Indonesian Institute of Certified Public Accountants

PPL ONLINE IAPI VIA ZOOM WEBINAR

KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2020
(JARINGAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN INDEPENDENSI
DALAM AUDIT LAPORAN KEUANGAN)

Kamis & Jumat
22 & 23 April 2021
Sesi 1 : Kamis, 22 April 2021

jam 08.30 s.d 12.00 WIB

Sesi 2 : Jumat, 23 April 2021

jam 13.30 s.d 16.00 WIB

Pendaftaran melalui:

bit.ly/REGPPLIAPI-ZW

Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 menetapkan prinsip dasar dan aturan etika

profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor atau jaringan Kantor,
baik yang merupakan Anggota IAPI, maupun yang bukan merupakan Anggota IAPI,
yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa asurans dan jasa selain asurans
ataupun yang bekerja pada entitas bisnis. Kode Etik ini juga mencakup standar
independensi dalam perikatan audit dan reviu serta perikatan asurans dengan
memasukkan beberapa tambahan substansial dan penyempurnaan. Suatu jaringan
Kantor harus independen dari klien audit Kantor lain dalam jaringan Kantor tersebut.
Beberapa Kantor sering membentuk struktur yang lebih besar dengan Kantorlain dan
entitas lain (jaringan kantor) untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan
jasa profesional. Apakah struktur yang lebih besar tersebut membentuk suatu
jaringan, bergantung pada fakta dan keadaan tertentu. Struktur tersebut tidak
bergantung pada ketika Kantor dan entitas tersebut berbeda dan terpisah secara
hukum.

8 SKP
AUDIT

TERSTRUKTUR

NARASUMBER:
TARKOSUNARYO, MBA, CPA
Ketua Umum IAPI
Ketua Komite Etika Profesi IAPI

INVESTASI
Rp 560 ribu

TUJUAN

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta kalangan
Akuntan Publik, para auditor yang sedang mempersiapkan diri untuk membangun
Kantor Akuntan Publik tentang pentingnya independensi serta pemahaman struktur
dan persyaratan jaringan kantor dalam memberikan jasa profesionalnya pada
entitas bisnis.

TOPIK BAHASAN

1. Prinsip Dasar Etik Profesi dan Kerangka Konseptual
2. Jaringan Kantor Akuntan Publik
3. Standar Independensi untuk Perikatan Audit

(Anggota IAPI)

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:

Keterangan:
Topik ini dapat digunakan untuk pemenuhan:
1. SKP Terstruktur bagi seluruh Anggota IAPI
2. SKP Terstruktur Wajib bagi CPA Non-AP
3. SKP Terstruktur guna Persyaratan Permohonan izin AP atau Rekan-non AP

http://bit.ly/PAYMENTGATEWAYPPLIAPI

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

INFORMASI LEBIH LANJUT:

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

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

