Indonesian Institute of Certified Public Accountants

FINAL WORK & AUDIT REPORT

8 SKP
AUDIT

PPL ONLINE IAPI VIA ZOOM WEBINAR

TERSTRUKTUR

Selasa - Rabu, 6 -7 April 2021
Pukul 09.00 - 12.00 WIB

Pendaftaran melalui: bit.ly/REGPPLIAPI-ZW
Para Akuntan profesional termasuk mereka yang
berprofesi sebagai Akuntan Publik menghadapi masa
yang super sibuk saat ini menjelang proses final audit dan
pelaporan keuangan akhir periode 2020. Pelatihan ini
diselenggarakan untuk melakukan kajian ulang secara
kritis terkait periode final audit, melalui pemahaman
terhadap pekerjan audit menjelang atau akhir periode
sebagai kelanjutan dari proses audit interim dan mampu
melaksanakan prosedur analitis terhadap berbagai isu
terkait pihak-pihak berelasi, valuasi persediaan, estimasi
akuntansi dan nilai wajar dan valuasi kontrak konstruksi,
dan pertimbangan dan perumusan opini audit
berdasarkan bukti audit yang diperoleh.

TOPIK BAHASAN

Panduan PPL Online Live Streaming Via Zoom Webinar:
https://bit.ly/panduanpplonline-zw
Pendaftaran ditutup H-1 dan/atau setelah kuota peserta terpenuhi

divisi.ppl@iapi.or.id
Dwi: 0812-9287-8707
Alexa: 0811-8402-405

Ketua IAPI, Ketua FASJK IAPI, Pemimpin
Rekan KAP Darmawan Hendang Kaslim &
Rekan (AGN INT’L), Dosen Universitas
Indonesia dan Universitas Tarumanagara

INVESTASI
Rp 560 ribu
(Anggota IAPI)

1. Final Work – Part 1: Prosedur analitis terkait Posisi
keuangan, Laba rugi, pihak berelasi, dan tindak lanjut
temuan audit interim
2. Final Work – Part 2: Prosedur rinci terkait Piutang usaha,
Aset Tetap dan instrumen keuangan
3. Final Work – Specific Problems: Estimasi akuntansi, nilai
wajar, persediaan dan kontrak konstruksi
4. Final Review & Audit Completion: Pendekatan opini,
pertimbangan dan perumusan opini audit termasuk
audit atas laporan keuangan grup.

INFORMASI LEBIH LANJUT:

NARASUMBER:
Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA, CA,
CPMA, FCPA (Aust.)

Rp 980 ribu
(Umum)

• Anggota yang belum membayar iuran
akan dikenakan investasi Umum
• Termasuk Sertifikat 8 SKP AU Terstruktur
• Pendaftaran akan terhapus otomatis dari
sistem, jika peserta tidak menyelesaikan
pembayaran dalam batas waktu yang
telah ditentukan.
• Pembatalan atas pendaftaran yang
dilakukan setelah H-4 akan dikenakan
cancellation fee

Panduan dan tata cara
pembayaran PPL:
http://bit.ly/PAYMENTGATEWAYPPLIAPI

PENDAFTARAN PPL HANYA DAPAT DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI 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 no anggota atau email dan password yang sudah terdaftar
3. Jika Anda bukan anggota IAPI dan belum pernah melakukan registrasi akun sebelumnya, silahkan buat
akun baru.
4. 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.
5. Selanjutnya kembali ke halaman Akun Anda, dan klik menu “INVOICE” untuk melakukan konfirmasi
pembayaran PPL.
6. Silahkan menyelesaikan pembayaran sesuai dengan panduan pada link: http://bit.ly/PAYMENTGATEWAYPPLIAPI
7. Anda akan mendapatkan konfirmasi jika pembayaran Anda telah diterima. Dengan begitu nama Anda
sudah berhasil didaftarkan sebagai peserta PPL.
8. Pendaftaran akan terhapus otomatis dari sistem, jika peserta tidak menyelesaikan pembayaran dalam
batas waktu yang telah ditentukan.
9. Link akses pelatihan online akan diberikan kepada peserta melalui email yang terdaftar di akun IAPI
maksimal H-1 Pukul 18.00 WIB

