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Laporan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP

Perseroan menyampaikan Laporan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan

historis tahunan oleh AP dan/atau KAP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh :

Nama AP :

Nama KAP :

Deden Riyadi

Purwantono, Sungkoro & Surja

dan mencakup hal-hal sebagai berikut:

Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku

Penugasan audit atas laporan keuangan oleh KAP telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku secara

umum di Indonesia. Pekerjaan audit telah direncanakan dengan baik, dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan

juga independen, serta telah mempertimbangkan “professional due care”. Auditor mengumpulkan dan menguji bukti

yang cukup, relevan, dan kompeten serta di bawah supervise yang memadai. Auditor mendokumentasikan hasil audit,

serta melakukan komunikasi audit secara lisan dan tertulis, serta memberikan opini audit.

KAP melaksanakan penugasan audit  lapangan dengan waktu yang cukup. Pengumpulan data dan Sebagian

pengujian telah dilakukan sebelum tanggal neraca atau sebelum “in house” financial statement tersedia. Selama

proses audit berlangsung, KAP didampingi oleh staf perusahaan sebagai counterpart yang kooperatif sehingga

pelaksanaan “audit field work” dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.

Kecukupan waktu pekerjaan lapangan

Sesuai standar audit yang mengatur bahwa KAP dalam melaksanakan tugasnya telah mengkaji dokumen secara

seksama sesuai dengan ruang lingkup yang sudah ditetapkan selama penugasan. Penelaahan secara lebih

mendalam, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan legal perusahaan. Auditor melakukan uji petik terhadap

pengendalian perusahaan dengan terlebih dahulu mengases risiko yang selanjutnya dievaluasi kecukupan dan

efektivitas pengendalian. Auditor juga telah melakukan pengujian substansi secara memadai. Teknik  pengujian yang

dilakukan, antara lain: verifikasi dokumen, vouching, tracing, observasi, serta konfirmasi.

Pengkajian cakupan jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP

Ada beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan KAP, yang berkenaan dengan kelemahan system yang cukup

signifikan untuk mendapat perhatian dari manajemen, Direksi, dan Dewan Komisaris adalah:

a. Manajemen perlu menyempurnakan SOP untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan

b. Perlunya meningkatkan penggunaan sistem pencatatan system akuntansi secara komputerisasi untuk

beberapa anak dan cucu perusahaan, mengingat beberapa masih melakukan pencacatan manual.

Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP

Informasi Lain



KAP Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young sangat baik pemahamannya tentang transportasi perkapalan dan
distribusi energi. Hal tersebut menjadikan auditor dapat menghemat waktu, sehingga penyelesaian pekerjaan audit
dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai jadwal.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta

Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344,  www.hits.co.id
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Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.














