Rekomendasi Komite Audit PT Kabelindo Murni Tbk
dalam Penuniukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa akuntan Publik (AP) dan kantor Akuntan Publik
(KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Kabelindo Murni Tbk
("Perseroan") posisl 2020, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari AP Patricia CPA dan
KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono.

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut

1.

lndependensi AP/KAP dan orang dalam

:

KAP

Bahwa AP Patricia CPA dan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, tidak terdapat kondisi
.berikut ini

:

AP Patricia CPA dan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono tidak memiliki kepentingan

keuangan langsung atau tidak langsung yang material kepada Perseroan, seperti :
a) Memiliki investasi di Perseroan; dan/atau
b) Memiliki kepentingan keuangan lain pada Perseroan yang dapat menimbulkan

benturan kepentingan.
AP Patricia CPA dan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono

tidak memiliki hubungan

pekerjaan dengan Perseroan, seperti :
a) Merangkap Karyawan Kunci pada Perseroan;
Memiliki anggota keluarga dekat yang bekerja pada Perseroan sebagai karyawan
kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan;
Mempunyai mantan rekan dan/atau karyawan professional AP Patricla CPA dan
KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono yang bekerja sebagai Karyawan Kunci dalam

b)

c)

bidang akuntansi atau keuangan;

d)

mempunyai rekan dan/atau karyawan profesional dari AP Patricia CPA dan

KAP

Kanaka Puradiredja, Suhartono yang sebelumnya pernah bekerja pada
.P.erser.oan sebagai Karyawan Kurci dalern bida$g akunlarxsi atau -keuange.n;
dan/atau

e)

memiliki jabatan

di

Perseroan maupun kelompok usaha Perseroan yang

laporannya akan dikonsolidasikan.

o

Hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan
Perseroan, atau dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada Perseroan, atau dengan
pemegang saham utama Perseroan.
Memberikan jasa non asurans kepada Perseroan pada Periode Audit dan Periode
Penugasan Profesional yang sama, seperti:
a) pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau

bl

laporan keuangan Perseroan;
desain sistem informasi keuangan dan implementasi;
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c) audit internal;
d) konsultasimanajemen;
e) konsultasi sumber daya manusia;

f)

g)

penasihat keuangan;
jasa perpajakan, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari
Komite Audit. Persetujuan Komite Audit tersebut tidak termasuk jasa
perpajakan untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan
pajak dan/atau bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam

perhitungan dan pelaporan perpajakan; atau
h) jasa Iain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
memberikan jasa atau produk kepada Perseroan dengan dasar /ee kontinien atau
komisi, atau menerima fee kontinjen atau komisi dari Perseroan, kecuali fee
kontinjen yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai hasil penyelesaian hukum,
temuan badan pengatur dan/atau perpajakan.
memiliki sengketa hukum dengan Perseroan.
2.

Ruang Lingkup Audit

Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2020 yang terdiri dari : laporan
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ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan ikhtisar
kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya atas laporan keuangan
tersebut.
lmbalan Jasa Audit

lmbalan Jasa Audit untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 adalah
sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)- Biaya tersebut belum
termasuk OPE dan belum termasuk PPN, besaran biaya lmbalan Jasa Audit tersebut telah
mempertimbangkan materi, jangka waktu dan ruang lingkup audit.
4.

Keahlian dan pengalaman Tim Audit dari AP Patricia CPA dan KAP Kanaka Puradired.ja,
5u ha

a)
b)

c)

5.

rtono

Tim Audit dari

AP Patricia CPA dan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono memiliki
kompetensi sesuai dengan bidang usaha Perseroan.
Tim Audit dari AP Patricia CPA dan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono telah melakukan

audit atas laporan keuangan entitas dengan bidang usaha yang sejenis Perseroan ssjak 5
tahun terakhlr.
AP Patricia CPA dan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono telah melakukan audit atas
laporan keuangan entitas dengan bidang usaha yang sejenis Perseroan sejak awal
pendiriannya.

Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan AP Patricia CPA dan KAP Kanaka
Purodiredja, Suhaftono
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cPA dan KAP Kanaka Puradiredja,
suhartono adalah audit berbasis risiko {risk bosed oudit) Yang dilaksanakan berdasarkan
standar Audit yang ditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik lndonesia, untuk mendapatkan
.keya*inan .noerpdai sebagai !as!s !"o.tuk menyatakn opini .atas.bPoran ke,Jang3-4, tslta.ng
apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di lndonesia. Dalam audit berbasis
risiko, dimulai dengan proses penilaian risiko, sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan, audit akan memfokuskan pada area-area penting yang berisiko terjadinya
penyimpangan atau kecurangan material- Tahapan proses audit berbasis risiko meliputi
proses penilaian risiko (zsk ossessrnent), respons atas risiko yang telah dinilai (risk responsel

Audit metodologi yang digunakan oleh

AP Patricia

dan pelaporan (reporting).
Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angkaangka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur audit yang dipilih bergantung
pada pertirnbengan auditor, i"ermasu* penileien stas isi}.o l"esalehan fenYejb$ rr}+ts.ial
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam
melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang

relevan dengan penyusunan dan penyajlan wajar laporan keuangan entitas untuk
merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan

menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga
mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan
kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Teknlk/prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti audit (oudit
evidence) adatah dengan melakukan tanya jawab, inspeksi, observasi, konfirmasi, dan
lainnya dengan uji petik.
Manfaat rresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan
Audit dari KAP
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mengurangi risiko benturan kepentingan yang timbul dari penggunaan jasa audit AP dan KAP
yang sama untuk periode yang cukup lama.
Bahwa AP Patricia CPA belum pernah melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan,

dan Komite Audit berkeyakinan bahwa AP Patricia CPA dan KAP Kanaka Puradiredja,
Suhartono tidak memiliki risiko benturan kepentingan yang timbul dari penggunaan jasa
audit AP dan

7.

KAP yang sama pada

periode penugasan 31 Desember 2020.

Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk
kurun waktu yang cukup panjang
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Penggunaan jasa audit

oleh KAP yang sama secara berturut-turut dapat menyebabkan
kehilangan manfaat dari fresh eye perspectives dan berpotensi mendapatkan risiko
mengenai independensi, namun demikian risiko tersebut masih dapat dimitigasi dengan
rBenggunala$ tim 3udit yang berbda.

8.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis
tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya

1) Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sudah sesuai dengan standar audit yang berlaku.
2) Waktu pekerjaan di lapangan dinilai cukup dan sesuai jadwal.
3) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik sudah baik.
4) Rekomendasi perbaikan yang diberikan AP dan/atau KAP sudah sesuai dengan PSAK yang
berlaku.

Demikian agar maklum.

lakafia,22 Oktober 2020
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