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Sampai dengan saat ini, Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19
yang secara umum berdampak negatif terhadap berbagai bisnis,
industri serta para pelaku usaha. Pekatnya atmosfer ketidakpastian
dalam tingkatan ekonomi makro dan mikro turut mempengaruhi
adanya potensi perubahan signifikan dalam aspek-aspek utama dari
pelaksanaan operasional bisnis, termasuk dampaknya terhadap laporan
keuangan dari entitas pelapor. Situasi ini juga kemudian meningkatkan
prevalensi risiko audit, termasuk risiko kesalahan penyajian material
pada asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan.
Sebagai respons terhadap kondisi-kondisi tersebut, Auditor tetap perlu
menjaga kualitas audit dengan memperoleh bahan bukti yang cukup
dan tepat, walaupun terdapat banyak tantangan dalam kaitannya
dengan pembatasan-pembatasan selama masa pandemi. Selain itu,
sangat penting pula bagi auditor untuk menentukan risiko audit secara
akurat, terutama dalam kaitannya dengan aspek dan elemen laporan
keuangan yang terdampak, sehingga auditor dapat menentukan
respon audit yang tepat untuk memperoleh keyakinan memadai
tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.
Apa saja hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Auditor untuk
merespon risiko audit yang muncul, dimulai dari tahap perencanaan,
eksekusi hingga penyelesaian audit? Bagaimana pula cara
melaksanakan atau memadukan prosedur audit, serta apa saja
prosedur alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam kondisi
pandemi, sehingga Auditor tetap dapat memperoleh bukti audit yang
cukup dan tepat?
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INVESTASI

Rp 560 RIBU
Anggota IAPI

Rp 980 RIBU
Umum

• Anggota yang belum membayar iuran akan
dikenakan investasi Umum.
• Termasuk Sertifikat 8 SKP Audit 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.

Pada Pelatihan ini akan dibahas hal-hal tersebut diatas dengan
tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta
khususnya Akuntan Publik dan Tim Auditor KAP terkait pertimbanganpertimbangan audit yang perlu dipahami dari tahap perencanaan
sampai dengan penyelesaian audit guna memperoleh bukti audit yang
cukup dan tepat.

PENDAFTARAN
bit.ly/REGPPLIAPI-ZW
Panduan dan tata cara pembayaran PPL:

bit.ly/PAYMENTGATEWAYPPLIAPI
Panduan PPL Online Live Streaming
Via Zoom Webinar:

bit.ly/panduanpplonline-zw
Pendaftaran ditutup H-1 dan/atau setelah
kuota peserta terpenuhi.

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.
INFORMASI LEBIH LANJUT

Dwi: 0812-9287-8707

Alexa: 0811-8402-405

divisi.ppl@iapi.or.id

