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LAMPIRAN I 

SURAT EDARAN 

NOMOR        /SE/IJ/2021 

TENTANG 

PEDOMAN PROBITY AUDIT DI 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT 

 

 

 

PEDOMAN UMUM PROBITY AUDIT 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Probity diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan 

kejujuran (honesty). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian integritas, 

kebenaran, dan kejujuran adalah: 

1. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan 

yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan 

kewibawaan dan kejujuran. 

2. Kebenaran adalah keadaan (hal dan sebagainya) yang cocok dengan 

keadaan (hal) yang sesungguhnya. 

3. Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur; ketulusan (hati); kelurusan (hati). 

Dikaitkan dengan kejujuran (probity), pihak-pihak yang terkait dalam proses 

pengadaan barang/jasa harus: 

1. Memiliki sikap yang teguh mempertahankan prinsip tidak mau korupsi; 

2. Memiliki potensi/kemampuan yang memancarkan kejujuran dalam 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

3. Melaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, Probity dapat juga diartikan 

sebagai good process yaitu proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan 

prinsip dan etika pengadaan barang/jasa (Principles) yang berlandaskan 

integritas, kebenaran, dan kejujuran (value) untuk memenuhi ketentuan 

perundangan yang berlaku.  

Untuk bisa dirasakan manfaatnya, prinsip-prinsip probity seharusnya 

diimplementasikan dalam setiap tahap proses pengadaan barang/jasa. Proses 

probity, termasuk kebijakan dan prosedur, seharusnya menjadi proses yang 

terintegrasi dengan proses pengadaan barang/jasa, dan menjadi salah satu 

piranti untuk mengendalikan risiko dalam pengadaan barang/jasa. Oleh karena 

itu, probity dapat juga diartikan sebagai sebuah  pendekatan manajemen risiko 

untuk meyakinkan bahwa prosedur-prosedur pengadaan barang/jasa 

dilakukan dengan berintegritas. 
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BAB II 

PROBITY AUDIT 

 

1. Definisi 

BPKP mendefinisikan Probity Audit sebagai assurance yang diberikan oleh 

auditor probity untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu 

proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan 

yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai 

dengan persyaratan kejujuran (probity requirement) yakni telah mematuhi 

prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta 

memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Probity audit 

hanya memberikan keyakinan yang memadai terhadap probity requirement, 

yaitu telah mematuhi prosedur, prinsip-prinsip dan etika pengadaan 

barang/jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Keyakinan yang 

diberikan sebatas berdasarkan hasil audit atas data/dokumen/informasi 

yang diterima auditor. 

Dari sudut pandang manajemen pengadaan barang/jasa, probity audit 

merupakan upaya untuk memperkuat pengendalian intern dan manajemen 

risiko pengadaan barang/jasa melalui peran APIP. 

Probity Audit tidak hanya digunakan untuk memberikan keyakinan bahwa 

proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, khususnya proses 

pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara wajar, obyektif, 

transparan, dan akuntabel, namun juga merupakan instrumen dalam 

rangka mencegah terjadinya fraud/ korupsi. Secara konseptual, lawan dari 

probity (kejujuran) adalah ketidakjujuran, yang merupakan sumber dari 

munculnya berbagai bentuk tindakan korupsi/ fraud dalam proses 

pengadaan barang/jasa. Sehingga dalam konteks ini, probity audit juga 

merupakan alat/ tools mekanisme peringatan dini (early warning 

mechanism) bagi manajemen pengadaan barang/jasa atas kemungkinan 

terjadinya penyimpangan dan/atau kecurangan. 

Probity Audit utamanya dilakukan terhadap paket pekerjaan yang bersifat 

strategis (melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pelayanan dasar 

masyarakat, dan terkait dengan isu politis). Dalam pelaksanaannya, Probity 

audit terutama dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan 

barang/jasa atau segera setelah proses pengadaan barang/jasa terjadi (real 

time audit). Dengan demikian, teknik Probity Audit yang lebih diutamakan 

adalah peninjauan fisik, observasi atas proses tahapan pengadaan 

barang/jasa, analisis, konfirmasi, diskusi, dan klarifikasi tanpa 

mengesampingkan teknik-teknik audit yang lainnya. 

Probity Audit dilakukan sesuai dengan prinsip Probity yang pada dasarnya 

merupakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (probity principles) 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: 

a. Efisien dan efektif sehingga belanja pengadaan barang/jasa dapat 

memaksimalkan nilai uang (best value for public money); 

b. Transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan bersaing; 
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c. Akuntabel yaitu seluruh proses pengadaan barang/jasa 

dipertangungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

d. Bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). 

Para pihak yang terkait dalam pengadaan barang jasa bertanggung jawab 

untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (prinsip-

prinsip probity) dan etika pengadaan barang/jasa tersebut dalam setiap 

tahapan pengadaan barang/jasa. Etika pengadaan barang/jasa 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yaitu: 

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan 

barang/jasa; 

b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan 

informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah 

penyimpangan pengadaan barang/jasa; 

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung mapun tidak langsung yang 

berakibat persaingan usaha tidak sehat; 

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 

ditetapkan sesuai dengan kepakatan tertulis pihak terkait; 

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan 

pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa; 

f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan 

negara; 

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 

kolusi; 

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk 

memberi hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada 

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan 

pengadaan barang/jasa. 

2. Ruang Lingkup Audit 

a. Probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan 

audit dengan tujuan tertentu, (vide penjelasan Pasal 4 ayat 4 Undang- 

undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara). Audit dengan tujuan tertentu ini 

merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan 

barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pengadaan barang/jasa serta etika pengadaan barang/jasa. 

b. Probity Audit diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa (real time) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan 

telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat 

mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan 

barang/jasa (early warning). Probity audit ini juga merupakan bagian 
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dari proses manajemen risiko dalam rangka mencapai tujuan 

pengadaan barang/jasa. 

c. Audit dapat dilakukan atas seluruh tahapan pengadaan barang/jasa, 

mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan penyerahan 

barang/jasa (sebelum pembayaran 100%) atau hanya tahapan terpilih 

dari suatu proses pengadaan barang/jasa.  

d. Ruang lingkup audit ini harus ditetapkan sejak proses perencanaan 

audit dan diungkapkan secara jelas di laporan hasil audit. 

e. Tahapan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dapat menjadi ruang 

lingkup probity audit dimulai dari perencanaan, persiapan, persiapan 

pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, 

penandatanganan kontrak, pelaksaaan kontrak sampai dengan 

penyerahan barang/jasa (sebelum pembayaran 100%).  

f. Untuk tahapan terpilih, agar dipastikan terlebih dahulu bahwa tahap 

sebelumnya mulai dari perencanaan tidak terdapat permasalahan. Hal 

ini harus ditegaskan pada saat ekspose dengan Pernyataan tidak 

terdapat permasalahan pada proses sebelumnya yang dituangkan 

dalam Notulensi Kesepakatan.  

3. Tujuan dan Sasaran Audit 

a. Probity Audit bertujuan untuk:  

1) Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan 

barang/jasa (efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, 

adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel) serta sesuai dengan etika 

pengadaan barang/jasa  

2) Meningkatkan tata kelola, pengendalian dan manajemen risiko 

satuan kerja; 

3) Penerapan mekanisme peringatan dini (early warning mechanism) 

dan pencegahan fraud. 

b. Sasaran Probity Audit adalah: 

1) Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan baik segi jumlah, kualitas, waktu dan nilai 

pengadaan yang menguntungkan negara; 

2) Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang 

digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

telah diikuti sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku; 

3) Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa menghasilkan 

barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur 

dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia; 

4) Mencegah penyimpangan/fraud dalam kegiatan pengadaan 

barang/jasa dengan mempertimbangkan risiko fraud selama 

proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaan audit, 

5) Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan manajemen 
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risiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

4. Metodologi Audit 

Probity Audit pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan 

metodologi sebagai berikut, namun tidak terbatas pada: 

a. Desk audit, yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang- 

undangan yang berlaku sebagai acuan atas audit yang dilakukan, 

terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengadaan 

barang/jasa, serta mengidentifikasikan kelemahan dalam pelaksanaan 

sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa. 

b. Field audit, yaitu pemeriksaan lapangan yang diutamakan untuk 

pengecekan langsung atas kebenaran jumlah, mutu dan penempatan, 

serta ketepatan waktu penyerahan, antara lain melalui 

observasi/pengamatan, pengecekan/pemeriksaan fisik, dan 

permintaan keterangan serta teknik audit lainnya. 

c. Benchmarking, yaitu suatu proses membandingkan dan mengukur 

suatu kegiatan unit kerja dengan unit kerja lainnya terhadap proses 

operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan 

kinerja (performance). 

d. Perbandingan dan Analisis, misalnya membandingkan; 

1) Rencana kebutuhan dengan dengan rencana pengadaan 

barang/jasa 

2) Harga Perkiraan Sendiri/HPS/OE dengan harga pasar setempat 

yang wajar atau pedoman harga satuan yang telah ditetapkan oleh 

Instansi Teknis, organisasi/media lainnya yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

3) Dokumen Pengadaan/lelang dengan Standar Dokumen Pengadaan 

(SDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 

4) Hasil kegiatan yang dilaksanakan dengan kontrak baik dari segi 

mutu (spesifikasi teknis) maupun kuantitas. 

Jika dalam menilai kesesuaian kualitas dan kuantitas barang/jasa 

dibutuhkan keahlian tertentu diluar kompetensi auditor wajib menggunakan 

tenaga ahli. 

Dalam pelaksanaannya, probity audit pada setiap tahapan pengadaan 

barang/jasa harus memperhatikan sasaran dan tujuan audit tiap tahapan, 

dan mengacu pada audit program rinci dan daftar uji hasil audit sebagai alat 

bantu bagi auditor dalam membuat simpulan hasil audit pada setiap 

tahapan proses pengadaan barang/jasa yang meliputi: 

a. Audit atas Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. Audit atas Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

c. Audit atas Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; 

d. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Konstruksi; 

e. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha; 
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f. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

lainnya. 

5. Output dan Outcome 

Output dan Outcome yang diharapkan dari Pelaksanaan Audit 

a. Output yang diharapkan dari pelaksanaan probity audit adalah  Laporan 

Hasil Audit Pengadaan Barang/Jasa yang menyajikan informasi 

mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil penilaian atas 

proses pengadaan barang/jasa yang diaudit, dikaitkan dengan 

pemenuhan probity requirement, serta saran perbaikan atas proses 

pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung. Selain melalui 

laporan hasil audit, probity auditor dapat memberikan saran-saran 

perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang sedang 

berlangsung dengan menggunakan mekanisme atensi manajemen. 

b. Sedangkan outcome-nya adalah dimanfaatkannya laporan hasil audit 

untuk pengambilan keputusan oleh Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah dalam rangka memperbaiki perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa agar 

lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak 

diskriminatif, dan akuntabel. 

6. Kewenangan dan Tanggung Jawab Auditor 

a. Probity auditor diberikan kewenangan untuk mengakses secara penuh 

seluruh dokumen (dalam bentuk hardcopy maupun softcopy) Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat 

Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia 

Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Agen Pengadaan, Pengelola 

Pengadaan, dan Penyelenggara Swakelola, Penyedia dan pihak lainnya 

yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, mengamati 

pertemuan-pertemuan, melakukan kunjungan lapangan dan membuat 

fotokopi (photo copy) dokumen relevan yang diperlukan. 

b. Selain itu Probity Auditor juga diberikan hak akses ke sistem informasi 

pengadaan barang/jasa termasuk untuk melakukan e-audit atau audit  

pada sistem pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi pada 

saat proses pengadaan sedang berlangsung. Apabila diperlukan, 

sebagai bagian dari prosedur audit, probity auditor meminta bantuan 

ahli untuk lingkup pengujian yang di luar kompetensi probity auditor, 

termasuk diantaranya ahli untuk melaksanakan prosedur audit atas 

sistem informasi/teknologi informasi pengadaan barang/jasa. 

c. Pelaksanaan Probity Audit tidak memindahkan tanggung jawab 

manajerial pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat 

Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia 

Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP),  Agen Pengadaan, Pengelola 

Pengadaan, dan Penyelenggara Swakelola dalam melaksanakan 

pengadaan barang/jasa sesuai prinsip dan etika pengadaan kepada 
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probity auditor. 

d. Tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip 

dan etika pengadaan barang/jasa (prinsip-prinsip probity) termasuk 

kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi auditi 

(Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja 

Pemilihan), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

(PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Agen Pengadaan, 

Pengelola Pengadaan, dan Penyelenggara Swakelola).  

e. Tanggung jawab auditor terbatas pada hasil audit berupa pendapat 

dan/atau saran yang diberikan kepada auditi sebagai pelaksana 

pengadaan barang/jasa berdasarkan data/dokumen yang diterima dari 

auditi maupun pihak ketiga lainnya. Kewenangan dan tanggung jawab 

untuk menindaklanjuti saran yang diberikan oleh probity auditor, 

sepenuhnya berada pada pihak auditi 

7. Kriteria dan Kualifikasi Probity Auditor 

a. Probity Auditor setidaknya memenuhi kriteria ideal sebagai berikut: 

1) Syarat Personal 

a) Independen dan objektif yaitu tidak memihak, bebas dari bias, 

pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah 

maupun pihak ketiga/penyedia. 

b) Memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, 

memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai 

etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam  jejak yang 

dapat dipertangungjawabkan; 

c) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek 

yang diaudit; 

d) Memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian 

(professional competence and due care) dalam melaksanakan 

penugasan; 

e) Memiliki pengetahuan dan kemampuan (knowledge and skills) 

yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa, 

pengendalian intern dan manajemen risiko (termasuk 

manajemen risiko fraud); 

f) Memiliki pengetahuan tentang isu-isu Probity dan isu-isu 

korupsi/fraud dalam proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah; 

g) Memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dan 

komunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan; 

h) Mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh 

yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit; 

i) Memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis 

untuk melaksanakan penugasan; 
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j) Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki 

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat 

KKN; 

k) Bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum 

melaksanakan penugasan; 

l) Memiliki pengalaman dalam bidang audit PBJ. 

2) Syarat Formal 

a) Memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan Barang/Jasa 

b) Memiliki pengalaman dalam audit PBJ 

c) Memiliki Sertifikat Jabatan Auditor 

b. Sekurang-kurangnya memiliki sertifikasi Jabatan Auditor dan 

pengalaman melakukan audit PBJ. 

c. Dalam hal auditor yang ditugaskan dalam suatu penugasan probity 

audit tidak atau belum memenuhi kriteria pada butir 2).a). dan 2).b), 

maka penanggung jawab audit dapat menugaskan auditor yang ada, 

namun harus mempertimbangkan risiko-risiko terhadap pencapaian 

tujuan penugasan dan telah menyiapkan mitigasinya selama proses 

audit. 

8. Standar Audit yang Digunakan 

Standar audit yang digunakan dalam melakukan Probity Audit atas 

pengadaan barang/jasa adalah Standar Auditor Intern Pemerintah (SAIP) 

yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) 

yang meliputi: 

a. Standar Umum; 

b. Standar Pelaksanaan Audit Intern; 

c. Standar Komunikasi Audit Intern. 

9. Tahapan dan pelaksanaan Probity Audit 

Pelaksanaan probity audit secara umum mencakup tahapan-tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, pengkomunikasian hasil audit. Hal-hal penting 

dalam pelaksanaan Probity Audit antara lain: 

a. Penetapan kriteria atau tolok ukur yang digunakan untuk mengukur 

dan mengevaluasi apakah persyaratan kejujuran/probity (probity 

requirement) dalam pengadaan barang/jasa telah terpenuhi. Kriteria, 

probity plan, dan rencana kerja audit harus diklarifikasi dan disepakati 

oleh probity auditor bersama-sama dengan pengelola pengadaan 

sebelum dimulainya pelaksanaan audit. Kriteria tersebut (probity 

requirement) kemudian digunakan oleh probity auditor untuk 

menetapkan rencana dan program audit. 

b. Probity Auditor diharuskan untuk mendapatkan kecukupan bukti yang 

sesuai untuk semua kriteria yang ditetapkan. Keputusan probity auditor 

harus didukung oleh fakta dan bukti dokumen yang kuat. Penilaian 

profesional (professional judgement) tidaklah cukup untuk dijadikan 
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pembenaran atas keputusan yang tidak didukung oleh fakta atau 

kecukupan bukti yang relevan. Probity auditor harus menggunakan 

penilaian profesional mengenai apakah bukti tersebut memadai 

sehingga dapat mendukung keputusan berdasarkan kriteria yang 

ditentukan. 

c. Hasil dan pendapat Probity auditor mengenai apakah persyaratan 

Probity telah terpenuhi harus didokumentasikan dalam laporan probity 

audit, yaitu mencakup masalah signifikan yang telah diidentifikasi dan 

berdampak pada pendapat/simpulan Probity auditor. 

d. Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil audit berisi 

simpulan/pendapat dan saran auditor atas proses pengadaan 

barang/jasa. Tanggung jawab atas tindak lanjut hasil audit 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen pengadaan 

barang/jasa. Instansi probity auditor  harus mengelola laporan hasil 

audit dan melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. 

10. Kriteria Paket Pekerjaan yang Dilakukan Probity Audit 

Kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu 

paket pekerjaan pengadaan barang/jasa perlu dilakukan Probity Audit 

antara lain: 

a. Paket pekerjaan melekat risiko yang tinggi dan bersifat kompleks; 

b. Paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial 

atau berhubungan dengan permasalahan hukum; 

c. Paket pekerjaan sangat sensitif terkait isu politis; 

d. Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik  kepentingan; 

e. Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat             

luas; 

f. Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; 

g. Nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket- 

paket pekerjaan yang lain. 

11. Probity requirement 

Pengertian Probity requirement dalam pedoman ini adalah ketaatan kepada 

proses pengadaan barang/jasa menurut Perpres Nomor 16/2018 beserta 

peraturan pelaksanaannya, dan ketaatan kepada peraturan lain yang terkait 

dengan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan, serta prinsip-

prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. 

 

 

BAB III  

TAHAPAN AUDIT 

 

Tahapan probity audit mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengkomunikasian hasil audit. Tahapan-tahapan pelaksanaan probity audit  ini 

merupakan tahapan-tahapan umum probity audit.  



-  13 - 
 

1. Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahapan penting karena akan 

mempengaruhi pencapaian tujuan probity audit. Tahap perencanaan ini 

mencakup, namun tidak terbatas pada: 

a. Mendapatkan mandat probity audit 

1) Probity audit sebenarnya merupakan kebutuhan dari pihak yang 

melakukan pengadaan barang/jasa, karena tanggung jawab 

pelaksanaan, ketaatan proses pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, akuntabilitas, integritas, kejujuran dan 

transparansi proses, penggunaan keuangan negara/daerah serta 

kuantitas dan kualitas output pengadaan barang/jasa berada pada 

pelaksana PBJ. Oleh karena itu, untuk melakukan audit probity ini 

diperlukan mandat tertulis dari pihak yang berwenang sebagai 

dasar pelaksanaan probity audit, dan sebagai bentuk komitmen 

bahwa  proses pengadaan barang/jasa akan dilakukan sesuai 

prinsip-prinsip probity yang dituangkan dalam Notulensi 

Kesepakatan. 

2) Penetapan pengadaan barang/jasa yang akan diaudit oleh  pejabat 

yang berwenang dan/atau Program Kerja Pemeriksaan 

Tahunan/PKPT dapat menjadi bentuk mandat bagi APIP 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan 

probity audit. 

3) Probity audit juga dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan 

tertulis dari pimpinan instansi/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) dan pelaksanaannya didasarkan pada 

kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) antara APIP dan pimpinan instansi/PA/KPA. 

b. Penelaahan Awal 

Sebagai persiapan audit, sebelum pelaksanaan audit, dilakukan 

penelahaan atas permintaan dan/atau rencana probity audit. 

Penelaahan ini dapat dilakukan melalui mekanisme ekspose dan 

dilanjutkan dengan penilaian risiko penugasan. Ekspose ini ditujukan 

untuk mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh dari PBJ yang 

akan/sedang dilaksanakan, serta ruang lingkup audit yang akan 

diaudit. Hal ini diperlukan karena pengadaan barang/jasa yang akan 

diaudit adalah proses pengadaan yang kompleks, bernilai besar, 

sensitif, berisiko tinggi, atau menjadi sorotan publik, serta akan 

berpengaruh sangat signifikan dalam pencapaian tujuan 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

Dalam ekspose ini juga dibahas tujuan, ruang lingkup, rencana waktu 

audit, batasan tanggung jawab probity auditor dan mekanisme yang 

dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur dan 

ketentuan pengadaan barang/jasa serta pelanggaran prinsip-prinsip 

dan etika pengadaan barang/jasa. Dalam ekspose ini juga dibahas 

mengenai persyaratan kejujuran (probity requirement) sebagai kriteria 

probity audit yang akan dilaksanakan. Hasil ekspose dituangkan dalam 
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bentuk notulen/risalah hasil ekspose. Berdasarkan hasil ekspose 

tersebut, kemudian dilaksanakan penilaian risiko penugasan, dengan 

tujuan mengidentifikasikan dan memitigasi risiko-risiko yang mungkin 

muncul dalam penugasan probity audit. Penilaian risiko ini dituangkan 

dalam bentuk Hasil Penilaian Risiko Penugasan Probity Audit. 

c. Mendapatkan surat pernyataan probity dan surat representasi 

manajemen 

Efektivitas audit probity sangat tergantung pada kerja sama, kejujuran, 

dan integritas para pihak yang terkait dalam menyediakan data dan 

informasi terkait proses pengadaan barang/jasa yang diaudit. Hal ini 

harus disadari sepenuhnya oleh pihak-pihak tersebut, bahwa audit 

probity ini bukanlah bentuk mekanisme yang mengambilalih tanggung 

jawab mereka dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa 

yang jujur, transparan dan berintegritas. Pemahaman dan komitmen 

tersebut harus ditekankan sejak awal penugasan probity audit. 

Komitmen tersebut tersebut dituangkan dalam management 

representation letter dan surat pernyataan probity. Surat pernyataan 

dari pihak yang meminta probity audit memuat hal-hal sebagai berikut, 

namun tidak terbatas pada: 

1) Pemahaman bahwa tanggung jawab proses pengadaan barang/jasa 

sepenuhnya berada di manajemen. 

2) Audit probity yang dilakukan adalah proses untuk membantu 

manajemen guna meyakinkan bahwa isu- isu probity dan risiko 

fraud, serta dampaknya telah diantisipasi dan dikendalikan 

3) Jaminan bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam 

rangka probity audit telah lengkap dan disajikan dengan jujur dan 

transparan. 

4) Komitmen manajemen pengadaan barang/jasa untuk tidak 

melakukan kecurangan selama proses pengadaan  barang/jasa. 

5) Pemahaman bahwa hasil probity audit semata-mata didasarkan 

pada data dan informasi yang disampaikan oleh manajemen. 

6) Pernyataan kesediaan untuk diaudit dan persetujuan pemberian 

akses sepenuhnya kepada probity auditor atas seluruh data, 

informasi, dokumen, sistem dan proses pengadaan barang/jasa 

yang diaudit. 

7) Pemahaman bahwa tanggung jawab tindak lanjut hasil probity 

audit sepenuhnya berada pada manajemen pengadaan 

barang/jasa. 

8) Pernyataan bahwa pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan 

probity audit tidak sedang dalam penanganan oleh aparat penegak 

hukum. 

d. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Audit 

Apabila audit dilakukan oleh APIP dari eksternal Kementerian (BPKP), 

perlu dibuat kerangka acuan kerja (KAK) audit. Dalam kerangka acuan 
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kerja ditetapkan secara jelas antara lain,  namun tidak terbatas pada: 

1) Standar Audit yang digunakan oleh Auditor dalam melakukan 

audit; 

2) Ruang Lingkup Pelaksanaan ProbityAudit; 

3) Persyaratan probity (probity requirement); 

4) Kewenangan dan Tanggung Jawab penanggung jawab pengadaan 

barang/jasa dan Auditor; 

5) Jangka Waktu Penugasan Audit dan pembiayaan; 

6) Mekanisme dan Waktu Pelaporan Audit 

7) Pembiayaan audit 

e. Penyusunan Tim Audit dan Surat Tugas Audit 

Berdasarkan mandat tertulis, hasil telaah (ekspose dan analisis risiko), 

keputusan untuk melakukan penugasan probity audit, surat penyataan 

probity/integritas dan/atau management representation letter dan 

KAK, disusunlah tim audit. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada 

tahapan ini antara lain, namun tidak terbatas pada: 

1) Jumlah, susunan tim, jangka waktu audit disesuaikan dengan 

ruang lingkup audit yang dilakukan dan tingkat risiko dari 

pengadaan barang/jasa yang akan diaudit. 

2) Tim audit mendapatkan alokasi waktu dan sumber daya yang 

cukup dalam melaksanakan penugasan probity audit 

3) Auditor yang ditugaskan untuk melaksanakan probity audit 

mengacu pada kriteria dan persyaratan yang diuraikan 

sebelumnya. Dalam hal dilakukan penunjukkan auditor yang tidak 

memenuhi persyaratan tersebut, sudah dipertimbangkan risikonya 

terhadap pencapaian tujuan probity audit dan telah ditetapkan 

mitigasi risiko yang akan dilakukan. 

4) Tim Probity Audit, dengan mengacu hasil telaah awal (ekspose dan 

analisis risiko penugasan), dan dengan mempertimbangkan risiko-

risiko (termasuk risiko fraud) serta titik-titik kritis dalam 

pengadaan barang/jasa, menyusun tentative audit objective (TAO) 

sebagai acuan untuk mengembangkan program audit. 

5) Tim audit menyusun program audit dengan mengacu pada program 

audit generik dalam pedoman ini dan TAO yang telah disusun 

sebelumnya. Program audit dalam pedoman ini merupakan acuan 

umum yang harus disesuaikan/ dimodifikasi dengan 

mempertimbangkan ruang lingkup audit, kondisi spesifik 

pengadaan barang/jasa yang akan diaudit serta risiko utama dan 

signifikan terkait ruang lingkup audit (termasuk risiko fraud), serta 

TAO. 

6) Penerbitan surat tugas mengikuti mekanisme yang diatur dalam 

tata kelola instansi probity auditor. Jika probity audit dilaksanakan 

oleh APIP dari eksternal Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
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Daerah (BPKP), surat tugas yang diterbitkan mengacu juga pada 

mandat yang menjadi dasar penugasan probity audit. 

f. Pembicaraan Awal dengan Pihak Auditi 

Berdasarkan surat tugas yang telah diterbitkan, dilakukan  

pembicaraan pendahuluan (entry meeting) antara auditor dengan auditi 

untuk membahas teknis pelaksanaan audit, serta mendapatkan 

gambaran umum tahapan proses pengadaan barang/jasa pada saat 

audit mulai dilakukan. Pada tahapan ini, auditor juga meyakinkan 

bahwa ruang lingkup audit masih relevan dengan informasi yang 

didapat pada saat ekspose dan/atau sesuai dengan KAK. Hal ini 

ditujukan untuk meyakinkan relevansi pendekatan probity audit (real 

time audit) dengan kondisi terkini proses pengadaan barang/jasa. 

2. Pelaksanaan 

Langkah-langkah pelaksanaan probity audit mengacu pada pedoman 

pelaksanana probity audit yang mencakup: 

a. Audit atas Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. Audit atas Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

c. Audit atas Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

d. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi; 

e. Audit atas Tahap Pelaksanaan dan Kontrak Jasa Konsultansi Badan 

Usaha; 

f. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

lainnya; 

Secara umum, pedoman pelaksanaan probity audit tersebut  terdiri dari tiga 

bagian yaitu: 

a. Skema audit, menjelaskan tujuan dan waktu pelaksanaan audit; 

b. Program audit, berisi langkah-langkah audit. Program audit ini 

merupakan program audit generik sebagai acuan umum dan harus 

dimodifikasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi spesifik 

pengadaan barang/jasa yang diaudit, terutama dengan 

mempertimbangkan risiko signifikan pada tahapan pengadaan 

barang/jasa yang diaudit (termasuk risiko fraud). Dalam melakukan 

modifikasi program audit, probity auditor harus mengacu juga pada 

pedoman bagian umum ini; 

c. Daftar Uji Hasil Audit, merupakan alat bantu untuk mempermudah 

auditor dalam mengambil kesimpulan hasil audit. Penggunaan Daftar 

Uji ini bukan menjadi satu-satunya alat bantu bagi probity auditor 

dalam mengambil kesimpulan. Instrumen dan atau teknik lain dapat 

digunakan sepanjang relevan, efisien dan efektif dalam membantu 

mencapai tujuan audit, 

Hasil audit diarahkan untuk memberikan simpulan bahwa proses pengadaan 

barang/jasa telah dilakukan sesuai dengan persyaratan probity (probity 

requirement). 
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BAB IV 

PENGOMUNIKASIAN HASIL AUDIT 

 

Pengomunikasian dan pelaporan hasil audit merupakan tahapan penting dalam 

probity audit, dimana probity auditor menyampaikan hasil auditnya kepada para 

pihak yang berkepentingan sesuai dengan tujuan audit. Pada dasarnya 

pengkomunikasian hasil audit dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang 

dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Probity Audit. Namun demikian, sesuai 

karakteristik probity audit sebagai mekanisme peringatan dini, probity auditor 

dapat menyampaikan hal-hal terkait hasil audit, selama proses audit masih 

berlangsung. 

Apabila dalam pelaksanaan probity audit ditemukan proses pengadaan 

barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran terhadap 

prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa serta etika pengadaan barang/jasa, 

auditor segera menyampaikan kondisi demikian kepada pihak yang bertanggung 

jawab terhadap pengadaan barang/jasa untuk dilakukan perbaikan/koreksi 

pada saat proses pengadaan dan/atau audit sedang              berlangsung dalam bentuk 

atensi manajemen, tanpa menunggu laporan hasil audit sebagai bentuk 

peringatan dini (early warning) agar manajemen bisa memperbaiki proses 

tersebut sebelum berdampak negatif bagi pencapaian tujuan pengadaan 

barang/jasa. Secara umum atensi manajemen memuat pokok/kondisi 

permasalahan dan ketidaksesuaiannya dengan probity requirement, penyebab, 

dampak/potensi dampak kepada proses pengadaan barang/jasa, serta saran 

terkait permasalahan tersebut. 

Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penugasan audit, atensi 

manajemen ini ditandatangani oleh penanggung jawab audit atau personil lain 

dalam tim audit yang mendapatkan pendelegasian tertulis dari penanggung 

jawab audit. Atensi manajemen ini bukan sebagai bentuk  intervensi ataupun 

keikutsertaan probity auditor dalam proses pengadaan barang/jasa dan tidak 

memindahkan tanggung jawab pelaksanaan proses kepada auditor. 

Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan saran yang disampaikan melalui 

atensi manajemen sepenuhnya berada pada penanggung jawab pengadaan 

barang/jasa. Tindak lanjut yang dilakukan oleh penanggung jawab pengadaan 

barang/jasa diberitahukan kepada probity auditor dan ditembuskan kepada 

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah bersangkutan atau pihak yang 

meminta audit. 

Probity auditor memonitor tindak lanjut atensinya dan mengungkapkannya 

dalam laporan hasil probity audit. Apabila pihak penanggung jawab pengadaan 

barang/jasa menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti yang 

disampaikan melalui atensi manajemen, maka penanggung jawab probity audit 

melaporkan kondisi tersebut kepada atasan penanggung jawab pengadaan 

barang/jasa dan/atau pihak yang meminta audit. 

Dalam hal, probity auditor berdasarkan pertimbangan profesional menganggap 

bahwa tingkat risiko penugasan audit menjadi sangat tinggi dan berdampak 

pada pencapaian tujuan audit seperti dilakukannya penanganan kasus pidana 

korupsi oleh aparat penegak hukum atas pengadaan barang/jasa tersebut, 

maka probity auditor harus melaporkan kondisi tersebut kepada penanggung 
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jawab audit. Penanggung jawab audit dapat mempertimbangkan untuk 

menghentikan penugasan probity audit dengan menerbitkan surat 

pemberhentian penugasan tanpa memberikan simpulan atas pengadaan 

barang/jasa yang diaudit disertai alasan penghentian penugasan tersebut. 

Proses pengkomunikasian hasil audit juga perlu dilakukan oleh auditor setelah 

selesainya proses audit, melalui mekanisme pembahasan hasil audit. Dalam 

pembahasan hasil probity audit dibahas hasil temuan dan simpulan auditor, 

termasuk saran-saran yang diberikan oleh auditor dan rencana tindak 

lanjutnya. Pada saat pembahasan ini dibahas juga atensi manajemen yang telah 

disampaikan oleh auditor, dan tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh 

pihak auditi. Hasil pembahasan ini dituangkan dalam Naskah Hasil Audit yang 

ditandatangani dua belah pihak. Mempertimbangkan karakteristik probity audit 

yang real time dan dalam rangka meyakinkan kesesuaian proses pengadaan 

barang/jasa dengan probity requirement, maka tindak lanjut hasil audit tidak 

perlu menunggu selesainya laporan hasil audit. Setiap tindak lanjut hasil audit 

disampaikan buktinya kepada probity auditor, dan instansi auditor harus 

memonitor tindak lanjut terkait hasil probity audit tersebut. 

Setelah dilakukan pembahasan hasil audit, probity auditor segera menyusun 

Laporan Hasil Probity Audit. Hal-hal terkait pelaporan hasil probity audit, 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Tujuan Pengomunikasian Hasil Audit 

Pelaporan hasil audit pengadaan barang/jasa pada Kementerian/ 

Lembaga/Pemerintah Daerah mempunyai  beberapa tujuan, yaitu: 

a. Memberikan informasi yang obyektif kepada pihak terkait mengenai 

kegiatan pengadaan barang/jasa pada kementerian/ lembaga/ 

pemerintah daerah; 

b. Menyajikan hasil penilaian atas kondisi pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa pada  Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, ditinjau 

dari prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, 

adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi 

perbaikan; 

c. Menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa yang lebih efisien, 

efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan 

akuntabel. 

2. Substansi Hasil Audit 

Substansi yang harus disajikan dalam laporan hasil audit adalah sebagai 

berikut: 

a. Dasar Audit 

Dasar audit merupakan semua peraturan atau ketentuan yang 

mendasari dilakukannya suatu audit, termasuk surat tugas untuk 

melakukan audit dari pejabat yang berwenang. Dalam audit pengadaan 

barang/jasa, dasar audit yang harus menjadi acuan dan harus 

diungkapkan dalam laporan hasil audit antara lain adalah Peraturan 
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Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya, beserta peraturan 

pelaksanaannya dan peraturan lain yang berlaku. 

b. Tujuan dan Sasaran Audit 

Tujuan audit harus diuraikan secara jelas sesuai dengan petunjuk/ 

pedoman yang telah ditetapkan. 

c. Ruang Lingkup Audit 

Lingkup yang harus disajikan adalah luasnya pengujian dari tahapan 

proses pengadaan barang/jasa yang diaudit misalnya dari perencanaan 

pengadaan barang/jasa sampai serah terimanya (audit menyeluruh) 

atau audit atas tahapan proses pengadaan barang/jasa tertentu yang 

ditetapkan, periode audit, pernyataan penggunaan standar audit. 

d. Batasan dan Tanggung Jawab Penugasan 

Dalam hal ini disajikan batasan tanggung jawab auditor dan auditi, 

termasuk dalam hal ini penyajian tentang persyaratan kejujuran 

(probity requirement) yang menjadi kriteria audit. Penyajian persyaratan 

kejujuran ini ini sebagai bentuk                  pembatasan assurance yang menjadi 

tanggung jawab probity auditor. 

e. Metodologi 

Dalam hal ini disajikan metodologi atau teknik audit yang benar-benar 

dilakukan oleh auditor. 

f. Informasi Umum Auditi 

Dalam hal ini disajikan data umum auditi yang antara lain mencakup 

unit kerja, pengelola kegiatan dan data keuangan yang terkait. 

g. Daftar data/dokumen yang digunakan dalam audit 

Menyajikan daftar data/informasi  yang diterima dan digunakan oleh 

auditor dalam membuat simpulan hasil audit.   Penyajian daftar ini bisa 

di dalam laporan atau menjadi  lampiran laporan. 

h. Hasil Audit. 

Hasil audit diantaranya menyajikan simpulan dan saran berdasarkan 

hasil pengujian dan penilaian yang dilaksanakan atas proses 

pengadaan barang/jasa berdasarkan data/informasi yang diperoleh 

selama penugasan audit. Di   dalam hasil audit juga diuraikan mengenai 

kelemahan/penyimpangan proses pengadaan barang/jasa dikaitkan 

dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, termasuk 

atensi manajemen yang telah disampaikan dan tindaklanjutnya. 

3. Format Pengomunikasian Hasil Audit 

Format laporan hasil audit sebagaimana terdapat dalam lampiran. 

4. Distribusi Pengomunikasian Hasil Audit 

Secara umum, distribusi laporan hasil audit mengikuti ketentuan yang 

berlaku di lingkungan instansi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang 

melakukan probity audit. 

 



-  20 - 
 

BAB V 

PENGELOLAAN RISIKO PROBITY AUDIT 

 

Probity audit dilakukan atas pengadaan barang/jasa yang strategis dan 

berdampak langsung pada pencapaian tujuan pemerintahan. Probity audit 

mempunyai peran penting dalam rangka memberi keyakinan (assurance) 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan 

etika pengadaan. Oleh karena itu pencapaian tujuan probity audit menjadi hal 

penting untuk membantu pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa. 

Pengelolaan risiko probity audit menjadi kebutuhan mutlak bagi probity auditor. 

Auditor harus mengelola risiko penugasan probity audit, termasuk 

mempertimbangkan risiko-risiko dalam tahapan-tahapan pengadaan 

barang/jasa (termasuk risiko fraud) dalam perencanaan dan pelaksanaan 

auditnya. 

Pengelolaan risiko penugasan ini bukan merupakan aktivitas terpisah dari 

proses probity audit, namun menjadi bagian terintegrasi proses yang dilakukan 

oleh probity auditor, sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. 

Secara umum, beberapa tahapan-tahapan probity audit ini telah menerapkan 

mekanisme pengelolaan risiko, misalnya mekanisme telaahan, ekspose, atensi 

manajemen, penambahan titik kritis yang harus diperhatikan dalam setiap 

tahapan probity audit, dan substansi pelaporan yang telah mempertimbangkan 

risiko. Namun demikian, mekanisme-mekanisme pengelolaan risiko dalam 

pedoman ini tidak akan dapat menjangkau seluruh risiko yang mungkin ada 

dalam penugasan. Oleh  karena itu, sadar risiko (risk awareness) harus menjadi 

bagian pola pikir dan pola sikap setiap probity auditor. Setiap auditor harus 

paham bahwa dalam pencapaian tujuan probity audit akan dipengaruhi juga 

bagaimana auditor mengelola risiko-risiko penugasan. Pola pikir dan pola sikap 

(mindset and attitude) pengelolaan risiko harus selalu diterapkan dalam proses 

probity audit. Probity auditor harus mengintegrasikan proses penilaian risiko 

(risk assessment) dan mitigasinya ke dalam setiap tahapan auditnya. 

Selain risiko-risiko penugasan, probity auditor juga diharapkan melakukan 

penilaian risiko-risiko yang melekat dalam proses pengadaan barang/jasa, 

sebagai bagian terintegrasi dari proses audit, bukan menjadi kegiatan yang 

berdiri sendiri. Kembali mindset dan attitude sadar risiko menjadi hal penting 

dan selalu menjadi dasar dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan 

pelaporan hasil audit. Penilaian risiko pengadaan barang/jasa juga harus 

dipertimbangkan ketika menyusun program audit spesifik untuk pengadaan 

barang/jasa yang akan diaudit, sehingga probity auditor dapat memfokuskan 

sumberdaya audit untuk mengungkap kejadian-kejadian yang akan berdampak 

langsung pada pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa. 

Risiko fraud mungkin terjadi di setiap tahapan pengadaan barang/jasa. Oleh 

karena itu probity auditor harus mempertimbangkan risiko-risiko fraud ini dalam 

proses auditnya. Sesuai karakteristik probity audit, probity audit memberikan 

assurance, bahwa pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

probity/kejujuran. 

Risiko fraud yang mungkin terjadi dalam pengadaan barang/jasa diantaranya, 

namun tidak terbatas pada: 
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1. Menggelembungkan anggaran, harga perkiraan sendiri (HPS)/Owner’s 

Estimate, dan harga penawaran 

Modus utama fraud dalam pengadaan barang/jasa adalah 

menggelembungkan/menaikkan harga pengadaan barang/jasa di atas 

kewajaran (mark up harga). Namun demikian, penggelembungan harga ini 

tidak berdiri sendiri, karena penggelembungan harga tidak mungkin 

dilakukan tanpa adanya  HPS yang telah di mark-up. Mark up HPS juga tidak 

mungkin terjadi jika anggarannya tidak di mark up. Tidak mungkin terjadi 

mark up jika tidak didahului dengan proses perencanaan. Jadi proses 

penggelembungan harga bisa dikatakan telah dimulai sejak proses 

perencanaan dan penganggaran. 

2. Menyuap 

Menyuap adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi 

pejabat pengadaan supaya melakukan tindakan tertentu atau tidak 

melakukan tindakan tertentu, dengan memberikan imbalan uang atau 

benda berharga lainnya. Peristiwa penyuapan adalah peristiwa yang 

tertutup, dan hanya pihak yang terlibat yang tahu. Penyuapan tidak pernah 

meninggalkan jejak untuk diaudit, dengan demikian auditor tidak akan 

pernah menemukan atau dapat mengetahui adanya peristiwa suap 

menyuap, kecuali ada informasi dari orang yang mengetahui adanya 

peristiwa penyuapan tersebut, baik pelaku maupun pihak lain yang 

mengetahui. 

Penyuapan dapat terjadi sepanjang tahapan pengadaan barang/jasa. Pihak 

yang terlibat dalam suap menyuap bisa pejabat atau staf pengadaan, 

rekanan, pihak legislatif dan pihak lain. Karena sifatnya yang tersembunyi 

dan tanpa meninggalkan jejak audit, penyuapan menjadi salah satu risiko 

signifikan bagi auditor dalam pelaksanaan audit probity, karena akan 

berdampak pada kualitas hasil audit. 

Peristiwa penyuapan tidak berdiri sendiri, karena terkait dengan 

dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan oleh  pihak yang 

disuap, yang biasanya bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, contohnya persetujuan anggaran yang telah di mark 

up, persetujuan serah terima barang yang tidak sesuai dalam kualitas atau 

kualitasnya. Kemungkinan untuk mengindikasikan keberadaan suap 

adalah jika bisa diidentifikasikan dilakukannya atau tidak dilakukannya 

perbuatan tersebut. 

Namun demikian kemungkinan untuk mendeteksi suap dengan 

prosedur/teknik audit biasa sangat kecil, sehingga untuk itu perlu sebuah 

jaminan tertulis dari pihak pengelola pengadaan bahwa proses pengadaan 

yang menjadi ruang lingkup audit probity terbebas dari tindakan suap 

menyuap. 

3. Mengatur/merekayasa proses lelang 

Praktik yang sering terjadi di lapangan terkait modus ini adalah sudah 

adanya penetapan pemenang lelang sebelum pelaksanaan lelang 

dilaksanakan. Praktik ini biasanya merupakan hasil kolusi antara panitia 

lelang dan penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang. 
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Lelang akan diatur sedemikian rupa oleh panitia pengadaan dan penyedia 

barang/jasa mulai dari perencanaan sampai dengan penunjukan pemenang 

lelang. 

Praktik ini sangat erat berhubungan dengan praktik suap, korupsi, dan 

gratifikasi. Praktik ini menimbulkan dampak resiko        kualitas barang yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan yang seharusnya dan adanya kerugian 

negara. Tender/lelang arisan juga sudah menjadi rahasia umum, dimana 

para peserta sudah mengatur siapa pemenang satu paket pekerjaan, dengan 

cara memenangkan tender secara bergiliran. Dengan demikian penawaran 

harganya dapat diatur mendekati pagu anggarannya sehingga tidak terjadi 

persaingan antar peserta lelang. 

4. Memalsukan dokumen perusahaan 

Tindakan ini biasanya dilakukan oleh calon Penyedia barang/jasa agar 

dapat memenangkan sebuah lelang. Tindakan ini bisa dilakukan sendiri 

oleh penyedia barang/jasa atau berkolusi dengan panitia lelang agar 

penawaran yang diajukan memenuhi syarat untuk memenangkan lelang. 

Sehingga pemalsuan dokumen ini merupakan bagian dari jenis fraud 

lainnya. 

5. Mensub-kontrakkan seluruh pekerjaan 

Pekerjaan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan untuk dapat di sub 

kontrakkan oleh penyedia barang/jasa adalah pekerjaan utama, kecuali 

sebagian pekerjaan utama tersebut bersifat spesial yang hanya bisa 

dikerjakan oleh penyedia barang/jasa spesialis. Pekerjaan yang lazim di 

subkontrakkan adalah pekerjaan yang sifatnya hanya sebagai pendukung 

dari pekerjaan yang pertama. Membuat subkontrak seluruh pekerjaan 

akan membuktikan bahwa rekanan pemenang yang dipilih untuk 

melaksanakan pekerjaan tersebut tidak kompeten di bidangnya dan hanya 

berperan sebagai calo. 

6. Membuat spesifikasi yang mengarah kepada rekanan tertentu/merk 

tertentu 

Praktik yang sering terjadi adalah panitia lelang membuat spesifikasi secara 

khusus supaya kompetitor tidak dapat                memenuhi spesifikasi yang dibuat. 

Dengan kata lain, spesifikasi dibuat mengada-ada supaya dapat mengarah 

kepada rekanan penyedia barang tertentu. Disamping untuk mencegah 

kompetitor, biasanya praktik ini dilakukan agar perancang spesifikasi 

khusus juga mempunyai argumentasi untuk bisa menggelembungkan 

harga. 

7. Membuat syarat-syarat lelang untuk membatasi peserta lelang 

Muara dari praktik ini adalah pembatasan kompetisi dalam pengadaan 

barang/jasa. Kompetisi dalam pengadaan publik berarti penyedia secara 

independen bersaing untuk menawarkan barang/jasa dalam suatu proses 

pemilihan. Kompetisi yang sehat merupakan elemen kunci yang akan 

menghasilkan penawaran yang paling menguntungkan bagi pemerintah 

khususnya harga paling rendah dan kualitas barang yang paling baik. Bagi 

penyedia kompetisi berfungsi sebagai pendorong penting tumbuhnya 
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inovasi produk barang/jasa untuk menghasilkan produk terbaik dengan 

harga bersaing. Kompetisi hanya bisa tercapai jika tidak ada kolusi dalam 

tender, salah satu masalah yang paling menonjol dalam korupsi pengadaan 

di sektor publik. Penyedia akan bersaing dengan sehat ketika mereka yakin 

bahwa mereka disediakan semua informasi yang sama dan akan dievaluasi 

dengan metode evaluasi yang tidak diskriminatif, serta tersedia mekanisme 

untuk melakukan sanggahan terhadap keputusan hasil evaluasi. 

8. Mengurangi kuantitas barang/jasa 

Pada prinsipnya kuantitas setiap barang/jasa yang diserahterimakan harus 

sama dengan jumlah yang di kontrak. Setiap usaha untuk mengurangi 

kuantitas barang/jasa tanpa dasar kontrak yang legal adalah tindakan 

pidana. Kejadian ini biasanya terjadi karena Penyedia barang/jasa telah 

berkolusi dengan panitia penerima barang/jasa untuk membuat berita 

acara penyerahan barang/jasa yang tidak sesuai dengan kontrak. 

9. Mengurangi kualitas barang/jasa 

Walaupun secara kuantitas barang sesuai, tidak menjadi jaminan barang 

yang diserahterimakan mempunyai kualitas yang sama dengan yang 

tertuang di dalam kontrak. Penyedia barang/jasa secara sendiri atau 

bersama sama dengan owner dapat melakukan kecurangan ini sehingga 

kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang seharusnya. 

Oleh karena itu sering kita lihat banyaknya jembatan yang belum lama 

dibangun sudah roboh, jalan aspal yang cepat berlubang, atau gedung yang 

ambruk setelah proyek belum lama selesai. Peran konsultan pengawas 

pekerjaan yang  independen dan berkompeten di bidangnya menjadi sangat 

penting untuk dapat meminimalisasi resiko ini. 

10. Pengadaan fiktif 

Pengadaan fiktif merupakan seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa 

dalam satu Surat Perjanjian (Kontrak) tidak dilaksanakan sampai dengan 

batas waktu yang diperjanjikan dan pembayaran atas pekerjaan tersebut 

sudah dibayarkan seluruhnya, termasuk juga pembayaran untuk biaya 

perjalanan dinas dan pembayaran honor untuk kegiatan yang terbukti fiktif. 

Kecurangan ini dapat terjadi karena adanya kolusi antara pemilik pekerjaan 

dengan penyedia barang/jasa mulai dari perencanaan. Walaupun resiko ini 

sudah jarang  ditemui, namun bukan berarti resiko ini tidak akan terjadi. 

11. Kontrak tanpa tersedia anggarannya 

Peraturan perundangan mengatur bahwa dilarang mengadakan ikatan 

perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa 

apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang 

dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk 

kegiatan yang                  dibiayai dari APBN/APBD. 

Dari peraturan tersebut sangat jelas jika setiap kontrak harus dianggarkan 

terlebih dahulu kecuali pemerintah dihadapkan pada keadaan darurat, 

misalnya adanya bencana alam atau wabah penyakit. Sedangkan untuk 

korporasi negara/daerah mengikuti peraturan yang mengatur mereka. 
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12. Penyalahgunaan Teknologi dalam Proses Pengadan Barang/Jasa 

Perkembangan teknologi juga telah mempengaruhi pengadaan barang/jasa, 

yaitu perubahan proses pemilihan pemenang dengan menggunakan 

teknologi informasi (e-procurement). Walaupun pemanfaatan teknologi ini 

sangat membantu proses pengadaan barang/jasa, namun hal ini juga 

meningkatkan risiko dalam pengadaan barang/jasa. Risiko-risiko yang 

mungkin muncul terkait pemanfaatan teknologi informasi dan seharusnya 

dipertimbangkan dalam penyusunan program audit diantaranya: 

a. Penyalahgunaan hak akses ke aplikasi. 

User id dan password yang diberikan kepada pihak-pihak yang 

berkaitan dengan pengadaan secara elektronik seharusnya hanya 

digunakan oleh pemilik user id yang bersangkutan. Namun dengan 

berbagai alasan, seringkali pemilik user id tidak menggunakannya 

sendiri, dan justru membocorkannya kepada pihak lain. 

Tindakan tersebut membuka risiko terjadinya penyalahgunaan hak 

akses ke aplikasi. Pihak-pihak yang seharusnya tidak dapat mengakses 

informasi mendapat kesempatan untuk mengakses dan memanfaatkan 

informasi tersebut. 

b. Akses yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. 

Aplikasi berbasis internet juga sangat rentan diakses oleh pihak lain  

tanpa perlu menggunakan hak akses yang diberikan oleh pengelola 

aplikasi. Akses tanpa ijin tersebut memungkinkan untuk melakukan 

perubahan informasi/dokumen bahkan mengganggu proses yang 

dijalankan aplikasi tersebut. 

c. Kerjasama antar peserta tender untuk mempengaruhi hasil tender.  

Praktik kerjasama antar peserta tender yang biasa dilakukan dalam 

sistem pengadaan secara manual, sangat dimungkinkan dilakukan 

juga dalam sistem pengadaan secara elektronik.  Dokumen penawaran 

yang diunggah oleh banyak peserta tender menjadi tidak berarti ketika 

dokumen-dokumen tersebut ternyata diunggah oleh orang/ 

perusahaan yang sama. Dalam proses tersebut biasanya dapat 

dilakukan ketika peserta tender meminjamkan hak aksesnya  kepada 

peserta lain. 

d. Dokumen penawaran yang dievaluasi tidak sama dengan dokumen  

yang diunggah oleh peserta lelang. 

Ketika pelaksana tender memiliki itikad tidak baik dalam proses 

pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran, sangat dimungkinkan 

pihak tersebut hanya mengunduh dokumen penawaran yang 

diinginkan saja. Dokumen penawaran dari peserta lain tidak diunduh, 

yang berarti dokumen tersebut juga tidak dievaluasi. 

e. Kerjasama antara pelaksana pengadaan dengan peserta tender.  

Peserta tender tidak memiliki hak untuk mengunduh dokumen 

penawaran dari peserta lainnya. Hal ini berakibat antar peserta  

lelang tidak dapat menguji kebenaran hasil evaluasi terhadap 
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