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Pendahuluan  
 
Ruang Lingkup  
 
1. Standar Audit (“SA”) ini mengatur komunikasi tambahan dalam laporan auditor ketika 

auditor menganggap perlu untuk: 
(a) Menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau 

beberapa hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang 
sedemikian penting bahwa hal atau hal-hal tersebut adalah fundamental bagi 
pemahaman pengguna laporan keuangan; atau 

(b) Menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau 
beberapa hal selain yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan 
keuangan yang relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas 
audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor. 

 
2. Lampiran 1 dan 2 mengidentifikasi SA-SA yang memuat ketentuan tertentu bagi 

auditor untuk mencantumkan Paragraf Penekanan Suatu Hal atau Paragraf Hal Lain 
dalam laporan auditor. Dalam kondisi tersebut, ketentuan dalam SA ini yang 
berkaitan dengan bentuk dan letak paragraf-paragraf tersebut berlaku. 

 
Tanggal Efektif 
 
3. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai 

pada atau setelah: (i) tanggal 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) tanggal 1 
Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten; penerapan dini dianjurkan). 

 
Tujuan 
 
4. Tujuan auditor, setelah merumuskan suatu opini atas laporan keuangan, adalah 

untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan, ketika menurut auditor hal 
tersebut perlu dilakukan, melalui komunikasi tambahan yang jelas dalam laporan 
auditor, atas: 
(a) Suatu hal, meskipun telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan 

keuangan dengan tepat, yang sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah 
fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan 
keuangan; atau 

(b) Jika relevan, hal-hal lain yang relevan bagi pemahaman pengguna laporan 
keuangan atas audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor.  

 
Definisi 
 
5. Untuk tujuan SA ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki makna sebagai berikut: 

(a) Paragraf Penekanan Suatu Hal: Suatu paragraf yang tercantum dalam 
laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau 
diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang, menurut 
pertimbangan auditor, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah 
fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan 
keuangan. 

(b) Paragraf Hal Lain: Suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor 
yang mengacu pada suatu hal selain yang telah disajikan atau diungkapkan 
dalam laporan keuangan yang, menurut pertimbangan auditor, relevan 
bagipemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab 
auditor, atau laporan auditor. 
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Ketentuan 
 
Paragraf Penekanan Suatu Hal dalam Laporan Auditor 
 
6. Jika menurut auditor perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan 

atas suatu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang, 
menurut pertimbangan auditor, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah 
fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan 
keuangan, maka auditor harus mencantumkan paragraf Penekanan Suatu Hal 
dalam laporan auditor selama auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan 
tepat bahwa  tidak terdapat kesalahan penyajian material atas hal tersebut dalam 
laporan keuangan. Paragraf tersebut harus mengacu hanya pada informasi yang 
disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan. (Ref: Para. A1-A2) 

 
7. Ketika auditor mencantumkan paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporannya, 

auditor harus: 
(a) Meletakkan paragraf tersebut segera setelah paragraf opini dalam laporan 

auditor; 
(b) Menggunakan judul “Penekanan Suatu Hal” atau judul lain yang tepat; 
(c) Mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas 

tentang hal yang ditekankan dan acuan pada catatan atas laporan 
keuangan yang relevan tempat hal tersebut diungkapkan dalam laporan 
keuangan; dan 

(d) Mengindikasikan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan 
hal yang ditekankan tersebut. (Ref: Para. A3-A4) 

 
Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor 
 
8. Jika menurut auditor perlu untuk mengomunikasikan suatu hal lain selain yang 

telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang, menurut 
pertimbangan auditor, relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas 
audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor, dan hal ini tidak dilarang oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka auditor harus mencantumkan 
suatu paragraf dalam laporan auditor dengan judul “Hal Lain” atau judul lain yang 
tepat. Auditor harus mencantumkan paragraf tersebut segera setelah paragraf 
Opini dan paragraf Penekanan Suatu Hal, atau di tempat lain dalam laporan auditor 
jika isi paragraf Hal Lain tersebut relevan dengan paragraf Tanggung Jawab 
Pelaporan Lain. (Ref: Para. A5-A11) 

 
Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola 
 
9. Jika auditor akan mencantumkan suatu paragraf Penekanan Suatu Hal atau suatu 

paragraf Hal Lain dalam laporannya, maka auditor harus mengomunikasikan 
ekspektasi tersebut beserta susunan kata-kata terkait dalam laporan auditor 
dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. (Ref: Para. A12) 

 
*** 
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Materi Penerapan dan Penjelasan Lain 
 
Paragraf Penekanan Suatu Hal dalam Laporan Auditor 
 
Kondisi yang Di Dalamnya Paragraf Penekanan Suatu Hal Mungkin Diperlukan (Ref: Para. 
6) 
 
A1. Contoh kondisi yang di dalamnya auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk 

mencantumkan suatu paragraf Penekanan Suatu Hal adalah: 

 Suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas 
perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh 
regulator. 

 Penerapan dini (jika diizinkan) atas suatu standar akuntansi baru (sebagai 
contoh, suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan baru) yang 
berdampak pervasif terhadap laporan keuangan sebelum tanggal efektif 
berlakunya. 

 Suatu bencana alam besar yang telah atau masih berlanjut yang mempunyai 
dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas. 

 
A2. Penggunaan paragraf Penekanan Suatu Hal yang terlalu luas mengurangi 

keefektivitasan komunikasi auditor atas hal tersebut. Selain itu, untuk mencantumkan 
lebih banyak informasi dalam suatu paragraf Penekanan Suatu Hal daripada yang 
telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat berimplikasi bahwa 
hal tersebut belum disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan 
keuangan; oleh karena itu, paragraf 6 membatasi penggunaan paragraf Penekanan 
Suatu Hal terhadap hal-hal yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan 
keuangan. 

 
Pencantuman Paragraf Penekanan Suatu Hal dalam Laporan Auditor (Ref: Para.7) 
 
A3. Pencantuman paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor tidak 

memengaruhi opini auditor. Paragraf Penekanan Suatu Hal bukan merupakan 
pengganti bagi hal-hal sebagai berikut: 
(a) Auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, 

atau opini tidak menyatakan pendapat, ketika diharuskan oleh kondisi suatu 
perikatan audit (lihat SA 7051); atau 

(b) Pengungkapan dalam laporan keuangan yang diharuskan untuk dibuat oleh 
manajemen menurut kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. 

 
A4. Ilustrasi laporan auditor dalam Lampiran 3 mencantumkan suatu paragraf 

Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor yang berisi opini wajar dengan 
pengecualian. 

  

                                                      
1
SA 705, “Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen.” 
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Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor (Ref: Para. 8) 
 
Kondisi yang Memerlukan Paragraf Hal Lain 
 
Relevan bagi Pemahaman Pengguna Laporan Keuangan atas Audit 
 
A5. Dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, ketika auditor tidak dapat menarik diri dari 

perikatan meskipun kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan sebagai 
akibat dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat 
yang disebabkan oleh pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen adalah 
pervasif,2 auditor dapat mempertimbangkan untuk mencatumkan Paragraf Hal Lain 
dalam laporan auditor untuk menjelaskan mengapa tidak mungkin bagi auditor untuk 
menarik diri dari perikatan. 

 
Relevan bagi Pemahaman Pengguna Laporan Keuangan atas Tanggung Jawab Auditor 
atau Laporan Auditor 
 
A6. Peraturan perundang-undangan atau praktik yang dapat diterima secara umum 

dalam suatu yurisdiksi mungkin mengharuskan atau mengizinkan auditor untuk 
menguraikan hal-hal yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tanggung 
jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan atau tentang laporan auditor 
terkait. Jika relevan, satu atau lebih subjudul dapat digunakan untuk menjelaskan isi 
Paragraf Hal Lain. 

 
A7. Paragraf Hal Lain tidak mengatur kondisi ketika auditor memiliki tanggung jawab 

pelaporan lain yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor 
berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan (lihat seksi “Tanggung Jawab 
Pelaporan Lain” dalam SA 7003), atau ketika auditor diminta untuk melakukan dan 
melaporkan prosedur tambahan tertentu, atau untuk menyatakan opini atas hal-hal 
tertentu. 

 
Pelaporan atas Lebih dari Satu Set Laporan Keuangan 
 
A8. Suatu entitas dapat menyusun satu set laporan keuangan berdasarkan suatu 

kerangka bertujuan umum (sebagai contoh: Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia) dan satu set lain laporan keuangan berdasarkan kerangka bertujuan 
umum lainnya (sebagai contoh: International Financial Reporting Standards 
(“IFRS”)), dan menugaskan auditor untuk melaporkan kedua set laporan keuangan 
tersebut. Jika auditor telah menentukan bahwa kedua kerangka tersebut dapat 
diterima sesuai dengan kondisi masing-masing kerangka, maka auditor dapat 
mencantumkan Paragraf Hal Lain dalam laporannya, yang mengacu pada fakta 
bahwa satu set lain laporan keuangan telah disusun oleh entitas yang sama 
berdasarkan suatu kerangka bertujuan umum lain dan bahwa auditor telah 
menerbitkan laporan atas laporan keuangan tersebut. 

  

                                                      
2
 Lihat paragraf 13 (b)(ii) SA 705 untuk diskusi kondisi ini. 

3
 SA 700, “Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan,” paragraf 38-39. 
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Pembatasan atas Distribusi atau Penggunaan Laporan Auditor 
 
A9. Laporan keuangan yang disusun untuk suatu tujuan khusus dapat disiapkan 

berdasarkan suatu kerangka bertujuan umum karena pengguna laporan keuangan 
yang dituju telah menentukan bahwa laporan keuangan bertujuan umum tersebut 
memenuhi kebutuhan informasi keuangannya. Oleh karena laporan auditor hanya 
dimaksudkan untuk pengguna tertentu, auditor dapat mempertimbangkan menurut 
kondisinya  untuk mencantumkan Paragraf Hal Lain, yang menyatakan bahwa 
laporan auditor hanya ditujukan bagi pengguna yang dituju, dan laporan tersebut 
tidak diperkenankan untuk didistribusikan kepada atau digunakan oleh pihak-pihak 
lain. 

 
Pencantuman Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor 
 
A10. Isi suatu Paragraf Hal Lain mencerminkan dengan jelas bahwa hal lain tersebut tidak 

diharuskan untuk disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu 
Paragraf Hal Lain tidak mencakup informasi yang dilarang oleh peraturan 
perundang-undangan atau standar profesi lainnya untuk dicantumkan oleh auditor, 
sebagai contoh: standar etika yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi. Suatu 
paragraf Hal Lain juga tidak mencakup informasi yang diharuskan untuk disediakan 
oleh manajemen. 

 
A11. Peletakan paragraf Hal Lain bergantung pada sifat informasi yang dikomunikasikan. 

Ketika paragraf Hal Lain dicantumkan untuk menarik perhatian pengguna laporan 
keuangan atas suatu hal yang relevan dengan pemahaman pengguna laporan 
keuangan atas audit, paragraf tersebut diletakkan segera setelah paragraf Opini dan 
paragraf Penekanan Suatu Hal. Ketika paragraf Hal Lain dicantumkan untuk menarik 
perhatian pengguna laporan keuangan atas suatu hal yang berkaitan dengan 
Tanggung Jawab Pelaporan Lain yang dicantumkan dalam laporan auditor, paragraf 
tersebut dapat diletakkan dalam suatu bagian yang bersubjudul “Laporan atas 
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.” Sebagai alternatif, jika relevan bagi 
tanggung jawab auditor atau pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan 
auditor, paragraf Hal Lain dapat dicantumkan sebagai suatu seksi terpisah setelah 
Laporan atas Laporan Keuangan dan Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan. 

 
Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola (Ref. Para. 9) 
 
A12. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memungkinkan 

pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola menyadari sifat hal-hal tertentu yang 
ingin diangkat dalam laporan auditor, dan memberikan kesempatan kepada pihak 
yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut 
dari auditor jika diperlukan. Ketika pencantuman Paragraf Hal Lain atas suatu hal 
tertentu dalam laporan auditor berulang pada setiap perikatan, auditor dapat 
menentukan bahwa pengulangan komunikasi tersebut tidak perlu dilakukan dalam 
setiap perikatan. 
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Lampiran 1 

(Ref: Para. 2) 
 
Daftar Standar Audit yang Memuat Ketentuan untuk Paragraf Penekanan Suatu Hal 
 
Lampiran ini mengidentifikasi paragraf-paragraf yang terdapat dalam SA-SA lain yang 
berdampak terhadap audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau 
setelah: (i) tanggal 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) tanggal 1 Januari 2014 (untuk 
entitas selain Emiten; penerapan dini dianjurkan) yang mengharuskan auditor untuk 
mencantumkan paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor dalam kondisi 
tertentu. Daftar tersebut bukan merupakan pengganti bagi auditor untuk mempertimbangkan 
ketentuan serta materi penerapan dan penjelasan lain yang terkait dalam SA. 
 

 SA 210, “Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit” - paragraf 19(b). 

 SA 560, “Peristiwa Kemudian” - paragraf 12(b) dan 16. 

 SA 570, “Kelangsungan Usaha” - paragraf 19. 

 SA 800, “Pertimbangan Khusus” - Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun sesuai 
dengan Kerangka Bertujuan Khusus” - Paragraf 14. 
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Lampiran 2 

(Ref: Para. 2) 
 
Daftar Standar Audit yang Memuat Ketentuan untuk Paragraf Hal Lain 
 
Lampiran ini mengidentifikasi paragraf-paragraf dalam SA-SA lain yang berdampak terhadap 
audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah: (i) tanggal 1 
Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) tanggal 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten; 
penerapan dini dianjurkan) yang mengharuskan auditor untuk mencantumkan paragraf Hal 
Lain dalam laporan auditor dalam kondisi tertentu. Daftar tersebut bukan merupakan 
pengganti bagi auditor untuk mempertimbangkan ketentuan serta materi penerapan dan 
penjelasan lainnya yang terkait dalam SA. 

 SA 560, “Peristiwa Kemudian” - paragraf 12(b) dan 16. 

 SA 710, “Informasi Komparatif - Angka Koresponding dan Laporan Keuangan 
Komparatif”- paragraf 13-14, 16-17, dan 19. 

 SA 720, ”Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi 
Laporan Keuangan Auditan”- paragraf 10(a). 
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Lampiran 3 

(Ref: Para. A4) 
 
Ilustrasi suatu Laporan Auditor yang Mencantumkan Paragraf Penekanan Suatu Hal 
 

Asumsi yang digunakan: 

 Audit atas satu set lengkap laporan keuangan. 

 Laporan keuangan tersebut disusun untuk suatu tujuan umum oleh manajemen 
entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 

 Ketentuan perikatan audit mencerminkan tanggung jawab manajemen atas laporan 
keuangan dalam SA 210. 

 Terdapat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu litigasi yang luar biasa yang 
belum terselesaikan. 

 Terdapat suatu penyimpangan dari Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang 
menyebabkan suatu opini wajar dengan pengecualian. 

 Sebagai tambahan terhadap audit atas laporan keuangan tersebut, auditor memiliki 
tanggung jawab lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku. 

 Laporan auditor independen menggunakan pendekatan koresponding; laporan 
keuangan periode lalu diaudit oleh KAP yang sama. 

 Ketentuan rotasi (jika relevan) diabaikan. 

 Ilustrasi 1a dan Ilustrasi 1b memuat laporan auditor tersebut di atas masing-masing 
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

 

 
Ilustrasi 1a 
 
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

 
[Pihak yang dituju] 
 
Laporan atas Laporan Keuangan4 

 
Kami telah mengaudit laporan keuangan PT ABC (“Perusahaan”) terlampir, yang terdiri dari 
laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba-rugi komprehensif, 
laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. 

 
Tanggung jawab manajemen5 atas laporan keuangan 
 
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan 
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian 
internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan 
keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh 
kecurangan maupun kesalahan. 
  

                                                      
4
 Subjudul “Laporan atas Laporan Keuangan” harus dicantumkan dalam kondisi ketika terdapat pelaporan atas ketentuan 
menurut peraturan perundangan-undangan sebagaimana tercantum dalam subjudul kedua, yaitu “Laporan atas Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan”.Jika laporan auditor tidak memuat subjudul kedua, maka subjudul pertama, yaitu “Laporan 
atas Laporan Keuangan”, tidak perlu dicantumkan. 

5
  Atau istilah lain yang tepat berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.  
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Tanggung jawab auditor 
 
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut 
berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang 
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami 
untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk 
memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari 
kesalahan penyajian material.  
 
Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-
angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada 
pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam 
laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam 
melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang 
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk 
merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan 
menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. 6  Suatu audit juga 
mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan 
kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas 
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 
 
Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk 
menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami. 

 
Basis untuk opini wajar dengan pengecualian 
 
Saldo surat berharga jangka pendek Perusahaan tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana 
tercatat pada laporan posisi keuangan terlampir adalah sebesar Rp[●]. Sebagaimana yang 
diungkapkan pada Catatan [●] atas laporan keuangan terlampir, Perusahaan tidak menyajikan 
surat berharga jangka pendek tersebut sebesar nilai pasarnya, tetapi menyajikannya sebesar 
biaya perolehan, yang merupakan penyimpangan dari Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia. Catatan akuntansi Perusahaan menunjukkan bahwa seandainya Perusahaan 
menyajikan surat berharga jangka pendek pada nilai pasarnya, Perusahaan akan mengakui 
suatu kerugian yang belum direalisasi sebesar Rp[●] dalam laporan laba rugi komprehensif 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Oleh karena itu: (i) nilai tercatat 
surat berharga jangka pendek dan total ekuitas dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 
Desember 2014 akan turun masing-masing sebesar Rp[●] dan Rp[●], dan (ii) beban pajak 
penghasilan dan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2014 akan turun masing-masing sebesar Rp[●] dan Rp[●]. 

 
Opini wajar dengan pengecualian 
 
Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk 
Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, 
dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ABC tanggal 31 Desember 2014, serta 
kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
  

                                                      
6
 Dalam kondisi ketika auditor juga bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas keefektivitasan pengendalian 
internal bersamaan dengan audit atas laporan keuangan, kalimat ini diubah menjadi sebagai berikut: “Dalam melakukan 
penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian 
wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya.” 
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Penekanan Suatu Hal 
 
Kami membawa perhatian ke Catatan [●] atas laporan keuangan terlampir yang 
menjelaskan tentang ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari tuntutan hukum terhadap 
Perusahaan yang dilakukan oleh PT XYZ. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan 
hal tersebut. 
 
Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
 
[Bentuk dan isi bagian ini dalam laporan auditor bervariasi tergantung dari sifat tanggung 
jawab pelaporan lain auditor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.] 
 
[Nama KAP] 
[Tanda tangan Akuntan Publik] 
[Nama Akuntan Publik] 
[Nomor registrasi Akuntan Publik] 
[Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] 
[Tanggal laporan] 
[Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] 
 
 
Ilustrasi 1b 
 
INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT 
 
[Pihak yang dituju] 
 
Report on the financial statements 

 
We have audited the accompanying financial statements of PT ABC (the “Company”), which 
comprise the statement of financial position as of December 31, 2014, and the statements of 
comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a 
summary of significant accounting policies and other explanatory information. 
 
Management’s responsibility for the financial statements 
 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial 
statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such 
internal control as management determines is necessary to enable the preparation of 
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
Auditors’ responsibility 
 
Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. 
We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the 
Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply 
with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance 
about whether such financial statements are free from material misstatement. 
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors’ 
judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors 
consider internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the 
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 
entity’s internal control7. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as 
well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide 
a basis for our qualified audit opinion. 
 
Basis for qualified opinion 
 
The balance of short-term marketable securities of the Company as of December 31, 2014 
as presented in the accompanying statement of financial position is Rp[●]. As disclosed in 
Note [●] to the accompanying financial statements, the Company has not marked such short-
term marketable securities to market, but has instead stated them at cost, which consitutes a 
departure from Indonesian Financial Accounting Standards. The accounting records of the 
Company indicate that had the Company marked the short-term marketable securitiesto 
market, the Compan would have recognized an unrealized loss of Rp[●] in the statement of 
comprehensive income for the yea ended December 3, 2014. Accordingly: (i) the carring 
amount of the short-term marketable securities and total equity in the statement of financial 
position as of December 31, 2014 would have been reduced by Rp[●] and Rp[●], respectively, 
and (ii) income tax expense and income-for-the-year for the year ended December 31, 2014 
would have been reduced by Rp[●] and Rp[●], respectively. 
 
Qualified opinion 
 
In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified 
Opinion paragraph, the accompanying financial statements present fairly, in all material 
respects, the financial position of PT ABC as of December 31, 2014, and its financial 
performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian 
Financial Accounting Standards. 
 
Emphasis of matter  
 
We draw attention to Note [●] to the accompanying financial statements which describes the 
uncertainty related to the outcome of the lawsuit filed against the Company by PT XYZ. Our 
opinion is not qualified in respect of this matter.  
 
Report on Other Legal and Regulatory Requirements 
 
[Bentuk dan isi bagian ini dalam laporan auditor bervariasi tergantung dari sifat tanggung 
jawab pelaporan lain auditor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.] 
  

                                                      
7
 Dalam kondisi ketika auditor juga bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas keefektivitasan pengendalian 
internal bersamaan dengan audit atas laporan keuangan, kalimat ini diubah menjadi sebagai berikut: “In making those risk 
assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial 
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.” 
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[Nama KAP] 
[Tanda tangan Akuntan Publik] 
[Nama Akuntan Publik] 
[Nomor registrasi Akuntan Publik] 
[Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] 
[Tanggal laporan] 
[Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)] 

 


