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Tata kelola BPR Konvensional khususnya pelaporan keuangan sarat
dengan peraturan oleh regulator. Peraturan mengenai pelaporan
keuangan BPR telah diselaraskan dengan Standar Akuntansi
Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabiltas Publik (SAK ETAP) yang
hingga kini masih menarik untuk diperbincangkan seiring dengan
perkembangan bisnis perbankan. Perkembangan bisnis tersebut
tentunya membawa risiko yang harus dihadapi oleh BPR, seperti
peningkatan jumlah kredit yang disalurkan akan berdampak pada
peningkatan risiko kredit dan likuiditas bagi BPR, dan kurangnya
pemahaman atas aspek akuntansi menyebabkan risiko
kesalahan/kekeliruan penyajian laporan keuangan BPR sehingga
berdampak pada tidak berkembangnya bisnis BPR. Selain dari
transaksi dan saldo yang terukur dengan pasti, suatu risiko
kekeliruan atas laporan keuangan juga disebabkan karena saldo
estimasian yang tentunya dapat menyebabkan suatu laporan
keuangan mengandung saldo yang bias jika tidak ada dasar
asumsi yang tepat untuk mengestimasikannya. Hal lain yang juga
pengungkapan dari adanya komitmen dan kontijensi yang
penting untuk disampaikan dalam laporan keuangan.

TUJUAN
Mengingat risk profile BPR yang tinggi dan full regulated, peserta
diharapkan memahami penugasan audit atas laporan keuangan
dalam menyusun perencanaan yang memadai agar dampak
yang disebabkan risk profile BPR dapat diidentifikasi dan ditelaah
(risk identification and risk assessment) untuk kemudian ditetapkan
sejumlah prosedur audit yang dapat memberikan simpulan bahwa
pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan
saldo-saldo dalam laporan keuangan bebas dari salah saji yang
material.
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Ary Daniel Hartanto, CPA
Partner KAP Paul Hadiwinata,
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TOPIK BAHASAN
1. Temuan- Temuan Pengawasan
Perbankan terkait Laporan Keuangan
BPR
2. Transaksi dan Kebijakan Akuntansi
yang utama dalam pengelolaan
BPR Konvensional serta isu-isu
perkembangan bisnis dan regulasinya
3. Pengidentifikasian dan pemahaman
risiko bisnis BPR sebagai bahan bagi
Auditor eksternal untuk melakukan
perencanaan audit atas Laporan
Keuangan
4. Pelaksanaan Audit atas Laporan
keuangan berdasarkan hasil
identifikasi dan pemahaman risiko
bisnis BPR

INVESTASI

Rp 1,2 juta

(Anggota IAPI - AP,
Rekan Non AP &
Umum)

Rp 900 ribu
(Anggota IAPI
Non AP, Staf KAP &
Associates)

Rp 1,5 juta
(Umum)

• Anggota yang belum membayar iuran
akan dikenakan investasi 2x lipat
• Termasuk Sertifikat (8 SKP OJK BANK),
Makan Siang dan Rehat Kopi
• Diskon Rp 200 ribu untuk pembayaran
paling lambat H-2
• Pendaftaran yang tidak disertai bukti
transfer, akan terhapus otomatis dari
sistem dalam 1x24 jam
• Pembatalan atas pendaftaran yang
dilakukan setelah H-4 akan dikenakan
cancellation fee

Pembayaran dapat ditransfer ke
rekening IAPI:
Bank Mandiri Cabang Melawai
No. Rek. 122-009-901-6951
a.n INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
– PENDIDIKAN

PENDAFTARAN HANYA DAPAT DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI www.iapi.or.id
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK
INDONESIA (IAPI)
Jl. Sampit II No. 15,
Kebayoran Baru, Jakarta
Telp: (021) 7279-5445/6
Email: divisi.ppl@iapi.or.id
Atau kunjungi:
www.iapi.or.id

Tata Cara Pendaftaran Online:
1. Buka website IAPI www.iapi.or.id
2. Klik “Login” untuk masuk ke akun Anda, lalu isi nomor unik dan password yang sudah terdaftar
Jika Anda bukan anggota IAPI, silahkan buat akun baru.
3. Setelah masuk ke dalam akun Anda, klik menu “PPL”, lalu pilih “Jadwal PPL”. Silahkan daftar
pada PPL yang ingin Anda ikuti. Anda akan menerima notifikasi pendaftaran PPL telah berhasil.
4. Selanjutnya kembali ke halaman Akun Anda, dan klik menu “INVOICE” untuk melakukan
konfirmasi pembayaran PPL.
5. Silahkan lengkapi isian kolom-kolom terkait pembayaran, dan upload bukti bayar. Setelah
selesai klik “Submit”.
6. Anda akan mendapatkan konfirmasi jika pembayaran Anda telah diterima. Dengan begitu
nama Anda sudah berhasil didaftarkan sebagai peserta PPL.
7. Pendaftaran yang tidak disertai bukti transfer, akan terhapus otomatis dari sistem dalam 1x24 jam

