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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. 
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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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MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN 

(ADVANCE FINANCIAL MANAGEMENT) 

 

Tujuan Pembelajaran (Learning Objectives) 

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

1. Menerapkan penilaian bisnis (business valuation) (LO-1) 

2. Mengidentifikasi kebutuhan modal usaha, menilai pilihan pembiayaan dan merekomendasikan metode pembiayaan yang 

relevan. (LO-2) 

3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan yang dihadapi bisnis dan menentukan metode yang sesuai dalam 

mengelola risiko tersebut. (LO-3) 

4. Menilai rencana dan proses merger dan akuisisi serta mengevaluasi strategi keuangan dalam restrukturisasi dan reorganisasi 

perusahaan. (LO-4) 

5. Menerapkan teknik penilaian investasi yang sesuai dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

keputusan investasi. (LO-5) 

6. Mengevaluasi penggunaan produk-produk derivatif. (LO-6) 

7. Mengevaluasi strategi keuangan internasional perusahaan. (LO-7) 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

1.  Pengelolaan 

nilai 

perusahaan 

1.1. Tujuan perusahaan  

1.2. Nilai perusahaan 

1.3. Etika dan tata kelola 

1.4. Risiko 

a. Menjelaskan dan 

mengevaluasi pembentukan 

dan penurunan nilai  

perusahaan. 

b. Menjelaskan dan 

mengevaluasi tujuan 

perusahaan dalam 

memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham. 

c. Menjelaskan dan 

mendiskusikan tiga langkah 

dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. 

d. Memahami manajemen 

berbasis laba. 

e. Memahami dan 

mengevaluasi cara suatu 

LO1 -& LO-2 3 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

bisnis dapat menciptakan 

nilai. 

f. Menerapkan etika dan tata 

kelola terkait dengan nilai-

nilai perusahaan. 

g. Mengidentifikasi risiko 

dalam pengelolaan nilai 

perusahaan. 

2.  Strategi dan 

nilai 

perusahaan 

2.1. Strategi perusahaan 

2.2. Penciptaan nilai 

2.3. Etika dan tata kelola 

2.4. Risiko 

 

a. Menggambarkan penerapan 

nilai perusahaan. 

b. Menjelaskan tujuan 

perusahaan. 

c. Menjelaskan dan 

mengevaluasi pengelolaan/ 

manajemen strategi di 

tingkat unit bisnis. 

LO-1 & LO-3 1 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

d. Menganalisis 

pengembangan suatu 

strategi bisnis. 

e. Menganalisis 

pengembangan target dan 

motivasi. 

f. Menghitung nilai dengan 

menggunakan arus kas. 

g. Menganalisis nilai dari 

pemegang saham. 

h. Menghitung laba ekonomi. 

i. Menghitung nilai tambah 

ekonomi (NITA)/ economic 

value added (EVA). 

j. Menghitung tingkat imbal 

hasil arus kas atas investasi. 

k. Memahami dan 

mengevaluasi etika dan tata 



  

  9 
 

NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

kelola perusahaan dari 

pengembangan strategi 

sampai pelaksanaan. 

l. Mengevaluasi risiko pada 

strategi dan nilai 

perusahaan. 

3.  Sumber 

keuangan 

3.1. Pasar uang 

3.2. Struktur modal 

3.3. Biaya modal 

3.4. Kebijakan dan struktur 

modal 

3.5. Modigliani dan Miller 

(M&M) dan kebijakan 

dividen 

3.6. Financial distress 

3.7. Behavioral finance 

3.8. Etika dan tata kelola 

sumber pendanaan 

a. Efisiensi pasar uang. 

b. Pasar uang internasional. 

c. Menjelaskan teori struktur 

modal. 

d. Modigliani dan miller (M&M) 

I&II. 

e. Capital asset pricing model 

(CAPM). 

f. Menghitung dan 

menginterpretasikan biaya 

modal. 

LO-3 1 & 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

3.9. Risiko g. Menghitung dan 

menjelaskan biaya utang. 

h. Menggabungkan biaya 

modal atau weighted 

average of capital (WACC). 

i. Menjelaskan definisi dari 

financial distress. 

j. Menjelaskan dan 

menganalisis tindakan yang 

dilakukan perusahaan ketika 

mengalami situasi financial 

distress. 

k. Menjelaskan definisi dari 

kebangkrutan, likuidasi dan 

reorganisasi. 

l. Menganalisis pilihan yang 

tepat antara private workout 

atau kepailitan. 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

m. Mengidentifikasi 

prepackaged bankruptcy 

(kombinasi private workout 

dan legal bankruptcy). 

n. Menerapkan prediksi 

kebangkrutan perusahaan 

menggunakan Z-score 

model. 

o. Memahami dan 

mengevaluasi etika dan tata 

kelola perusahaan pada 

sumber pendanaan. 

p. Mengidentifikasi risiko pada 

sumber pendanaan. 

  4. Penganggaran 

modal lanjutan 

4.1. Capital rationing 

4.2. Investasi internasional 

4.3. Real option 

a. Menghitung investasi yang 

optimal dari capital 

rationing. 

LO-5 1 & 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

4.4. Isu keberlanjutan 

(sustainability issues) 

4.5. Etika dan tata kelola 

4.6. Risiko 

b. Menganalsis investasi yang 

dilakukan oleh investor 

asing. 

c. Memahami dan menerapkan 

real option. 

d. Proyeksi berdasarkan triple 

bottom line dan isu 

keberlanjutan. 

e. Memahami dan 

mengevaluasi etika dan tata 

kelola dalam pelaksanaan 

anggaran. 

f. Mendiskusikan bagaimana 

perkiraan investasi dapat 

dipengaruhi oleh penilaian 

risiko. 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

  5. Tresuri dan 

manajemen 

modal kerja 

5.1. Manajemen tresuri dan 

manajemen modal kerja 

5.2. Etika dan tata kelola 

5.3. Risiko 

a. Menjelaskan kas dan modal 

kerja bersih. 

b. Menjelaskan dan 

mendiskusikan siklus operasi 

dan siklus kas. 

c. Menjelaskan dan 

mengevaluasi beberapa 

aspek dari kebijakan 

keuangan jangka pendek. 

d. Mengembangkan 

perencanaan keuangan 

jangka pendek. 

e. Menerapkan investasi idle 

cash. 

f. Menghitung target saldo kas. 

g. Menjelasakan pengelolaan 

trade debt dan traade 

payable. 

LO-3 1 & 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

h. Menjelaskan manajemen 

persediaan. 

i. Etika dan tata kelola di 

manajemen treasuri dan 

manajemen  modal kerja. 

j. Mengidentifikasi risiko 

terkait dengan tresuri dan 

manajemen modal kerja. 

  6. Merger, 

akuisisi, 

restrukturisasi 

dan divestasi 

6.1. Akuisisi 

6.2. Konsep sinergi 

6.3. Sumber sinergi 

6.4. Merger 

6.5. Restrukturisasi 

6.6. Divestasi 

6.7. Etika dan tata kelola 

6.8. Risiko 

a. Menjelaskan bentuk dasar dari 

akuisisi. 

b. Menjelaskan dampak akuisisi 

terhadap keuangan. 

c. Menganalisis dampak 

perpajakan dari akuisisi. 

d. Menerapkan akuntansi 

akuisisi. 

e. Menjelaskan konsep dari 

sinergi. 

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

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

f. Menjelaskan sumber dari 

sinergi. 

g. Menghitung nilai kini (NPV) 

dari proses merger. 

h. Memberikan penilaian apakah 

merger memberikan nilai 

tambah. 

i. Menjelaskan dan 

mengevaluasi 

pengambilalihan perusahaan 

(friendly versus hostile 

takeovers). 

j. Menjelaskan going private 

dan leverage buyout. 

k. Menjelaskan dan menerapkan 

konsep dari restrukturisasi. 

l. Menjelaskan dan menerapkan 

konsep dari divestasi. 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

m. Etika dan tata kelola dalam 

merger, akuisisi, 

restrukturisasi, dan divestasi. 

n. Menghitung biaya pemegang 

saham untuk mengurangi 

risiko. 

  7. Manajemen 

risiko 

keuangan: 

tingkat suku 

bunga dan 

risiko lainnya 

7.1. Konsep lindung nilai 

7.2. Konsep derivatif 

7.3. Forward dan futures 

7.4. Option 

7.5. Tingkat suku bunga 

dalamkontrak futures 

7.6. Tingkat suku bunga 

dalam kontrak opsi 

7.7. Tingkat suku bunga 

dalam kontrak swap 

7.8. Etika dan tata kelola 

7.9. Risiko atas lindung nilai 

a. Menjelaskan konsep lindung 

nilai. 

b. Menerapkan lindung nilai 

dalam derivatif. 

c. Memahami dan 

mendeskripsikan konsep 

derivatif. 

d. Menjelaskan dan menghitung 

kontrak forward dan kontrak 

futures. 

e. Menjelaskan definisi dari 

kontrak opsi. 

LO-6 1 & 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

f. Menjelaskan dan 

mengaplikasikan call option. 

g. Menjelaskan dan menerapkan 

put option. 

h. Menjelaskan dan 

mengevaluasi kontrak opsi 

kombinasi (put dan call). 

i. Menilai kontrak opsi. 

j. Menggunakan  formula opsi 

keuangan. 

k. Memahami modal saham dan 

utang dalam suatu kontrak 

opsi. 

l. Menerapkan kontrak opsi 

dalam pengambilan 

keputusan perusahaan. 

m. Menerapkan kontrak opsi 

dalam investasi proyek. 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

n. Etika dan tata kelola dalam 

manajemen risiko keuangan: 

tingkat suku bunga dan risiko 

lain. 

o. Mengidentifikasi risiko atas 

lindung nilai. 

  8. Manajemen 

risiko 

keuangan: 

perdagangan 

internasional 

8.1. Pasar valuta asing 

8.2. Kondisi paritas 

internasional 

8.3. Ekonomi lindung nilai 

dan eksposur translasi 

8.4. Etika dan tata kelola 

a. Memahami perluasan 

geografis pasar valuta asing. 

b. Memahami dan menganalisis 

fungsi pasar valuta asing. 

c. Menyebutkan pelaku pasar 

valuta asing. 

d. Memahami dan menganalisis 

transaksi pasar valuta asing 

antar bank.   

e. Menghitung harga dan nilai 

tukar. 

LO-7 1 & 2 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

f. Menghitung tingkat suku 

bunga dan nilai tukar. 

g. Memahami dan mengevaluasi 

forward rate sebagai prediktor 

tidak bias dari future spot rate. 

h. Menghitung harga, tingkat 

suku bunga, dan 

keseimbangan pasar. 

Eksposur transaksi: 

i. Menjelaskan tipe transaksi 

eksposur mata uang asing. 

j. Mengevaluasi syarat 

dilakukan lindung nilai. 

k. Menghitung eksposur 

transaksi. 

l. Menganalisis eksposur 

transaksi dan manajemen 

perdagangan. 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

m. Menerapkan manajemen 

risiko ke dalam eksposur 

transaksi. 

Eksposur operasi: 

n. Menyebutkan garis besar 

karektiristik eksposur operasi. 

o. Memahami dan 

mendiskusikan manajemen 

stratejik eksposur operasi. 

p. Menjelaskan dan menganalisis 

manajemen proaktif eksposur 

operasi. 

q. Menjelaskan dan menganlisa 

pendeketan kontraktual: 

lindung nilai terhadap 

transaksi yang tidak dapat 

dilindungi. 

Eksposur translasi: 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

r. Memahami eksposur translasi. 

s. Mengaplikasikan metode 

translasi. 

t. Membandingkan eksposur 

translasi dan eksposur 

operasi. 

u. Menerapkan manajemen 

eksposur translasi 

v. Etika dan tata kelola dalam 

manajemen risiko keuangan: 

perdagangan internasional. 

  9. Manajemen 

risiko 

perusahaan 

9.1. Manajemen risiko 

9.2. Etika dan tata kelola 

9.3. Risiko operasional 

9.4. Risiko hukum 

a. Memahami lima tahapan 

dalam proses pengelolaan 

risiko korporat. 

b. Menjelskan dan menganalisis 

pengelolaan risiko dengan 

kontrak asuransi. 

LO-3 1 & 3 
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NO TOPIK SUBTOPIK PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
LEVEL 

c. Etika dan tata kelola dalam 

manajemen risiko 

perusahaan. 

d. Menjelaskan dan menganalisis 

risiko operasional. 

e. Menjelaskan dan menganalisis 

risiko hukum. 
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