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Topik Bahasan I: PANDUAN INDIKATOR KUALITAS AUDIT PADA KAP

Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) ini disusun sebagai respon atas
rekomendasi dari Komite Profesi Akuntan Publik guna menetapkan indikator kualitas audit, dalam
rangka mendorong peningkatan kualitas jasa audit. Penyusunan panduan ini telah melibatkan
diskusi dengan para pemangku kepentingan seperti regulator, pengguna jasa akuntan publik,
akademisi dan para anggota IAPI. Panduan ini juga disusun dalam rangka merespon
perkembangan global yang menuntut pelaksanaan audit sesuai dengan best practice
internasional.
Panduan Indikator Kualitas Audit pada KAP ini ditetapkan sesuai Keputusan Dewan Pengurus
Nomor 4 tahun 2018 dan berlaku efektif sejak 10 September 2018, bertujuan untuk mendorong
peningkatan kualitas jasa audit melalui penetapan indikator kualitas audit yang relevan pada
level KAP di Indonesia dan menentukan bentuk komunikasi yang tepat terhadap indikator tersebut
kepada para pemangku kepentingan.

Topik Bahasan II: STRUKTURISASI ORGANISASI KAP SEBAGAI PENOPANG
KUALITAS

Agar dapat secara maksimal meningkatkan kualitas, KAP perlu melakukan strukturisasi organisasi
KAP dengan cara membagi-bagi proses pekerjaan audit ke dalam beberapa bagian atau fungsi
yang ada dalam suatu KAP. Strukturisasi tersebut sangat relatif dan variatif antara satu KAP
dengan KAP lain, tergantung pada ukuran dan kompleksitas klien. KAP yang satu atau dua
partner, pada umumnya memiliki struktur yang sederhana sehingga beberapa pekerjaan
dihandle seluruhnya oleh satu partner tersebut. Namun KAP yang banyak partner, memiliki
peluang untuk melakukan pembagian proses pekerjaan audit dan fungsi-fungsi pndukung
sehingga dapat dilakukan secara maksimal dan terdapat mekanime check and balancing
sehingga kualitas memungkinkan dapat ditingkatkan.
Topik ini akan membahas mengenai fungsi-fungsi utama yang sebaiknya dikembangkan oleh KAP
untuk memperkuat kualitas, diskusi akan disesuaikan dengan kondisi peserta.

Topik Bahasan III: KETENTUAN FEE AUDIT

Sebagaimana diketahui Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Peraturan Pengurus
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan sebagai
panduan bagi seluruh anggota IAPI yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik untuk
membantu dalam menetapkan imbalan jasa standar yang wajar sesuai dengan martabat profesi
akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan
tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Adanya panduan ini diharapkan dapat
memberikan kepastian kepada anggota dan pengguna jasa profesi akuntan publik bahwa
imbalan jasa yang diterima mencerminkan tingkat tanggung jawab dan risiko dari akuntan publik.
Untuk meyakinkan pemahaman dan penerapan peraturan ini, IAPI melalui FGD FORKAP
melakukan sosialisasi kepada anggota, dan setiap anggota pemegang izin Akuntan Publik wajib
mengikutinya.

Topik Bahasan: RANCANGAN PERATURAN ASOSIASI TENTANG QUALITY AUDIT
FIRM (“QAF”)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mewajibkan Akuntan Publik
memberikan jasanya melalui KAP, mematuhi dan melaksanakan SPAP dan Kode Etik Profesi
Akuntan Publik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang
diberikan, serta membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk merespon dinamika lingkungan, Dewan Pengurus
berinisiatif untuk membentuk suatu model pengukuran kualitas KAP dengan tema “Quality Audit
Firm” yang selnjutnya disebut “QAF”. Inisiatif tersebut dituangkan dalam bentuk Rancangan
Peraturan Asosiasi tentang “Qulity Audit Firm. QAF adalah KAP yang memenuhi kriteria tertentu
sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan asosiasi ini, yaitu memenuhi persyaratan wajib
yang masing-masing bersifat keharusan dan persyaratan tambahan, yang akan dijelaskan dalam
FGD FORKAP ini.
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• Anggota yang belum membayar
iuran akan dikenakan investasi
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• Termasuk Sertifikat 8 SKP AU,
Makan Siang dan Rehat Kopi
• 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 transfer ke rekening:
Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma
Metropolitan,
Rek. No. 122-00-0542202-0
a/n Institut Akuntan Publik
Indonesia - Korwil Palembang

PENDAFTARAN 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 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

