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PENUGASAN DAN 
JASA MANAJEMEN
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A. Definisi

n Atestasi adalah adalah suatu pernyataan pendapat atau 
pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang 
apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang 
material, dengan kriteria yang telah ditetapkan.

n Perikatan atestasi adalah perikatan yang di dalamnya Akuntan 
Publik mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi 
tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan 
asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain

n Asersi adalah pernyataan yang dibuat dan menjadi tanggung 
jawab suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk 
digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga)

n Atestasi diatur dalam SPAP pada PSAT No. 07 Standar 
Atestasi
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B. Tipe Perikatan Atestasi

n Examination (Pemeriksaan) – jasa atestasi dari KAP berupa 
sebuah pernyataan tertulis yang menyatakan apakah asersi yang 
dibuat secara keseluruhan telah sesuai dengan kriteria yang terlah 
ditetapkan.

n Review – jasa atestasi dari KAP yang memberikan keyakinan 
negatif (negative assurance), yang menyatakan apakah informasi 
yang diperoleh telah menunjukkan bahwa asersi tersebut tidak 
disajikan, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kriteria 
yang telah ditetapkan atau yang telah dinyatakan.

n Agreed-upon procedures (prosedur yang disepakati) – jasa atestasi 
terhadap asersi manajemen atas prosedur-prosedur yang akan 
dilaksanakan
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C. Examination (Pemeriksaan)

Contoh Examination (pemeriksaan):

- Audit atas Laporan Keuangan Historis

- Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Prospektif

- Pemeriksaan atas Efektivitas Pengendalian Intern
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C. Examination (Pemeriksaan) - Laporan

Contoh laporan pemeriksaan (examination) yang berisi pernyataan pendapat 
wajar tanpa pengecualian atas suatu penyajian asersi:

Kami telah memeriksa ……. [sebutkan penyajian asersi-seperti, Laporan 
Statistik Hasil lnvestasi Dana perusahaan XYZ untuk tahun yang berakhir 
tanggal 31 Desember 20X1]. Pemeriksaan kami laksanakan sesuai dengan 
standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, oleh karena itu, meliputi 
prosedur yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan.

[Tambahan paragraf dapat dicantumkan untuk menekankan masalah tertentu 
yang bersangkutan dengan perikatan atestasi atau penyajian asersi]

Menurut pendapat kami….. [sebutkan penyajian-seperti Laporan Statistik Hasil 
lnvestasi] seperti yang telah kami sebutkan dalam paragraf di atas, menyajikan 
[sebutkan asersi- seperti, hasil investasi dana perusahaan XYZ untuk tahun 
yang berakhir tanggal 31 Desember 20X1] sesuai dengan [sebutkan kriteria 
yang telah ditetapkan atau telah dinyatakan-misalnya kriteria pengukuran dan 
pengungkapan sebagaimana yang dicantumkan dalam Catatan 11]
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D. Review - Laporan

Contoh laporan review yang menyatakan keyakinan negatif tanpa pengecualian:

Kami telah me-review …. [sebutkan penyajian asersi-sebagai contoh, Laporan 
Statistik Kinerja Investasi Dana KXT untuk tahun yang berakhir tanggal 31 
Desember 20X1 ]. Re-view kami laksanakan berdasarkan standar yang 
ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia .

Review memiliki lingkup yang sangat terbatas dibandingkan dengan
pemeriksaan, yang bertujuan untuk menyatakan suatu pendapat atas [sebutkan 
penyajian asersi sebagai contoh, Laporan Statistik Kinerja Investasi Dana KY]. 
Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu 

Berdasarkan review kami, tidak terdapat penyebab hal yang menjadikan 
kami yakin bahwa [sebutkan penyajian asersi-sebagai contoh, Laporan 
Statistik Kinerja Investasi] tidak disajikan sesuai dengan [sebutkan kriteria 
yang ditetapkan-sebagai contoh, kriteria pengukuran dan pengungkapan 
sebagaimana yang disebutkan dalam Catatan No.1]
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Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Komite Audit dan Manajemen PT KXT

Kami telah melaksanakan prosedur yang diuraikan berikut ini, yang telah disepakati 
oleh komite audit dan manajemen PT KXT, semata-mata untuk membantu Saudara 
berkaitan dengan [mengacu ke unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan 
entitas yang bersangkutan dan sifat perikatan]. Perikatan untuk menerapkan prosedur 
yang disepakati ini dilaksanakan berdasarkan standar atestasi yang ditetapkan Ikatan 
Akuntan Indonesia. Kecukupan prosedur semata-mata merupakan tanggung jawab 
pemakai tertentu laporan ini.

Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan 
prosedur yang dijelaskan berikut ini, baik untuk tujuan laporan yang diminta atau 
untuk tujuan lain.

[Cantumkan paragraf yang menguraikan prosedur dan tumuannya.]

Kami tidak membuat perikatan, dan kami tidak melaksanakan pemeriksaan yang 
tujuannya untuk menyatakan pendapat atas unsur, akun, atau pos. Oleh karena itu, 
kami tidak menyatakan pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal 
lain mungkin dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada Saudara.

Laporan ini dimaksudkan semata-mata untuk digunakan oleh pemakai tertentu yang 
disebutkan di atas dan harus tidak digunakan oleh mereka yang tidak menyepakati 
prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan 
mereka

E. Prosedur yang Disepakati (Agreed-upon Procedures)
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F. Jasa Non-Atestasi
Jasa non-atestasi adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang 

didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, tingkat keyakinan, 
ringkasan temuan, atau bentuk keyakinan (assurance) yang lain

Contoh:

- Jasa kompilasi (pencatatan & pelaporan akuntansi)

- Jasa perpajakan (pengisian SPT, keberatan/banding pajak)

- Jasa konsultan manajemen (keuangan, SDM, dsb)

- Jasa perancangan system

- Jasa risk assessment
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G. Summary Points
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