work
2.2 Roles and responsibilities, 
knowledge and skills
2.3 Supervision
2.4 Evidence
2.5 Documenting
2.6 Findings and conclusions



3. Linkage to standards and COBIT 5 processes

Linkage to standards Other guidanceLinkage to COBIT 5 
processes

3.1 3.33.2

This section provides an overview of relevant:



3. Linkage to standards

1 32
When implementing standards and guidelines,
professionals are encouraged to seek other
guidance, when considered necessary. This
could be from IS audit and assurance:

• Colleagues from within the organisation
and/or outside the enterprise, e.g., through 
professional associations or professional social 
media groups 
• Management
• Governance bodies within the organisation, 
e.g., audit committee 
• Other guidance (e.g., books, papers, other 
guidelines



Control environment

Operating effectiveness

Design effectiveness

4.Terminology



5. Effective Date 
This revised guideline is effective for all 
IS audit/assurance engagements 
beginning on or after 1 September 
2014
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audit dan penjamin penilaian suatu sistem informasi
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STATEMENTS “Memperoleh dan Mengevaluasi Bukti 
Untuk Menarik Kesimpulan dan 
Mencapai Tujuan”

1205.1 
Profesional audit dan asuransi SI harus memperoleh bukti 
yang cukup dan tepat untuk menarik kesimpulan wajar 
yang menjadi dasar hasil audit.

1205.2 
Profesional audit dan asuransi SI harus mengevaluasi 
kecukupan bukti yang diperoleh untuk mendukung 
kesimpulan dan mencapai tujuan penugasan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

Mendapatkan bukti yang cukup dan tepat yang meliputi:

 - Prosedur yang dilakukan

 - Hasil prosedur yang dilakukan

 - Dokumen sumber, catatan, dan informasi pendukung yang biasa digunakan 
mendukung pendekatan

 - Temuan dan hasil pendekatan

 - Dokumentasi bahwa pekerjaan telah dilakukan dan mematuhi hukum, peraturan, dan 
kebijakan yang berlaku

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)

01



KEY ASPECTS

 Siapkan dokumentasi, yang bersifat:

 - Dapat dipertahankan dan tersedia untuk jangka waktu dan dalam format yang 
sesuai dengan audit, kebijakan organisasi, standar profesional yang relevan, 
hukum dan peraturan.

 - Dapat dilindungi dari pengungkapan atau modifikasi yang tidak sah selama 
persiapan dan penyimpanannya. 

 - Dapat dibuang dengan benar di akhir periode penyimpanan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)

02



KEY ASPECTS

 Pertimbangan kecukupan bukti untuk mendukung tingkat risiko pengendalian 
yang dinilai ketika memperoleh bukti dari pengujian pengendalian.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)

03
04
05

06

 Identifikasi dengan tepat, referensi dan daftar bukti.

 Pertimbangan properti bukti seperti sumber, sifat dan keaslian saat 
mengevaluasi.

 Mempertimbangkan cara yang paling hemat biaya dan tepat waktu untuk 
mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dan risiko 
keterlibatan.



KEY ASPECTS

 Pilih prosedur yang paling tepat untuk mengumpulkan bukti sesuai pokok bahasan yang 
diaudit. 

 Pertimbangan sumber dan sifat informasi yang diperoleh untuk mengevaluasi keandalannya 
dan persyaratan verifikasi. Secara umum, bukti lebih andal jika:

 - Dalam bentuk tertulis     - Dikelola oleh pihak independen

 - Diperoleh dari sumber independen - Hasil pemeriksaan

 - Diperoleh oleh profesional dan bukan pihak yang diaudit - Hasil observasi

 - Disertifikasi oleh pihak independen

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)

07

08



KEY ASPECTS

 Memperoleh bukti obyektif yang cukup untuk memungkinkan pihak independen 
yang memenuhi syarat untuk mengulangi pengujian dan mendapatkan hasil 
dan kesimpulan yang sama.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)
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10

11

Dapatkan bukti yang sepadan dengan materialitas item dan risiko yang 
terlibat.

 Menekankan pada keakuratan dan kelengkapan informasi ketika informasi 
diperoleh perusahaan digunakan oleh auditor SI atau profesional asurans 
untuk melaksanakan prosedur audit.



KEY ASPECTS

 Mengungkapkan situasi di mana bukti yang cukup tidak dapat diperoleh 
dengan cara yang sesuai dengan komunikasi audit SI atau hasil perikatan 
asurans.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)

12

13

14

Mengamankan bukti dari akses dan modifikasi yang tidak sah.

 Mempertahankan bukti setelah menyelesaikan audit SI atau pekerjaan asurans 
selama diperlukan untuk mematuhi semua hukum, peraturan dan kebijakan 
yang berlaku.



PURPOSE

Panduan kepada profesional audit dan asuransi SI dalam 
memperoleh bukti yang cukup dan tepat, mengevaluasi 
bukti yang diterima, dan menyiapkan dokumentasi audit 
yang tepat.

Profesional audit dan asuransi SI harus mempertimbangkan 
pedoman ini ketika menentukan bagaimana menerapkan 
standar, menggunakan pertimbangan profesional, serta 
membenarkan penyimpangan dan mencari panduan 
tambahan bila diperlukan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



Guideline Content

01 Type of Evidence

02 Obtaining Evidence

03 Evaluating Evidence

04 Preparing Audit Documentation



TYPE OF EVIDENCE

01 02
Profesional harus 
mempertimbangkan jenis 
bukti yang akan 
dikumpulkan,  
penggunaannya untuk 
memenuhi tujuan 
penugasan, dan berbagai 
tingkat keandalannya

03 04
Proses yang diamati dan 
keberadaan item fisik 
dapat mencakup observasi 
aktivitas, properti, dan 
fungsi SI

Bukti dokumenter, yang 
direkam di atas kertas 
atau media lain

Representasi tertulis dan 
lisan dari mereka yang 
diaudit

05
Hasil analisis informasi melalui 
perbandingan, simulasi, 
perhitungan dan penalaran juga 
dapat dijadikan bukti

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



OBTAINING EVIDENCE

01 02
Profesional harus 
memperoleh bukti yang 
cukup dan tepat untuk 
memungkinkan mereka 
menarik kesimpulan audit 
yang wajar

03 04
Profesional harus 
mempertimbangkan untuk 
mendapatkan konfirmasi 
lisan bila penting bagi 
opini atau kesimpulan audit.

Profesional harus 
mempertimbangkan waktu, 
tingkat upaya dan biaya 
untuk memperoleh bukti, 
signifikansi masalah yang 
dievaluasi dan prosedur 
audit, dan bukti elektronik 

Prosedur pengumpulkan 
bukti bergantung pada 
karakteristik sistem 
informasi yang diaudit, 
waktu, ruang lingkup dan 
tujuan audit, dan 
pertimbangan profesional.

0805
Profesional harus 
menyimpan bukti setelah 
pekerjaan audit selesai

06 07
Profesional harus 
menginformasikan kepada 
manajemen audit, atau 
pihak tata kelola bila tidak 
dapat memperoleh bukti 
audit. 

Profesional harus 
mempertimbangkan 
independensi dan 
kualifikasi penyedia bukti 
audit

Profesional harus 
berkonsultasi dengan 
penasihat hukum jika ada 
kemungkinan bahwa bukti 
yang dikumpulkan akan 
menjadi bagian dari 
proses hukum,

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



EVALUATING EVIDENCE

01 02
Bukti cukup dan tepat jika 
memberikan dasar yang 
wajar untuk mendukung 
temuan atau kesimpulan. 
Diperlukan bukti tambahan 
bila menurut profesional, 
bukti tidak memenuhi 
kriteria ini.

03 04
Profesional harus 
mempertimbangkan 
karakteristik dan sifat bukti,  
keaslian, dan hubungan 
antara bukti dari berbagai 
sumber

Profesional harus 
mempertimbangkan 
periode waktu di mana 
informasi ada atau 
tersedia dalam 
menentukan sifat, waktu, 
dan luas pengujian.

Jika terdapat audit pihak 
ketiga yang independen, 
profesional harus 
mempertimbangkan 
apakah pengujian 
pengendalian yang 
dilakukan relevan dengan 
subjek audit.05

Profesional harus mendapatkan 
bukti yang cukup dan tepat untuk 
memungkinkan pihak independen 
lainnya mendapatkan hasil dan 
kesimpulan yang serupa saat 
mengulangi pengujian. PERFORMANCE - EVIDENCE

GUIDELINES (2205)



PREPARING AUDIT DOCUMENTATION

01 02
Profesional harus 
menyiapkan dokumentasi 
dari bukti yang diperoleh 
untuk disimpan selama 
periode waktu tertentu 
dalam format yang sesuai 
dengan kebijakan 
perusahaan dan standar 
profesional yang relevan, 
hukum dan peraturan

03 04
Bukti yang diperoleh 
selama pelaksanaan audit 
harus diidentifikasi dengan 
tepat, direferensikan, dan 
dikatalogkan untuk 
memfasilitasi dikumentasi 
bukti secara keseluruhan 

Profesional harus 
memastikan bahwa 
dokumentasi bukti 
dilindungi dari akses yang 
tidak sah, pengungkapan 
atau modifikasi selama 
persiapan dan 
penyimpanannya

Profesional harus 
membuang dokumentasi 
bukti pada akhir periode 
penyimpanan yang 
ditetapkan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



Linkage to Standards

01

03

02

04

Profesional harus memperoleh bukti 
yang cukup dan tepat untuk
mencapai tujuan audit serta 
mendokumentasikan proses audit, proses 
kerja dan bukti audit yang mendukung 
temuan dan kesimpulan.

1203 Performance and Supervision

Profesional harus menerapkan prosedur 
pengujian tambahan untuk memperoleh 
bukti yang sesuai bila pekerjaan pakar 
lainnya tidak memberikan bukti yang 
cukup dan tepat.

1206 Using the Work of Other Experts

Profesional harus memperoleh bukti 
yang cukup dan tepat dan mengevaluasi 
kecukupan bukti yang diperoleh
untuk mencapai kesimpulan.

1205 Evidence



Linkage to COBIT 5 Processes

01

03

02
Panduan untuk mendapatkan transparansi bagi pemangku kepentingan tentang 
kecukupan sistem pengendalian internal sehingga memberikan kepercayaan dalam 
operasi, pencapaian tujuan perusahaan dan pemahaman akan risiko residual. 
(resiko yang ditemukan setelah control risk dilakukan)

MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal controls.



Other Guidances

04

Kolega satu perusahaan

Badan Pengampu dalam 
perusahaan, seperti tim 
audit

Panduan Profesional 
Lainnya

Pihak Profesional 
atau Media

Pihak Manajemen



Terminology

01

03

02

04

Bukti/Evidence harus bersifat 
tepat/sesuai dengan kegiatan Audit 
yang dilakukan

Appropriate evidence 

Bukti harus mencukupi seluruh kegiatan 
audit

Sufficient evidence 

Bukti dapat disampaikan dengan lisan 
atau tulisan dan dicek keasliannya 

Representation 



Thank you
Waktunya Berdiskusi
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CV MTI GROUP

STANDARD REPORTING

tingkat asurans

apakah profesional audit dan asurans SI bertindak 
dalam kapasitas audit

apakah mereka memberikan laporan langsung 
tentang pokok bahasan 

pelaporan tentang pernyataan tentang pokok 
bahasan tersebut

apakah laporan tersebut didasarkan pada pekerjaan yang 
dilakukan saat peninjauan level atau level ujian.

Laporan yang 
dihasilkan oleh 

profesional audit 
dan asurans SI 
akan bervariasi, 
tergantung pada 
jenis penugasan 
yang dilakukan.

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting
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STATEMENTS REPORTING 

1401.1 
Audit IS dan profesional asurans harus memberikan 
laporan untuk mengkomunikasikan hasilnya penyelesaian 
perikatan

1401.2
Profesional audit dan asurans SI harus
memastikan bahwa temuan dalam laporan audit
adalah didukung oleh bukti yang cukup dan tepat.

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting
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KEY ASPECTS REPORTING 

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting

Key

Key

Key

Representasi tertulis yang 
relevan

Representasi auditi telah 
ditandatangani dan diberi tanggal

Dokumentasikan dan simpan

Menyesuaikan bentuk dan 
konten laporan

Diskusikan isi laporan draf

Mengidentifikasi standar

Mengkomunikasikan defisiensi 
pengendalian internal yang 
kurang signifikan

Referensi setiap laporan 
terpisah

Mengomunikasikan 
kekurangan

Menjelaskan kelemahan 
material atau signifikan dan 
pengaruhnya
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TERMS REPORTING

 Informasi yang relevan

 Informasi terpercaya

 Istilah

 Informasi yang cukup Informasi tepat waktu Informasi yang sesuai

www.isaca.org/standard 
1401 Reporting
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PURPOSE GUIDLINE
1.1.1

1.1.2

1.1.2

-
Panduan ini memberikan panduan bagi profesional audit dan asurans SI
tentang berbagai jenis audit SI keterlibatan dan laporan terkait.

-
Panduan tersebut merinci semua aspek yang harus dimasukkan dalam
laporan perikatan audit dan menyediakannya. Profesional audit dan jaminan
IS dengan pertimbangan yang harus dibuat saat menyusun dan
menyelesaikan audit laporan keterlibatan.

-
Profesional audit dan asurans SI harus mempertimbangkan pedoman ini
ketika menentukan bagaimana mengimplementasikannya standar, gunakan
pertimbangan profesional dalam penerapannya, bersiaplah untuk
membenarkan setiap penyimpangan dan pencarian panduan tambahan jika
dianggap perlu.

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline
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GUIDELINE CONTENT

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Jenis Penugasan

Isi yang dibutuhkan dari 
laporan perikatan audit

Peristiwa Selanjutnya

Komunikasi tambahan
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2.1. TYPES OF ENGAGEMENTS
2.1

.1

Pemeriksaan

Review

Prosedure yang disepakati

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Catatan: Istilah-istilah ini didefinisikan dalam ITAF, Edisi ke-2.
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2.1.2 EXAMINATION & REVIEW
• Merencanakan Keterlibatan

• Mengevaluasi efektivitas desain prosedur pengendalian

• Menguji efektivitas operasi dari prosedur pengendalian

• Membuat kesimpulan tentang, dan melaporkan, desain dan / atau efektivitas 
operasi pengendalian prosedur berdasarkan kriteria yang teridentifikasi

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline
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AGREED-UPON PROCEDURES

Perikatan 'prosedur yang disepakati' tidak menghasilkan pernyataan jaminan oleh 
profesional.

Laporan prosedur yang disepakati juga dapat didistribusikan ke pihak ketiga (misalnya, badan 
pengawas) jika ditentukan sebelumnya dan disetujui oleh para pihak yang telah menyetujui 
prosedur sebelum dimulainya kerja nyata.

Profesional, yang sebelum penyelesaian perikatan audit diminta untuk mengubah audit
tersebut perikatan dari pemeriksaan atau peninjauan perikatan ke prosedur perikatan yang
disepakati, kebutuhanuntuk mempertimbangkan ketepatan melakukannya dan tidak dapat
menyetujui perubahan yang tidak masuk akal pembenaran untuk perubahan.

2.1.3

2.1.4

2.1.5

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline
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2.2 Required Contents of the Audit 
Engagement Report

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Report

Isi
Isi Isi2.2.1 Bukti relevan 

2.2.2 Mengungkapkan pen

2.2.3 Efektivitas prosedur 
pengendalian 

Judul
Identifikasi Penerima I

dentifikasi P. Bertanggung J
Ruang Lingkup

Pertanyaan Kemungkinan
Pernyataan

Tujuan
Deskripsi Kriteria

Interpretasi Signifikan
Metode Pengukuran

Perubahan metode jika ada
Pernyataan Sesuai Standar

Rincian VariabelT
Temuan, simpulan & rekomT

Parag. Keterbatasan Inhern
Ringkasan Pekerjaan

2.2.4 Laporan prosedur yang 
disepakati : pros & temuan. 

Judul
Identifikasi PenerimaI

dentifikasi P. Bertanggung J
Pernyataan Sesuai Standar

Identifikasi materi dan tujuan
Pernyataan persetujuan

Pernyataan kecukupan
Pernyataan kecukupan

Daftar prosedure
Penjerlasan tentang temuan

Pernyataan hypros disepakati 
Pernyataan melakukan pros + 

Pernyataan permbatasan lap
Pernyataan hy ele berkaitan 

Referensi Terpisah
Tanggal Penerbitan

Nama individu dan entitas
2.2.5 Laporan pemeriksaan:
Langsung & Tak Langsung
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2.3. Subsequent Events 
2.4 Additional Communication

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Next

Next

Next

2.3
Mempertimbangkan informasi 

tentang kejadian selanjutnya yang 
menjadi perhatian mereka. Namun 

mereka tak berttanggung jawab akan 
itu.

Bertanya kepada pihak management 
mengenai informasi tersebut.

2.4
Diskusi

Komunikasi kekurangan signifikan

Komunikasi kekurangan pengendalian 
intern

Mendapat Representif Tertulis ; 

Tidak ada kejadian yang 
memperngaruhi materil

Pengakuan tanggung jawab atas 
desain dan implementasi program dan 

pengendalian untuk mencegah dan 
crime
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3. Linkage to Standards and COBIT 5 
Processes

3.1

3.1 Linkage to standards;
Standar audit dan jaminan ISACA IS yang paling relevan yang 
didukung langsung oleh pedoman ini
Pernyataan standar yang paling relevan dengan pedoman ini

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline

Catatan: Hanya pernyataan standar yang relevan dengan pedoman ini 
yang dicantumkan.

1007
Pernyataan

1205
Bukti

1401
Pelaporan

1402
Tindak Lanjut
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3.3 OTHER GUIDANCE
Lo

op
Kolega dari dalam perusahaan

Management

Badan tata kelola dalam perusahaan, misalnya, 
komite audit

Organisasi profesi

Panduan profesional lainnya (mis., Buku, makalah,
pedoman lain)

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline
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OTHER

Effective Date
Panduan yang direvisi ini berlaku untuk 
semua perikatan audit / asurans SI

TERIMA KASIH 

www.isaca.org/standard 
2401 Guidline
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MTI REG-B || AUDIT
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INTRODUCTION

Audit Process

Proyek audit yang paling sukses adalah
proyek di mana Anda, klien audit, dan Audit
Internal memiliki hubungan kerja yang
konstruktif.

Audit Internal membantu organisasi
mencapai tujuan mereka Tujuan dengan
mengevaluasi risiko bisnis dan kontrol dan
jika sesuai, tawarkan rekomendasi kepada
meningkatkan manajemen risiko dan tata
kelola proses.



CV MTI GROUP

AUDIT PROCESS

Audit
Process

Planning

Testing

Reporting

Follow-Up

-

Audit Process
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PLANNING

Menerima Pesan Pengumuman
Konferensi Pembukaan/mengadakan pertemuan 

masuk
Persetujuan Dewan Pengunjung

Pemberitahuan dan Permintaan Informasi

Ruang lingkup dan tujuan audit

Pahami Risiko dan Kontrol Anda

Rencana awal audit

Penilaian Risiko Tahunan

Planning adalah komunikasi. 
Selama tahap perencanaan, 

tim akan memberi tahu 
organisasi/pihak terkait 

tentang audit tersebut melalui 
surat pengumuman, pesan, 

dll. 

Komponen dan Tugas

Audit Process
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TESTING
Melakukan walk-thru pengendalian umum dan 

melakukan manajemen risiko awal
Bertanya atau interview pada staf dalam prosedure

Manajemen Sumber Daya
Melakukan audit uji pekerjaan

Keamanan
Pencadangan & Pemulihan
Manajemen Sumber Daya 

SituS Web
Scope atau ruang lingkup (resorce mng, data, security, 

stakholder)
komunikasi selama kemajuan audit dan temuan potensial

(Komunikasi berkesinambiungan)

Testing adala terjun 
kelapangan. Dalam fase ini 

auditor mengumpulkan 
informasi yang relevan 

tentang unit untuk 
memperoleh gambaran 

umum operasi dan 
pengendalian internal serta 

melakukan pengujian 
transaksi. 

Komponen dan Tugas 

Audit Process
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REPORTING
Melakukan Pertemuan penutup dengan management 

untuk membahas observasi dan rekomendasi
Menerbitkan draf laporan kepada manajemen unit 

dan meminta tanggapan manajemen untuk 
menangani rekomendasi. 

Menerbitkan memorandum manajemen untuk 
mengkomunikasikan temuan yang kurang signifikan

Terbitkan laporan akhir ke unit dan manajemen senior 
dengan respon manajemen disertakan

Meminta manajemen untuk menyelesaikan evaluasi 
survei klien

Mengembangkan Rencana, Jadwal, dan Prioritas

Reporting adalah hasil 
auditing. 

Audit haruslah observasi, 
pengamatan, bagaimana 

proses, peraturan, masalah, 
baru dilaporkan dalam 

laporan audit, kemudian 
membahas rekomendasi atau 

solusi setelah analisis (apa 
yang harus kita lakukan 

terhadap masalah, 
penyebabnya apa saja. 

Komponen dan Tugas

Audit Process
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REPORTING
Human Error (Adm, dll)
Kesenjangan Prosedure

Keamanan (Operating System, Security)
Cyber Crime

Surat pernyataan ( 
Bukti Releven (Bukti memperkuat alasan)

Metode (Framework, metode penyelesaian, dll)
Solusi (Penawaran penanganan, 

penanggulanan,note)
Keterbatasan (Keterbatasan audit, seperti alat, tools)

Referensi (daftar rujukan)

Reporting adalah hasil 
auditing. Pada akhirnya 

laporan sent to pihak 
berwajib management, ceo, 

board of visitor, dll.

Komponen dan Tugas

Audit Process
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FOLLOW-UP
Tim akan menghubungi unit untuk mendapatkan 

pembaruan tentang melaporkan kemajuan 
rekomendasi.

Penyelidikan atau pengujian tambahan dapat 
dilakukan.

Tindakan Tindak Lanjut Berdasarkan "Rencana 
Tindakan Manajemen"

Kemajuan Dipantau
Beberapa Pengujian Ulang Mungkin Diperlukan

Dewan Pengunjung Diperbarui
Progress

Update report 1st (dengan diskusi, komunikasi dll)

Audit is closed

Follow-Up adalah 
memantau. Audit Internal 
akan melakukan review 

tindak lanjut.

Komponen dan Tugas 

Audit Process
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GENERAL OBSERVATION

RISK

Keamanan 
Rendah

Patch 
Keamanan 
Tidak Ada

Alat Anti-
Malware 

fail-konfig

Kontrol 
Akses 
Tidak 

Memadai 

Port-kom 
terbuka

Human 
Error

Risk

Risk

Risk

Risk

Risk

Risk

Audit Process
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OTHER

Tujuan penulis adalah agar anda terus terlibat di
setiap tahap audit process, sehingga Anda
memahami apa yang kami lakukan dan mengapa.

TERIMA KASIH 

Audit Process
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IS Audit and Assurance
General Standards
1002 Organisational Independence

K e l o m p o k 1 :
1 . A .  F i r d a u s ( 1 9 2 4 2 0 0 4 3 )
2 . I s t i q o m a h F e b r i a n t y ( 1 9 2 4 2 0 0 4 2 )
3 . D e d e T r i s e p t i a w a n ( 1 9 2 4 2 0 0 0 2 )
4 . H e n d r i D o n a n ( 1 9 2 4 2 0 0 3 9 )



FRITAF (Information Technology Assurance 
Framework)

I TA F s e n d i r i a d a l a h S e b u a h F r a m e w o r k  P r a k t e k P r o f e s i o n a l A u d i t  /  j a m i n a n S I  y a n g  t e l a h
p a d a 3 r d  E d i t i o n .  I TA F m e r u p a k a n p r o d u k d a r i I n f o r m a t i o n  S y s t e m  A u d i t  a n d  C o n t r o l  
A s s o c i a t i o n  ( I S A C A )  y a n g  m e n y e d i a k a n s e b u a h k e r a n g k a t u n g g a l y a n g  b e r i s i s t a n d a r ,  p e d o m a n
( G u i d e l i n e s )  d a n  t e k n i k d a l a m m e l a k s a n a k a n a u d i t  d a n  a s s u r a n c e  t e r m a s u k d i  d a l a m n y a
p e r e n c a n a a n ,  l i n g k u p a u d i t ,  p e l a k s a n a a n d a n  p e l a p o r a n a u d i t  d a n  j a s a a s s u r a n c e  T I .

TUJUAN ITAF
Bertujuan sebagai sumber daya pendidikan
untuk para profesional yang bekerja pada
bidang audit/ jaminan SI.

KENAPA ITAF?
• Menetapkan standar audit dan jaminan 

peran dan tanggung jawab profesional SI; 
pengetahuan dan keterampilan; dan 
ketekunan, perilaku

• Mendefinisikan istilah dan konsep spesifik 
untuk jaminan SI

• Memberikan bimbingan dan alat-alat dan 
teknik pada perencanaan, desain, 
pelaksanaan dan pelaporan SI audit dan 
jaminan tugasAdd a footer 2



FR3 KERANGKA ITAF

• Standar dikelompokkan menjadi standar umum, standar kinerja
dan standar pelaporan. Standar digambarkan di gambar 1 dengan
warna putih, artinya standar tersebut harus dilaksanakan
(mandatory), bila ada penyimpangan atas standar harus
diungkapkan penyebab dan konsekuensinya terhadap pelaksanaan
audit.

• Pedoman dikelompokkan menjadi empat bagian dan digambarkan
dengan warna abu-abu. Ini berarti pedoman tersebut tidak
bersifat mandatory atau tidak bersifat keharusan, namun sangat
direkomendasikan penggunaannya. Auditor harus mampu
membuktikan adanya penyimpangan TI dengan metode
pengumpulan bukti menurut pedoman ini.

• Alat dan Teknik Audit, menyediakan infromasi spesifik mengenai
metode, alat dan template dan juga menyediakan petunjuk
penerapan dalam aktivitas audit. Khusus untuk alat dan teknik
audit SI ini, bentuk dari kerangka ITAF berasal dari dokumen lain
publikasi ISACA baik berupa buku, jurnal, petunjuk teknis dan
sebagainya.

Add a footer 3

I TA F t e r b a g i m e n j a d i t i g a b a g i a n s e p e r t i t e r l i h a t d a l a m g a m b a r d i b a w a h i n i :
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1002. Integritas: Independensi, Objektivitas
dan Menjaga Kerahasiaan

Auditor teknologi dituntut untuk memiliki sikap kerja yang menunjukanintegritas yang dilandasi oleh
sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan
dasar bagi pengambilankeputusan yang handal, bekerja secara terpercaya dan bersungguh-sungguh
dalam memenuhi tanggung jawab. Integritas auditor teknologi diwujudkan melalui sikap independen,
objektif dan menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan audit teknologi.



FR
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1. Independensi Auditor Teknologi

Aktivitas audit teknologi yang independen adalah terbebas dari kondisi yang mengancam kemampuan timaudit
teknologi untuk melaksanakan tanggung jawab audit teknologinya secara tidak memihak.

• Independensi harus dicapai dan dipertahankan oleh auditor teknologi dalam seluruh rangkaian aktivitas audit
teknologi, mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai tahap pelaporan.

• Independensi ini ditinjau menurut citra atau gambaran auditor teknologi dari pandangan publik atau masyarakat
umum.



FR
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2. Objektivitas

Auditor teknologi harus memiliki objektivitas sebagai sikap mental yang dapat memastikan terlaksananya audit
teknologi dengan hasil yang terpercaya dan tidak terjadi kompromi terhadap hasil akhir.

Untuk menjaga objektivitas, auditor teknologi tidak mewakili penilaiannya untuk pihak lain.

Penilaian seimbang yang dimaksud adalah penilaian yang sesuai data dan fakta dengan memperhatikan berbagai
sudut pandang.



FR
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3. Gangguan terhadap Independensi
dan Objektivitas

Gangguan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu (auditor teknologi) dapat mencakup tetapi
tidak terbatas pada:

• Konflik kepentingan personal

• Pembatasan ruang lingkup

• Pembatasan akses terhadap data dan informasi, personil dan properti.

• Keterbatasan sumber daya termasuk keterbatasan dana.



FR
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4. Kerahasiaan

Auditor teknologi harus menghargai nilai dan kepemilikan data maupun informasi yang diterimanya serta tidak
mengungkapkan data dan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari auditee.



FR
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2002. Integritas: Independensi,Objektivitas
dan Menjaga Kerahasiaan

Keterkaitan dengan Standar

1. Standar 1002 menyatakan “Pelaksanaan audit teknologi harus
bersifat independen, dan auditor teknologi harus objektif
dalam melaksanakan audit teknologi”.

2. Standar 1002.1 menyatakan “Independensi harus dicapai dan
dipertahankan oleh auditor teknologi dalam seluruh rangkaian
aktivitas audit teknologi, mulai tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan, sampai tahap pelaporan”.

3. Standar 1002.2 menyatakan “Independensi ini ditinjau
menurut citra atau gambaran auditor teknologi dari pandangan
publik atau masyarakat umum”.

4. Standar 1002.3 menyatakan “Gangguan terhadap independensi
dan objektivitas yang terjadi, baik secara implisit maupun
eksplisit, harus dilaporkan kepada pimpinan institusi pelaksana
audit maupun pimpinan institusi pemberi tugas audit
teknologi”.

Kebutuhan untuk Pedoman

1. Tujuan pedoman ini memberikan panduan
bagi auditor teknologi dalam pelaksanaan
audit teknologi di lapangan untuk senantiasa
melaksanakan asas independensi dan
objektivitas.

2. Tujuan pedoman ini memberikan panduan
bagi auditor teknologi untuk menerapkan
Standar Audit Teknologi. Auditor teknologi
dapat mempertimbangkannya dalam
menentukan bagaimana mencapai
implementasi standar diatas, menggunakan
keputusan profesional dalam penerapannya
dan mempersiapkan justifikasi terkait
penerapannya di lapangan.



FR
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Integritas

Auditor teknologi dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan
bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang
handal, bekerja secara terpercaya dan bersungguh-sungguh dalam memenuhi tanggung jawab.



FR
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Independensi

Aktivitas audit teknologi yang independen adalah terbebas dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit
teknologi atau kemampuan ketua tim audit teknologi (lead auditor) untuk melaksanakan tanggung jawab audit
teknologinya secara tidak memihak.

Auditor teknologi harus memiliki objektivitas sebagai sikap mental yang tepat sehingga memungkinkan terlaksananya
audit teknologi dengan hasil yang terpercaya dan tidak terjadi kompromi terhadap hasil akhir.

Objektivitas menghendaki auditor teknologi agar tidak mendelegasikan penilaiannya kepada pihak lain.

Gangguan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu (auditor teknologi) dapat mencakup tetapi
tidak terbatas pada Konflik kepentingan personal, Pembatasan ruang lingkup, Pembatasan akses terhadap data dan
informasi, personil dan property, Keterbatasan sumber daya termasuk keterbatasan dana.



FR
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Objektivitas

Auditor teknologi harus menjaga objektivitas dalam pengumpulan dan analisis data serta penyusunan laporan
dengan menggunakan data dan informasi yang valid, membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang
relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain dalam membuat kesimpulan atau
memberikan pendapat.



FR
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Kerahasiaan

1. Memelihara kerahasiaan data dan informasi yang diterimanyaselama pelaksanaan audit teknologi;

2. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga data sertainformasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit
teknologi;

3. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungikerahasiaan hasil-hasil audit teknologi, data dan
informasi yang dikumpulkan, serta kerahasiaan identitas pihak-pihakyang diwawancarai;

4. Tidak menggunakan informasi audit teknologi dengan tujuanuntuk kepentingan pribadi atau tujuan lainnya
yangbertentangan dengan aturan profesi dan atau aturanperundang-undangan yang berlaku;



TERIMA KASIH
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I T A F
Information Technology Assurance Framework

Merupakan pengenalan desain audit sistem informasi profesional
dilihat dengan perbedaan kebutuhan dan tipe kebutuhan akan
audit dan penjamin penilaian suatu sistem informasi



APA ITU AUDIT ?



PEDOMAN AUDIT DAN JAMINAN INFORMATION SYSTEM
PIAGAM AUDIT 2001













By Hendra yada Putra dan M Ichsan – 17 Oktober 2020

Tugas Mata Kuliah
Audit TI – MTI 21B

IT Audit:  Standard dan
Guideline

-

http://powerpoint.sage-fox.com/
http://powerpoint.sage-fox.com/
http://powerpoint.sage-fox.com/


Paparan ini merupakan penyelesaian dari
tugas mata kuliah MTI- Audit TI, yang 
disampaikan pada elearning Binadarma, pada
bagian 5 Oktober-12 Oktober.
Adapun tugas resume ini kami mengambil
terkait Guidelines Risk Assessment in Audit 
Plan, kelompok kami beranggotakan 2 orang

Hendra Yada Putra
Nim 192420034

Pengantar Resume

M Ichsan
Nim 192420031

http://powerpoint.sage-fox.com/
http://powerpoint.sage-fox.com/
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Risk Assesment of IS 
Audit PlanPendekatan Risk 

Assessment
Saat mengembangkan rencana Audit IS 
pastikan Pendekantan risk assessment 
selaras dengan strategic Planning 
Organisasi dan framework Risk 
managemen Organisasi

Lingkup area IS audit
Memastikan dengan benar dan lengkap
Risiko yang terkait dengan lingkup area 
IS audit

Persetujuan Pendekatan Risk Assessment
Memastikan pendekatan risk assessment disetujui oleh pihak yang bertanggung
jawab terkait tata kelola dan didistribusikan ke stakeholder yang terlibat

Pelaksanaan Risk 
Assessment
Risk assessment harus dapat membantu dalam
penentuan proritas dan pejadwalan proses 
pelaksanaan IS audit

Pengembagan
audit IS
Risk assessment menjadi acuan
Dalam mengembangkan rencana
Audit IS
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Risk Assessment 
MethodologyMetodelogi yang tepat

Auditor harus dapat mempertimbangkan
metodelogi risk assessment yang tepat
untuk memastikan keakuratan dalam
perancangan audit IS

Analisys
Adanya analisis dalam metodelogy
yang digunakan terhadap risiko bagi
organisasi yang berhubungan dengan
ketersediaan system, integritas data, 
dan kerahasian bisnis

Penggunaan Metodelogy Risk Assessment
Memastikan metodelogy yang digunakan tepat terhadap identifikasi subject audit tertentu dengan
pertimbangan apakah penilaian dapat dibuat dan divalidasi denga tingkat akurasi yang tepat

Panduan Spesifik Risk assessment
Spesifik metodelogy terhadap pelaksanaan risk assessment 
dapat ditemukan pada publikasi ISACA COBIT 5 for Risk

Kebutuhan
Metodelogy
Auditor harus mampu
mengidentifikasi terhadap
kebutuhan dari metodelogy
yang digunakan, termasuk
biaya

http://powerpoint.sage-fox.com/
http://powerpoint.sage-fox.com/


Risk Assesment of 
Individual Audit EngagementRencana Pelaksanaan audit

Auditor harus dapat mengidentifikasi dan menilai risiko
yang relevan terhadap area lingkup

Pemahaman lingkup
risk assessment
Auditor harus benar benar mengerti
dengan aktivitas-aktivitas pada lingkup
area yang dinilai

Kemungkinan adanya kegiatan non legal
Auditor saat dihadakan terhadap kemungkinan kegiatan illegal yang dibutuhkan pada
proses audit maka harus mengacu pada standart 1207 Irregularity  and Illegal Acts dan
Guidelinte 2207

Goal terhadap Risk 
Assessment
Target dari risk assessment adalah untuk menekan
risiko dari audit ke level rendah yang diterima

Fakta risiko audit 
Semakin rendah ambang nilai
material, semakin mudah
ekspektasi audit dan semakin
besar risiko auditnya

http://powerpoint.sage-fox.com/
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AUDIT Risk

Risiko Audit
Risiko terbentuknya kesimpulan yang 
salah terhadap temuan audit

Komponen Risiko Audit
Terdiri dari:
1. Control Risk
2. Dectection Risk
3. Inherent Risk

Tingkatan level Risiko
Auditor harus mempertimbangkan setiap risiko dari komponen
audit, karena dapat menentukan tingkat resiko secara keseluruhan
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INHERENT Risk
Internal Kontrol
Kerentanan terhadap risiko ini lebih disebabkan
karena tidak tersedianya internal control yang 
memadai

Menurunkan risiko inherent
Upaya yang dapat dilakukan dengan Membuat area yang memiliki risiko
inherent terpisah dari area bisnis organisasi

http://powerpoint.sage-fox.com/
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CONTROL Risk

Control Risk
Risiko ini tidak dapat terdeteksi dan
dicegah maupun diperbaiki pada saat
tersebut oleh system pengendalian
internal

Pemahaman lingkup
risk assessment
Auditor harus dapat menilai control risk dengan
nilai tinggi kecuali, pengendalian internlnya:
1. Selalu ada identifikasi
2. Dievaluasi secare effektif
3. Dilakuakan Test dan pembuktian guna

memastikan beroperasi dengan tepat

Kontrol secara umum dan detil
Auditor harus mempehatikan adanya kontrol terhadap lingkungan IS, 
baik secara umum maupun detil

Keterbatasan Kontrol
Risiko yang harus dipertimbangkan oleh auditor 
terhadap keterbatasan dan ketidak cukupan detil
dari Pengendalian IS

http://powerpoint.sage-fox.com/
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DETECTION Risk

Detection Risk
Prosedur substansi dari auditor Tidak
mendeteksi adanya kesalahan yang 
material, baik bersifat individu maupun
gabungannya, 

Penilaian
Semakin tinggi penilaian risiko inheren dan pengendaliannya, semakin
banyak bukti audit yang biasanya diperoleh auditor dari pelaksanaan
prosedur audit substantif

Menentukan tingkat substansi
Ditentukan melalui
1. Penilaian risiko inherent
2. Kesimpulan yang dibuat pada control risk diikuti dengan test kepatuhan
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Linkege to Standard
1203 Perfromace and 
Supervision
Profesional audit SI harus melakukan
pekerjaan sesuai dengan rencana audit SI 
yang disetujui untuk mencakup risiko yang 
teridentifikasi dan dalam jadwal yang 
disepakati

1207 Irregularity and Illegal Acts
Profesional audit SI harus mempertimbangkan risiko
penyimpangan dan tindakan ilegal selama penugasan.

1204 Materiality
Profesional audit SI harus mempertimbangkan sifat materialitas
dan hubungannya dengan risiko audit sambil menentukan sifat, 
waktu, dan luas prosedur audit

1201 Engagemnet Planning
Profesional audit SI harus merencanakan setiap
pelaksanaan audit SI yang mengacu pada :
• Tujuan, ruang lingkup, garis waktu dan kiriman
• Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan
standar audit profesional
• Penggunaan pendekatan berbasis risiko, jika
sesuai
• Masalah khusus keterlibatan
• Persyaratan dokumentasi dan pelaporan

1202 Risk Assessment in 
Planning
Fungsi audit SI haruslah menggunakan
pendekatan penilaian risiko yang tepat dan
metodologi pendukung untuk mengembangkan
keseluruhan rencana audit SI dan menentukan
prioritas untuk alokasi sumber daya audit SI yang 
effektif.

1203

1201

1202

1204

1207
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Risk Assessment
In Audit Planning (Performance Guidelines 2202)
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Linkege to Cobit 5
Cobit5 :Process 

AP012 Manage Risk
Mengintegrasikan manajemen risiko
perusahaan terkait TI dengan ERM 
keseluruhan, dan menyeimbangkan biaya
dan manfaat dari pengelolaan risiko
perusahaan terkait TI

MEA03 Monitor,evaluate and assess 
compliance with external requirements
Pastikan perusahaan mematuhi semua persyaratan eksternal
yang berlaku

MEA02 Monitor, Evaluate, and Assess the 
system of internal Control
Transparansi bagi Stakeholder tentang kecukupan sistem pengendalian
internal dan dengan demikian memberikan kepercayaan dalam operasi, 
keyakinan dalam pencapaian tujuan perusahaan dan pemahaman yang 
memadai tentang residual risiko.

EDM01 Ensure governance 
framework setting & Maintenance 
Memberikan pendekatan konsisten yang terintegrasi
dan selaras dengan pendekatan tata kelola
perusahaan. Untuk memastikan bahwa keputusan
terkait TI dibuat sejalan dengan strategi dan tujuan
perusahaan.
Memastikan bahwa proses terkait TI diawasi secara
efektif dan transparan, kepatuhan dengan persyaratan
hukum dan peraturan yang berlaku, dan persyaratan
tata kelola untuk anggota Direksi terpenuhi

EDM03 Ensure Risk 
Optimisation
Memastikan bahwa risiko perusahaan terkait TI 
tidak melebihi risk appetite dan toleransi risiko, 
dampak risiko TI terhadap nilai perusahaan
diidentifikasi dan dikelola, dan potensi kegagalan
kepatuhan diminimalkan

AP012

EDM01

EDM03

MEA02

MEA03
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Thank’s

No Time to Ask
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By Hendra yada Putra dan M Ichsan – 17 Oktober 2020

Tugas Mata Kuliah
Audit TI – MTI 21B

IT Audit:  Standard dan
Guideline

-
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Paparan ini merupakan penyelesaian dari
tugas mata kuliah MTI- Audit TI, yang 
disampaikan pada elearning Binadarma, pada
bagian 5 Oktober-12 Oktober.
Adapun tugas resume ini kami mengambil
terkait Guidelines Risk Assessment in Audit 
Plan, kelompok kami beranggotakan 2 orang

Hendra Yada Putra
Nim 192420034

Pengantar Resume

M Ichsan
Nim 192420031
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Risk Assessment in Planning1202
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Materiality1204

Irregularity and Illegal Act1207

Risk Assessment
In Audit Planning (Performance Guidelines 2202)
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framework setting 
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Ensure risk 
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Risk Assesment of IS 
Audit PlanPendekatan Risk 

Assessment
Saat mengembangkan rencana Audit IS 
pastikan Pendekantan risk assessment 
selaras dengan strategic Planning 
Organisasi dan framework Risk 
managemen Organisasi

Lingkup area IS audit
Memastikan dengan benar dan lengkap
Risiko yang terkait dengan lingkup area 
IS audit

Persetujuan Pendekatan Risk Assessment
Memastikan pendekatan risk assessment disetujui oleh pihak yang bertanggung
jawab terkait tata kelola dan didistribusikan ke stakeholder yang terlibat

Pelaksanaan Risk 
Assessment
Risk assessment harus dapat membantu dalam
penentuan proritas dan pejadwalan proses 
pelaksanaan IS audit

Pengembagan
audit IS
Risk assessment menjadi acuan
Dalam mengembangkan renacana
Audit IS
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Risk Assesment
MethodologyMetodelogi yang tepat

Auditor harus dapat mempertimbangkan
metodelogi risk assessment yang tepat
untuk memastikan keakuratan dalam
perancangan audit IS

Analisys
Adanya analisis dalam metodelogy
yang digunakan terhadap risiko bagi
organisasi yang berhubungan dengan
ketersediaan system, integritas data, 
dan kerahasian bisnis

Penggunaan Metodelogy Risk Assessment
Memastikan metodelogy yang digunakan tepat terhadap identifikasi subject audit tertentu dengan
pertimbangan apakah penilaian dapat dibuat dan divalidasi denga tingkat akurasi yang tepat

Panduan Spesifik Risk assessment
Spesifik metodelogy terhadap pelaksanaan risk assessment 
dapat ditemukan pada publikasi ISACA COBIT 5 for Risk

Kebutuhan
Metodelogy
Auditor harus mampu
mengidentifikasi terhadap
kebutuhan dari metodelogy
yang digunakan, termasuk
biaya
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Risk Assesment of 
Individual Audit EngagementRencana Pelaksanaan audit

Auditor harus dapat mengidentifikasi dan menilai risiko
yang relevan terhadap area lingkup

Pemahaman lingkup
risk assessment
Auditor harus benar benar mengerti
dengan aktivitas-aktivitas pada lingkup
area yang dinilai

Kemungkinan adanya kegiatan non legal
Auditor saat dihadakan terhadap kemungkinan kegiatan illegal yang dibutuhkan pada
proses audit maka harus mengacu pada standart 1207 Irregularity  and Illegal Acts dan
Guidelinte 2207

Goal terhadap Risk 
Assessment
Target dari risk assessment adalah untuk menekan
risiko dari audit ke level rendah yang diterima

Fakta risiko audit 
Semakin rendah ambang nilai
material, semakin tepat
ekspektasi audit dan semakin
besar risiko auditnya
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AUDIT Risk

Risiko Audit
Risiko terbentuknya kesimpulan yang 
salah terhadap temuan audit

Komponen Risiko Audit
Terdiri dari:
1. Control Risk
2. Dectection Risk
3. Inherent Risk

Tingkatan level Risiko
Auditor harus mempertimbangkan setiap risiko dari komponen
audit, karena dapat menentukan tingkat resiko secara keseluruhan
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INHERENT Risk
Internal Kontrol
Kerentanan terhadap risiko ini lebih disebabkan
karena tidak tersedianya internal control yang 
memadai

Menurunkan risiko inherent
Upaya yang dapat dilakukan dengan Membuat area yang memiliki risiko
inherent terpisah dari area bisnis organisasi

http://powerpoint.sage-fox.com/
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CONTROL Risk

Control Risk
Risiko ini tidak dapat terdeteksi dan
dicegah maupun diperbaiki pada saat
tersebut oleh system pengendalian
internal

Pemahaman lingkup
risk assessment
Auditor harus dapat menilai control risk dengan
nilai tinggi kecuali, pengendalian internlnya:
1. Selalu ada identifikasi
2. Dievaluasi secare effektif
3. Dilakuakan Test dan pembuktian guna

memastikan beroperasi dengan tepat

Kontrol secara umum dan detil
Auditor harus mempehatikan adanya kontrol terhadap lingkungan IS, 
baik secara umum maupun detil

Keterbatasan Kontrol
Risiko yang harus dipertimbangkan oleh auditor 
terhadap keterbatasan dan ketidak cukupan detil
dari Pengendalian IS

http://powerpoint.sage-fox.com/
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DETECTION Risk

Detection Risk
Prosedur substansi dari auditor Tidak
mendeteksi adanya kesalahan yang 
material, baik bersifat individu maupun
gabungannya, 

Penilaian
Semakin tinggi penilaian risiko inheren dan pengendaliannya, semakin
banyak bukti audit yang biasanya diperoleh auditor dari pelaksanaan
prosedur audit substantif

Menentukan tingkat substansi
Ditentukan melalui
1. Penilaian risiko inherent
2. Kesimpulan yang dibuat pada control risk diikuti dengan test kepatuhan
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Engagement Planning1201
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Materiality1204
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Risk Assessment
In Audit Planning (Performance Guidelines 2202)

EDM01 
Ensure Governance 
framework setting 
and maintenance

EDM03 
Ensure risk 
optimisation

APO12
Manage Risk

LIN
K

A
G

E
 T

O
 S

T
A

N
D

A
R

D

MEA03
Monitor,evaluate & 
assess compliance 
with external 
requirement 

MEA02
Monitor,evaluate & 
assess the system 
of Internal control

IS
 A

U
D

IT
 A

N
D

 A
S

S
U

R
A

N
C

E
 G

U
ID

E
LIN

E
S

P
E

R
FO

R
M

A
N

C
E

 G
U

ID
E

LIN
E

S
220

2  R
isk

 A
sse

ssm
e

n
t in

 A
u

d
it P

lan
n

in
g

C
 O

 B
 I T

   5   :   E
 N

 A
 B

 L I N
 G

    P
 R

 O
 C

 E
 S

 S
E

 S
  

LIN
K

 T
O

 C
O

B
IT

 5 P
R

O
C

E
S

S

R
isk A

ssessm
en

t 
o

f IS au
d

it P
lan

C
o

n
tro

l 
R

isk
R

isk A
ssessm

en
t 

m
eth

o
d

o
lo

gy

R
isk A

ssessm
en

t 
In

d
ivid

u
al au

d
it 

en
gagem

e
n

ts

A
u

d
it R

isk
In

h
eren

t 
R

isk
D

etectio
n

 
R

isk

http://powerpoint.sage-fox.com/
http://powerpoint.sage-fox.com/


Linkege to Standard
1203 Perfromace and 
Supervision
Profesional audit dan asurans SI harus
melakukan pekerjaan sesuai dengan
rencana audit SI yang disetujui untuk
mencakup risiko yang teridentifikasi dan
dalam jadwal yang disepakati

1207 Irregularity and Illegal Acts
Profesional audit dan jaminan SI harus mempertimbangkan risiko
penyimpangan dan tindakan ilegal selama penugasan.

1204 Materiality
Profesional audit dan asurans SI harus mempertimbangkan
materialitas dan hubungannya dengan risiko audit sambil
menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit

1201 Engagemnet Planning
Profesional audit dan asurans SI harus
merencanakan setiap audit SI dan perikatan asurans
untuk menangani:
• Tujuan, ruang lingkup, garis waktu dan kiriman
• Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan
standar audit profesional
• Penggunaan pendekatan berbasis risiko, jika
sesuai
• Masalah khusus keterlibatan
• Persyaratan dokumentasi dan pelaporan

1202 Risk Assessment in 
Planning
Fungsi audit dan asurans SI harus menggunakan
pendekatan penilaian risiko yang tepat dan
metodologi pendukung untuk mengembangkan
keseluruhan rencana audit SI dan menentukan
prioritas untuk alokasi efektif sumber daya audit 
SI.

1203

1201

1202

1204

1207

http://powerpoint.sage-fox.com/
http://powerpoint.sage-fox.com/


. 

Q&A

Time to Ask
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IS Audit and Assurance
General Standards
1002 Organisational Independence

K e l o m p o k 1 :
1 . A .  F i r d a u s ( 1 9 2 4 2 0 0 4 3 )
2 . I s t i q o m a h F e b r i a n t y ( 1 9 2 4 2 0 0 4 2 )
3 . D e d e T r i s e p t i a w a n ( 1 9 2 4 2 0 0 0 2 )
4 . H e n d r i D o n a n ( 1 9 2 4 2 0 0 3 9 )



FRITAF (Information Technology Assurance 
Framework)

I TA F s e n d i r i a d a l a h S e b u a h F r a m e w o r k  P r a k t e k P r o f e s i o n a l A u d i t  /  j a m i n a n S I  y a n g  t e l a h
p a d a 3 r d  E d i t i o n .  I TA F m e r u p a k a n p r o d u k d a r i I n f o r m a t i o n  S y s t e m  A u d i t  a n d  C o n t r o l  
A s s o c i a t i o n  ( I S A C A )  y a n g  m e n y e d i a k a n s e b u a h k e r a n g k a t u n g g a l y a n g  b e r i s i s t a n d a r ,  p e d o m a n
( G u i d e l i n e s )  d a n  t e k n i k d a l a m m e l a k s a n a k a n a u d i t  d a n  a s s u r a n c e  t e r m a s u k d i  d a l a m n y a
p e r e n c a n a a n ,  l i n g k u p a u d i t ,  p e l a k s a n a a n d a n  p e l a p o r a n a u d i t  d a n  j a s a a s s u r a n c e  T I .

TUJUAN ITAF
Bertujuan sebagai sumber daya pendidikan
untuk para profesional yang bekerja pada
bidang audit/ jaminan SI.

KENAPA ITAF?
• Menetapkan standar audit dan jaminan 

peran dan tanggung jawab profesional SI; 
pengetahuan dan keterampilan; dan 
ketekunan, perilaku

• Mendefinisikan istilah dan konsep spesifik 
untuk jaminan SI

• Memberikan bimbingan dan alat-alat dan 
teknik pada perencanaan, desain, 
pelaksanaan dan pelaporan SI audit dan 
jaminan tugasAdd a footer 2



FR3 KERANGKA ITAF

• Standar dikelompokkan menjadi standar umum, standar kinerja
dan standar pelaporan. Standar digambarkan di gambar 1 dengan
warna putih, artinya standar tersebut harus dilaksanakan
(mandatory), bila ada penyimpangan atas standar harus
diungkapkan penyebab dan konsekuensinya terhadap pelaksanaan
audit.

• Pedoman dikelompokkan menjadi empat bagian dan digambarkan
dengan warna abu-abu. Ini berarti pedoman tersebut tidak
bersifat mandatory atau tidak bersifat keharusan, namun sangat
direkomendasikan penggunaannya. Auditor harus mampu
membuktikan adanya penyimpangan TI dengan metode
pengumpulan bukti menurut pedoman ini.

• Alat dan Teknik Audit, menyediakan infromasi spesifik mengenai
metode, alat dan template dan juga menyediakan petunjuk
penerapan dalam aktivitas audit. Khusus untuk alat dan teknik
audit SI ini, bentuk dari kerangka ITAF berasal dari dokumen lain
publikasi ISACA baik berupa buku, jurnal, petunjuk teknis dan
sebagainya.
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1002. Integritas: Independensi, Objektivitas
dan Menjaga Kerahasiaan

Auditor teknologi dituntut untuk memiliki sikap kerja yang menunjukanintegritas yang dilandasi oleh
sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan
dasar bagi pengambilankeputusan yang handal, bekerja secara terpercaya dan bersungguh-sungguh
dalam memenuhi tanggung jawab. Integritas auditor teknologi diwujudkan melalui sikap independen,
objektif dan menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan audit teknologi.
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1. Independensi Auditor Teknologi

Aktivitas audit teknologi yang independen adalah terbebas dari kondisi yang mengancam kemampuan timaudit
teknologi untuk melaksanakan tanggung jawab audit teknologinya secara tidak memihak.

• Independensi harus dicapai dan dipertahankan oleh auditor teknologi dalam seluruh rangkaian aktivitas audit
teknologi, mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai tahap pelaporan.

• Independensi ini ditinjau menurut citra atau gambaran auditor teknologi dari pandangan publik atau masyarakat
umum.
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2. Objektivitas

Auditor teknologi harus memiliki objektivitas sebagai sikap mental yang dapat memastikan terlaksananya audit
teknologi dengan hasil yang terpercaya dan tidak terjadi kompromi terhadap hasil akhir.

Untuk menjaga objektivitas, auditor teknologi tidak mewakili penilaiannya untuk pihak lain.

Penilaian seimbang yang dimaksud adalah penilaian yang sesuai data dan fakta dengan memperhatikan berbagai
sudut pandang.
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3. Gangguan terhadap Independensi
dan Objektivitas

Gangguan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu (auditor teknologi) dapat mencakup tetapi
tidak terbatas pada:

• Konflik kepentingan personal

• Pembatasan ruang lingkup

• Pembatasan akses terhadap data dan informasi, personil dan properti.

• Keterbatasan sumber daya termasuk keterbatasan dana.
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4. Kerahasiaan

Auditor teknologi harus menghargai nilai dan kepemilikan data maupun informasi yang diterimanya serta tidak
mengungkapkan data dan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari auditee.
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2002. Integritas: Independensi,Objektivitas
dan Menjaga Kerahasiaan

Keterkaitan dengan Standar

1. Standar 1002 menyatakan “Pelaksanaan audit teknologi harus
bersifat independen, dan auditor teknologi harus objektif
dalam melaksanakan audit teknologi”.

2. Standar 1002.1 menyatakan “Independensi harus dicapai dan
dipertahankan oleh auditor teknologi dalam seluruh rangkaian
aktivitas audit teknologi, mulai tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan, sampai tahap pelaporan”.

3. Standar 1002.2 menyatakan “Independensi ini ditinjau
menurut citra atau gambaran auditor teknologi dari pandangan
publik atau masyarakat umum”.

4. Standar 1002.3 menyatakan “Gangguan terhadap independensi
dan objektivitas yang terjadi, baik secara implisit maupun
eksplisit, harus dilaporkan kepada pimpinan institusi pelaksana
audit maupun pimpinan institusi pemberi tugas audit
teknologi”.

Kebutuhan untuk Pedoman

1. Tujuan pedoman ini memberikan panduan
bagi auditor teknologi dalam pelaksanaan
audit teknologi di lapangan untuk senantiasa
melaksanakan asas independensi dan
objektivitas.

2. Tujuan pedoman ini memberikan panduan
bagi auditor teknologi untuk menerapkan
Standar Audit Teknologi. Auditor teknologi
dapat mempertimbangkannya dalam
menentukan bagaimana mencapai
implementasi standar diatas, menggunakan
keputusan profesional dalam penerapannya
dan mempersiapkan justifikasi terkait
penerapannya di lapangan.
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Integritas

Auditor teknologi dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan
bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang
handal, bekerja secara terpercaya dan bersungguh-sungguh dalam memenuhi tanggung jawab.
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Independensi

Aktivitas audit teknologi yang independen adalah terbebas dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit
teknologi atau kemampuan ketua tim audit teknologi (lead auditor) untuk melaksanakan tanggung jawab audit
teknologinya secara tidak memihak.

Auditor teknologi harus memiliki objektivitas sebagai sikap mental yang tepat sehingga memungkinkan terlaksananya
audit teknologi dengan hasil yang terpercaya dan tidak terjadi kompromi terhadap hasil akhir.

Objektivitas menghendaki auditor teknologi agar tidak mendelegasikan penilaiannya kepada pihak lain.

Gangguan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu (auditor teknologi) dapat mencakup tetapi
tidak terbatas pada Konflik kepentingan personal, Pembatasan ruang lingkup, Pembatasan akses terhadap data dan
informasi, personil dan property, Keterbatasan sumber daya termasuk keterbatasan dana.
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Objektivitas

Auditor teknologi harus menjaga objektivitas dalam pengumpulan dan analisis data serta penyusunan laporan
dengan menggunakan data dan informasi yang valid, membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang
relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain dalam membuat kesimpulan atau
memberikan pendapat.



FR

13

Kerahasiaan

1. Memelihara kerahasiaan data dan informasi yang diterimanyaselama pelaksanaan audit teknologi;

2. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga data sertainformasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit
teknologi;

3. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungikerahasiaan hasil-hasil audit teknologi, data dan
informasi yang dikumpulkan, serta kerahasiaan identitas pihak-pihakyang diwawancarai;

4. Tidak menggunakan informasi audit teknologi dengan tujuanuntuk kepentingan pribadi atau tujuan lainnya
yangbertentangan dengan aturan profesi dan atau aturanperundang-undangan yang berlaku;



TERIMA KASIH



Praktek Profesional Kerangka untuk
Audit / Jaminan IS

 1002 kemandirian perusahaan
 1202 Penilaian Risiko dalam Perencanaan
 2002 Independensi Organisasi
 2202 Penilaian Risiko dan Perencanaan Audit



• Audit sistem informasi dan fungsi pertangguhan harus mandiri
dari area dan aktivitas yang sedang ditinjau untuk memungkinkan
yang objektif dari perikatan audit dan penangguhan.

• 4 Aspek utama
 Melaporkan kelevel dalam organisasi audit
 Mengucapkan rincian penurunan nilai kepada pihak yang ditunjuk
 Hindari peran non audit dalam inisiatif sistem informasi
 Menjelaskan independensi dan akuntabilitas

• 5 Persyaratan
 Impairment (gangguan )
 Indepedence (Kemandirian)
 Kemandirian dan penampilan
 Independence of mind
 objectivity



3. Pernyataan tentang penilaian resiko dalam perencanaan
• Penggunaan pendekatan penilaian resiko yang tepat dan metodelogi pendukung
• Untuk mengembangkan rencana audit SI secara keseluruhan
• Mengidentifikasi dan menilai resiko yang relevan Mempertimbangkan resiko

materi pelajaran yang terkait ke perusahan

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan
• Melakukan dan mendokumentasikan, setidaknya setiap tahun, penilaian risiko untuk
memfasilitasi pengembangan rencana audit SI.
• Sertakan, sebagai bagian dari penilaian risiko, rencana dan sasaran strategis organisasi dan
perusahaan
kerangka kerja dan inisiatif manajemen risiko.

NextBack 



• Untuk setiap audit SI dan perikatan asurans, ukur dan justifikasi jumlah sumber daya audit SI 
yang diperlukan
memenuhi persyaratan keterlibatan.
• Menggunakan penilaian risiko dalam pemilihan area dan item kepentingan audit dan
keputusan untuk merancang dan
melakukan perikatan audit dan asurans tertentu.

9 Pesyaratan
1.Piagam audit 4.Kendalikan resiko 7. Materialitas
2.Resiko audit 5.Resiko deteksi 8. Tugas beresiko
3.Resiko materi pelajaran audit 6.Resiko bawaan 9. Pengujian substantif

nextBack 



5.Panduan kemandirian pada organisasi

 Tujuan pedoman dan keterkaitan dengan standar

 Isi pedoman

 Kaitan dengan standar dan proses COBIT 5

 Istilah

 Tanggal efektif

Back Next
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5.Panduan kemandirian pada organisasi

 Tujuan pedoman dan keterkaitan dengan standar

 Isi pedoman

 Kaitan dengan standar dan proses COBIT 5

 Istilah

Tanggal efektif

Next





IS Audit and Assurance
General Standards
1002 Organisational Independence

K e l o m p o k 1 :
1 . A .  F i r d a u s ( 1 9 2 4 2 0 0 4 3 )
2 . I s t i q o m a h F e b r i a n t y ( 1 9 2 4 2 0 0 4 2 )
3 . D e d e T r i s e p t i a w a n ( 1 9 2 4 2 0 0 0 2 )
4 . H e n d r i D o n a n ( 1 9 2 4 2 0 0 3 9 )



FRITAF (Information Technology Assurance 
Framework)

I TA F s e n d i r i a d a l a h S e b u a h F r a m e w o r k  P r a k t e k P r o f e s i o n a l A u d i t  /  j a m i n a n S I  y a n g  t e l a h
p a d a 3 r d  E d i t i o n .  I TA F m e r u p a k a n p r o d u k d a r i I n f o r m a t i o n  S y s t e m  A u d i t  a n d  C o n t r o l  
A s s o c i a t i o n  ( I S A C A )  y a n g  m e n y e d i a k a n s e b u a h k e r a n g k a t u n g g a l y a n g  b e r i s i s t a n d a r ,  p e d o m a n
( G u i d e l i n e s )  d a n  t e k n i k d a l a m m e l a k s a n a k a n a u d i t  d a n  a s s u r a n c e  t e r m a s u k d i  d a l a m n y a
p e r e n c a n a a n ,  l i n g k u p a u d i t ,  p e l a k s a n a a n d a n  p e l a p o r a n a u d i t  d a n  j a s a a s s u r a n c e  T I .

TUJUAN ITAF
Bertujuan sebagai sumber daya pendidikan
untuk para profesional yang bekerja pada
bidang audit/ jaminan SI.

KENAPA ITAF?
• Menetapkan standar audit dan jaminan 

peran dan tanggung jawab profesional SI; 
pengetahuan dan keterampilan; dan 
ketekunan, perilaku

• Mendefinisikan istilah dan konsep spesifik 
untuk jaminan SI

• Memberikan bimbingan dan alat-alat dan 
teknik pada perencanaan, desain, 
pelaksanaan dan pelaporan SI audit dan 
jaminan tugasAdd a footer 2



FR3 KERANGKA ITAF

• Standar dikelompokkan menjadi standar umum, standar kinerja
dan standar pelaporan. Standar digambarkan di gambar 1 dengan
warna putih, artinya standar tersebut harus dilaksanakan
(mandatory), bila ada penyimpangan atas standar harus
diungkapkan penyebab dan konsekuensinya terhadap pelaksanaan
audit.

• Pedoman dikelompokkan menjadi empat bagian dan digambarkan
dengan warna abu-abu. Ini berarti pedoman tersebut tidak
bersifat mandatory atau tidak bersifat keharusan, namun sangat
direkomendasikan penggunaannya. Auditor harus mampu
membuktikan adanya penyimpangan TI dengan metode
pengumpulan bukti menurut pedoman ini.

• Alat dan Teknik Audit, menyediakan infromasi spesifik mengenai
metode, alat dan template dan juga menyediakan petunjuk
penerapan dalam aktivitas audit. Khusus untuk alat dan teknik
audit SI ini, bentuk dari kerangka ITAF berasal dari dokumen lain
publikasi ISACA baik berupa buku, jurnal, petunjuk teknis dan
sebagainya.
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1002. Integritas: Independensi, Objektivitas
dan Menjaga Kerahasiaan

Auditor teknologi dituntut untuk memiliki sikap kerja yang menunjukanintegritas yang dilandasi oleh
sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan
dasar bagi pengambilankeputusan yang handal, bekerja secara terpercaya dan bersungguh-sungguh
dalam memenuhi tanggung jawab. Integritas auditor teknologi diwujudkan melalui sikap independen,
objektif dan menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan audit teknologi.
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1. Independensi Auditor Teknologi

Aktivitas audit teknologi yang independen adalah terbebas dari kondisi yang mengancam kemampuan timaudit
teknologi untuk melaksanakan tanggung jawab audit teknologinya secara tidak memihak.

• Independensi harus dicapai dan dipertahankan oleh auditor teknologi dalam seluruh rangkaian aktivitas audit
teknologi, mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai tahap pelaporan.

• Independensi ini ditinjau menurut citra atau gambaran auditor teknologi dari pandangan publik atau masyarakat
umum.
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2. Objektivitas

Auditor teknologi harus memiliki objektivitas sebagai sikap mental yang dapat memastikan terlaksananya audit
teknologi dengan hasil yang terpercaya dan tidak terjadi kompromi terhadap hasil akhir.

Untuk menjaga objektivitas, auditor teknologi tidak mewakili penilaiannya untuk pihak lain.

Penilaian seimbang yang dimaksud adalah penilaian yang sesuai data dan fakta dengan memperhatikan berbagai
sudut pandang.
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3. Gangguan terhadap Independensi
dan Objektivitas

Gangguan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu (auditor teknologi) dapat mencakup tetapi
tidak terbatas pada:

• Konflik kepentingan personal

• Pembatasan ruang lingkup

• Pembatasan akses terhadap data dan informasi, personil dan properti.

• Keterbatasan sumber daya termasuk keterbatasan dana.
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4. Kerahasiaan

Auditor teknologi harus menghargai nilai dan kepemilikan data maupun informasi yang diterimanya serta tidak
mengungkapkan data dan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari auditee.
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2002. Integritas: Independensi,Objektivitas
dan Menjaga Kerahasiaan

Keterkaitan dengan Standar

1. Standar 1002 menyatakan “Pelaksanaan audit teknologi harus
bersifat independen, dan auditor teknologi harus objektif
dalam melaksanakan audit teknologi”.

2. Standar 1002.1 menyatakan “Independensi harus dicapai dan
dipertahankan oleh auditor teknologi dalam seluruh rangkaian
aktivitas audit teknologi, mulai tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan, sampai tahap pelaporan”.

3. Standar 1002.2 menyatakan “Independensi ini ditinjau
menurut citra atau gambaran auditor teknologi dari pandangan
publik atau masyarakat umum”.

4. Standar 1002.3 menyatakan “Gangguan terhadap independensi
dan objektivitas yang terjadi, baik secara implisit maupun
eksplisit, harus dilaporkan kepada pimpinan institusi pelaksana
audit maupun pimpinan institusi pemberi tugas audit
teknologi”.

Kebutuhan untuk Pedoman

1. Tujuan pedoman ini memberikan panduan
bagi auditor teknologi dalam pelaksanaan
audit teknologi di lapangan untuk senantiasa
melaksanakan asas independensi dan
objektivitas.

2. Tujuan pedoman ini memberikan panduan
bagi auditor teknologi untuk menerapkan
Standar Audit Teknologi. Auditor teknologi
dapat mempertimbangkannya dalam
menentukan bagaimana mencapai
implementasi standar diatas, menggunakan
keputusan profesional dalam penerapannya
dan mempersiapkan justifikasi terkait
penerapannya di lapangan.
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Integritas

Auditor teknologi dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan
bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang
handal, bekerja secara terpercaya dan bersungguh-sungguh dalam memenuhi tanggung jawab.
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Independensi

Aktivitas audit teknologi yang independen adalah terbebas dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit
teknologi atau kemampuan ketua tim audit teknologi (lead auditor) untuk melaksanakan tanggung jawab audit
teknologinya secara tidak memihak.

Auditor teknologi harus memiliki objektivitas sebagai sikap mental yang tepat sehingga memungkinkan terlaksananya
audit teknologi dengan hasil yang terpercaya dan tidak terjadi kompromi terhadap hasil akhir.

Objektivitas menghendaki auditor teknologi agar tidak mendelegasikan penilaiannya kepada pihak lain.

Gangguan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu (auditor teknologi) dapat mencakup tetapi
tidak terbatas pada Konflik kepentingan personal, Pembatasan ruang lingkup, Pembatasan akses terhadap data dan
informasi, personil dan property, Keterbatasan sumber daya termasuk keterbatasan dana.
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Objektivitas

Auditor teknologi harus menjaga objektivitas dalam pengumpulan dan analisis data serta penyusunan laporan
dengan menggunakan data dan informasi yang valid, membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang
relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain dalam membuat kesimpulan atau
memberikan pendapat.
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Kerahasiaan

1. Memelihara kerahasiaan data dan informasi yang diterimanyaselama pelaksanaan audit teknologi;

2. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga data sertainformasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit
teknologi;

3. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungikerahasiaan hasil-hasil audit teknologi, data dan
informasi yang dikumpulkan, serta kerahasiaan identitas pihak-pihakyang diwawancarai;

4. Tidak menggunakan informasi audit teknologi dengan tujuanuntuk kepentingan pribadi atau tujuan lainnya
yangbertentangan dengan aturan profesi dan atau aturanperundang-undangan yang berlaku;



TERIMA KASIH



IS Audit and Assurance
General Standards
1002 Organisational Independence

K e l o m p o k 1 :
1 . A .  F i r d a u s ( 1 9 2 4 2 0 0 4 3 )
2 . I s t i q o m a h F e b r i a n t y ( 1 9 2 4 2 0 0 4 2 )
3 . D e d e T r i s e p t i a w a n ( 1 9 2 4 2 0 0 0 2 )
4 . H e n d r i D o n a n ( 1 9 2 4 2 0 0 3 9 )



FRITAF (Information Technology Assurance 
Framework)

I TA F m e r u p a k a n p r o d u k d a r i I n f o r m a t i o n  S y s t e m  A u d i t  a n d  C o n t r o l  A s s o c i a t i o n  ( I S A C A )  y a n g  
m e n y e d i a k a n s e b u a h k e r a n g k a t u n g g a l y a n g  b e r i s i s t a n d a r ,  p e d o m a n ( G u i d e l i n e s )  d a n  t e k n i k
d a l a m m e l a k s a n a k a n a u d i t  d a n  a s s u r a n c e  t e r m a s u k d i  d a l a m n y a p e r e n c a n a a n ,  l i n g k u p a u d i t ,  
p e l a k s a n a a n d a n  p e l a p o r a n a u d i t  d a n  j a s a a s s u r a n c e  T I .

TUJUAN ITAF
Bertujuan sebagai sumber daya pendidikan
untuk para profesional yang bekerja pada
bidang audit/ jaminan SI.

KENAPA ITAF?
• Menetapkan standar audit dan jaminan 

peran dan tanggung jawab profesional SI; 
pengetahuan dan keterampilan; dan 
ketekunan, perilaku

• Mendefinisikan istilah dan konsep spesifik 
untuk jaminan SI

• Memberikan bimbingan dan alat-alat dan 
teknik pada perencanaan, desain, 
pelaksanaan dan pelaporan SI audit dan 
jaminan tugasAdd a footer 2



FR3 KERANGKA ITAF

• Standar dikelompokkan menjadi standar umum, standar kinerja
dan standar pelaporan. Standar digambarkan di gambar 1 dengan
warna putih, artinya standar tersebut harus dilaksanakan
(mandatory), bila ada penyimpangan atas standar harus
diungkapkan penyebab dan konsekuensinya terhadap pelaksanaan
audit.

• Pedoman dikelompokkan menjadi empat bagian dan digambarkan
dengan warna abu-abu. Ini berarti pedoman tersebut tidak
bersifat mandatory atau tidak bersifat keharusan, namun sangat
direkomendasikan penggunaannya. Auditor harus mampu
membuktikan adanya penyimpangan TI dengan metode
pengumpulan bukti menurut pedoman ini.

• Alat dan Teknik Audit, menyediakan infromasi spesifik mengenai
metode, alat dan template dan juga menyediakan petunjuk
penerapan dalam aktivitas audit. Khusus untuk alat dan teknik
audit SI ini, bentuk dari kerangka ITAF berasal dari dokumen lain
publikasi ISACA baik berupa buku, jurnal, petunjuk teknis dan
sebagainya.

Add a footer 3

I TA F t e r b a g i m e n j a d i t i g a b a g i a n s e p e r t i t e r l i h a t d a l a m g a m b a r d i b a w a h i n i :



FR

4

1002. Integritas: Independensi, Objektivitas
dan Menjaga Kerahasiaan

Auditor teknologi dituntut untuk memiliki sikap kerja yang menunjukan integritas yang dilandasi oleh
sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan
dasar bagi pengambilan keputusan yang handal, bekerja secara terpercaya dan bersungguh-sungguh
dalam memenuhi tanggung jawab. Integritas auditor teknologi diwujudkan melalui sikap independen,
objektif dan menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan audit teknologi.
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1. Independensi Auditor Teknologi

Aktivitas audit teknologi yang independen adalah terbebas dari kondisi yang mengancam kemampuan tim audit
teknologi untuk melaksanakan tanggung jawab audit teknologinya secara tidak memihak.

• Independensi harus dicapai dan dipertahankan oleh auditor teknologi dalam seluruh rangkaian aktivitas audit
teknologi, mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai tahap pelaporan.

• Independensi ini ditinjau menurut citra atau gambaran auditor teknologi dari pandangan publik atau masyarakat
umum.
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2. Objektivitas

Auditor teknologi harus memiliki objektivitas sebagai sikap mental yang dapat memastikan terlaksananya audit
teknologi dengan hasil yang terpercaya dan tidak terjadi kompromi terhadap hasil akhir.

Untuk menjaga objektivitas, auditor teknologi tidak mewakili penilaiannya untuk pihak lain.

Penilaian seimbang yang dimaksud adalah penilaian yang sesuai data dan fakta dengan memperhatikan berbagai
sudut pandang.
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3. Gangguan terhadap Independensi
dan Objektivitas

Gangguan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu (auditor teknologi) dapat mencakup tetapi
tidak terbatas pada:

• Konflik kepentingan personal

• Pembatasan ruang lingkup

• Pembatasan akses terhadap data dan informasi, personil dan properti.

• Keterbatasan sumber daya termasuk keterbatasan dana.
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4. Kerahasiaan

Auditor teknologi harus menghargai nilai dan kepemilikan data maupun informasi yang diterimanya serta tidak
mengungkapkan data dan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari auditee.
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2002. Integritas: Independensi,Objektivitas
dan Menjaga Kerahasiaan

Keterkaitan dengan Standar

1. Standar 1002 menyatakan “Pelaksanaan audit teknologi harus
bersifat independen, dan auditor teknologi harus objektif
dalam melaksanakan audit teknologi”.

2. Standar 1002.1 menyatakan “Independensi harus dicapai dan
dipertahankan oleh auditor teknologi dalam seluruh rangkaian
aktivitas audit teknologi, mulai tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan, sampai tahap pelaporan”.

3. Standar 1002.2 menyatakan “Independensi ini ditinjau
menurut citra atau gambaran auditor teknologi dari pandangan
publik atau masyarakat umum”.

4. Standar 1002.3 menyatakan “Gangguan terhadap independensi
dan objektivitas yang terjadi, baik secara implisit maupun
eksplisit, harus dilaporkan kepada pimpinan institusi pelaksana
audit maupun pimpinan institusi pemberi tugas audit
teknologi”.

Kebutuhan untuk Pedoman

1. Tujuan pedoman ini memberikan panduan
bagi auditor teknologi dalam pelaksanaan
audit teknologi di lapangan untuk senantiasa
melaksanakan asas independensi dan
objektivitas.

2. Tujuan pedoman ini memberikan panduan
bagi auditor teknologi untuk menerapkan
Standar Audit Teknologi. Auditor teknologi
dapat mempertimbangkannya dalam
menentukan bagaimana mencapai
implementasi standar diatas, menggunakan
keputusan profesional dalam penerapannya
dan mempersiapkan justifikasi terkait
penerapannya di lapangan.
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Integritas

Auditor teknologi dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan
bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang
handal, bekerja secara terpercaya dan bersungguh-sungguh dalam memenuhi tanggung jawab.



FR

11

Independensi

Aktivitas audit teknologi yang independen adalah terbebas dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit
teknologi atau kemampuan ketua tim audit teknologi (lead auditor) untuk melaksanakan tanggung jawab audit
teknologinya secara tidak memihak.

Auditor teknologi harus memiliki objektivitas sebagai sikap mental yang tepat sehingga memungkinkan terlaksananya
audit teknologi dengan hasil yang terpercaya dan tidak terjadi kompromi terhadap hasil akhir.

Objektivitas menghendaki auditor teknologi agar tidak mendelegasikan penilaiannya kepada pihak lain.

Gangguan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individu (auditor teknologi) dapat mencakup tetapi
tidak terbatas pada Konflik kepentingan personal, Pembatasan ruang lingkup, Pembatasan akses terhadap data dan
informasi, personil dan property, Keterbatasan sumber daya termasuk keterbatasan dana.
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Objektivitas

Auditor teknologi harus menjaga objektivitas dalam pengumpulan dan analisis data serta penyusunan laporan
dengan menggunakan data dan informasi yang valid, membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang
relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain dalam membuat kesimpulan atau
memberikan pendapat.
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Kerahasiaan

1. Memelihara kerahasiaan data dan informasi yang diterimanyaselama pelaksanaan audit teknologi;

2. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga data sertainformasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit
teknologi;

3. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungikerahasiaan hasil-hasil audit teknologi, data dan
informasi yang dikumpulkan, serta kerahasiaan identitas pihak-pihakyang diwawancarai;

4. Tidak menggunakan informasi audit teknologi dengan tujuanuntuk kepentingan pribadi atau tujuan lainnya
yangbertentangan dengan aturan profesi dan atau aturanperundang-undangan yang berlaku;
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Linkage to COBIT 5 Processes
COBIT 5 Process Tujuan Proses

EDM01 Memastikan Pemerintahan pengaturan kerangka kerja dan 
Pemeliharaan.

Memberikan pendekatan yang konsisten terintegrasi dan selaras 
dengan tata kelola perusahaan Pendekatan. Untuk memastikan 
bahwa keputusan terkait IT dibuat sejalan dengan keputusan 
perusahaan strategi dan tujuan, memastikan bahwa proses terkait 
IT diawasi secara efektif dan secara transparan, kepatuhan 
terhadap persyaratan hukum dan peraturan dikonfirmasi, dan 
persyaratan tata kelola untuk anggota dewan terpenuhi.

APO01 Mengelola Manajemen IT Kerangka. Memberikan pendekatan manajemen yang konsisten untuk
memungkinkan tata kelola perusahaan persyaratan yang harus
dipenuhi, mencakup proses manajemen, struktur organisasi, peran
dan tanggung jawab, kegiatan yang dapat diandalkan dan berulang, 
serta keterampilan dan kompetensi.

Monitor MEA02, mengevaluasi dan menilai sistem internal Kontrol. Memperoleh transparansi bagi pemangku kepentingan utama
tentang kecukupan sistem pengendalian internal dan dengan
demikian memberikan kepercayaan pada operasi, kepercayaan
pada pencapaian tujuan perusahaan dan pemahaman yang 
memadai tentang risiko residual.
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IS AUDIT AND ASSURANCE GENERAL STANDARDS

Pengembangan dan penyebaran Standar
Audit dan Jaminan IT merupakan landasan
dari profesional ISACA sebagai kontribusi
kepada masyarakat, audit dan penjamin. Ada 
beberapa tingkat panduan:

1. Standar didefinisikan persyaratan wajib
untuk audit dan jaminan IT.

2. Pedoman memberikan panduan dalam
menerapkan Standar Audit dan Jaminan IT.

3. Alat dan Teknik sebagai contoh prosedur
yang bisa diikuti oleh audit IT dan 
penjamin profesional.
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GENERAL STANDARDS

1004 REASONABLE EXPECTATION
1. IS audit dan jaminan profesional akan memiliki
harapan yang wajar bahwa keterlibatan dapat
diselesaikan sesuai dengan standar audit dan
jaminan IS dan jika diperlukan, standar profesional
atau industri lain yang sesuai atau peraturan yang
berlaku dan menghasilkan pendapat atau
kesimpulan profesional.

2. Para profesional audit dan jaminan IS memiliki
harapan yang wajar bahwa ruang lingkup
keterlibatan memungkinkan kesimpulan materi
pelajaran dan membahas batasan apapun.

3. Para profesional audit dan jaminan IS memiliki
harapan yang wajar bahwa manajemen memahami
kewajiban dan tanggung jawab sehubungan dengan
penyediaan informasi yang tepat, relevan, dan tepat
waktu yang diperlukan untuk melakukan
keterlibatan.

1005 DUE PROFESSIONAL CARE

Para profesional audit dan jaminan IS 
harus menjalankan perawatan

professional (standar tindak-lanjut), 
termasuk ketaatan terhadap audit 

profesional yang berlaku yakni standar
dalam merencanakan, melakukan, dan 

melaporkan hasil keterlibatan.
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GENERAL GUIDELINES

1004 REASONABLE EXPECTATION

Para profesional audit dan jaminan IS memiliki harapan yang
wajar bahwa ruang lingkup keterlibatan memungkinkan
kesimpulan tentang materi pelajaran dan mengatasi batasan apa
pun.

Jika para profesional menentukan bahwa keterlibatan audit tidak
dapat diselesaikan sesuai dengan lebih dari standar dan peraturan
yang berlaku, dan dengan demikian menyatakan pendapat atau
kesimpulan professional tidak akan mungkin, mereka harus:

• Menginformasikan audit IS dan manajemen jaminan dan yang
dibebankan dengan tata kelola masalah kepatuhan dengan
standar dan peraturan

• Mengusulkan perubahan dalam istilah keterlibatan atau
bahwa keterlibatan yang diusulkan tidak diterima

1. Para profesional harus memiliki harapan yang wajar bahwa
manajemen memahami kewajiban dan tanggung jawab dalam
memberikan informasi yang tepat, relevan, dan tepat waktu yang
diperlukan untuk keterlibatan audit.

2. Profesional harus mengambil langkah-langkah yang wajar
untuk menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diperoleh
dalam menjalankan tugasnya kecuali pengungkapan diwajibkan
oleh kuasa hukum. Informasi tersebut harus tidak digunakan
untuk kepentingan pribadi atau dilepaskan ke pihak yang tidak
pantas.

3. Informasi harus disimpan dan dibuang dengan benar sesuai
dengan kebijakan organisasi dan hukum, aturan, dan peraturan
yang relevan.

1005 DUE PROFESSIONAL CARE
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2004 GUIDELINES DUE PROFESSIONAL CARE

Pedoman Pelaporan

Laporan yang disusun memiliki sistematika laporan yang terdiri:
• Ringkasan Eksekutif
• Latar belakang
• Tujuan
• Lingkup
• Kriteria dan Acuan
• Metoda Pengumpulan Data
• Metoda Analisis
• Hasil Analisis
• Temuan dan Kesimpulan
• Rekomendasi
Kualitas Laporan : Laporan Auditor harus dibuat tepat waktu, lengkap, 
akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas.
Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, 
kesimpulan dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan
perbaikan yang direncanakan oleh auditee secara tertulis dari pejabat
auditee yang bertanggung jawab.
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2005 GUIDELINES REASONABLE EXPECTATION

Pedoman Tindak-Lanjut

Pemantauan terhadap tindak lanjut temuan, kesimpulan
dan rekomendasi Auditor dapat dilakukan atau tidak, 
sesuai kesepakatan dengan auditee .

Pemantauan atas saran yang diberikan dari hasil Auditor 
yang telah disampaikan kepada auditee dapat
dilaksanakan setelah adanya kesepakatan tim pemantau
dengan Management Auditee. Item kesepakatan
sekurang-kurangnya meliputi: lingkup, objek, jangka
waktu, beban pembiayaan, penanggung-jawab.

Dalam kondisi pemantauan terhadap tindak lanjut yang 
akan dilaksanakan, ketua tim auditor (lead auditor) harus
menetapkan sebuah sistem pemantauan terhadap tindak
lanjut temuan, kesimpulan dan rekomendasi auditor oleh
auditee, mencakup cara berkomunikasi dengan auditee, 
prosedur pemantauan dan laporan status temuan.
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LINKAGE TO COBIT 5 PROCESSES

1004 REASONABLE EXPECTATION

COBIT 5 Process Process Purpose

Monitor MEA02,
mengevaluasi dan 
menilai sistem
internal Kontrol.

Memperoleh transparansi bagi pemangku
kepentingan utama tentang kecukupan sistem
pengendalian internal dan dengan demikian
memberikan kepercayaan pada operasi,
kepercayaan pada pencapaian tujuan
perusahaan dan pemahaman yang memadai
tentang risiko residual

Monitor MEA03,
mengevaluasi dan 
menilai kepatuhan
terhadap persyaratan
eksternal

Pastikan bahwa perusahaan mematuhi semua
persyaratan eksternal yang berlaku.

1005 DUE PROFESSIONAL CARE
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COBIT 5 Process Process Purpose

EDM01 Memastikan
Pemerintahan 
pengaturan kerangka 
kerja dan Pemeliharaan.

Memberikan pendekatan yang konsisten terintegrasi dan selaras
dengan tata kelola perusahaan. Pendekatan untuk memastikan
bahwa keputusan terkait IT dibuat sejalan dengan keputusan
perusahaan strategi dan tujuan, memastikan bahwa proses terkait IT
diawasi secara efektif dan secara transparan, kepatuhan terhadap
persyaratan hukum dan peraturan dikonfirmasi, dan persyaratan
tata kelola untuk anggota dewan terpenuhi.

APO07 Kelola manusia 
Sumber daya.

Mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia untuk
memenuhi tujuan perusahaan.

Monitor MEA02,
mengevaluasi dan 
menilai sistem internal 
Kontrol.

Memperoleh transparansi bagi pemangku kepentingan utama
tentang kecukupan sistem pengendalian internal dan dengan
demikian memberikan kepercayaan pada operasi, kepercayaan pada
pencapaian tujuan perusahaan dan pemahaman yang memadai
tentang risiko residual.

Monitor MEA03,
mengevaluasi dan 
menilai kepatuhan
terhadap persyaratan
eksternal.

Pastikan bahwa perusahaan mematuhi semua persyaratan eksternal
yang berlaku.
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Standar Pelaporan
 1402 Kegiatan Tindak Lanjut
 1402.1 Profesional audit dan jaminan SI harus memantau informasi yang relevan

untuk menyimpulkan apakah manajemen telah merencanakan / mengambil
tindakan yang tepat dan tepat waktu untuk menangani temuan dan rekomendasi
audit yang dilaporkan.

Aspek Utama
 Fungsi audit SI internal harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan

memastikan bahwa tindakan manajemen telah diterapkan secara efektif atau bahwa
manajemen senior telah menerima risiko tidak mengambil tindakan.

 Profesional audit atau asurans IS eksternal dapat mengandalkan fungsi audit SI 
internal untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disepakati, tergantung pada
ruang lingkup dan ketentuan perikatan.

Tanggal Operasional
 Standar ISACA ini berlaku untuk semua penugasan audit dan asurans SI mulai 1 

November 2013.

Standar Audit dan
Jaminan IS




 Pedoman Pelaporan
 2402 Kegiatan Tindak Lanjut
 Panduan tersebut disajikan pada bagian berikut:
1. Tujuan pedoman dan keterkaitan dengan standar
2. Konten pedoman
3. Keterkaitan dengan standar dan proses COBIT 5
4. Terminologi
5. Tanggal berlaku

Pedoman Audit dan
Jaminan IS




Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan
kepada audit SI dan profesional asurans dalam memantau jika
manajemen telah mengambil tindakan yang tepat dan tepat
waktu atas rekomendasi yang dilaporkan dan temuan audit.
Profesional audit dan asurans SI harus mempertimbangkan
pedoman ini ketika menentukan bagaimana menerapkan
standar, menggunakan pertimbangan profesional dalam
penerapannya, bersiap untuk membenarkan setiap
penyimpangan dan mencari panduan tambahan jika dianggap
perlu

1. Tujuan Pedoman dan
Kaitannya dengan Standar




 Bagian konten pedoman disusun untuk memberikan informasi

tentang audit utama dan topik perikatan asurans berikut:
 2.1 Proses tindak lanjut
 2.2 Tindakan yang diusulkan manajemen
 2.3 Dengan asumsi risiko tidak mengambil tindakan korektif
 2.4 Prosedur tindak lanjut
 2.5 Pengaturan waktu dan penjadwalan kegiatan tindak lanjut
 2.6 Sifat dan tingkat kegiatan tindak lanjut
 2.7 Menunda kegiatan tindak lanjut
 2.8 Bentuk tanggapan tindak lanjut
 2.9 Tindak lanjut oleh para profesional tentang rekomendasi

audit eksternaldation
 2.10 Pelaporan kegiatan tindak lanjuties

2. Konten Panduan




1. Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh para profesional

adalah proses di mana mereka menentukan kecukupan,
efektivitas, dan ketepatan waktu tindakan yang diambil oleh
manajemen atas observasi dan rekomendasi yang dilaporkan,
termasuk yang dilakukan oleh auditor eksternal dan lain-lain.

2. Proses tindak lanjut harus ditetapkan untuk membantu
memberikan jaminan yang wajar bahwa setiap tinjauan yang
dilakukan oleh para profesional memberikan manfaat yang
optimal bagi perusahaan dengan mensyaratkan bahwa hasil
yang disepakati yang timbul dari tinjauan dilaksanakan sesuai
dengan usaha manajemen atau bahwa manajemen (eksekutif)
mengakui dan mengakui risiko penundaan atau tidak
melaksanakan hasil dan / atau rekomendasi yang diusulkan.

2.1 Proses Tindak Lanjut




1. Sebagai bagian dari diskusi mereka dengan auditi, profesional

harus memperoleh persetujuan tentang hasil perikatan audit dan
rencana tindakan untuk meningkatkan operasi, jika diperlukan.

2. Profesional harus mendiskusikan dengan manajemen tindakan
yang diusulkan untuk menerapkan atau menangani rekomendasi
yang dilaporkan dan komentar audit. Tindakan yang diusulkan
ini harus diberikan kepada para profesional dan harus dicatat
sebagai tanggapan manajemen dalam laporan akhir dengan
tanggal pelaksanaan dan / atau tindakan yang berkomitmen.

3. Jika profesional dan auditi mencapai kesepakatan tentang
tindakan yang diusulkan, profesional harus memulai prosedur
untuk kegiatan tindak lanjut, seperti yang dijelaskan di bagian 2.4.

2.2 Tindakan Yang 
Diusulkan Manajemen




 Manajemen (Eksekutif) dapat memutuskan untuk menerima risiko tidak

memperbaiki kondisi yang dilaporkan karena biaya, kompleksitas tindakan
korektif atau pertimbangan lain. Dewan (atau pihak yang bertanggung jawab
atas tata kelola) harus diinformasikan tentang keputusan (eksekutif)
manajemen atas semua observasi penugasan signifikan dan rekomendasi yang
mana manajemen menerima risiko tidak mengoreksi situasi yang dilaporkan.

 Jika para profesional yakin bahwa auditi telah menerima tingkat risiko
residual yang tidak sesuai untuk perusahaan, mereka harus mendiskusikan
masalah tersebut dengan manajemen audit dan asurans dan manajemen
eksekutif SI. Jika para profesional tetap tidak setuju dengan keputusan
mengenai risiko residual, mereka, bersama dengan manajemen eksekutif,
harus melaporkan masalah tersebut kepada dewan (atau pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola) untuk diselesaikan.

 Penerimaan risiko harus didokumentasikan dan secara resmi disetujui oleh
manajemen eksekutif dan dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung
jawab atas tata kelola

2.3 Mengasumsikan Risiko Tidak Mengambil
Tindakan Korektif




2.4.1 Prosedur untuk kegiatan tindak lanjut harus ditetapkan
dan harus mencakup:

1. Pencatatan kerangka waktu di mana manajemen harus
menanggapi rekomendasi yang disepakati

2. Evaluasi tanggapan
3. Verifikasi tanggapan, jika sesuai (lihat bagian 2.6)
4. Pekerjaan tindak lanjut, jika sesuai
5. Prosedur komunikasi yang meningkatkan tanggapan dan

/ atau tindakan yang luar biasa dan tidak memuaskan ke
tingkat yang sesuai dari asumsi manajemen atas risiko
terkait, dalam hal tindakan korektif ditunda atau tidak
diusulkan untuk dilaksanakan

2.4 Prosedur Tindak Lanjut




2.4.2 Sistem atau database pelacakan otomatis dapat membantu dalam

melakukan kegiatan tindak lanjut
2.4.3 Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan prosedur

tindak lanjut yang tepat adalah:
1. Pentingnya dan dampak dari temuan dan rekomendasi
2. Setiap perubahan dalam lingkungan IS yang dapat

mempengaruhi pentingnya dan dampak dari temuan dan
rekomendasi

3. Kompleksitas mengoreksi situasi yang dilaporkan
4. Waktu, biaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk memperbaiki

situasi yang dilaporkan
5. Efeknya jika memperbaiki situasi yang dilaporkan harus gagal

2.4.5 Tanggung jawab untuk tindakan tindak lanjut, pelaporan, dan eskalasi
harus ditetapkan dalam piagam audit.

2.4 Prosedur Tindak Lanjut




 waktu kegiatan tindak lanjut harus memperhitungkan signifikansi

temuan yang dilaporkan dan efeknya jika tindakan korektif tidak
diambil. Waktu kegiatan tindak lanjut dalam hubungannya dengan
pelaporan awal merupakan pertimbangan profesional yang
bergantung pada sejumlah pertimbangan, seperti sifat atau besarnya
risiko dan biaya terkait bagi perusahaan.

 Karena mereka adalah bagian integral dari proses audit SI, aktivitas
tindak lanjut harus dijadwalkan, bersama dengan langkah-langkah
lain yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tinjauan. Kegiatan
tindak lanjut khusus dan waktu kegiatan tersebut dapat dipengaruhi
oleh tingkat kesulitan, risiko dan keterpaparan yang terlibat, hasil
tinjauan, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan
korektif, dll., Dan dapat ditetapkan dengan berkonsultasi dengan
pengelolaan.

2.5 Pengaturan Waktu dan Penjadwalan
Kegiatan Tindak Lanjut




 Hasil yang disepakati terkait dengan masalah berisiko tinggi

harus ditindaklanjuti segera setelah tanggal jatuh tempo
tindakan dan dapat dipantau secara progresif.

 Penerapan semua tanggapan manajemen dapat ditindaklanjuti
secara teratur (misalnya, setiap triwulan) untuk penugasan
audit yang berbeda secara bersamaan, meskipun tanggal
pelaksanaan yang ditetapkan oleh manajemen mungkin
berbeda. Pendekatan lain adalah menindaklanjuti tanggapan
manajemen individu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang
disepakati dengan manajemen.

2.5 Pengaturan Waktu dan Penjadwalan
Kegiatan Tindak Lanjut




 Auditee biasanya akan diberi kerangka waktu untuk menanggapi

dengan rincian tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan
rekomendasi.

 Tanggapan manajemen yang merinci tindakan yang diambil harus
dievaluasi, jika mungkin, oleh profesional yang melakukan tinjauan
asli. Jika memungkinkan, bukti audit atas tindakan yang diambil
harus diperoleh.

 Jika manajemen memberikan informasi tentang tindakan yang
diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi dan profesional
memiliki keraguan tentang informasi yang diberikan atau keefektifan
tindakan yang diambil, pengujian yang tepat atau prosedur audit
lainnya harus dilakukan untuk memastikan posisi atau status
sebenarnya sebelum menyimpulkan aktivitas tindak lanjut lebih
lanjut. .

2.6 Sifat dan Luas Kegiatan Tindak
Lanjut




 Sebagai bagian dari kegiatan tindak lanjut, para profesional harus

mengevaluasi apakah rekomendasi yang tidak diterapkan masih
relevan atau memiliki signifikansi yang lebih besar. Profesional dapat
memutuskan bahwa penerapan rekomendasi tertentu tidak lagi
sesuai. Hal ini dapat terjadi ketika sistem aplikasi telah berubah
sedemikian rupa sehingga secara efektif menghilangkan atau
signifikansi dari efek pengamatan sebelumnya dan kebutuhan untuk
penyelesaiannya.

 Keterlibatan tindak lanjut mungkin harus dijadwalkan untuk
memverifikasi implementasi tindakan kritis dan / atau penting.

 Pendapat profesional tentang respons atau tindakan manajemen yang
tidak memuaskan harus dikomunikasikan ke tingkat manajemen
yang sesuai.

2.6 Sifat dan Luas Kegiatan Tindak
Lanjut




 Profesional bertanggung jawab untuk menjadwalkan aktivitas

tindak lanjut sebagai bagian dari pengembangan jadwal kerja
penugasan. Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan pada
risiko dan eksposur yang terlibat, serta tingkat kesulitan dan
waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan tindakan
korektif.

 Mungkin juga ada contoh di mana para profesional menilai
bahwa tanggapan lisan atau tertulis manajemen menunjukkan
bahwa tindakan yang telah diambil sudah cukup ketika
ditimbang dengan kepentingan relatif dari observasi atau
rekomendasi penugasan. Pada kesempatan tersebut, aktivitas
verifikasi tindak lanjut yang sebenarnya dapat dilakukan
sebagai bagian dari keterlibatan berikutnya yang berhubungan
dengan sistem atau masalah yang relevan.

2.7 Menunda Kegiatan
Tindak Lanjut




 cara paling efektif untuk menerima tanggapan tindak lanjut dari

manajemen adalah secara tertulis, karena ini membantu memperkuat
dan memastikan tanggung jawab manajemen untuk tindakan tindak
lanjut dan kemajuan yang dicapai. Juga, tanggapan tertulis
memastikan catatan tindakan, tanggung jawab, dan status saat ini
yang akurat. Tanggapan lisan juga dapat diterima dan dicatat oleh
para profesional dan, jika memungkinkan, disetujui oleh manajemen.
Bukti tindakan atau implementasi rekomendasi juga dapat diberikan
dengan tanggapan tersebut.

 Para profesional harus meminta dan / atau menerima pembaruan
berkala dari manajemen yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan tindakan yang disepakati untuk mengevaluasi
kemajuan yang telah dibuat oleh manajemen, terutama terkait
dengan masalah berisiko tinggi dan tindakan korektif dengan waktu
tunggu yang lama.

2.8 Bentuk Tanggapan Tindak Lanjut




bergantung pada ruang lingkup dan

ketentuan perikatan audit dan sesuai dengan
standar audit SI yang relevan, profesional
eksternal dapat mengandalkan profesional
internal untuk menindaklanjuti rekomendasi
yang mereka sepakati. Tanggung jawab
terkait tindak lanjut ini dapat ditentukan
dalam piagam audit atau surat perikatan.

2.9 Tindak lanjut oleh Profesional
tentang Rekomendasi




1. Laporan tentang status tindakan korektif yang disepakati yang timbul dari

laporan perikatan audit, termasuk rekomendasi yang disepakati yang tidak
diterapkan, harus disajikan kepada tingkat manajemen yang tepat dan kepada
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (misalnya, komite audit)

2. Jika selama perikatan audit berikutnya, profesional menemukan bahwa
tindakan korektif yang telah dilaporkan oleh manajemen sebagai 'diterapkan'
ternyata belum diterapkan, mereka harus mengomunikasikan hal ini kepada
tingkat manajemen yang tepat dan pihak yang bertanggung jawab atas tata
kelola. Jika sesuai, profesional harus mendapatkan rencana tindakan korektif
terkini dan tanggal implementasi yang direncanakan.

3. Jika semua tindakan korektif yang disepakati telah dilaksanakan, laporan yang
merinci semua tindakan yang telah dilaksanakan dan / atau diselesaikan
dapat diteruskan ke manajemen eksekutif dan pihak yang bertanggung jawab
atas tata kelola.

2.10 Pelaporan Kegiatan
Tindak Lanjut





3. Keterkaitan dengan Standar
dan Proses COBIT 5

Bagian ini memberikan gambaran yang relevan:
3.1   Keterkaitan dengan standar
3.2 Keterkaitan ke proses COBIT 5
3.3 Panduan lainnya




Judul Standar Pernyataan Standar yang Relevan

1401 Pelaporan Profesional audit dan asurans SI harus memberikan laporan untuk mengkomunikasikan hasil
setelah penyelesaian perikatan termasuk:
• Identifikasi perusahaan, penerima yang dituju, dan pembatasan konten dan sirkulasi
• Ruang lingkup, tujuan perikatan, periode cakupan dan sifat, saat, dan luas pekerjaan yang

dilakukan
• Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi
• Setiap kualifikasi atau batasan dalam ruang lingkup yang dimiliki oleh auditor SI dan

profesional asurans sehubungan dengan perikatan
• Tanda tangan, tanggal dan distribusi sesuai dengan ketentuan piagam audit atau surat

perikatan

Profesional audit dan jaminan IS harus memastikan temuan dalam laporan audit didukung oleh
bukti yang cukup, andal, dan relevan.

1402 Kegiatan Tindak 
Lanjut

3.1 Keterkaitan dengan Standar




Proses COBIT 5 Tujuan Proses

EDM01 Pastikan pengaturan
dan pemeliharaan kerangka
tata kelola

Menyediakan pendekatan konsisten yang terintegrasi dan selaras dengan pendekatan tata 
kelola perusahaan. Untuk memastikan bahwa keputusan terkait TI dibuat sejalan dengan 
strategi dan tujuan perusahaan, memastikan bahwa proses terkait TI diawasi secara efektif 
dan transparan, kepatuhan dengan persyaratan hukum dan peraturan dipastikan, dan 
persyaratan tata kelola untuk anggota babi hutan terpenuhi.

EDM02 Pastikan pengiriman 
manfaat

Mengamankan nilai optimal dari inisiatif, layanan, dan aset yang mendukung TI; 
pengiriman solusi dan layanan yang hemat biaya; dan gambaran biaya dan kemungkinan
keuntungan yang andal dan akurat sehingga kebutuhan bisnis didukung secara efektif dan
efisien.

EDM03 Pastikan 
pengoptimalan risiko

Memastikan bahwa risiko perusahaan terkait TI tidak melebihi selera risiko dan toleransi 
risiko, dampak risiko TI terhadap nilai perusahaan diidentifikasi dan dikelola, dan potensi 
kegagalan kepatuhan diminimalkan.

MEA02 Memantau, 
mengevaluasi dan menilai 
sistem pengendalian internal

Mendapatkan transparansi bagi pemangku kepentingan utama tentang kecukupan sistem 
pengendalian internal dan dengan demikian memberikan kepercayaan dalam operasi, 
keyakinan dalam pencapaian tujuan perusahaan dan pemahaman yang memadai tentang 
risiko sisa.

MEA03 Memantau, 
mengevaluasi dan menilai 
kepatuhan dengan persyaratan 
eksternal

Pastikan perusahaan mematuhi semua persyaratan eksternal yang berlaku.

3.2 Keterkaitan ke Proses COBIT 5




Istilah Definisi

Kegiatan
tindak
lanjut

Suatu proses dimana auditor internal mengevaluasi kecukupan,
efektivitas, dan ketepatan waktu tindakan yang diambil oleh
manajemen atas observasi dan rekomendasi yang dilaporkan,
termasuk yang dibuat oleh auditor eksternal dan lainnya.

Penilaian
profesional

Penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam
membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang
tepat dalam situasi perikatan asurans dan audit SI.

4. Terminologi




 Pedoman yang direvisi ini berlaku untuk semua

perikatan audit / asurans SI yang dimulai pada atau
setelah 1 September 2014.

5. Tanggal berlaku



1006 - 2006 
PROFICIENCY
RACHMAT AKBAR (192420036)

MUHAMMAD FAJAR (192420037)

M. DANIAL SENTOSA(192420040)



STATEMENTS

• 1006.1 IS  Audit (Information System Audit) dan Professional Assurance, bersama-sama
dengan orang lain yang membantu tugas tersebut, harus memiliki keterampilan dan
kemahiran yang memadai dalam melakukan IS Audit dan assurance engagements dan
kompeten secara profesional untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan.

• 1006.2 IS Audit dan Professional Assurance, bersama-sama dengan orang lain yang 
membantu tugas tersebut, harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang materi
pelajaran.

• 1006.3 IS Audit dan Professional Assurance harus memelihara kompetensi profesional
melalui pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan yang sesuai.



IS Audit dan Professional Assurance harus :

• • Menunjukkan bahwa kompetensi profesional yang cukup (keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan
penugasan yang direncanakan) tersedia sebelum dimulainya pekerjaan.

• • Menilai cara-cara alternatif untuk memperoleh keterampilan, termasuk mensubkontrakkan, melakukan outsourcing 
sebagian tugas, menunda penugasan sampai keterampilan tersebut tersedia atau memastikan keterampilan yang sesuai
tersedia.

• • Memastikan bahwa anggota tim yang memegang CISA atau penunjukan profesional lain yang relevan dan terlibat dalam
audit SI dan penugasan asurans, memiliki pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja yang memadai.

• • Memberikan jaminan yang wajar saat memimpin tim untuk melakukan audit SI atau perikatan jaminan bahwa semua
anggota tim memiliki tingkat kompetensi profesional yang sesuai untuk pekerjaan yang mereka lakukan.

• • Memiliki pengetahuan yang cukup tentang area utama untuk memungkinkan pelaksanaan audit SI atau perikatan asurans
secara efektif dan efisien, bersama dengan spesialis yang digunakan dan anggota tim lainnya.

• • Memenuhi pendidikan profesional berkelanjutan atau persyaratan pengembangan CISA atau sebutan profesional lain yang 
relevan.

• • Perbarui pengetahuan profesional secara terus menerus melalui kursus pendidikan, seminar, konferensi, webcast, dan
pelatihan di tempat kerja untuk memberikan tingkat layanan profesional yang sesuai dengan persyaratan IS Audit dan peran
Assurance.



Term Definition

Kemampuan Kemampuan untuk melakukan tugas, tindakan, atau fungsi
tertentu dengan sukses

Keahlian Memiliki keterampilan dan pengalaman

Standar ISACA ini berlaku untuk semua penugasan IS Audit dan perjanjian assurance mulai
1 November 2013.

Persyaratan

Tanggal Operasional



kompetensi profesional

• - Kompetensi profesional mengandung arti memiliki keterampilan, pengetahuan dan keahlian, mempunyai standar pendidikan yang memadai dan
pengalaman, memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan audit dengan tepat.

• -IS audit and assurance management bertanggung jawab untuk memastikan anggota tim berkompeten untuk melakukan kegiatan audit. Identifikasi
kompetensi profesional inti anggota tim akan membantu dalam pemanfaatan resource yang tersedia secara efisien

• Profesional harus memberikan jaminan yang memadai bahwa mereka memiliki tingkat kompetensi profesional yang memenuhi persyaratan.
Profesional harus bertanggung jawab untuk mempunyai keterampilan dan pengetahuan profesional dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan
tugas apa pun yang Profesional setujui untuk dilakukan.

• Keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bervariasi dengan posisi profesional dan peran terkait dengan Kegiatan audit. Persyaratan untuk
keterampilan dan pengetahuan manajemen harus sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.

• Keterampilan dan pengetahuan mencakup kemahiran dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dan pengendalian, serta alat dan teknik audit.
Profesional harus memiliki pengetahuan analitis dan teknis bersama dengan keterampilan wawancara, interpersonal dan presentasi.

• Profesional harus memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi, menentukan dampak, dan mengkomunikasikan kemungkinan kondisi atau
penyimpangandari material yang digunakan pada Kegiatan audit.

• Profesional harus memiliki kemampuan untuk mengenali kemungkinan adanya indikasi pemalsuan.

• Profesional harus memiliki pengetahuan umum tentang dasar-dasar bisnis, misalnya, ekonomi, keuangan, akuntansi, teknologi informasi, risiko, pajak,
dan hukum untuk mencegah profesional mengabaikan potensi masalah.



Evaluasi

• Profesional harus memantau keterampilan dan pengetahuan mereka secara terus menerus untuk
mempertahankan tingkat kompetensi profesional yang sesuai IS audit and assurance management   harus
mengevaluasi kompetensi profesional secara berkala

• Evaluasi kinerja profesional harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, mudah dipahami, tidak
ambigu, dan tanpa bias.

• Kriteria dan prosedur evaluasi harus didefinisikan dengan jelas, tetapi dapat bervariasi tergantung pada
keadaan seperti lokasi geografis, iklim politik, sifat penugasan, budaya dan keadaan lainnya

• Evaluasi kinerja profesional harus dilakukan oleh tingkat manajemen yang sesuai.

• Celah yang dicatat selama evaluasi harus ditangani dengan tepat



Mencapai target level yang diinginkan

• Celah yang dicatat berdasarkan variasi dalam tingkat kompetensi profesional harus dicatat dan dianalisis. 

• Penting untuk memastikan penyebab celah tersebut dan mengambil tindakan korektif yang tepat, seperti
pelatihan dan melanjutkan pendidikan profesional secepat mungkin.

• Aktivitas pelatihan yang diperlukan untuk Kegiatan audit harus diselesaikan dalam waktu yang wajar dan
sebelum aktivitas audit dimulai.

• Hasil pelatihan yang disimpan, bersama dengan feedback tentang pelatihan dan efektivitas pelatihan, harus
dijaga, dianalisis dan dirujuk untuk digunakan di masa mendatang.

• Continuing professional education (  CPE ) adalah metodologi yang diadopsi untuk mempertahankan
kompetensi profesional dan memperbarui keterampilan dan pengetahuan. Profesional harus mematuhi
persyaratan kebijakan CPE yang ditetapkan oleh masing-masing badan profesional yang terkait dengannya.

• ISACA memiliki kebijakan komprehensif tentang CPE, berlaku untuk anggota dan pemegang sertifikat
CISA. Profesional dengan sertifikat CISA harus mematuhi kebijakan CPE ISACA. Rincian kebijakan
tersedia di www.isaca.org/CISAcpepolicy.

http://www.isaca.org/CISAcpepolicy


Hubungan dengan standar

Table ini menyediakan ikhtisar tentang

• Standar ISACA yang paling relevan yang secara langsung didukung oleh pedoman ini

• Pernyataan - pernyataan standar yang paling relevan dengan pedoman ini

Catatan : hanya pernyataan-pernyataan standar yang relevan dengan pedoman ini yang terdaftar
Judul standar Statements standar yang relevan

1005 jadwal perawatan professional IS audit dan assurance professional hendaknya menjalankan perawatan professional yang sesuai, termasuk kepatuhan terhadap standar-
standar audit professional yang berlaku, dalam perencanaan, pelaksanaan dan laporan hasil.

1006 kemahiran IS audit dan assurance professional, bersama-sama dengan orang lain yang membantu dalam tugas ini, harus memiliki keterampilan dan
kecakapan yang memadai dalam memimpin IS audit dan Assurance serta berkompeten dalam melaksanakan tugas.

IS audit dan assurance professional, bersama-sama dengan orang lain yang membantu dalam tugas ini, harus memiliki pengetahuan yang 
memadai mengenai pokok bahasan.

IS audit dan assurance professional harus mempertahankan kompetensi professional melalui pendidikan dan pelatihan professional yang 
berkelanjutan dan sesuai.

1201 keterlibatan perencanaan IS audit dan assurance professional harus merencanakan masing-masing IS audit dan Assurance yang dimaksudkan untuk :
- Sasaran, lingkup,timeline dan penyampaiannya
- Kepatuhan terhadap hokum yang berlaku dan standar audit professional
- Menggunakan pendekatan berdasarkan resiko, jika diperlukan
- Masalah spesifik
- Dokumentasi dan persyaratan laporan
IS audit dan assurance professional harus mengembangakan dan mendokumentasikan sebuah rencana proyek IS audit dan Assurance, 
yang menjelaskan :
- Keterlibatan alam, tujuan, timeline dan kebutuhan sumber daya
- Waktu dan jangkauan prosedut audit untuk melengkapi persetujuan

1203 kinerja dan pengawasan IS audit dan assurance professional harus melakukan pengawasan terhadap Staff IS audit yang memiliki tanggung jawab pengawasan, 
untuk mencapai sasaran audit dan memenuhi standar audit professional yang berlaku.

IS audit dan assurance professional hanya menerima tugas yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki
dibawah sebuah pengawasan



Hubungan dengan proses COBIT 5

Table ini menyediakan ikhtisar tentang

• Proses COBIT 5

• Tujuan Proses Cobit 5

Aktifitas spesifik yang dilakukan sebagai bagian dalam menggunakan proses ini yang ada pada COBIT 5: enabling processes

Proses COBIT 5 Tujuan proses

EDM04 pengoptimalan 
sumber daya

Memastikan bahwa kebutuhan sumber daya dari perusahaan 
terpenuhi dengan cara yang optimal, biayanya dioptimalkan dan ada 
peningkatan manfaat dan kesiapan dalam perubahan masa depan

AP001 mengatur sumber 
daya manusia

Mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia untuk memenuhi 
tujuan enterprise

MEA02 monitor, evaluasi 
system control internal

Memperoleh transparansi untuk pemangku kepentingan pada system 
control internal dan dengan demikian memperoleh kepercayaan dan
keyakinan dalam pencapaian tujuan tujuan perusahaan dan
pemahaman yang memadai terhadap resiko residual



term Definition

materiality Sebuah konsep audit mengenai pentingnya sebuah item informasi mengenai
dampak atau efeknya terhadap materi yang sedang diaudit. pentingnya hal
tertentu dalam konteks persetujuan atau usaha secara keseluruhan

Professional 
kompetensi

Tingkat kemampuan yang sudah terbukti, sering dikaitkan dengan kualifikasi 
yang dikeluarkan oleh badan professional yang relevan dan sesuai dengan kode 
praktik dan standarnya

Penilaian profesional Penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam membuat 
keputusan yang terinformasi mengenai tindakan yang pantas dalam IS audit dan 
Assurance

kemahiran Memiliki keterampilan dan pengalaman

Pedoman lainnya

Ketika menerapkan standard an petunjuk, para professional dihimbau untuk mencari pedoman lain ketika diperlukan. Mungkin dari IS audit dan Assurance:

•Kolega dari dalam organisasi dan atau diluar perusahaan misalnya dari grup asosiasi professional
•Manajemen
•Organisasi pemerintah, misalnya komite audit
•Petunjuk lain missal nya buku, jurnal dan petunjuk lain

Terminologi

Tanggal berlaku

Pedoman ini berlaku untuk IS audit/assurance sejak atau setelah 1 september 2014



A N G G O T A K E L O M P O K :
A D E  S A P U T R A

M . I Q B A L R I S K Y  T A N J U N G
S A P A R D I

Performance and Supervision



P E R F O R M A N C E  S T A N D A R D
1 . M E L A K U K A N P E K E R J A A N S E S U A I D E N G A N R E N C A N A A U D I T S I

Y A N G D I S E T U J U I U N T U K M E N C A K U P R I S I K O Y A N G
T E R I D E N T I F I K A S I D A N D A L A M J A D W A L Y A N G D I S E P A K A T I

2 . M E M B E R I K A N P E N G A W A S A N K E P A D A S T A F A U D I T S I U N T U K
S I A P A M E R E K A M E M I L I K I T A N G G U N G J A W A B P E N G A W A S A N ,
U N T U K M E N C A P A I T U J U A N A U D I T D A N M E M E N U H I S T A N D A R
A U D I T P R O F E S I O N A L Y A N G B E R L A K U .

3 . H A N Y A M E N E R I M A T U G A S Y A N G S E S U A I D E N G A N P E N G E T A H U A N
D A N K E T E R A M P I L A N M E R E K A A T A U Y A N G U N T U K N Y A M E R E K A
M E M I L I K I E K S P E K T A S I W A J A R U N T U K M E M P E R O L E H
K E T E R A M P I L A N T E R S E B U T S E L A M A P E N G I K A T A N A T A U
M E N C A P A I T U G A S D I B A W A H P E N G A W A S A N .

4 . M E M P E R O L E H B U K T I Y A N G C U K U P D A N T E P A T U N T U K M E N C A P A I
T U J U A N A U D I T . T E M U A N A U D I T D A N K E S I M P U L A N H A R U S
D I D U K U N G O L E H A N A L I S I S D A N I N T E R P R E T A S I Y A N G T E P A T
D A R I B U K T I I N I .

5 . M E N D O K U M E N T A S I K A N P R O S E S A U D I T , M E N J E L A S K A N
P E K E R J A A N A U D I T D A N B U K T I A U D I T Y A N G M E N D U K U N G
T E M U A N D A N K E S I M P U L A N .

6 . I D E N T I F I K A S I D A N S I M P U L K A N T E M U A N

Performance and Supervision



PERFORMANCE GUIDELINE

1. Perencanaan dan penilaian risiko
• Perencanaan keterlibatan
• Penilaian risiko dalam perencanaan
2. Mengidentifikasi kontrol
3. Menilai kontrol dan mengumpulkan bukti
• Efektifitas desain
• Efektifitas operasional
4. Menilai kontrol dan mengumpulkan bukti
• Efektifitas desain
• Efektifitas operasional
5. Mengonfirmasi temuan dan menindaklanjuti tindakan korektif
• Mengonfirmasi dengan Auditee 
• Jika dikoreksi sebelum akhir penugasan, auditor harus menyebutkan temuan asli dan 

mendokumentasikan tindakan yang diambil
6. Menarik kesimpulan dan pelaporan
• Pelaporan
• Menarik kesimpulan dan melaporkan tentang dampak temuan pada tujuan audit



DOCUMENTING

Professionals harus menyiapkan dokumentasi yang cukup, sesuai dan relevan pada waktu
yang tepat yang memberikan dasar untuk kesimpulan dan berisi bukti review yang
dilakukan. Dokumentasi yang memadai, tepat dan relevan harus memungkinkan orang yang
berhati-hati dan terinformasi, tanpa hubungan sebelumnya dengan perikatan audit, untuk
melaksanakan kembali tugas yang dilaksanakan selama perikatan audit dan mencapai
kesimpulan yang sama.

Dokumentasi harus mencakup:
• tujuan penugasan audit dan ruang lingkup pekerjaan
• Rencana proyek penugasan audit • Program kerja audit
• Langkah-langkah audit yang dilakukan • Bukti dikumpulkan
• Kesimpulan dan rekomendasi



Program kerja audit

Program kerja audit
1. Program kerja = program audit
2. Prosedur dan instruksi
• Uji kendali
• Evaluasi hasil
• Dapatkan bukti yang sesuai untuk membentuk opini
• Laporkan temuan kepada pemangku kepentingan



Pengertian Supervisi

Supervisi dapat didefinisikan menurut beberapa kategori. Secara
etimologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision. Super berarti di
atas, sedangkan vision berarti pengelihatan/ melihat. Jika diartikan secara bebas,
maka supervision dapat pula dimaknai sebagai melihat dari atas.

Arti kata supervisi ini tidak bisa dimaknai secara harafiah sebagai
kegiatan melihat orang lain dari atas, namun lebih kepada makna mengawasi
orang lain yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi ke orang yang
memiliki jabatan lebih rendah.
Kegiatan Supervisi
Seorang supervisor memiliki pekerjaan yang tidak mudah. Ia harus mengawasi
sekaligus membimbing orang-orang yang berada di bawahnya agar mampu
bekerja sesuai dengan standar yang diatur perusahaan. Berikut adalah beberapa
jenis kegiatan supervisi yang biasa dilakukan:



Kegiatan Supervisi

Seorang supervisor memiliki pekerjaan yang tidak mudah. Ia
harus mengawasi sekaligus membimbing orang-orang yang
berada di bawahnya agar mampu bekerja sesuai dengan
standar yang diatur perusahaan. Berikut adalah beberapa
jenis kegiatan supervisi yang biasa dilakukan:
1. Penelitian
2. Penilaian
3. Perbaikan
4. Bimbingan
5. Kerjasama



Terima Kasih
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STATEMENTS “Memperoleh dan Mengevaluasi Bukti 
Untuk Menarik Kesimpulan dan 
Mencapai Tujuan”

1205.1 
Profesional audit dan asuransi SI harus memperoleh bukti 
yang cukup dan tepat untuk menarik kesimpulan wajar 
yang menjadi dasar hasil audit.

1205.2 
Profesional audit dan asuransi SI harus mengevaluasi 
kecukupan bukti yang diperoleh untuk mendukung 
kesimpulan dan mencapai tujuan penugasan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

1. Mendapatkan bukti yang cukup dan tepat yang meliputi:

 - Prosedur seperti yang dilakukan

 - Hasil prosedur yang dilakukan

 - Dokumen sumber (dalam format elektronik atau kertas), catatan, dan informasi pendukung 
yang biasa digunakan mendukung pertunangan

 - Temuan dan hasil pendekatan

 - Dokumentasi bahwa pekerjaan telah dilakukan dan mematuhi hukum, peraturan, dan 
kebijakan yang berlaku

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

2. Siapkan dokumentasi, yang bersifat:

 - Dapat dipertahankan dan tersedia untuk jangka waktu dan dalam format yang sesuai 
dengan audit, kebijakan organisasi, standar profesional yang relevan, hukum dan peraturan.

 - Dapat dilindungi dari pengungkapan atau modifikasi yang tidak sah selama persiapan 
dan penyimpanannya. 

 - Dapat dibuang dengan benar di akhir periode penyimpanan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

 3. Mempertimbangkan kecukupan bukti untuk mendukung tingkat risiko pengendalian yang 
dinilai ketika memperoleh bukti dari pengujian pengendalian.

 4. Identifikasi dengan tepat, referensi silang dan katalog bukti.

 5. Pertimbangkan properti seperti sumber, sifat (misalnya, tertulis, lisan, visual, elektronik) 
dan keaslian (misalnya, tanda tangan digital dan manual, stempel) dari bukti saat 
mengevaluasi keandalannya.

 6. Memper t imbangkan cara yang pal ing hemat biaya dan tepat waktu untuk 
mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dan risiko keterlibatan. Namun, 
kesulitan atau biaya bukanlah dasar yang valid untuk menghilangkan prosedur yang 
diperlukan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

 7. Pilih prosedur yang paling tepat untuk mengumpulkan bukti tergantung pada pokok bahasan yang diaudit 
(yaitu, sifatnya, saat audit, pertimbangan profesional). Prosedur yang digunakan untuk mendapatkan bukti 
meliputi: 

 - Penyelidikan & konfirmasi - Perhitungan ulang - Prosedur analitis    - Pengamatan

 - Reperformance - Perhitungan - Inspeksi

8. Pertimbangkan sumber dan sifat informasi yang diperoleh untuk mengevaluasi keandalannya dan persyaratan 
verifikasi lebih lanjut. Secara umum, keandalan bukti lebih besar jika:

 - Dalam bentuk tertulis - Dikelola oleh pihak independen

 - Diperoleh dari sumber independen - Hasil pemeriksaan

 - Diperoleh oleh profesional dan bukan oleh entitas yang diaudit - Hasil observasi

 - Disertifikasi oleh pihak independen

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

 9. Memperoleh bukti obyektif yang cukup untuk memungkinkan pihak independen yang memenuhi 
syarat untuk mengulangi pengujian dan mendapatkan hasil dan kesimpulan yang sama.

 10. Dapatkan bukti yang sepadan dengan materialitas item dan risiko yang terlibat.

 11. Menekankan pada keakuratan dan kelengkapan informasi ketika informasi diperoleh 
perusahaan digunakan oleh auditor SI atau profesional asurans untuk melaksanakan prosedur audit.

 12. Mengungkapkan situasi di mana bukti yang cukup tidak dapat diperoleh dengan cara yang 
sesuai dengan komunikasi audit SI atau hasil perikatan asurans.

 13. Mengamankan bukti dari akses dan modifikasi yang tidak sah.

 14. Mempertahankan bukti setelah menyelesaikan audit SI atau pekerjaan asurans selama 
diperlukan untuk mematuhi semua hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



PURPOSE

Panduan kepada profesional audit dan asuransi SI dalam 
memperoleh bukti yang cukup dan tepat, mengevaluasi 
bukti yang diterima, dan menyiapkan dokumentasi audit 
yang tepat.

Profesional audit dan asuransi SI harus mempertimbangkan 
pedoman ini ketika menentukan bagaimana menerapkan 
standar, menggunakan pertimbangan profesional, serta 
membenarkan penyimpangan dan mencari panduan 
tambahan bila diperlukan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



Guideline Content

01 Type of Evidence

02 Obtaining Evidence

03 Evaluating Evidence

04 Preparing Audit Documentation



TYPE OF EVIDENCE

01 02
Profesional harus 
mempertimbangkan jenis 
bukti yang akan 
dikumpulkan,  
penggunaannya untuk 
memenuhi tujuan 
penugasan, dan berbagai 
tingkat keandalannya

03 04
Proses yang diamati dan 
keberadaan item fisik 
dapat mencakup observasi 
aktivitas, properti, dan 
fungsi SI

Bukti dokumenter, yang 
direkam di atas kertas 
atau media lain

Representasi tertulis dan 
lisan dari mereka yang 
diaudit

05
Hasil analisis informasi melalui 
perbandingan, simulasi, 
perhitungan dan penalaran juga 
dapat dijadikan bukti

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



OBTAINING EVIDENCE

01 02
Profesional harus 
memperoleh bukti yang 
cukup dan tepat untuk 
memungkinkan mereka 
menarik kesimpulan audit 
yang wajar

03 04
Profesional harus 
mempertimbangkan untuk 
mendapatkan konfirmasi 
lisan bila penting bagi 
opini atau kesimpulan audit.

Profesional harus 
mempertimbangkan waktu, 
tingkat upaya dan biaya 
untuk memperoleh bukti, 
signifikansi masalah yang 
dievaluasi dan prosedur 
audit, dan bukti elektronik 

Prosedur pengumpulkan 
bukti bergantung pada 
karakteristik sistem 
informasi yang diaudit, 
waktu, ruang lingkup dan 
tujuan audit, dan 
pertimbangan profesional.

0805
Profesional harus 
menyimpan bukti setelah 
pekerjaan audit selesai

06 07
Profesional harus 
menginformasikan kepada 
manajemen audit, atau 
pihak tata kelola bila tidak 
dapat memperoleh bukti 
audit. 

Profesional harus 
mempertimbangkan 
independensi dan 
kualifikasi penyedia bukti 
audit

Profesional harus 
berkonsultasi dengan 
penasihat hukum jika ada 
kemungkinan bahwa bukti 
yang dikumpulkan akan 
menjadi bagian dari 
proses hukum,

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



EVALUATING EVIDENCE

01 02
Bukti cukup dan tepat jika 
memberikan dasar yang 
wajar untuk mendukung 
temuan atau kesimpulan. 
Diperlukan bukti tambahan 
bila menurut profesional, 
bukti tidak memenuhi 
kriteria ini.

03 04
Profesional harus 
mempertimbangkan 
karakteristik dan sifat bukti,  
keaslian, dan hubungan 
antara bukti dari berbagai 
sumber

Profesional harus 
mempertimbangkan 
periode waktu di mana 
informasi ada atau 
tersedia dalam 
menentukan sifat, waktu, 
dan luas pengujian.

Jika terdapat audit pihak 
ketiga yang independen, 
profesional harus 
mempertimbangkan 
apakah pengujian 
pengendalian yang 
dilakukan relevan dengan 
subjek audit.05

Profesional harus mendapatkan 
bukti yang cukup dan tepat untuk 
memungkinkan pihak independen 
lainnya mendapatkan hasil dan 
kesimpulan yang serupa saat 
mengulangi pengujian. PERFORMANCE - EVIDENCE

GUIDELINES (2205)



PREPARING AUDIT DOCUMENTATION

01 02
Profesional harus 
menyiapkan dokumentasi 
dari bukti yang diperoleh 
untuk disimpan selama 
periode waktu tertentu 
dalam format yang sesuai 
dengan kebijakan 
perusahaan dan standar 
profesional yang relevan, 
hukum dan peraturan

03 04
Bukti yang diperoleh 
selama pelaksanaan audit 
harus diidentifikasi dengan 
tepat, direferensikan, dan 
dikatalogkan untuk 
memfasilitasi dikumentasi 
bukti secara keseluruhan 

Profesional harus 
memastikan bahwa 
dokumentasi bukti 
dilindungi dari akses yang 
tidak sah, pengungkapan 
atau modifikasi selama 
persiapan dan 
penyimpanannya

Profesional harus 
membuang dokumentasi 
bukti pada akhir periode 
penyimpanan yang 
ditetapkan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



Linkage to Standards

01

03

02

04

Profesional harus memperoleh bukti 
yang cukup dan tepat untuk
mencapai tujuan audit serta 
mendokumentasikan proses audit, proses 
kerja dan bukti audit yang mendukung 
temuan dan kesimpulan.

1203 Performance and Supervision

Profesional harus menerapkan prosedur 
pengujian tambahan untuk memperoleh 
bukti yang sesuai bila pekerjaan pakar 
lainnya tidak memberikan bukti yang 
cukup dan tepat.

1206 Using the Work of Other Experts

Profesional harus memperoleh bukti 
yang cukup dan tepat dan mengevaluasi 
kecukupan bukti yang diperoleh
untuk mencapai kesimpulan.

1205 Evidence



Linkage to COBIT 5 Processes

01

03

02
Panduan untuk mendapatkan transparansi bagi pemangku kepentingan tentang 
kecukupan sistem pengendalian internal sehingga memberikan kepercayaan dalam 
operasi, pencapaian tujuan perusahaan dan pemahaman akan risiko residual. 
(resiko yang ditemukan setelah control risk dilakukan)

MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal controls.



Other Guidances

04

Kolega satu perusahaan

Badan Pengampu dalam 
perusahaan, seperti tim 
audit

Panduan Profesional 
Lainnya

Pihak Profesional 
atau Media

Pihak Manajemen



Thank you
Waktunya Berdiskusi

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARD (1205)  • GUIDELINES (2205)
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STATEMENTS “Memperoleh dan Mengevaluasi Bukti
Untuk Menarik Kesimpulan dan 
Mencapai Tujuan”

1205.1
Profesional audit dan asuransi SI harus memperoleh bukti
yang cukup dan tepat untuk menarik kesimpulan wajar
yang menjadi dasar hasil audit.

1205.2
Profesional audit dan asuransi SI harus mengevaluasi
kecukupan bukti yang diperoleh untuk mendukung
kesimpulan dan mencapai tujuan penugasan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

1. Mendapatkan bukti yang cukup dan tepat yang meliputi:

- Prosedur seperti yang dilakukan

- Hasil prosedur yang dilakukan

- Dokumen sumber (dalam format elektronik atau kertas), catatan, dan informasi pendukung
yang biasa digunakan mendukung pertunangan

- Temuan dan hasil pendekatan

- Dokumentasi bahwa pekerjaan telah dilakukan dan mematuhi hukum, peraturan, dan
kebijakan yang berlaku

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

2. Siapkan dokumentasi, yang bersifat:

- Dapat dipertahankan dan tersedia untuk jangka waktu dan dalam format yang sesuai
dengan audit, kebijakan organisasi, standar profesional yang relevan, hukum dan
peraturan.

- Dapat dilindungi dari pengungkapan atau modifikasi yang tidak sah selama persiapan
dan penyimpanannya.

- Dapat dibuang dengan benar di akhir periode penyimpanan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

3. Mempertimbangkan kecukupan bukti untuk mendukung tingkat risiko pengendalian yang
dinilai ketika memperoleh bukti dari pengujian pengendalian.

4. Identifikasi dengan tepat, referensi silang dan katalog bukti.

5. Pertimbangkan properti seperti sumber, sifat (misalnya, tertulis, lisan, visual, elektronik)
dan keaslian (misalnya, tanda tangan digital dan manual, stempel) dari bukti saat
mengevaluasi keandalannya.

6. Mempertimbangkan cara yang paling hemat biaya dan tepat waktu untuk
mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dan risiko keterlibatan. Namun,
kesulitan atau biaya bukanlah dasar yang valid untuk menghilangkan prosedur yang
diperlukan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

7. Pilih prosedur yang paling tepat untuk mengumpulkan bukti tergantung pada pokok bahasan yang diaudit
(yaitu, sifatnya, saat audit, pertimbangan profesional). Prosedur yang digunakan untuk mendapatkan bukti
meliputi:

- Penyelidikan & konfirmasi - Perhitungan ulang - Prosedur analitis - Pengamatan

- Reperformance - Perhitungan - Inspeksi

8. Pertimbangkan sumber dan sifat informasi yang diperoleh untuk mengevaluasi keandalannya dan persyaratan
verifikasi lebih lanjut. Secara umum, keandalan bukti lebih besar jika:

- Dalam bentuk tertulis - Dikelola oleh pihak independen

- Diperoleh dari sumber independen - Hasil pemeriksaan

- Diperoleh oleh profesional dan bukan oleh entitas yang diaudit - Hasil observasi

- Disertifikasi oleh pihak independen

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



KEY ASPECTS

9. Memperoleh bukti obyektif yang cukup untuk memungkinkan pihak independen yang memenuhi
syarat untuk mengulangi pengujian dan mendapatkan hasil dan kesimpulan yang sama.

10. Dapatkan bukti yang sepadan dengan materialitas item dan risiko yang terlibat.

11. Menekankan pada keakuratan dan kelengkapan informasi ketika informasi diperoleh
perusahaan digunakan oleh auditor SI atau profesional asurans untuk melaksanakan prosedur audit.

12. Mengungkapkan situasi di mana bukti yang cukup tidak dapat diperoleh dengan cara yang
sesuai dengan komunikasi audit SI atau hasil perikatan asurans.

13. Mengamankan bukti dari akses dan modifikasi yang tidak sah.

14. Mempertahankan bukti setelah menyelesaikan audit SI atau pekerjaan asurans selama
diperlukan untuk mematuhi semua hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku.

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARDS (1205)



PURPOSE

Panduan kepada profesional audit dan asuransi SI dalam
memperoleh bukti yang cukup dan tepat, mengevaluasi
bukti yang diterima, dan menyiapkan dokumentasi audit
yang tepat.

Profesional audit dan asuransi SI harus mempertimbangkan
pedoman ini ketika menentukan bagaimana menerapkan
standar, menggunakan pertimbangan profesional, serta
membenarkan penyimpangan dan mencari panduan
tambahan bila diperlukan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



Guideline Content

01 Type of Evidence

02 Obtaining Evidence

03 Evaluating Evidence

04 Preparing Audit Documentation



TYPE OF EVIDENCE

01 02
Profesional harus
mempertimbangkan jenis
bukti yang akan
dikumpulkan,  
penggunaannya untuk
memenuhi tujuan
penugasan, dan berbagai
tingkat keandalannya

03 04
Proses yang diamati dan 
keberadaan item fisik
dapat mencakup observasi
aktivitas, properti, dan 
fungsi SI

Bukti dokumenter, yang 
direkam di atas kertas
atau media lain

Representasi tertulis dan 
lisan dari mereka yang 
diaudit

05
Hasil analisis informasi melalui
perbandingan, simulasi, 
perhitungan dan penalaran juga 
dapat dijadikan bukti

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



OBTAINING EVIDENCE

01 02
Profesional harus
memperoleh bukti yang 
cukup dan tepat untuk
memungkinkan mereka
menarik kesimpulan audit 
yang wajar

03 04
Profesional harus
mempertimbangkan untuk
mendapatkan konfirmasi
lisan bila penting bagi
opini atau kesimpulan
audit.

Profesional harus 
mempertimbangkan waktu, 
tingkat upaya dan biaya
untuk memperoleh bukti, 
signifikansi masalah yang 
dievaluasi dan prosedur
audit, dan bukti elektronik

Prosedur pengumpulkan
bukti bergantung pada 
karakteristik sistem
informasi yang diaudit, 
waktu, ruang lingkup dan 
tujuan audit, dan 
pertimbangan profesional.

0805
Profesional harus
menyimpan bukti setelah
pekerjaan audit selesai

06 07
Profesional harus
menginformasikan kepada
manajemen audit, atau
pihak tata kelola bila tidak
dapat memperoleh bukti
audit. 

Profesional harus
mempertimbangkan
independensi dan 
kualifikasi penyedia bukti
audit

Profesional harus
berkonsultasi dengan
penasihat hukum jika ada
kemungkinan bahwa bukti
yang dikumpulkan akan
menjadi bagian dari
proses hukum,

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



EVALUATING EVIDENCE

01 02
Bukti cukup dan tepat jika
memberikan dasar yang 
wajar untuk mendukung
temuan atau kesimpulan.
Diperlukan bukti tambahan 
bila menurut profesional, 
bukti tidak memenuhi
kriteria ini.

03 04
Profesional harus
mempertimbangkan
karakteristik dan sifat
bukti,  keaslian, dan 
hubungan antara bukti dari
berbagai sumber

Profesional harus
mempertimbangkan
periode waktu di mana 
informasi ada atau
tersedia dalam
menentukan sifat, waktu, 
dan luas pengujian.

Jika terdapat audit pihak
ketiga yang independen, 
profesional harus
mempertimbangkan
apakah pengujian
pengendalian yang 
dilakukan relevan dengan
subjek audit.05

Profesional harus mendapatkan
bukti yang cukup dan tepat untuk
memungkinkan pihak independen
lainnya mendapatkan hasil dan 
kesimpulan yang serupa saat 
mengulangi pengujian. PERFORMANCE - EVIDENCE

GUIDELINES (2205)



PREPARING AUDIT DOCUMENTATION

01 02
Profesional harus
menyiapkan dokumentasi
dari bukti yang diperoleh
untuk disimpan selama
periode waktu tertentu
dalam format yang sesuai
dengan kebijakan
perusahaan dan standar
profesional yang relevan, 
hukum dan peraturan

03 04
Bukti yang diperoleh
selama pelaksanaan audit 
harus diidentifikasi dengan
tepat, direferensikan, dan 
dikatalogkan untuk
memfasilitasi dikumentasi
bukti secara keseluruhan

Profesional harus
memastikan bahwa
dokumentasi bukti
dilindungi dari akses yang 
tidak sah, pengungkapan
atau modifikasi selama
persiapan dan 
penyimpanannya

Profesional harus
membuang dokumentasi
bukti pada akhir periode
penyimpanan yang 
ditetapkan.

PERFORMANCE - EVIDENCE
GUIDELINES (2205)



Linkage to Standards

01

03

02

04

Profesional harus memperoleh bukti 
yang cukup dan tepat untuk
mencapai tujuan audit serta 
mendokumentasikan proses audit, proses 
kerja dan bukti audit yang mendukung 
temuan dan kesimpulan.

1203 Performance and Supervision

Profesional harus menerapkan prosedur 
pengujian tambahan untuk memperoleh 
bukti yang sesuai bila pekerjaan pakar 
lainnya tidak memberikan bukti yang 
cukup dan tepat.

1206 Using the Work of Other Experts

Profesional harus memperoleh bukti 
yang cukup dan tepat dan mengevaluasi 
kecukupan bukti yang diperoleh
untuk mencapai kesimpulan.

1205 Evidence



Linkage to COBIT 5 Processes

01

03

02
Panduan untuk mendapatkan transparansi bagi pemangku kepentingan tentang 
kecukupan sistem pengendalian internal sehingga memberikan kepercayaan dalam 
operasi, pencapaian tujuan perusahaan dan pemahaman akan risiko residual. 
(resiko yang ditemukan setelah control risk dilakukan)

MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal controls.



Other Guidances

04

Kolega satu perusahaan

Badan Pengampu dalam 
perusahaan, seperti tim 
audit

Panduan Profesional 
Lainnya

Pihak Profesional 
atau Media

Pihak Manajemen



Thank you
Waktunya Berdiskusi

PERFORMANCE - EVIDENCE
STANDARD (1205)  •  GUIDELINES  (2205)



Praktek Profesional Kerangka untuk
Audit / Jaminan IS

 1002 kemandirian perusahaan
 1202 Penilaian Risiko dalam Perencanaan
 2002 Independensi Organisasi
 2202 Penilaian Risiko dan Perencanaan Audit



• Audit sistem informasi dan fungsi pertangguhan harus mandiri
dari area dan aktivitas yang sedang ditinjau untuk memungkinkan
yang objektif dari perikatan audit dan penangguhan.

• 4 Aspek utama
 Melaporkan kelevel dalam organisasi audit
 Mengucapkan rincian penurunan nilai kepada pihak yang ditunjuk
 Hindari peran non audit dalam inisiatif sistem informasi
 Menjelaskan independensi dan akuntabilitas

• 5 Persyaratan
 Impairment (gangguan )
 Indepedence (Kemandirian)
 Kemandirian dan penampilan
 Independence of mind
 objectivity



3. Pernyataan tentang penilaian resiko dalam perencanaan
• Penggunaan pendekatan penilaian resiko yang tepat dan metodelogi pendukung
• Untuk mengembangkan rencana audit SI secara keseluruhan
• Mengidentifikasi dan menilai resiko yang relevan Mempertimbangkan resiko

materi pelajaran yang terkait ke perusahan

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan
• Melakukan dan mendokumentasikan, setidaknya setiap tahun, penilaian risiko untuk
memfasilitasi pengembangan rencana audit SI.
• Sertakan, sebagai bagian dari penilaian risiko, rencana dan sasaran strategis organisasi dan
perusahaan
kerangka kerja dan inisiatif manajemen risiko.

NextBack 



• Untuk setiap audit SI dan perikatan asurans, ukur dan justifikasi jumlah sumber daya audit SI 
yang diperlukan
memenuhi persyaratan keterlibatan.
• Menggunakan penilaian risiko dalam pemilihan area dan item kepentingan audit dan
keputusan untuk merancang dan
melakukan perikatan audit dan asurans tertentu.

9 Pesyaratan
1.Piagam audit 4.Kendalikan resiko 7. Materialitas
2.Resiko audit 5.Resiko deteksi 8. Tugas beresiko
3.Resiko materi pelajaran audit 6.Resiko bawaan 9. Pengujian substantif

nextBack 



5.Panduan kemandirian pada organisasi

 Tujuan pedoman dan keterkaitan dengan standar

 Isi pedoman

 Kaitan dengan standar dan proses COBIT 5

 Istilah

 Tanggal efektif

Back Next
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STATEMENTS

• 1006.1 IS  Audit (Information System Audit) dan Professional Assurance, bersama-sama
dengan orang lain yang membantu tugas tersebut, harus memiliki keterampilan dan
kemahiran yang memadai dalam melakukan IS Audit dan assurance engagements dan
kompeten secara profesional untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan.

• 1006.2 IS Audit dan Professional Assurance, bersama-sama dengan orang lain yang 
membantu tugas tersebut, harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang materi
pelajaran.

• 1006.3 IS Audit dan Professional Assurance harus memelihara kompetensi profesional
melalui pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan yang sesuai.



IS Audit dan Professional Assurance harus :

• • Menunjukkan bahwa kompetensi profesional yang cukup (keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan
penugasan yang direncanakan) tersedia sebelum dimulainya pekerjaan.

• • Menilai cara-cara alternatif untuk memperoleh keterampilan, termasuk mensubkontrakkan, melakukan outsourcing 
sebagian tugas, menunda penugasan sampai keterampilan tersebut tersedia atau memastikan keterampilan yang sesuai
tersedia.

• • Memastikan bahwa anggota tim yang memegang CISA atau penunjukan profesional lain yang relevan dan terlibat dalam
audit SI dan penugasan asurans, memiliki pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja yang memadai.

• • Memberikan jaminan yang wajar saat memimpin tim untuk melakukan audit SI atau perikatan jaminan bahwa semua
anggota tim memiliki tingkat kompetensi profesional yang sesuai untuk pekerjaan yang mereka lakukan.

• • Memiliki pengetahuan yang cukup tentang area utama untuk memungkinkan pelaksanaan audit SI atau perikatan asurans
secara efektif dan efisien, bersama dengan spesialis yang digunakan dan anggota tim lainnya.

• • Memenuhi pendidikan profesional berkelanjutan atau persyaratan pengembangan CISA atau sebutan profesional lain yang 
relevan.

• • Perbarui pengetahuan profesional secara terus menerus melalui kursus pendidikan, seminar, konferensi, webcast, dan
pelatihan di tempat kerja untuk memberikan tingkat layanan profesional yang sesuai dengan persyaratan IS Audit dan peran
Assurance.



Term Definition

Kemampuan Kemampuan untuk melakukan tugas, tindakan, atau fungsi
tertentu dengan sukses

Keahlian Memiliki keterampilan dan pengalaman

Standar ISACA ini berlaku untuk semua penugasan IS Audit dan perjanjian assurance mulai
1 November 2013.

Persyaratan

Tanggal Operasional



kompetensi profesional

• - Kompetensi profesional mengandung arti memiliki keterampilan, pengetahuan dan keahlian, mempunyai standar pendidikan yang memadai dan
pengalaman, memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan audit dengan tepat.

• -IS audit and assurance management bertanggung jawab untuk memastikan anggota tim berkompeten untuk melakukan kegiatan audit. Identifikasi
kompetensi profesional inti anggota tim akan membantu dalam pemanfaatan resource yang tersedia secara efisien

• Profesional harus memberikan jaminan yang memadai bahwa mereka memiliki tingkat kompetensi profesional yang memenuhi persyaratan.
Profesional harus bertanggung jawab untuk mempunyai keterampilan dan pengetahuan profesional dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan
tugas apa pun yang Profesional setujui untuk dilakukan.

• Keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bervariasi dengan posisi profesional dan peran terkait dengan Kegiatan audit. Persyaratan untuk
keterampilan dan pengetahuan manajemen harus sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.

• Keterampilan dan pengetahuan mencakup kemahiran dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dan pengendalian, serta alat dan teknik audit.
Profesional harus memiliki pengetahuan analitis dan teknis bersama dengan keterampilan wawancara, interpersonal dan presentasi.

• Profesional harus memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi, menentukan dampak, dan mengkomunikasikan kemungkinan kondisi atau
penyimpangandari material yang digunakan pada Kegiatan audit.

• Profesional harus memiliki kemampuan untuk mengenali kemungkinan adanya indikasi pemalsuan.

• Profesional harus memiliki pengetahuan umum tentang dasar-dasar bisnis, misalnya, ekonomi, keuangan, akuntansi, teknologi informasi, risiko, pajak,
dan hukum untuk mencegah profesional mengabaikan potensi masalah.



Evaluasi

• Profesional harus memantau keterampilan dan pengetahuan mereka secara terus menerus untuk
mempertahankan tingkat kompetensi profesional yang sesuai IS audit and assurance management   harus
mengevaluasi kompetensi profesional secara berkala

• Evaluasi kinerja profesional harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, mudah dipahami, tidak
ambigu, dan tanpa bias.

• Kriteria dan prosedur evaluasi harus didefinisikan dengan jelas, tetapi dapat bervariasi tergantung pada
keadaan seperti lokasi geografis, iklim politik, sifat penugasan, budaya dan keadaan lainnya

• Evaluasi kinerja profesional harus dilakukan oleh tingkat manajemen yang sesuai.

• Celah yang dicatat selama evaluasi harus ditangani dengan tepat



Mencapai target level yang diinginkan

• Celah yang dicatat berdasarkan variasi dalam tingkat kompetensi profesional harus dicatat dan dianalisis. 

• Penting untuk memastikan penyebab celah tersebut dan mengambil tindakan korektif yang tepat, seperti
pelatihan dan melanjutkan pendidikan profesional secepat mungkin.

• Aktivitas pelatihan yang diperlukan untuk Kegiatan audit harus diselesaikan dalam waktu yang wajar dan
sebelum aktivitas audit dimulai.

• Hasil pelatihan yang disimpan, bersama dengan feedback tentang pelatihan dan efektivitas pelatihan, harus
dijaga, dianalisis dan dirujuk untuk digunakan di masa mendatang.

• Continuing professional education (  CPE ) adalah metodologi yang diadopsi untuk mempertahankan
kompetensi profesional dan memperbarui keterampilan dan pengetahuan. Profesional harus mematuhi
persyaratan kebijakan CPE yang ditetapkan oleh masing-masing badan profesional yang terkait dengannya.

• ISACA memiliki kebijakan komprehensif tentang CPE, berlaku untuk anggota dan pemegang sertifikat
CISA. Profesional dengan sertifikat CISA harus mematuhi kebijakan CPE ISACA. Rincian kebijakan
tersedia di www.isaca.org/CISAcpepolicy.

http://www.isaca.org/CISAcpepolicy


Hubungan dengan standar

Table ini menyediakan ikhtisar tentang

• Standar ISACA yang paling relevan yang secara langsung didukung oleh pedoman ini

• Pernyataan - pernyataan standar yang paling relevan dengan pedoman ini

Catatan : hanya pernyataan-pernyataan standar yang relevan dengan pedoman ini yang terdaftar
Judul standar Statements standar yang relevan

1005 jadwal perawatan professional IS audit dan assurance professional hendaknya menjalankan perawatan professional yang sesuai, termasuk kepatuhan terhadap standar-
standar audit professional yang berlaku, dalam perencanaan, pelaksanaan dan laporan hasil.

1006 kemahiran IS audit dan assurance professional, bersama-sama dengan orang lain yang membantu dalam tugas ini, harus memiliki keterampilan dan
kecakapan yang memadai dalam memimpin IS audit dan Assurance serta berkompeten dalam melaksanakan tugas.

IS audit dan assurance professional, bersama-sama dengan orang lain yang membantu dalam tugas ini, harus memiliki pengetahuan yang 
memadai mengenai pokok bahasan.

IS audit dan assurance professional harus mempertahankan kompetensi professional melalui pendidikan dan pelatihan professional yang 
berkelanjutan dan sesuai.

1201 keterlibatan perencanaan IS audit dan assurance professional harus merencanakan masing-masing IS audit dan Assurance yang dimaksudkan untuk :
- Sasaran, lingkup,timeline dan penyampaiannya
- Kepatuhan terhadap hokum yang berlaku dan standar audit professional
- Menggunakan pendekatan berdasarkan resiko, jika diperlukan
- Masalah spesifik
- Dokumentasi dan persyaratan laporan
IS audit dan assurance professional harus mengembangakan dan mendokumentasikan sebuah rencana proyek IS audit dan Assurance, 
yang menjelaskan :
- Keterlibatan alam, tujuan, timeline dan kebutuhan sumber daya
- Waktu dan jangkauan prosedut audit untuk melengkapi persetujuan

1203 kinerja dan pengawasan IS audit dan assurance professional harus melakukan pengawasan terhadap Staff IS audit yang memiliki tanggung jawab pengawasan, 
untuk mencapai sasaran audit dan memenuhi standar audit professional yang berlaku.

IS audit dan assurance professional hanya menerima tugas yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki
dibawah sebuah pengawasan



Hubungan dengan proses COBIT 5

Table ini menyediakan ikhtisar tentang

• Proses COBIT 5

• Tujuan Proses Cobit 5

Aktifitas spesifik yang dilakukan sebagai bagian dalam menggunakan proses ini yang ada pada COBIT 5: enabling processes

Proses COBIT 5 Tujuan proses

EDM04 pengoptimalan 
sumber daya

Memastikan bahwa kebutuhan sumber daya dari perusahaan 
terpenuhi dengan cara yang optimal, biayanya dioptimalkan dan ada 
peningkatan manfaat dan kesiapan dalam perubahan masa depan

AP001 mengatur sumber 
daya manusia

Mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia untuk memenuhi 
tujuan enterprise

MEA02 monitor, evaluasi 
system control internal

Memperoleh transparansi untuk pemangku kepentingan pada system 
control internal dan dengan demikian memperoleh kepercayaan dan
keyakinan dalam pencapaian tujuan tujuan perusahaan dan
pemahaman yang memadai terhadap resiko residual



term Definition

materiality Sebuah konsep audit mengenai pentingnya sebuah item informasi mengenai
dampak atau efeknya terhadap materi yang sedang diaudit. pentingnya hal
tertentu dalam konteks persetujuan atau usaha secara keseluruhan

Professional 
kompetensi

Tingkat kemampuan yang sudah terbukti, sering dikaitkan dengan kualifikasi 
yang dikeluarkan oleh badan professional yang relevan dan sesuai dengan kode 
praktik dan standarnya

Penilaian profesional Penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam membuat 
keputusan yang terinformasi mengenai tindakan yang pantas dalam IS audit dan 
Assurance

kemahiran Memiliki keterampilan dan pengalaman

Pedoman lainnya

Ketika menerapkan standard an petunjuk, para professional dihimbau untuk mencari pedoman lain ketika diperlukan. Mungkin dari IS audit dan Assurance:

•Kolega dari dalam organisasi dan atau diluar perusahaan misalnya dari grup asosiasi professional
•Manajemen
•Organisasi pemerintah, misalnya komite audit
•Petunjuk lain missal nya buku, jurnal dan petunjuk lain

Terminologi

Tanggal berlaku

Pedoman ini berlaku untuk IS audit/assurance sejak atau setelah 1 september 2014



1004 - 2004 Reasonable Expectation
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IS Audit and Assurance Guideline

Tujuan pedoman dan Standar Terkait1

Isi pedoman2

Kaitan dengan standar dan proses COBIT 5 3

1004-2004 Reasonable 
Expectation

Guideline/pedoman ini meliputi:



Tujuan Pedoman dan Standar Terkait

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk membantu audit SI dan assurance profesional dalam 
menerapkan prinsip Reasonable Expectation (ekspektasi yang wajar) di pelaksanaan perikatan audit. 
Hal-hal yang menyebabkan profesional harus memiliki reasonable expectation adalah:
•Perikatan audit dapat diselesaikan sesuai dengan standar ini, standar atau peraturan lain yang 
berlaku, dan menghasilkan pendapat atau kesimpulan profesional.
•Ruang lingkup perikatan audit memungkinkan adanya opini atau kesimpulan yang diekspresikan
pada materi permasalahan. 
•Manajemen akan menyediakan untuk mereka informasi yang diperlukan untuk melaksanakan 
perikatan audit dengan tepat, relevan dan tepat waktu .

TUJUAN

•Standard 1001 Audit Charter 1.2.2 
•Standard 1004 Reasonable Expectation

STANDAR TERKAIT

‘Fungsi audit SI dan assurance' disebut sebagai 'fungsi audit' 
‘Profesional audit SI dan assurance ' disebut sebagai 'profesional'

ISTILAH YANG DIGUNAKAN



Isi Pedoman
Standar dan Regulasi
• Audit Charter akan menentukan standar fungsi audit dan profesional akan 

mematuhi, seperti yang dijelaskan dalam Standar 1001 Audit Charter.
• Profesional harus mengumpulkan dan menilai semua standar yang berlaku yang 

terdaftar di piagam dan peraturan audit sebelum perikatan audit dan meninjaunya 
kembali selama perikatan untuk menentukan apakah tindakan tersebut ekspektasi
wajar bahwa mereka dapat menyelesaikan perikatan audit sesuai standar dan 
peraturan ini, dan bahwa perikatan audit akan melakukannya menghasilkan opini 
atau kesimpulan profesional.

• Jika profesional menentukan bahwa perikatan audit tidak dapat diselesaikan sesuai 
dengan satu atau lebih standar yang berlaku dan peraturan, dan dengan demikian 
mengungkapkan pendapat atau kesimpulan profesional yang tidak mungkin, 
mereka harus: 
- Menginformasikan audit SI dan manajemen assurance dan pihak yang 
bertanggung jawab pada tata kelola masalah kepatuhan yang diidentifikasi dengan 
standar dan peraturan 
- Mengusulkan perubahan dalam keterikatan atau tidak menerima keterikatan



Isi Pedoman
Ruang Lingkup
• Sebelum melakukan perikatan audit, profesional harus menelaah ruang lingkup 

perikatan audit. Mereka harus menentukan bahwa ruang lingkup audit 
didokumentasikan dengan jelas dan memungkinkan opini profesional atau 
kesimpulan yang akan diambil tentang materi permasalahan. 

• Ruang lingkup perikatan audit harus didokumentasikan dengan jelas, dengan tidak
ada ruang untuk interpretasi tentang area mana (misalnya, proses, kegiatan, 
sistem) berada dalam ruang lingkup penugasan. Ruang lingkup yang dijelaskan 
samar-samar tidak akan mengizinkan profesional untuk membentuk opini 
profesional atau kesimpulannya, karena tidak ada kepastian bahwa semua area 
dalam cakupannya telah dinilai. 

• Jika profesional menentukan bahwa ruang lingkup perikatan audit tidak 
memungkinkan mereka untuk mengungkapkan pendapat atau kesimpulan 
profesional, mereka sebaiknya: 
- Menginformasikan audit SI dan manajemen assurance dan pihak yang 
bertanggung jawab tata kelola masalah yang diidentifikasi dengan ruang lingkup. 
- Mengusulkan perubahan istilah perikatan atau tidak menerima yang diusulkan 
dalam perikatan audit.



Isi Pedoman
Batasan Ruang Lingkup
Batasan ruang lingkup khusus dapat terjadi sebelum atau selama perikatan audit. Batasan ruang lingkup ini dapat dipengaruhi
oleh berbagai faktor, seperti:
- Informasi yang sesuai, relevan dan tepat waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi perikatan audit tidak tersedia. 
- Auditee (Key) tidak tersedia. 
- Kerangka waktu yang disertakan tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh ruang lingkup perikatan audit. 
- Manajemen mencoba untuk membatasi ruang lingkup perikatan audit area tertentu. 
- Cakupan perikatan audit terlalu kecil atau terlalu besar untuk sampai pada kesimpulan tentang materi permasalahan. 
- Tingkat desentralisasi membuat sulit untuk mengambil kesimpulan tentang totalitas materi pelajaran. 
- Tersedianya tenaga profesional yang cukup terampil untuk melaksanakan perikatan audit dengan ruang lingkupnya saat ini. 
- Struktur pelaporan dari fungsi audit, misalnya jika fungsi audit tidak melaporkan ke tingkat yang sesuai dalam perusahaan, 

mungkin saja diarahkan untuk tidak menilai elemen tertentu dalam ruang lingkup 

Para profesional harus mempertimbangkan apakah batasan ruang lingkup ini masih memungkinkan adanya ekspektasi yang wajar 
bahwa perikatan audit akan menghasilkan: sebuah pendapat atau kesimpulan profesional. Jika mereka menentukan kondisi itu
tidak akan terpenuhi, mereka seharusnya tidak menerima perikatan. 

Jika para profesional menyimpulkan bahwa mereka masih memiliki ekspektasi yang wajar bahwa, terlepas dari batasan ruang 
lingkup, perikatan akan menghasilkan a pendapat atau kesimpulan profesional, profesional harus menerima atau melanjutkan
perikatan audit. Batasan ruang lingkup harus dijelaskan secara eksplisit dalam audit SI dan laporan perikatan assurance.



Isi Pedoman
Informasi
Audit Charter akan menentukan hak akses ke informasi, sistem, personel dan lokasi yang relevan dengan kinerja perikatan audit, 
sebagaimana dijelaskan dalam Standar 1001 Audit Charter. 

Sebelum melakukan perikatan audit, profesional perlu mengidentifikasi dan mengatasi setiap pembatasan yang ditempatkan pada 
hak mereka untuk mengakses informasi yang tepat, relevan, dan tepat waktu untuk perikatan audit. Mereka harus memiliki 
ekspektasi yang wajar bahwa hak mereka untuk mengakses perikatan audit telah sesuai dengan ketentuan dalam Audit Charter, 
atau potensi penyimpangan dari ketentuan ini tidak menghalangi para profesional dari mencapai opini atau kesimpulan
profesional tentang materi permasalahan.

Pelaksanaan audit atau perikatan assurance dapat melibatkan penilaian kegiatan yang dilakukan oleh manajemen senior dan 
eksekutif. Kemungkinan peristiwa seperti itu yang terjadi harus dinilai sebelum pelaksanaan penugasan audit serta apakah para
profesional akan ditantang kebutuhan mereka untuk mengakses individu ini atau informasi terkait. Meringankan tindakan yang 
mungkin diperlukan sebelum pelaksanaan perikatan audit seperti, tetapi tidak terbatas pada: 
- Memastikan Audit Charter memberikan otoritas yang sesuai untuk audit fungsi dan profesional
- Mendapatkan dukungan tertulis yang eksplisit dari pihak yang bertanggung jawab tata kelola, misalnya, dewan direksi dan 

komite audit 
- Kehadiran anggota dewan atau manajemen eksekutif saat membutuhkan akses ke eksekutif atau manajemen senior 

Jika para profesional menyimpulkan bahwa hak mereka untuk mengakses informasi memang demikian tidak memungkinkan 
mereka untuk mengungkapkan pendapat atau kesimpulan profesional, mereka sebaiknya: 
• Menginformasikan audit SI dan manajemen assurance dan pihak yang bertanggung jawab tata kelola masalah yang 

teridentifikasi dengan hak mereka untuk mengakses informasi yang sesuai, relevan dan tepat waktu. 
• Mengusulkan perubahan istilah perikatan atau tidak menerima yang diusulkan perikatan audit.



Isi Pedoman
Penerimaan Perubahan Persyaratan Perikatan
• Profesional tidak boleh menerima perubahan dalam hal perikatan audit ketika tidak ada pembenaran 

untuk melakukannya, berdasarkan pertimbangan profesional mereka. 
• Jika profesional, sebelum akhir perikatan audit, diminta untuk menerima perubahan dalam hal yang 

menurunkan tingkat jaminan, mereka seharusnya menentukan apakah ada pembenaran untuk 
melakukannya, berdasarkan penilaian profesional mereka

• Jika ketentuan perikatan audit diubah, persyaratan tersebut harus direkam dan secara resmi disetujui oleh 
profesional dan audit dan assurance pengelolaan SI. Setelah penyelesaian perikatan audit, maka audit SI 
dan laporan keterikatan jaminan harus menyebutkan perubahan ini dalam istilah secara eksplisit. 

• Jika profesional tidak menerima perubahan dalam hal perikatan audit dan manajemen tidak mengizinkan 
mereka untuk melanjutkan audit awal keterikatan, dalam konsultasi dengan manajemen audit dan 
assurance mereka sebaiknya: 
- Menarik diri dari perikatan audit. 
- Tentukan, menurut penilaian profesional mereka, kebutuhan untuk melaporkan keadaan tersebut kepada 
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dewan direksi atau bahkan regulator.



Kaitan dengan standar dan proses 
COBIT 5 

COBIT 5 Process ID and Title Process Purpose

MEA02 Memantau, mengevaluasi dan menilai

Dapatkan transparansi untuk pemangku kepentingan utama di kecukupan sistem 
pengendalian internal dan karenanya memberikan kepercayaan dalam operasi, 
kepercayaan pada pencapaian tujuan perusahaan dan pemahaman tentang risiko 
residual yang memadai

MEA03 Memantau, mengevaluasi dan menilai 
kepatuhan dengan eksternal Persyaratan. Pastikan perusahaan patuh dengan semua persyaratan eksternal yang berlaku.



Thank You


	1
	Tugas ITAF-2202 Risk Assessment and audit planning (1)
	TGS KELOMPOK 1 - IT AUDIT CHARTER-1
	IT AUDIT CHARTER�1001 - 2001
	I T A F�Information Technology Assurance Framework
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

	IT Audit - Presentation 1
	Slide Number 1
	Statements
	Key Aspects
	Key Aspects
	Key Aspects
	Key Aspects
	Key Aspects
	Purpose
	Slide Number 9
	Type of evidence
	Obtaining Evidence
	EVALUATING EVIDENCE
	Preparing audit documentation
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

	Audit Sistem Informasi dan Standar Jaminan
	Standar Audit dan Jaminan Sistem Informasi :�1003 Kemandirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional

	(DAN-NOV-RUD) Tugas1 resume reporting standar  guidline
	Slide Number 1
	STANDARD REPORTING
	STATEMENTS REPORTING 
	KEY ASPECTS REPORTING 
	TERMS REPORTING
	PURPOSE GUIDLINE
	GUIDELINE CONTENT
	2.1. TYPES OF ENGAGEMENTS
	2.1.2 EXAMINATION & REVIEW
	AGREED-UPON PROCEDURES
	2.2 Required Contents of the Audit Engagement Report
	2.3. Subsequent Events �2.4 Additional Communication
	3. Linkage to Standards and COBIT 5 Processes
	3.3 OTHER GUIDANCE
	OTHER
	PENUTUP�

	Rev_(DAN-NOV-RUD) Tugas1 resume reporting standar  guidline
	Slide Number 1
	STANDARD REPORTING
	STATEMENTS REPORTING 
	KEY ASPECTS REPORTING 
	TERMS REPORTING
	PURPOSE GUIDLINE
	GUIDELINE CONTENT
	2.1. TYPES OF ENGAGEMENTS
	2.1.2 EXAMINATION & REVIEW
	AGREED-UPON PROCEDURES
	2.2 Required Contents of the Audit Engagement Report
	2.3. Subsequent Events �2.4 Additional Communication
	3. Linkage to Standards & Process COBIT 5
	3.3 OTHER GUIDLANE
	OTHER
	PENUTUP�

	Presentasi 1006 - 2006 Proficiency
	1006 - 2006 Proficiency
	Statements
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Terima kasih

	Tgs Kelompok 4
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Isi Pedoman
	Isi Pedoman
	Isi Pedoman
	Isi Pedoman
	Isi Pedoman
	Kaitan dengan standar dan proses COBIT 5 
	Slide Number 10

	(DAN-NOV-RUD) Tugas1 resume reporting standar  guidline
	Slide Number 1
	STANDARD REPORTING
	STATEMENTS REPORTING 
	KEY ASPECTS REPORTING 
	TERMS REPORTING
	PURPOSE GUIDLINE
	GUIDELINE CONTENT
	2.1. TYPES OF ENGAGEMENTS
	2.1.2 EXAMINATION & REVIEW
	AGREED-UPON PROCEDURES
	2.2 Required Contents of the Audit Engagement Report
	2.3. Subsequent Events �2.4 Additional Communication
	3. Linkage to Standards and COBIT 5 Processes
	3.3 OTHER GUIDANCE
	OTHER
	PENUTUP�

	Audit Sistem Informasi dan Standar Jaminan
	Standar Audit dan Jaminan Sistem Informasi :�1003 Kemandirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional

	PAS
	Performance and Supervision
	Performance and Supervision
	PERFORMANCE GUIDELINE
	DOCUMENTING
	Program kerja audit
	Pengertian Supervisi
	Kegiatan Supervisi
	Terima Kasih

	tugas kelompok
	Slide Number 1
	1002 Kemandirian organisasi
	1202 Penilaian Risiko dalam Perencanaan
	1202 Penilaian Risiko dalam Perencanaan (lanjutan)
	2002 Independensi Organisasi
	2202 Penilaian Risiko dan Perencanaan Audit
	Slide Number 7

	Audit Sistem Informasi dan Standar Jaminan
	Standar Audit dan Jaminan Sistem Informasi :�1003 Kemandirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional

	TUGAS KELOMPOK 1 - IT AUDIT CHARTER - 171020
	IT AUDIT CHARTER�1001 - 2001
	I T A F�Information Technology Assurance Framework
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

	Resume ITAF (1402 and 2402)
	Resume ITAF versi indo
	Tugas Kelompok
	Tugas Kelompok�Resume ITAF
	Standar Audit dan Jaminan IS
	Pedoman Audit dan Jaminan IS�
	1. Tujuan Pedoman dan Kaitannya dengan Standar�
	2. Konten Panduan�
	2.1 Proses Tindak Lanjut�
	2.2 Tindakan Yang Diusulkan Manajemen
	2.3 Mengasumsikan Risiko Tidak Mengambil Tindakan Korektif
	2.4 Prosedur Tindak Lanjut
	2.4 Prosedur Tindak Lanjut
	2.5 Pengaturan Waktu dan Penjadwalan Kegiatan Tindak Lanjut
	2.5 Pengaturan Waktu dan Penjadwalan Kegiatan Tindak Lanjut
	2.6 Sifat dan Luas Kegiatan Tindak Lanjut
	2.6 Sifat dan Luas Kegiatan Tindak Lanjut
	2.7 Menunda Kegiatan Tindak Lanjut
	2.8 Bentuk Tanggapan Tindak Lanjut
	2.9 Tindak lanjut oleh Profesional tentang Rekomendasi
	2.10 Pelaporan Kegiatan Tindak Lanjut
	3. Keterkaitan dengan Standar dan Proses COBIT 5�
	3.1 Keterkaitan dengan Standar�
	3.2 Keterkaitan ke Proses COBIT 5
	4. Terminologi�
	5. Tanggal berlaku�

	TUGAS KELOMPOK 1 - IT AUDIT CHARTER
	IT AUDIT CHARTER�1001 - 2001
	I T A F�Information Technology Assurance Framework
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

	Tugas IT Audit Kelompok 3
	Standar Audit dan Jaminan Sistem Informasi :�1003 Kemandirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	1003 Standar Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional
	2003 Panduan Kemadirian Profesional

	Kelompok 1
	IS Audit and Assurance�General Standards�1002 Organisational Independence
	ITAF (Information Technology Assurance Framework)
	3 KERANGKA ITAF
	1002. Integritas: Independensi, Objektivitas dan Menjaga Kerahasiaan
	1. Independensi Auditor Teknologi
	2. Objektivitas
	3. Gangguan terhadap Independensi dan Objektivitas
	4. Kerahasiaan
	2002. Integritas: Independensi,Objektivitas dan Menjaga Kerahasiaan
	Integritas
	Independensi
	Objektivitas
	Kerahasiaan
	TERIMA KASIH

	tugas it audit paparan
	PROJECT�Pasca Sarjana�management Teknologi Informasi � Performance & Supervision 2203
	Performance and Supervision 2203��The guideline is presented in the following sections
	Guideline purpose and linkage to standards
	2.Guideline Content
	3. Linkage to standards and COBIT 5 processes
	3. Linkage to standards
	Control environment
	5. Effective Date 
	THANKS!

	TUGAS KELOMPOK 1 - IT AUDIT CHARTER
	IT AUDIT CHARTER�1001 - 2001
	I T A F�Information Technology Assurance Framework
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

	TUGAS KELOMPOK 1 - IT AUDIT CHARTER
	IT AUDIT CHARTER�1001 - 2001
	I T A F�Information Technology Assurance Framework
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

	IT Audit - Presentation 1
	(DAN-NOV-RUD) Tugas1 resume reporting standar  guidline
	Slide Number 1
	STANDARD REPORTING
	STATEMENTS REPORTING 
	KEY ASPECTS REPORTING 
	TERMS REPORTING
	PURPOSE GUIDLINE
	GUIDELINE CONTENT
	2.1. TYPES OF ENGAGEMENTS
	2.1.2 EXAMINATION & REVIEW
	AGREED-UPON PROCEDURES
	2.2 Required Contents of the Audit Engagement Report
	2.3. Subsequent Events �2.4 Additional Communication
	3. Linkage to Standards and COBIT 5 Processes
	3.3 OTHER GUIDANCE
	OTHER
	PENUTUP�

	(DAN-NOV-RUD) Tugas2 komponen audit proses
	Slide Number 1
	INTRODUCTION
	AUDIT PROCESS
	PLANNING
	TESTING
	REPORTING
	REPORTING
	FOLLOW-UP
	GENERAL OBSERVATION
	OTHER
	PENUTUP�

	TUGAS ITAF
	IS Audit and Assurance�General Standards�1002 Organisational Independence
	ITAF (Information Technology Assurance Framework)
	3 KERANGKA ITAF
	1002. Integritas: Independensi, Objektivitas dan Menjaga Kerahasiaan
	1. Independensi Auditor Teknologi
	2. Objektivitas
	3. Gangguan terhadap Independensi dan Objektivitas
	4. Kerahasiaan
	2002. Integritas: Independensi,Objektivitas dan Menjaga Kerahasiaan
	Integritas
	Independensi
	Objektivitas
	Kerahasiaan
	TERIMA KASIH

	TUGAS KELOMPOK 1 - IT AUDIT CHARTER
	IT AUDIT CHARTER�1001 - 2001
	I T A F�Information Technology Assurance Framework
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

	Tugas ITAF-2202 Risk Assessment and audit planning Update
	Tugas ITAF-2202 Risk Assessment and audit planning
	TUGAS ITAF
	IS Audit and Assurance�General Standards�1002 Organisational Independence
	ITAF (Information Technology Assurance Framework)
	3 KERANGKA ITAF
	1002. Integritas: Independensi, Objektivitas dan Menjaga Kerahasiaan
	1. Independensi Auditor Teknologi
	2. Objektivitas
	3. Gangguan terhadap Independensi dan Objektivitas
	4. Kerahasiaan
	2002. Integritas: Independensi,Objektivitas dan Menjaga Kerahasiaan
	Integritas
	Independensi
	Objektivitas
	Kerahasiaan
	TERIMA KASIH

	Tugas Kelompok 2 IT Audit
	Slide Number 1
	1002 Kemandirian organisasi
	1202 Penilaian Risiko dalam Perencanaan
	1202 Penilaian Risiko dalam Perencanaan (lanjutan)
	2002 Independensi Organisasi
	2202 Penilaian Risiko dan Perencanaan Audit
	Slide Number 7

	itaf
	IS Audit and Assurance�General Standards�1002 Organisational Independence
	ITAF (Information Technology Assurance Framework)
	3 KERANGKA ITAF
	1002. Integritas: Independensi, Objektivitas dan Menjaga Kerahasiaan
	1. Independensi Auditor Teknologi
	2. Objektivitas
	3. Gangguan terhadap Independensi dan Objektivitas
	4. Kerahasiaan
	2002. Integritas: Independensi,Objektivitas dan Menjaga Kerahasiaan
	Integritas
	Independensi
	Objektivitas
	Kerahasiaan
	TERIMA KASIH

	revisi persentasi
	IS Audit and Assurance�General Standards�1002 Organisational Independence
	ITAF (Information Technology Assurance Framework)
	3 KERANGKA ITAF
	1002. Integritas: Independensi, Objektivitas dan Menjaga Kerahasiaan
	1. Independensi Auditor Teknologi
	2. Objektivitas
	3. Gangguan terhadap Independensi dan Objektivitas
	4. Kerahasiaan
	2002. Integritas: Independensi,Objektivitas dan Menjaga Kerahasiaan
	Integritas
	Independensi
	Objektivitas
	Kerahasiaan
	Linkage to COBIT 5 Processes
	TERIMA KASIH

	tambahan itaf 4 dan 5
	Tugas Kelompok
	Tugas Kelompok�Resume ITAF
	Standar Audit dan Jaminan IS
	Pedoman Audit dan Jaminan IS�
	1. Tujuan Pedoman dan Kaitannya dengan Standar
	2. Konten Panduan�
	2.1 Proses Tindak Lanjut�
	2.2 Tindakan Yang Diusulkan Manajemen
	2.3 Mengasumsikan Risiko Tidak Mengambil Tindakan Korektif
	2.4 Prosedur Tindak Lanjut
	2.4 Prosedur Tindak Lanjut
	2.5 Pengaturan Waktu dan Penjadwalan Kegiatan Tindak Lanjut
	2.5 Pengaturan Waktu dan Penjadwalan Kegiatan Tindak Lanjut
	2.6 Sifat dan Luas Kegiatan Tindak Lanjut
	2.6 Sifat dan Luas Kegiatan Tindak Lanjut
	2.7 Menunda Kegiatan Tindak Lanjut
	2.8 Bentuk Tanggapan Tindak Lanjut
	2.9 Tindak lanjut oleh Profesional tentang Rekomendasi
	2.10 Pelaporan Kegiatan Tindak Lanjut
	3. Keterkaitan dengan Standar dan Proses COBIT 5�
	3.1 Keterkaitan dengan Standar�
	3.2 Keterkaitan ke Proses COBIT 5
	4. Terminologi�
	5. Tanggal berlaku�

	Presentasi 1006 - 2006 Proficiency
	1006 - 2006 Proficiency
	Statements
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

	PAS
	Performance and Supervision
	Performance and Supervision
	PERFORMANCE GUIDELINE
	DOCUMENTING
	Program kerja audit
	Pengertian Supervisi
	Kegiatan Supervisi
	Terima Kasih

	IT Audit - Presentation 1
	IT Audit - Presentation 1
	Slide Number 1
	Statements
	Key Aspects
	Key Aspects
	Key Aspects
	Key Aspects
	Key Aspects
	Purpose
	Slide Number 9
	Type of evidence
	Obtaining Evidence
	EVALUATING EVIDENCE
	Preparing audit documentation
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

	tugas kelompok 2 it audit
	Slide Number 1
	1002 Kemandirian organisasi
	1202 Penilaian Risiko dalam Perencanaan
	1202 Penilaian Risiko dalam Perencanaan (lanjutan)
	2002 Independensi Organisasi
	2202 Penilaian Risiko dan Perencanaan Audit
	Slide Number 7

	Presentasi 1006 - 2006 Proficiency
	1006 - 2006 Proficiency
	Statements
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

	1004-2004 Reasonable Expectation
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Isi Pedoman
	Isi Pedoman
	Isi Pedoman
	Isi Pedoman
	Isi Pedoman
	Kaitan dengan standar dan proses COBIT 5 
	Slide Number 10


