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TINGKAT KEDALAMAN 

Selain menggambarkan ruang lingkup mata ujian, silabus juga menggambarkan tingkat kedalaman yang akan diujikan, yaitu: 

Level 1 (Pemahaman yang menyeluruh) 

*** peserta Ujian CA diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh dan terinci atas topik yang diujikan; 

*** topik level 1 merupakan topik yang mendasar (fundamental bagi praktik akuntan profesional); 

*** peserta Ujian CA diharapkan memahami sepenuhnya kompleksitas dari topik level 1. 

Level 2 (Pengetahuan untuk praktik) 

*** peserta Ujian CA diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman praktik untuk topik-topik yang diujikan; 

*** topik level 2 merupakan topik yang penting dalam melaksanakan praktik akuntan profesional sehari -hari; 

*** peserta Ujian CA tidak diharapkan memahami sepenuhnya kompleksitas dari topik level 2 ini. 

Level 3 (Pengenalan secara umum) 

*** peserta Ujian CA diharapkan mengenal secara umum topik level 3; 

*** topik level 3 merupakan topik yang tidak begitu sering ditemui dalam praktik akuntan profesional sehari-hari. Dengan demikian 

peserta Ujian CA tidak perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh maupun pengetahuan untuk praktik; 

*** peserta Ujian CA diharapkan mengerti secara umum topik level 3 dan mengerti implikasinya secara luas. 

 

 



  

  3 
 

KOMPETENSI CA 

 

KOMPETENSI UTAMA  

1. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan 
lainnya yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas. 

2. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan 
bisnis global. 

3. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai etika individu dan profesional. 

 

KOMPETENSI KHUSUS  

1. Memiliki kemampuan menyusun, menyajikan, dan mengevaluasi laporan keuangan grup perusahaan dan laporan perusahaan 
sesuai dengan standar global yang berlaku. 

2. Memiliki kemampuan mengevaluasi sistem informasi dan pengendalian internal berbasis teknologi informasi yang dapat: 

a. Menghasilkan sistem pelaporan perusahaan yang relevan dan andal;  

b. Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan risiko pengendalian dan konsekuensinya untuk membuat rekomendasi. 

3. Mengevaluasi tata kelola korporat, peran, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporat. 

4. Memiliki kemampuan menerapkan kompetensi teknis, daya analisis, dan keterampilan profesional, untuk menyelesaikan 
masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perikatan audit dan asurans. 

5. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendekatan multi disiplin yang terintegrasi untuk mengevaluasi strategi dan 
keputusan bisnis, serta dapat memberi masukan kepada para eksekutif dalam berbagai penetapan strategi dan keputusan 
bisnis dalam lingkup nasional dan internasional.   

6. Memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan dan pengelolaan perpajakan yang taat pada aturan perpajakan dan optimal 
bagi perusahaan dalam lingkup global. 

7. Mampu mengevaluasi praktik akuntansi manajemen guna meningkatkan nilai organisasi. 
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8. Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan. 

9. Memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak pemimpin. 

10. Memiliki sikap untuk terus melakukan pembelajaran agar dapat mempertahankan kompetensi profesionalnya. 

11. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan hasil pemikiran secara lisan dan tulisan. 

12. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang atau fungsi lain dalam organisasi dan antar 
organisasi. 
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AUDIT DAN ASURANS 

(AUDIT AND ASSURANCE) 

 

Tujuan Pembelajaran (Learning Objectives) 

Tujuan yang ingin dicapai dari mata ajaran ini adalah agar peserta ujian memiliki kompetensi sebagai berikut: 

1. Memahami dan memberi saran atas isu-isu regulasi, profesional, dan etika kepada pihak-pihak yang melaksanakan perikatan 

asurans. (LO-1) 

2. Memahami proses yang terkait dengan penerimaan dan pengelolaan perikatan asurans. (LO-2) 

3. Memahami proses pengendalian mutu untuk memitigasi risiko. (LO-3) 

4. Merencanakan perikatan asurans yang sesuai dengan syarat perikatan dan standar profesi. (LO-4) 

5. Menyimpulkan dan melaporkan hasil perikatan asurans sesuai dengan syarat perikatan dan standar profesi. (LO-5) 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

1.  Peraturan dan 

perundangan, 

standar dan 

etika profesi 

 

1.1 Pengertian audit dan 

asurans 

1.2 Tanggung jawab:  

a. Manajemen dan 

auditor 

b. Penanggung jawab 

tata kelola: dewan 

komisaris dan 

komite audit 

1.3 Kesalahan dan penipuan 

(fraud) 

1.4 Kepatuhan pada 

peraturan  dan 

perundangan 

1.5 Pihak berelasi 

1.6 Skeptisisme profesional 

1.7 Standar profesional 

a. Perlunya standar 

profesional 

a. Mengidentifikasi dan 

memberikan saran atas isu 

profesi dan etika dalam suatu 

perikatan asurans. 

b. Mengenali isu profesi dan 

etika yang mungkin terjadi 

dalam perikatan asurans, serta 

menjelaskan relevansi dan 

pentingnya isu tersebut dan 

mengevaluasinya dari sudut 

pandang yang berbeda.  

c. Menjelaskan relevansi dan 

mengevaluasi manfaat atas isu 

tersebut dari berbagai sudut 

pandang. 

d. Memutuskan kapan saat untuk 

mendiskusikan dengan atasan 

atas isu yang berkaitan dengan 

peraturan perundangan  dan 

LO-1 1 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

b. Standar audit dan 

asurans internasional 

c. Harmonisasi 

1.8 Pengendalian internal 

1.9 Etika profesional 

a. Perlunya etika 

profesional 

b. Kode etik akuntan 

profesional 

isu  etika yang timbul dari 

perikatan asurans.  

e. Mendiskusikan tujuan dan 

konsekuensi dari  peraturan 

dan perundangan yang relevan 

dengan perikatan. 

f. Menjelaskan proses 

penyusunan standar profesi, 

baik di Indonesia maupun di 

tingkat internasional.  

g. Menjelaskan isu signifikan 

yang berhubungan dengan 

badan penyusun standar di 

Indonesia termasuk 

mengembangkan penggunaan 

data analitis.  

h. Menjelaskan, dengan 

menggunakan contoh, 

dampak dari peraturan 



  

  8 
 

NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

perundangan terhadap 

pekerjaan asurans.  

i. Memahami kode etik akuntan 

profesional dan perlunya etika 

akuntan profesional dalam 

perikatan asurans. 

2.  Isu terkini 2.1 Harmonisasi dengan 

standar global 

2.2 Kegagalan audit dan 

ekspektasi pengguna 

laporan keuangan yang 

diaudit 

 

a. Menjelaskan prinsip yang 

mendasari perbedaan 

persyaratan audit di setiap 

negara, dan menggambarkan 

bagaimana harmonisasi 

terhadap perbedaan tersebut 

baik di tingkat nasional 

maupun internasional. 

b. Menggambarkan penyebab 

utama kegagalan audit dan 

dampaknya, serta perbedaan 

sudut pandang antara laporan 

asurans dengan ekspektasi 

LO-1 3 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

pengguna laporan  tersebut. 

3.  Penerimaan 

dan 

pengelolaan 

perikatan 

asurans dan 

perikatan 

audit atas 

laporan 

keuangan 

historis  

 

 

 

3.1 Penerimaan perikatan: 

a. Analisis risiko 

b. Etika profesi: 

independensi 

c. Sumber daya 

manusia 

d. Isu hukum 

3.2 Surat perikatan audit  

3.3 Pengelolaan perikatan 

a. Pengendalian mutu 

b. Perlunya 

pengendalian mutu 

c. Kepemimpinan 

d. Pelaksanaan 

perikatan 

e. Pemantauan  

f. Analisis risiko 

 

a. Mengidentifikasi peraturan 

perundangan dan etika yang 

harus diperhatikan oleh 

akuntan profesional atau 

kantor akuntan dan  sebelum 

menerima perikatan asurans. 

b. Mengidentifikasi kewajiban 

dan sanksi  (termasuk kelalaian 

profesional/professional 

negligence) yang mungkin 

terjadi dari suatu perikatan 

asurans dan dampaknya pada 

pelaksanaan perikatan. 

c. Mendiskusikan masalah, ruang 

lingkup, dan persyaratan dari 

suatu perikatan asurans, baik 

klien baru atau klien yang 

berkelanjutan. 

LO-2 1 & 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

d. Merumuskan pendekatan yang 

tepat untuk pengelolaan  

perikatan asurans. 

e. Mendiskusikan prinsip dan 

tujuan penjaminan mutu atas 

perikatan asurans. 

f. Mendemonstrasikan cara 

memantau fungsi asurans 

dalam suatu organisasi.   

g. Menggambarkan bagaimana 

memantau pengendalian mutu 

melalui prosedur eksternal 

organisasi. 

h. Menganalisis risiko dalam 

mengelola  perikatan asurans.  

4.  Perencanaan 

perikatan 

asurans dan 

perikatan 

4.1 Perlunya rencana 

perikatan  

4.2 Strategi dan perencanaan 

perikatan: pemanfaatan 

a. Menjelaskan pentingnya 

mendapatkan pemahaman 

bisnis saat merencanakan 

suatu perikatan. 

LO-2 1 & 2 



  

  11 
 

NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

audit atas 

laporan 

keuangan 

historis 

teknologi dalam proses 

audit  

4.3 Materialitas 

4.4 Prosedur analitikal 

4.5 Kelangsungan usaha  

4.6 Pemahaman entitas dan 

lingkungannya 

a. Model risiko audit 

b. Creative accounting 

c. Teknologi informasi 

dan penilaian risiko 

d. Big data  

e. Analisis data 

4.7 Penilaian risiko 

a. Risiko bisnis 

b. Risiko audit 

c. Penilaian risiko salah 

saji material 

d. Risiko signifikan 

b. Memahami proses bisnis klien.  

c. Mengidentifikasi risiko yang 

mempengaruhi suatu proses 

bisnis dan menilai implikasinya 

terhadap perikatan 

(pertimbangkan untuk 

menggunakan  ahli di 

bidangnya, seperti ahli 

keamanan siber, ahli 

perpajakan dll). 

d. Mengidentifikasi risiko 

kecurangan dan 

ketidakpatuhan terhadap 

peraturan hukum dan 

perundangan lainnya dan 

menilai implikasinya terhadap 

perikatan. 

e. Menilai risiko bisnis yang 

signifikan dan dampaknya 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

e. Dokumentasi 

4.8 Pendekatan audit 

a. Respon atas 

penilaian risiko 

b. Keandalan 

pengendalian 

c. Pendekatan 

substantif 

d. Penggunaan spesialis 

dalam proses audit 

e. Audit atas estimasi 

akuntansi 

4.9 Audit atas entitas nirlaba 

terhadap organisasi, 

khususnya terhadap 

pengukuran kinerja. 

f. Menilai dampak risiko dan 

materialitas rencana 

perikatan, termasuk sifat, 

waktu dan cakupan prosedur 

asurans, atas suatu organisasi. 

g. Mendiskusikan manfaat dan 

batasan-batasan atas prosedur 

analitis, termasuk audit data 

analitis, pada tahap 

perencanaan. 

h. Menentukan pendekatan yang 

tepat untuk suatu perikatan 

yang berhubungan dengan 

organisasi atau entitas yang 

sangat khusus, seperti audit 

atas e-commerce. Harus 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

dipertimbangkan penggunaan 

spesialis dalam proses audit.  

i. Membahas perbedaan antara 

audit atas entitas umum yang 

berorientasi laba dan audit 

atas entitas nirlaba tertentu. 

j. Mengevaluasi dampak risiko 

dan materialitas dalam 

menyiapkan rencana audit, 

termasuk sifat, waktu dan 

cakupan prosedur audit. 

5.  Penyelesaian, 

penelaahan, 

dan pelaporan 

audit 

5.1 Penelaahan auditor atas 

laporan keuangan. 

a. Peristiwa setelah 

periode pelaporan 

b. Kelangsungan usaha 

c. Perbandingan 

(comparability and 

corresponding 

a. Menjelaskan sifat dan waktu 

atas prosedur tertentu untuk 

mengidentifikasi peristiwa 

setelah periode laporan yang 

memerlukan penyesuaian atau 

pengungkapan pada laporan 

keuangan  dalam kaitannya 

dengan hal-hal yang 

LO-4 1 & 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

figures) 

5.2 Komunikasi dengan 

penanggung jawab tata 

kelola: dewan komisaris 

dan komite audit 

5.3 Surat representasi 

manajemen 

5.4 Laporan auditor 

independen: 

a. Perumusan opini 

auditor: 

 Laporan auditor 

tanpa 

modifikasian 

 Laporan auditor 

dengan 

modifikasian 

5.5 Laporan lain (seperti surat 

kepada 

dilaporkan. 

b. Menjelaskan sifat dan waktu 

atas prosedur tertentu yang 

mengidentifikasi kesesuaian 

atas asumsi kelangsungan 

usaha, termasuk kepatuhan 

terhadap peraturan dan 

perundangan yang relevan.  

c. Mengevaluasi, secara 

kuantitatif dan kualitatif, 

termasuk menggunakan 

prosedur analitis, hasil dan 

kesimpulan yang diperoleh 

dari prosedur asurans. 

d. Menggambarkan dan 

menjelaskan sifat dan 

konsekuensi atas mekanisme 

tata kelola dan akuntabilitas 

dalam pengendalian aktifitas 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

manajemen/management 

letter) 

operasi dan keuangan entitas 

dari berbagai ukuran, struktur 

dan industri. 

e. Menjelaskan hak dan tanggung 

jawab dari penanggung jawab 

tata kelola (dewan komisaris 

dan komite audit) sehubungan 

dengan penyiapan dan audit 

atas laporan keuangan. 

f. Mengevaluasi dan menilai 

mekanisme tata kelola yang 

tepat. 

g. Menyusun laporan asurans 

(termasuk laporan kepada 

manajemen) atas dasar 

informasi tertentu, termasuk 

potensi dampaknya, dan 

merekomendasikan tindakan 

yang relevan.  
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

h. Menyusun laporan audit 

(termasuk berbagai laporan 

kepada manajemen) atas 

dasar informasi tertentu 

termasuk potensi dampaknya, 

dan merekomendasikan 

tindakan yang relevan. 

i. Menyusun laporan lain 

(termasuk laporan kepada 

manajemen) termasuk potensi 

dampaknya, dan 

merekomendasikan tindakan 

yang relevan.  
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