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Tujuan Audit

Untuk memberikan pendapat
terhadap kepatuhan pelaporan

Dana Kampanye Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota terhadap ketentuan

Peraturan Perundang-undangan
yang terkait dengan Dana

Kampanye oleh Akuntan Publik.

Untuk memberikan pendapat
terhadap kepatuhan pelaporan

Dana Kampanye Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota terhadap ketentuan

Peraturan Perundang-undangan
yang terkait dengan Dana

Kampanye oleh Akuntan Publik.



Tanggung Jawab

Pasangan Calon

KPU

Pasangan Calon bertanggung jawab terhadap asersi atas
kepatuhan

mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait
dari Pasangan Calon terkait serta menyampaikannya
kepada KAP yang ditunjuk

Akuntan Publik

mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait
dari Pasangan Calon terkait serta menyampaikannya
kepada KAP yang ditunjuk

terbatas pada pernyataan pendapat atas kepatuhan
terhadap asersi Pasangan Calon dalam semua hal yang
material terhadap persyaratan tertentu sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Pedoman
yang dikeluarkan oleh KPU dan Asosiasi Profesi Akuntan
Publik



RUANG LINGKUP PEDOMAN PELAKSANAAN AUDITRUANG LINGKUP PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT
DANA KAMPANYEDANA KAMPANYE

1. Standar Kualifikasi KAP
merupakan standar baku bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan
dalam melakukan seleksi/pengadaan KAP

2. Pedoman Audit KAP
panduan bagi Akuntan Publik dalam audit Dana Kampanye dan
merupakan prosedur yang disarankan untuk dilakukan dalam
melaksanakan audit Dana Kampanye

3. Laporan Hasil Pekerjaan Audit
Laporan Hasil pekerjaan audit yang disampaikan kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
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1. STANDAR KUALIFIKASI KAP1. STANDAR KUALIFIKASI KAP
A. Jenis Pengadaan

Pengadaan KAP termasuk ke dalam kategori belanja jasa konsultan
B. Kriteria KAP

1. Kriteria KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa audit:
a) surat izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Menkeu RI;
b) memiliki NPWP KAP;
c) melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh);
d) tidak berafiliasi secara langsung /tidak langsung dengan Paslon dan Parpol

atau gabungan Parpol atau Paslon perseorangan atau tim kampanye;
e) persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuktikan dengan surat

pernyataan di atas kertas bermaterai.
2. Kriteria Akuntan Publik (AP) dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit

dana kampanye :
a) memiliki surat izin AP dari Menkeu RI;
b) memiliki NPWP;
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d) tidak berafiliasi secara langsung /tidak langsung dengan Paslon dan Parpol

atau gabungan Parpol atau Paslon perseorangan atau tim kampanye;
e) persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuktikan dengan surat
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LanjutanLanjutan STANDAR KUALIFIKASISTANDAR KUALIFIKASI KAP ...KAP ...
c) masa kerja lebih dari 1 tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin AP;
d) personil dalam tim audit terdiri dari:

1) 1 org AP sebagai partner in charge;
2) 1 org manajer (pengalaman audit ± 5 tahun, pendidikan S1 Akuntansi);
3) 1 org ketua tim (pengalaman audit 3 tahun, pendidikan S1 Akuntansi)
4) 1 org anggota tim (pengalaman audit 1 tahun, pendidikan D3)

e) bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon bagi AP dan personil yang
ditugaskan dalam Tim audit;

f) tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan
Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon
perseorangan atau tim kampanye bagi AP dan personil yang ditugaskan
dalam Tim audit

g) AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan memiliki sertifikat
pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan G & WG, B &
WB dan/atau W & WW dari asosiasi profesi akuntan publik;

h) surat tugas dari KAP kepada personil yang akan melakukan audit dana
kampanye.
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kampanye.



LanjutanLanjutan STANDAR KUALIFIKASISTANDAR KUALIFIKASI KAP ...KAP ...
3. KAP yang hanya memiliki 1 (satu) AP wajib melakukan kerja sama dengan KAP lainnya. Kerja

sama dilakukan dengan ketentuan:

a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan apabila AP meninggal

dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi persyaratan;

d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin

AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan Audit Dana Kampanye di

wilayah yang sama.

4. Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani. KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP pengganti
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C. Jenis Kontrak

Kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa KAP yaitu kontrak lumpsump

D. Kewajiban KAP
1) melengkapi Auditor yang akan melakukan audit dengan surat penugasan dari

KAP;
2) menyelesaikan dan menyampaikan hasil audit paling lambat 15 hari sejak

diterimanya LPPDK Paslon;
3) hasil audit Dana Kampanye memuat hasil audit kepatuhan sebagaimana

tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Audit Pelaporan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan;

4) memedomani pelaksanaan dan membuat hasil pekerjaan audit dana
kampanye sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman
Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan;

5) menyampaikan kertas kerja audit;
6) wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi.
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LanjutanLanjutan STANDAR KUALIFIKASISTANDAR KUALIFIKASI KAP ...KAP ...
E. Larangan dan Sanksi

1. Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana Kampanye
yang diaudit.

2. KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
a) tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan;
b) pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau

penyimpanan kekayaan Paslon;
c) orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan;
d) Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat
KPU/KIP Kabupaten/Kota;

e) pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Publik pada saat Akuntan Publik
memberikan audit kepatuhan;

f) pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali
domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan
kerja sehari-hari.
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3. Apabila KAP yang melaksanakan audit diketahui tidak
memberikan informasi yang benar mengenai
persyaratan tentang afiliasi dengan Pasangan Calon
atau Partai Politik dan bukan merupakan anggota dari
Partai Politik, KAP yang bersangkutan dibatalkan
pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan
klarifikasi;

4. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana
dimaksud pada angka 3, tidak berhak mendapatkan
pembayaran jasa.

3. Apabila KAP yang melaksanakan audit diketahui tidak
memberikan informasi yang benar mengenai
persyaratan tentang afiliasi dengan Pasangan Calon
atau Partai Politik dan bukan merupakan anggota dari
Partai Politik, KAP yang bersangkutan dibatalkan
pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan
klarifikasi;

4. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana
dimaksud pada angka 3, tidak berhak mendapatkan
pembayaran jasa.
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Pelaksanaan Audit
Laporan Dana Kampanye

GAMBARAN UMUM
• Perikatan audit yang digunakan oleh KAP dalam

pelaksanaan audit dana kampanye merupakan sebuah
perikatan atestasi yang mengacu kepada Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) khususnya Standar
Atestasi (SAT) 500 mengenai Atestasi Kepatuhan.
Dalam melaksanakan auditnya, Akuntan Publik akan
merancang dan menjalankan prosedur audit untuk
memperoleh keyakinan memadai terhadap kepatuhan
asersi Pasangan Calon.
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Pelaksanaan Audit
Laporan Dana Kampanye (Cont.)

Alur Pelaksanaan Audit atas Dana KampanyeAlur Pelaksanaan Audit atas Dana Kampanye



Pelaksanaan Audit
Laporan Dana Kampanye (Cont.)

Sebagaimana dijelaskan dalam SAT 500, bahwa Akuntan Publik tidak
dapat menerapkan standar atestasi ini jika Pasangan Calon tidak
menyajikan asersi tertulis, sehingga pemerolehan bukti asersi secara
tertulis sebelum dilaksanakannya audit menjadi hal yang mutlak.

Ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 mengatur bahwa Pasangan Calon
harus membuat asersi tertulis mengenai kepatuhan Dana Kampanye
dan menyerahkannya kepada KPU. Berdasarkan ketentuan tersebut
Akuntan Publik dapat memperoleh asersi tertulis tersebut melalui KPU

A. Pemerolehan Bukti Tertulis Pernyataan KepatuhanA. Pemerolehan Bukti Tertulis Pernyataan Kepatuhan
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Pelaksanaan Audit
Laporan Dana Kampanye (Cont.)

Perencanaan dan supervisi yang memadai membantu efektivitas prosedur atestasi.
Perencanaan memadai secara langsung mempengaruhi pemilihan prosedur yang
semestinya dan ketepatan penerapannya, serta supervisi memadai membantu menjamin
bahwa prosedur yang direncanakan tersebut ditetapkan semestinya.

Perencanaan Audit dalam Audit Dana Kampanye meliputi:
1. Penilaian Risiko
2. Pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu

- Undang-undang, peraturan dan ketentuan dalam pedoman audit
- Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari

permintaan keterangan dengan personil kunci dari dalam dan luar Pasangan Calon
3. Materialitas

B. Perencanaan AuditB. Perencanaan Audit
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3. Materialitas



Pelaksanaan Audit
Laporan Dana Kampanye (Cont.)

Tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa
untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan
memadai sebagai basis pendapat auditor. Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling
berkaitan satu dengan lainnya. Kecukupan merupakan ukuran kuantitas bukti audit sedangkan
ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit.

Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan
penyajian material (makin tinggi risiko, makin banyak bukti audit yang dibutuhkan) dan kualitas
bukti audit (makin baik kualitas bukti audit, makin sedikit bukti yang dibutuhkan). Adanya
keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye
dapat mempengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

C. Pemerolehan Bukti yang Cukup dan TepatC. Pemerolehan Bukti yang Cukup dan Tepat

Tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa
untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan
memadai sebagai basis pendapat auditor. Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling
berkaitan satu dengan lainnya. Kecukupan merupakan ukuran kuantitas bukti audit sedangkan
ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit.

Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan
penyajian material (makin tinggi risiko, makin banyak bukti audit yang dibutuhkan) dan kualitas
bukti audit (makin baik kualitas bukti audit, makin sedikit bukti yang dibutuhkan). Adanya
keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye
dapat mempengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.



Pelaksanaan Audit
Laporan Dana Kampanye (Cont.)

Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapat auditor terdiri dari
pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit
dapat mencakup:
1. Inspeksi;
2. Observasi;
3. Konfirmasi;
4. Penghitungan kembali;
5. Pelaksanaan ulang (reperformance);
6. Prosedur analitis; dan
7. Memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan

dari Pasangan Calon

C. Pemerolehan Bukti yang Cukup dan
Tepat
C. Pemerolehan Bukti yang Cukup dan
Tepat

Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapat auditor terdiri dari
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dapat mencakup:
1. Inspeksi;
2. Observasi;
3. Konfirmasi;
4. Penghitungan kembali;
5. Pelaksanaan ulang (reperformance);
6. Prosedur analitis; dan
7. Memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan

dari Pasangan Calon



Pelaksanaan Audit
Laporan Dana Kampanye (Cont.)

Pengujian Asersi
untuk Umum

Pengujian Asersi
untuk Umum

Cakupan
pelaporan

Periode
pencatatan dan

pelaporan

Penerimaan dan
Pengeluaran DK
Penerimaan dan
Pengeluaran DK

Rekening Khusus
Dana Kampanye

(RKDK)

Laporan RKDKLaporan RKDK

Periode laporan
penerimaan dan

pengeluaran

Pembukaan RKDK
nama Bank, nama

pemilik RKDK

Periode
pencatatan dan

pelaporan

Batasan Maksimum
Sumbangan

Batasan pengeluaran
Dana Kampanye

Ketepatan waktu
pelaporan LADK,

LPSDK, dan LPPDK

Pembukaan RKDK
nama Bank, nama

pemilik RKDK

Cakupan LADKA

D. Pengujian atas AsersiD. Pengujian atas Asersi



3. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
AUDIT
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Laporan Hasil Pekerjaan Audit
Laporan Hasil pekerjaan audit disusun dalam 2 (dua) laporan terpisah, dengan sistematika

sebagai berikut:

A. Laporan 1

1. Asersi Pasangan Calon;

2. Surat pernyataan independensi KAP;

3. Laporan Akuntan Independen;

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan;

5. Dasar penunjukan dan Ruang Lingkup penugasan KAP; dan

6. Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta

Pemilihan.

B. Laporan 2

Ringkasan kertas kerja audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye

Pasangan Calon

Laporan Hasil pekerjaan audit disusun dalam 2 (dua) laporan terpisah, dengan sistematika

sebagai berikut:

A. Laporan 1

1. Asersi Pasangan Calon;

2. Surat pernyataan independensi KAP;

3. Laporan Akuntan Independen;

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan;

5. Dasar penunjukan dan Ruang Lingkup penugasan KAP; dan

6. Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta

Pemilihan.

B. Laporan 2

Ringkasan kertas kerja audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye

Pasangan Calon



TERIMATERIMA KASIHKASIH
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