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Perbincangan mengenai pendekatan audit baru, penggu-

naan teknologi dan teknik audit jarak jauh telah 

berlangsung selama beberapa tahun. Namun, dalam 

berb-agai jajak pendapat terhadap perusahaan yang 

telah dilaksanakan selama dua tahun terakhir, menun-ju-

kan beberapa perusahaan secara terbatas melapor-kan 

telah menerapkan proses audit jarak jauh di luar skala uji. 

Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan 

perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya 

kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan 

peraturan/hukum atau adanya keperluan mendesak 

untuk melakukan audit telah memunculkan kembali 

pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit 

internal untuk menemukan alternatif lain sebagai peng-

ganti proses audit tradisional yang menggunakan metode 

tatap muka untuk sesegera mungkin diimple-mentasikan. 

Proses audit jarak jauh mungkin merupa-kan alternatif 

terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena 

sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan 

hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak 

negara di dunia telah melakukan penutupan sementara 

perbatasannya. 

Pengetahuan singkat kita kali ini membahas tentang 

tantangan proses audit jarak jauh serta menawarkan 

strategi untuk mengatasinya pada setiap bagian proses 

penugasan audit, meliputi - perencanaan, pemeriksaan 

dokumen, kerja lapangan, wawancara, dan pertemuan 

penutupan.
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