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Agenda 

§ Pokok-pokok pengaturan
§ Penunjukan AP/KAP
§ Peran komite audit
§ Pembatasan penggunaan jasa audit
§ Ruang lingkup audit
§ Administrasi AP/KAP
§ Komunikasi AP/KAP dengan OJK
§ Independensi AP/KAP
§ Pelaporan
§ Ketentuan lain 
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Pokok-pokok pengaturan 

§ PBI 3/22/PBI/2001: transparansi 
kondisi keuangan bank
§ PBI 7/50/PBI/2005: perubahan 

atas PBI 3/2001
§ Pasal 16-19 & 26 PBI 

15/3/PBI/2003: transparansi 
kondisi keuangan BPR
§ Pasal 12-15 & 23 PBI 

7/47/PBI/2005 : transparansi 
kondisi keuangan BPR syariah

§ PBI 3/22/PBI/2001: transparansi 
kondisi keuangan bank
§ PBI 7/50/PBI/2005: perubahan 

atas PBI 3/2001
§ Pasal 16-19 & 26 PBI 

15/3/PBI/2003: transparansi 
kondisi keuangan BPR
§ Pasal 12-15 & 23 PBI 

7/47/PBI/2005 : transparansi 
kondisi keuangan BPR syariah

§ Peraturan VIII.A.1: pendaftaran 
akuntan pasar modal
§ Peraturan VIII.A.2: independensi 

akuntan
§ Peraturan X.J.2: laporan berkala 

kegiatan akuntan
§ Peraturan X.J.1: laporan oleh 

akuntan

§ Peraturan VIII.A.1: pendaftaran 
akuntan pasar modal
§ Peraturan VIII.A.2: independensi 

akuntan
§ Peraturan X.J.2: laporan berkala 

kegiatan akuntan
§ Peraturan X.J.1: laporan oleh 

akuntan

Perbankan 

§ POJK 38/2015: pendaftaran dan 
pengawasan konsultan 
aktuaria, akuntan publik, dan 
penilai di industri IKNB (khusus 
yang terkait dengan akuntan 
publik)

§ POJK 38/2015: pendaftaran dan 
pengawasan konsultan 
aktuaria, akuntan publik, dan 
penilai di industri IKNB (khusus 
yang terkait dengan akuntan 
publik)

Pasar modal IKNB

POJK 13/2017
Penggunaan jasa AP/KAP dalam kegiatan jasa keuangan



POJK No.13/POJK.03/2017 
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor 

Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

• Penggunaan AP – KAP terdaftar
• Penunjukan AP - KAP via RUPS
• Peran Komite Audit (pra dan pasca

audit)
• Ruang lingkup audit - Bank
• Pembatasan penggunaan jasa AP
• Laporan ke OJK

• Kegiatan Administrasi AP / KAP
• Komunikasi AP / KAP kepada OJK
• Independensi AP/KAP
• Laporan

Pihak yang Melaksanakan 
Kegiatan Jasa Keuangan AP & KAP
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Pokok-pokok ...



Penunjukan AP/KAP

Pihak yang Melaksanakan 
Kegiatan Jasa Keuangan wajib 
menggunakan AP dan KAP 
yang terdaftar di OJK dan 
memiliki kompetensi sesuai 
dengan kompleksitas usahanya

Kewajiban penggunaan AP dan KAP yang terdaftar pada 
OJK terkait dengan laporan yang wajib diaudit atau 
diperiksa oleh AP berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau 
perintah tertulis dari OJK
Contoh:
Perbankan: Laporan Keuangan Tahunan Bank (POJK No. 
6/POJK.03/2015 tentang Transpransi dan Publikasi Laporan Bank)

Pasar Modal: Laporan keuangan tahunan emiten dan perusahaan 
publik (Peraturan X.K.2 tentang Laporan Keuangan Berkala Emiten dan 
Perusahaan Publik)

IKNB: Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Pembiayaan (POJK 
No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 
Pembiayaan) 5



Penunjukan AP/KAP

R U P S

Dewan Komisaris 

Usulan 
penunjukan 
AP/KAP

Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa 
audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib 
diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan
Dewan Komisaris

Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang 
diajukan oleh Dewan Komisaris wajib 
memperhatikan rekomendasi Komite Audit

Komite audit
rekomendasi

6Jika tidak terdapat organ RUPS à dilaksanakan oleh organ 
tertinggi yang setara dengan RUPS
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Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan 
penunjukan AP/KAP yang akan mengaudit informasi 

keuangan historis tahunan, RUPS dapat 
mendelegasikan wewenang penunjukan AP/KAP 

kepada Dewan Komisaris, 

Dewan Komisaris 

R U P S

Delegasi 
penunjukan 

AP/KAP
disertai penjelasan mengenai: 

§ alasan pendelegasian kewenangan; dan 
§ kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang 

dapat ditunjuk

Pendelegasian ini juga berlaku jika AP/KAP tidak dapat 
menyelesaikan pemberian jasa audit 

Penunjukan AP/KAP
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Memberikan rekomendasi 
penunjukan AP / KAP kepada 

Dewan Komisaris

Melakukan evaluasi 
pelaksanaan 
pemberian jasa audit

Komite audit

Pra audit Pasca audit

Peran komite audit
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Komite audit

Pra audit

Rekomendasi Komite Audit dapat mempertimbangkan: 
§ independensi 

§ ruang lingkup audit  
§ imbalan jasa audit 

§ keahlian dan pengalaman   
§metodologi, teknik, dan tools 
§manfaat fresh eye perspectives  

§ potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang 
sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup 

panjang; dan/atau
§ hasil evaluasi periode sebelumnya, apabila ada

bagi komite audit bank, pertimbangan di atas merupakan persyaratan minimal

Peran komite audit
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Komite audit

Pasca audit

Evaluasi Komite Audit meliputi: 
§ kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP 

dan/atau KAP dengan standar audit 
yang berlaku
§ kecukupan waktu pekerjaan lapangan
§ pengkajian cakupan jasa yang diberikan 

dan kecukupan uji petik; dan
§ rekomendasi perbaikan yang diberikan 

oleh AP dan/atau KAP

Peran komite audit
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Jika tidak diwajibkan untuk memiliki Komite 
Audit, tugas dan tanggung jawab komite audit  

dilakukan oleh dewan komisaris, dewan 
pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi 

pengawasan sebagaimana dilakukan oleh 
dewan komisaris

Komite audit

dewan 
komisaris/ 
pengawas/ 
organ setara

Peran komite audit



Pembatasan penggunaan jasa audit

Pembatasan 
penggunaan jasa audit 
dari AP : 3 tahun buku 

berturut-turut

Pembatasan penggunaan 
jasa audit juga berlaku 

bagi AP yang merupakan 
pihak terasosiasi

Masa cooling off: 
2 tahun buku 
berturut-turut

Rotasi audit 

Pembatasan penggunaan jasa audit oleh KAP 
tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit 
terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh 
AP / KAP
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20192017

Pembatasan...

§ PT “ABC” menggunakan jasa audit atas informasi 
keuangan historis dari AP “X” mulai tahun buku 2015 
maka PT “ABC” hanya dapat menggunakan jasa AP “X” 
berturut-turut untuk tahun buku 2015, 2016, dan 2017

§ AP yang merupakan “pihak 
terasosiasi” adalah AP yang 
tidak menandatangani laporan 
auditor independen namun 
terlibat langsung dalam 
pemberian jasa audit atas 
informasi keuangan historis 
tahunan

§ Bank “ABC” telah menggunakan jasa audit atas 
informasi keuangan historis dari AP “X” untuk tahun 
buku 2015, 2016, dan 2017 maka Bank “ABC” hanya 
dapat menggunakan kembali jasa AP “X” mulai 
tahun buku 2020
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Cooling off period

2021 2022



Ruang lingkup audit

§ Pelaksanaan audit informasi keuangan historis tahunan oleh AP 
dan/atau KAP didasarkan pada perjanjian kerja antara Pihak yang 
Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan KAP
§ Perjanjian kerja dapat mencantumkan ruang lingkup audit
§ Bank wajib mencantumkan ruang lingkup audit pada perjanjian 

kerja antara bank dengan KAP
§ Ruang lingkup audit dalam perjanjian kerja diatur lebih lanjut 

dalam Surat Edaran OJK
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Administrasi AP/KAP

pendaftaran

penambahan 
ruang lingkup

penghentian jasa 
sementara waktu

pengaktifan 
kembali

pengunduran diri

15

AP/KAP
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Administrasi ...

AP & KAP

pendaftaran

Perbankan Pasar modal IKNB

Ruang lingkup kegiatan AP

KAP terdaftar

AP terdaftar

klien



Daftar AP dan KAP pada OJK

AP dan KAP yang tidak aktif 
sementara waktu

AP dan KAP yang tidak aktif tetap

Daftar AP dan KAP yang dipublikasikan pada situs web OJK

AP dan KAP yang aktif

Daftar AP dan KAP pada OJK

Situs Web

Administrasi ...
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Komunikasi AP/KAP dengan OJK

Dalam rangka persiapan dan 
pelaksanaan audit kepada 

Lembaga Jasa Keuangan (*), 
AP dan/atau KAP

WAJIB

melakukan komunikasi
dengan OJK

Dalam komunikasi dengan OJK:  
§ AP / KAP dapat meminta informasi kepada OJK mengenai 

Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan yang 
akan diaudit, dan/atau

§ OJK dapat menginformasikan hal-hal yang perlu menjadi 
perhatian AP / KAP dalam rangka persiapan dan 
pelaksanaan audit

(*) LJK: Bank, Perusahaan Efek, 
Penasihat Investasi, Dana 
Pensiun, Perusahaan 
Pembiayaan, Lembaga 
Penjaminan, Perusahaan Modal 
Ventura, Perusahaan Pergadaian
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Independensi AP/KAP 

AP, KAP, dan
‘orang dalam’

KAP wajib
memenuhi kondisi

independen
selama Periode

Audit dan Periode
Penugasan
Profesional

dinyatakan

Dalam Surat
Pernyataan, dan
diserahkan oleh KAP 
kepada Pihak yang 
Melaksanakan
Kegiatan Jasa
Keuangan, sebelum
Periode Penugasan
Profesional dimulai

Dalam menyusun tim audit 
dan pihak yang turut serta 

secara langsung, KAP 
mengacu pada kode etik 

profesi AP
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Independensi ...

Kondisi independen (SE no. 36/2017)

Tidak terdapat:
§ Kepentingan keuangan langsung /tidak langsung 

yang material kepada Pihak yang Melaksanakan 
Kegiatan Jasa Keuangan yang sedang 
diaudit/periksa (klien)

§ Hubungan pekerjaan dengan klien

§ Hubungan usaha secara langsung/tidak langsung 
yang material dengan klien, atau karyawan kunci 
yang bekerja pada klien, atau dengan pemegang 
saham utama klien

• Memiliki investasi pada klien
• Memiliki kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat 

menimbulkan benturan kepentingan

• Rangkap sebagai karyawan kunci
• Mempunyai anggota keluarga dekat yang bekerja pada klien sebagai 

karyawan kunci dalam bidang akuntansi/keuangan
• Mempunyai mantan rekan/karyawan profesional dari KAP sebelumnya yg 

bekerja pada klien sbg karyawan kunci, kecuali > 2 th
• Punya jabatan di klien/grup usaha

misalnya: 

Tidak termasuk:
• hub usaha dalam hal AP/KAP memberikan jasa asurans; atau 
• konsumen dari produk klien
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Independensi ...

Tidak terdapat:

§ Memberikan jasa non asurans kepada klien pada 
periode audit dan periode penugasan yang sama

§ Memberikan jasa/produk kepada klien dengan 
dasar fee kontinjen atau komisi, kecuali yang 
ditetapkan oleh pengadilan atau regulator

• Pembukuan atau jasa lain terkait catatan 
akuntansi/laporan keuangan, desain sistem informasi, 
audit internal, konsultasi, penasihat keuangan, jasa 
perpajakan, atau jasa lain yang dapat menimbulkan 
benturan kepentingan

• Fee kontinjen: 
fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan jasa profesional 
yang hanya dibebankan jika ada hasil tertentu

misalnya: 

§ Memiliki sengketa hukum dengan klien; dan/atau
§ Hal-hal lain yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan

Kondisi independen (SE no. 36/2017)



Pelaporan 

Penyampaian Laporan dari Pihak yang 
Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan

Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan 
wajib menyampaikan laporan berkala setiap tahun 
kepada OJK mengenai:

Penunjukan AP dan/atau KAP

Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa 
audit oleh AP / KAP
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Laporan penunjukan AP/KAP
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Penyampaian Laporan dari Pihak yang 
Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan

§ Dilampiri dengan:
• dokumen penunjukan AP/KAP (ringkasan risalah RUPS atau 

risalah RUPS, dan perjanjian kerja), dan 
• rekomendasi komite audit dan pertimbangan yang digunakan 

dalam memberikan rekomendasi
§ Disampaikan paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan 

AP/KAP

Pelaporan ...



Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap 
pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP / KAP

24

Penyampaian Laporan dari Pihak yang 
Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan

• Mencakup 4 aspek penilaian (ps 14) 

• Disampaikan paling lama 6 bulan setelah tahun buku berakhir

Pelaporan ...



Laporan Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa 
Keuangan, disampaikan kepada OJK

Penyampaian Laporan dari Pihak yang 
Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan

bagi bank, dengan alamat: 
Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi bank 
yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri 
yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau 
Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan 
kantor pusat bank;

bagi Pihak di sektor Pasar Modal, ditujukan kepada Departemen Pengawasan 
Pasar Modal terkait, dan  
bagi Pihak di sektor IKNB, ditujukan kepada Departemen Pengawasan IKNB 
terkait 25

Pelaporan ...



26

Pelaporan ...
Template laporan 

penunjukan AP/KAP
(SE 36/2017)
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Pelaporan ...
Template rekomendasi 

komite audit
(SE 36/2017)

Komite audit
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Pelaporan ...
Template laporan hasil 

evaluasi komite audit
(SE 36/2017)

direktur
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Pelaporan ...
Template laporan hasil 

evaluasi komite audit
(SE 36/2017)

Komite audit



Penyampaian laporan dari AP dan KAP kepada OJK 
AP / KAP yang tercatat pada daftar AP dan KAP yang aktif pada OJK wajib 
menyampaikan laporan secara lengkap dan benar kepada OJK

Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP kepada Pihak yang Melaksanakan
Kegiatan Jasa Keuangan

Laporan AP dan 
KAP kepada OJK

laporan berkala tahunan

laporan insidentil

1. Laporan KAP mengenai perubahan data AP / KAP
2. Laporan mengenai:
ü pelanggaran signifikan terhadap peraturan perundang-undangan,
ü kelemahan yang signifikan dalam pengendalian proses penyusunan

dan penyajian laporan keuangan,
ü kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern, dan/atau
ü kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan

kelangsungan usaha Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa
Keuangan

3. Laporan insidentil AP / KAP lainnya

30

Pelaporan ...
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Ketentuan lain

a. penggantian AP / KAP yang telah ditunjuk oleh
Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa
Keuangan, dan/atau

Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa 
Keuangan wajib memenuhi perintah OJK

OJK berwenang memerintahkan secara tertulis:

b. audit atau pemeriksaan ulang
terhadap laporan
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Sanksi bagi Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa 
Keuangan:
§ teguran tertulis atau peringatan tertulis 
§ Denda, dan/atau 
§ pencantuman pemegang saham, anggota direksi, dewan 

komisaris atau pejabat eksekutif dalam daftar pihak yang 
dilarang menjadi: 

• pemegang saham pengendali atau pemilik Pihak yang 
Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan; dan/atau

• anggota direksi, dewan komisaris, atau pejabat eksekutif 
Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan

Sanksi bagi AP dan KAP: 
§ teguran tertulis atau peringatan tertulis
§ denda
§ pembekuan pendaftaran, dan/atau 
§ pembatalan pendaftaran

Sanksi 

Ketentuan lain...
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§ Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dinyatakan terlambat
menyampaikan laporan berkala apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu
penyampaian laporan sampai dengan 30 hari berikutnya (denda Rp 100 rb/hari, maks Rp 3 juta)

§ apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan
penyampaian laporanàdinyatakan tidak menyampaikan laporan berkala (denda Rp 5 juta)

Sanksi 

Contoh: penunjukan AP/KAP dilakukan pada tanggal 4 September 2017

18 Oktober 2017
batas akhir waktu keterlambatan

Sanksi terlambat 
menyampaikan laporan Sanksi tidak menyampaikan laporan

18 September 2017
Batas akhir penyampaian

Ketentuan lain...
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Ketentuan Peralihan

§ AP dan/atau KAP yang telah terdaftar pada OJK sebelum berlakunya 
POJK ini, harus melakukan pendaftaran ulang

§ Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan sektor jasa keuangan AP 
sebelum POJK ini berlaku

§ Pendaftaran ulang dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan 
menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, kecuali: 

• persyaratan pendaftaran kompetensi dan pengetahuan, termasuk untuk 
bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan 

• sertifikat program sertifikasi 

§ Jangka waktu pendaftaran ulang adalah paling lama satu tahun setelah 
POJK ini berlaku

Ketentuan lain...
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§ AP dan/atau KAP yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai 
dengan batas waktu yang ditentukan: 

• dianggap mengundurkan diri dari AP dan/atau KAP yang terdaftar pada 
OJK, dan

• STTD atas nama AP / KAP dibatalkan dan dicatat pada daftar AP dan KAP 
yang tidak aktif tetap pada OJK

§ Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan yang telah 
melakukan penunjukan AP yang sama sebelum POJK ini berlaku:  

• tetap dapat menggunakan AP yang ditunjuk untuk tahun buku yang 
dimulai pada tahun 2017 dengan menyampaikan dokumen penunjukan 
AP dan/atau KAP, dan 

• penunjukan AP untuk tahun berikutnya dilakukan dengan mengacu 
pada POJK ini

Ketentuan Peralihan

Ketentuan lain...



36

§ Ketentuan lebih lanjut dari POJK ini diatur dengan 
Surat Edaran OJK no 36/2017 (11 Juli 2017)

§ POJK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (27 
Maret 2017)

Ketentuan Peralihan

Ketentuan lain...



Terima kasih

Direktorat Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal


