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KUALIFIKASI
INTERNASIONAL

I

katan Akuntan Indonesia (IAI) meluncurkan Chartered Accountant
(CA) indonesia sebagai identitas profesionalisme akuntan Indonesia. Dengan CA, penataan profesi ini diarahkan untuk menjadi yang
terbaik di kawasan ASEAN, seiring dengan posisi Indonesia sebagai
natural leader dalam perekonomian Asia Tenggara. CA Indonesia
kini semakin diakui keberadaannya seiring dengan diakuinya IAI
sebagai anggota Chartered Accountants Worldwide (CAW), organisasi profesi akuntan global dengan designasi Chartered Accountant di seluruh dunia.
Kualifikasi ini juga ditetapkan untuk menjaga dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa akuntan, serta mempersiapkan
akuntan Indonesia menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global.
Sebagai anggota International Federation of Accountants
(IFAC), IAI telah meluncurkan CA untuk menaati Statement Membership Obligations (SMOs) & Guidelines IFAC. IFAC telah menetapkan
International Education Standards (IES) yang memuat kerangka
dasar dan persyaratan minimal untuk memperoleh kualifikasi sebagai seorang akuntan profesional. IAI berkewajiban untuk mematuhi
IES tersebut sebagai panduan utama pengembangan akuntan
profesional di Indonesia.
Adanya kualifikasi akuntan profesional dengan sebutan CA,
diharapkan dapat menjamin dan meningkatkan mutu pekerjaan
akuntan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat global
sehingga siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.
Untuk melengkapi sertifikasi professional level, IAI juga meluncurkan Certificate in Accounting, Finance, and Business sebagai
foundation level bagi sertifikasi professional level, CA Indonesia.
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TENTUKAN
KESUKSESANMU!

C

A dibangun dengan meng
utamakan integritas dan
profesionalisme yang akan
menjadi bekal berharga bagi
akuntan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. CA
dengan segenap kompetensi yang
melekat di dalamnya, merupakan
bentuk pengakuan khusus bagi
pemegangnya dalam melaksanakan tanggung jawab untuk
mengambil keputusan signifikan
di bidang-bidang yang terkait de
ngan pelaporan keuangan.
Lebih jauh, CA kini menjadi
identitas personal yang bisa diinisiasikan sebagai sebuah pencapai
an penting Akuntan Profesional.
CA menjadi milestone yang akan
membuka peluang tak terbatas
seorang Akuntan Profesional
untuk berkarya lebih lanjut.
Eksistensi CA Indonesia sangat

penting dan strategis untuk membangun culture bisnis yang kuat,
visioner, memegang teguh nilainilai etika dan fokus terhadap nilai
tambah positif bagi institusinya.
Sebagai wadah berhimpunnya akuntan seluruh Indonesia, IAI
berkiprah secara optimal untuk
mewujudkan akuntan profesional
terpercaya, berkualitas tinggi, serta
bisa diandalkan di dunia kerja dan
semakin kompetitif dalam dunia
nya. Untuk itulah IAI memiliki tekad
dan komitmen untuk membantu
setiap individu yang ingin menciptakan kisah suksesnya sebagai
akuntan profesional.
IAI akan mewujudkan kisah
sukses setiap individu yang siap
berinteraksi dengan IAI untuk
memenangkan persaingan di era
globalisasi yang disruptif dan penuh peluang baru.
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KEISTIMEWAAN
CHARTERED ACCOUNTANT*

CHARACTER
Intelligent and ambitious,
committed to the highest
standards of performance
and integrity

CHARTERED
ACCOUNTANTS
KNOWLEDGE
Constantly advancing
technical knowledge
and business
understanding

High performance
Commitment
Impact

SKILLS
Highly developed
management,
advisory and
leadership skills

LEADERS IN
ACCOUNTANCY,
FINANCE, & BUSINESS

* (SUMBER: CAW BUSINESS PLAN 2017)
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TUJUAN

I

AI menyelenggarakan ujian CA berdasarkan
ketentuan IFAC, peraturan perundang-undang
an, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga serta ketentuan lain yang berlaku. IAI
menyelenggarakan ujian CA dengan tujuan untuk
mendapatkan Akuntan sebagai Anggota Utama
IAI yang memiliki:

1

Kualifikasi untuk menjalankan peran sebagai
Akuntan Profesional sesuai kompetensi
utama dan kompetensi khusus CA.

2

Komitmen tinggi terhadap etika, nilai-nilai
dan perilaku profesional yang tinggi; dan

3

Keahlian profesional untuk menjalankan
peran tersebut.

Ujian CA diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip dasar, yaitu: kompetensi, objektivitas,
independen, integritas, transparan, fairness, adil,
dan bertanggung jawab. Setiap peserta dan
pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ujian
CA harus melaksanakan ujian dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, etika profesi,
dan ketentuan peraturan yang berlaku yang
ditetapkan IAI.

HANYA YANG TERBAIK YANG AKAN MENDAPAT
PELUANG MENEMPATI POSISI STRATEGIS
DALAM MENJALANKAN PERANNYA.

SEBUTAN PROFESI
PROFESSIONAL LEVEL
Sertifikat CA diberikan kepada seseorang yang
dinilai telah memenuhi kualifikasi untuk menjalankan peran sebagai Akuntan Profesional sesuai
kompetensi utama dan kompetensi khusus CA.
Untuk memperoleh sebutan CA, sesorang harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1

Lulus ujian sertifikasi CA Indonesia yang
dilaksanakan oleh IAI; dan

2

Memiliki pengalaman dan/atau menjalankan
praktik keprofesian di bidang akuntansi,
baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor
publik, maupun praktisi akuntan publik yang
dapat diverifikasi paling sedikit 3 (tiga) tahun
di bidang akuntansi yang diperoleh dalam 7
(tujuh) tahun terakhir; dan

3

Sebagai Anggota IAI.

PEMEGANG
SERTIFIKAT CA
MENDAPATKAN
SEBUTAN
(DESIGNATION)
PROFESI SEBAGAI

CHARTERED
ACCOUNTANT
INDONESIA
DISINGKAT ”CA”.
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CAFB - FOUNDATION LEVEL

Ujian Sertifikasi CAFB Certificate in Accounting,
Finance, and Business (CAFB) dikembangkan IAI
sebagai foundation level bagi sertifikasi Akuntan
Profesional CA Indonesia. Sertifikasi ini diadopsi
dari sertifikasi foundation level Certificate in
Finance, Accounting, and Business yang telah
dikembangkan The Institute of Chartered Accountant in England and Wales (ICAEW) sesuai
standar dan best practice global. Melalui CAFB,
IAI kini memiliki ujian foundation level yang
melengkapi ujian professional level yang telah
diselenggarakan lebih dahulu, yaitu CA Indonesia.

Sertifikasi ini dapat diikuti Mahasiswa Aktif DIII/
DIV/S1 jurusan Akuntansi dan menjadi syarat bagi
Rekan-rekan dengan latar belakang DIII/DIV/S1
Non Akuntansi yang ingin mendapatkan designasi CA. Pemegang CA Indonesia selanjutnya
dapat memiliki Register Negara Akuntan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dan
mendaftar untuk memperoleh ASEAN Chartered
Professional Accountant.

SEBUTAN PROFESI
FOUNDATION LEVEL
Peserta yang dinyatakan lulus ujian Sertifikat
CAFB berhak mendapatkan sebutan Business &
Finance Associate (BFA) dari IAI atau pengakuan
global sekaligus dual certification Business &
Finance Professional (BFP) dari ICAEW setelah
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1

Mengikuti dan lulus ujian CAFB IAI atau
ujian CFAB ICAEW;

2

Memiliki pengalaman kerja 1 (satu) tahun bagi
peserta dengan latar Pendidikan akuntansi
dan minimal 3 (tiga) tahun bagi peserta dengan latar pendidikan akuntansi dan minimal
3 (satu) tahun bagi peserta dengan latar
pendidikan non akuntansi.

3

Mengikuti ethics learning IAI/ICAEW atau
setara

PEMEGANG
SERTIFIKAT CAFB
MENDAPATKAN
SEBUTAN

BUSINESS &
FINANCE
ASSOCIATE

DISINGKAT ”BFA”.
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FUNGSI & POSISI
CHARTERED ACCOUNTANT
CA dapat menduduki fungsi dan posisi puncak dalam lingkup:

AKADEMIK

Seorang CA memiliki kemampuan untuk
menduduki posisi sebagai dosen, pimpinan
fakultas/ universitas.

M
RFOR ANCE
E
P
F
O

E
LU
VA

CA AS EN
AB
LE

R

F
O
E
LU
VA

RE

CA AS C
O

VE
R

F

CA AS PRE
SE
R

CFO/FD,
Controller,
Management
Accountant,
Business Analyst,
Public Sector,
Academician,
Auditor.

LUE
VA

Seorang CA memiliki kemampuan untuk
menduduki posisi sebagai pejabat yang
bertanggung jawab terhadap laporan
keuangan entitas sektor publik.

AT
OR

SEKTOR PUBLIK

E

Controller, Head of Reporting, Investor Relation
Manager, Finance & Accounting Manager.

CA dapat mendirikan dan/atau menjadi
partner Kantor Jasa Akuntansi (KJA) yang
bisa memberikan jasa akuntansi seperti jasa
pembukuan, jasa kompilasi laporan keuang
an, jasa manajemen, akuntansi manajemen,
konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa
prosedur yang disepakati atas informasi ke
uangan, dan jasa sistem teknologi informasi.

F O RMA N C

ACCOUNTING & STAKEHOLDER
COMMUNICATIONS, sebagai Group

MENDIRIKAN KJA

N
CO

dengan posisi sebagai Business Assurance Manager, Risk Manager, Compliance
Manager, Internal Auditor.

Dengan fungsi di posisi puncak itulah
seorang CA dapat dikatakan berperan sebagai creators, enablers, preservers dan
reporters untuk menciptakan sustainable
value dalam bisnis.

ER

MANAGEMENT CONTROL,

*Mengikuti ketentuan perundang-undangan
yang berlaku

RT

sebagai Business Unit Controller, Financial
and Performance Analyst, Cost Accounting
Manager, HR Manager, Business Support
Manager.

Seorang CA memiliki kemampuan untuk
menduduki posisi sebagai auditor dalam
suatu entitas atau institusi.

CA A S R E
PO

OPERASIONAL, dengan posisi

AUDITOR*

LUE
VA

Chief Excecutive Officer (CEO), Chief Financial
Officer (CFO), Chief Operating Officer (COO),
Direktur BUMN, Direktur Operasional dan
Treasury sebagai penanda tangan laporan
keuangan perusahaan.

F
O

MANAJERIAL, dengan posisi sebagai
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PATHWAY CHARTERED ACCOUNTANT
INDONESIA

PATHWAY CA INDONESIA

PROFESSIONAL LEVEL

UJIAN SERTIFIKASI CHARTERED ACCOUNTANT 3)

FOUNDATION LEVEL

CERTIFICATE IN ACCOUNTING, FINANCE, & BUSINESS 4)

1)
2)
3)
4)

Sesuai regulasi Pemerintah RI.
2 tahun untuk lulusan PPAk
Ujian CA dapat diikuti oleh lulusan DIV/S1 Akuntansi, S2/S3 Akuntansi Terapan,
Teknisi Akuntansi level 6, peserta PPAk, dan pemegang sertifikat CAFB
Ujian CAFB dapat diikuti oleh Mahasiswa S1/DIV Akuntansi atau Lulusan
DIII/DIV/S1 Non Akuntansi dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi
minimal 3 tahun.
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FOUNDATION LEVEL

KOMPETENSI CERTIFICATE IN
ACCOUNTING, FINANCE, & BUSINESS

KOMPETENSI
1

Memiliki kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pada
transaksi atau peristiwa yang dicatat
dalam siklus akuntansi, serta memiliki
kemampuan dalam menyiapkan, me
nyusun, dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan yang berlaku.

2

Memiliki kemampuan dalam menyi
apkan informasi keuangan yang di
perlukan dalam mengelola bisnis.

3

Memahami hukum bisnis korporasi
serta memiliki kemampuan untuk
menganalisis transaksi terkait dengan
pajak dan laporan keuangan.

4

Memahami operasi suatu bisnis dan
pengaruh lingkungan ekonomi terhadap bisnis.

5

Memahami proses asurans dan etika profesi, memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap
pengendalian internal, dan memiliki
kemampuan dalam mengumpulkan
bukti yang diperlukan dalam perikatan asurans.

6

Memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi tujuan informasi
keuangan yang dihasilkan oleh bisnis, menentukan fungsi akuntansi
dan keuangan dalam mendukung
operasi bisnis, mengidentifikasi
sumber dan metode keuangan bagi
bisnis dan personel, meningkatkan
keterampilan analisis teknis dan
keuangan yang harus dimiliki oleh
personel, serta menjelaskan manajemen risiko.
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PROFESSIONAL LEVEL

KOMPETENSI
CHARTERED ACCOUNTANT

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 danandal;
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 menye
lesaikan 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.

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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PROFESSIONAL LEVEL

MATA UJIAN CA
1

PELAPORAN KORPORAT

2 AUDIT & ASURANS
3 MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN
4 MANAJEMEN STRATEJIK & KEPEMIMPINAN
5 SISTEM INFORMASI & PENGENDALIAN INTERNAL
6 MANAJEMEN PERPAJAKAN
7 AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN

FOUNDATION LEVEL

MATA UJIAN CAFB
1

AKUNTANSI KEUANGAN

2 ASURANS DAN SISTEM INFORMASI
3 AKUNTANSI BIAYA DAN MANAJEMEN
4 MANAJEMEN KEUANGAN
5 HUKUM BISNIS DAN PERPAJAKAN
6 BISNIS DAN EKONOMI

MODUL BELAJAR MANDIRI CA & CAFB
Dapat diakses melalui link berikut:
iaiglobal.or.id/v03/CA/modul_ca/home
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HANYA YANG BERANI MENENTUKAN
MASA DEPANNYA YANG AKAN
SIAP DIUJI KOMPETENSINYA.

HANYA YANG MEMILIKI KUALIFIKASI PROFESI
YANG AKAN TERPILIH UNTUK MERAIH
PELUANG TAK TERBATAS.

SYARAT PESERTA UJIAN CA
Untuk dapat mengikuti ujian CA IAI, seseorang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1

Peserta harus menjadi anggota IAI.

2

Memenuhi salah satu persyaratan sebagai
berikut:
a. memiliki pendidikan paling rendah dip
loma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) di
bidang akuntansi yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi Indonesia atau
luar negeri yang telah disetarakan oleh
instansi yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undang
an di bidang pendidikan;
b. memiliki pendidikan magister (S-2) atau
doktor (S-3) yang menekankan penerapan
praktik-praktik akuntansi dari perguruan

tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar
negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pendidikan;
c. mengikuti pendidikan Program Profesi
Akuntan (PPAk), dengan ketentuan telah
menyelesaikan kegiatan pembelajaran
pada mata ujian yang akan diikuti;
d. memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6
(enam) berdasarkan kerangka kualifikasi
nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
e. memiliki sertifikat CAFB IAI.

SYARAT PESERTA UJIAN CAFB
Untuk dapat mengikuti ujian CAFB IAI, seseorang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1

Peserta harus menjadi anggota IAI.

2

Mahasiswa atau lulusan DIII/DIV/S1 Akuntansi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Indonesia atau luar negeri yang
telah disetarakan, atau

3

Lulusan DIII/DIV/S1 Non Akuntansi dengan
pengalaman praktik di bidang akuntansi
minimal 3 tahun, atau

4

Memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6
berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasiona
Indonesia (KKNI), atau

5

Memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi
keahlian khusus yang dilaksanakan
atau diakui IAI; atau

6

Merupakan anggota asosiasi profesi
akuntansi lain yang diakui IAI.
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WAIVER UJIAN CAFB
Peserta ujian CAFB dapat memperoleh waiver
maksimum 5 subjek ujian (Akuntansi Biaya
dan Manajemen; Asurans dan Sistem Informasi;
Manajemen Keuangan; Bisnis dan Ekonomi; dan
Hukum Bisnis dan Perpajakan) sesuai ketentuan
DSAP IAI. Subjek Ujian yang wajib diikuti adalah
Akuntansi Keuangan.

2

Merupakan mahasiswa DIII/DIV/S1 di bidang
akuntansi dari perguruan tinggi yang memiliki
kerjasama dan terdaftar sebagai Afiliasi
Kampus dan Computer Based Exam (CBE)
Center IAI

2

Merupakan lulusan DIII/DIV/S1 dibidang Akuntansi dan Non Akuntansi dengan pengalaman
praktik di bid. Akuntansi min. 3 tahun dari
entitas yang diakui IAI/memiliki kerjasama/
terdaftar sebagai Corporate Partner/CBE
Center IAI.

Untuk mendapatkan waiver, peserta harus
mendapat penilaian pemenuhan/kesesuaian
kompetensi CAFB yang memenuhi salah satu
ketentuan sebagai berikut:
1

Penilaian pemenuhan/kesesuaian kompetensi CAFB dilakukan dengan mereviu silabus
dan kurikulum pendidikan, serta penjabaran
pengalaman praktik peserta

Merupakan peserta ujian CA Indonesia yang
telah terdaftar dan mengambil minimal satu
subjek ujian CA.

TATA CARA PENDAFTARAN
UJIAN CA & CAFB
Mulai tahun 2020 seluruh Ujian Sertifikasi IAI
diselenggarakan dengan metode Ujian Tulis
Berbasis Komputer (UTBK) dengan pelaksanaan
ujian terpusat di Grha Akuntan/Test Center IAI.
Berikut adalah tahapan pendaftaran UTBK yang
harus diikuti hingga selesai oleh calon peserta
ujian:
Tahap Pertama:

1

Mendaftar IAI Lounge
Bagi calon peserta UTBK yang bukan anggota IAI tahap pertama adalah melakukan
pendaftaran Keanggotaan dengan registrasi
IAI Lounge di link: http://bit.ly/ANGGOTAIAI.
Registrasi awal ini untuk memperoleh username domain Akuntan Indonesia berupa
email IAI (contoh: dosen@akuntanindonesia.
or.id) dan password yang dikirim notifikasinya ke email pribadi yang telah terdaftar di
IAI Lounge tersebut.
Peserta diwajibkan terlebih dahulu mendaftar/mengaktifkan keanggotaan Madya IAI
sampai dengan 31 Desember pada tahun
ujian berlangsung.
Bagi calon peserta UTBK yang sudah menjadi anggota aktif IAI dapat login di http://
iailounge.iaiglobal.or.id menggunakan akun
email @akuntanindonesia.

2

Registrasi Anggota Madya IAI
Setelah memperoleh username email
IAI dan password tersebut, silakan login
menggunakan email IAI dan password atau
klik link notifikasi pada email Pribadi yang
terdaftar. Dari tiga jenis Keanggotaan IAI
(Anggota Utama, Anggota Madya dan
Anggota Muda), Peserta UTBK memilih jenis
Anggota Madya IAI (sesuai persyaratan
Keanggotaan IAI).
Setelah menentukan jenis keanggotaan
tersebut silakan klik menu “Registrasi”.
Registrasi Keanggotaan dilanjutkan dengan
mengisi data-data Pribadi, pendidikan
hingga data pekerjaan dengan melampirkan
foto serta Ijazah D4/S1/S2/S3 Jurusan/Program Studi Akuntansi.
Setelah pengisian data lengkap dilanjutkan
dengan tahap pembayaran dengan mengklik “Lakukan Pembayaran”. (Catatan: Bagi
pendaftaran secara kolektif dari instansi,
cukup meng-klik saja menu tersebut dan
tidak perlu memilih jenis/channel pembayaran karena pembayaran akan dilakukan
secara kolektif oleh instansi. )
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Tahap Kedua:
Registrasi UTBK IAI
Untuk registrasi UTBK, tahapannya adalah sebagai berikut:
Login ke iailounge.iaiglobal.or.id masukan username @akuntanindonesia.or.id dan password
Pilih IAI Sertifikasi di sebelah kanan bawah laman
Klik “Registrasi Ujian”, kemudian pilih jenis ujian sertifikasi yang akan diikuti, dan klik “Daftar ujian”
Upload berkas yang dibutuhkan (KTP/SIM/Passport, Ijazah pendidikan terakhir, Pas foto berwarna
terbaru berlatar belakang putih) (*Catatan: Ukuran file tidak lebih dari 500 KB)
Klik “Simpan”.

JADWAL UJIAN CA & CAFB 2021
Ujian Tulis Berbasis
Komputer (UTBK)

Ujian Tulis Berbasis
Komputer (UTBK)

1

19-22 Januari 2021

10

27-30 Juli 2021

2

2-5 Februari 2021

11

24-27 Agustus 2021

3

23-26 Februari 2021

12

7-10 September 2021

4

23-26 Maret 2021

13

21-24 September 2021

5

6-9 April 2021

14

5-8 Oktober 2021

6

20-23 April 2021

15

26-29 Oktober 2021

7

8-11 Juni 2021

16

9-12 November 2021

8

22-25 Juni 2021

17

23-26 November 2021

9

6-9 Juli 2021

18

14-17 Desember 2021

1

19-21 Januari 2021

7

27-29 Juli 2021

2

9-11 Februari 2021

8

3-5 Agustus 2021

3

23-25 Maret 2021

9

21-23 September 2021

4

27-29 April 2021

10

20-22 Oktober 2021

5

4-6 Mei 2021

11

23-25 November 2021

6

2-4 Juni 2021

12

21-23 Desember 2021
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TENTANG IAI

I

katan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, akuntan sektor publik, sektor privat, akuntan
pendidik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan
lainnya. IAI didirikan di Jakarta pada 23 Desember 1957 dengan tujuan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu
pendidikan akuntan, dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.
IAI merupakan anggota dan salah satu pendiri organisasi profesi
akuntan dunia, International F
 ederation of Accountants (IFAC), dan
pendiri organisasi profesi akuntan regional, ASEAN Federation of
Accountants (AFA). Saat ini IAI juga merupakan anggota Chartered
Accountant Worldwide (CAW), organisasi yang menaungi akuntan
dengan designasi Chartered Accountant (CA) di seluruh dunia.
Sebagai organisasi profesi, IAI bertanggungjawab menegakkan
kode etik profesi, menyusun standar akuntansi, melaksanakan ujian
sertifikasi, dan m
 enjalankan pendidikan profesional berkelanjutan
(PPL). Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawab itu, IAI
saat ini telah memiliki p
 erwakilan wilayah di 34 provinsi.
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MENJADI ANGGOTA IAI
ANGGOTA MADYA
ANGGOTA UTAMA

adalah individu yang memenuhi kriteria
sebagai berikut:

adalah Akuntan Profesional yang meme
nuhi seluruh kriteria berikut:

1

memiliki Register Negara Akuntan
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan memiliki
sertifikat Chartered Accountant;

2

memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang
akuntansi, baik di sektor pendidikan,
korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik;

3

menaati dan melaksanakan standar
profesi; dan

4

menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan.

1

Memiliki register akuntan namun belum
memiliki sertifikat CA;

2

Lulusan DIII/DIV/S1/S2/S3 program studi
akuntansi atau pendidikan akuntansi;

3

Memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi
akuntansi yang dilaksanakan atau diakui
IAI sesuai kriteria yang ditetapkan dalam
peraturan organisasi IAI;

4

Merupakan anggota asosiasi profesi
akuntansi lain yang diakui sesuai kriteria
yang ditetapkan dalam peraturan
organisasi IAI; atau

5

Terdaftar sebagai peserta ujian
sertifikasi akuntan profesional IAI.

ANGGOTA MUDA

adalah mahasiswa DIII/DIV/S1 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi.

SEMUA PENDAFTARAN KEANGGOTAAN DILAKUKAN
SECARA ON LINE MELALUI
iailounge.iaiglobal.or.id

Anggota berhak atas sejumlah benefit keanggotaan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas e-paper yang multiguna. Anggota dapat mengakses secara online PSAK,
majalah Akuntan Indonesia, maupun sumber-sumber referensi lainnya.
Setiap anggota akan mendapatkan email khusus
@akuntanindonesia.or.id secara eksklusif.
Informasi fasilitas keanggotaan lainnya dapat dilihat di www.iaiglobal.or.id.
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PROGRAM IAI
CORPORATE PARTNER

MANFAAT BAGI ENTITAS
PENINGKATAN REPUTASI ENTITAS
Bentuk kemitraan strategis yang mem

Mendapatkan kesempatan berpro

berikan keunggulan kompetitif bagi

mosi di majalah Akuntan Indonesia.*

entitas dalam peningkatan tata kelola

Mendapatkan prioritas untuk publikasi

dan kualitas pelaporan keuangan.

profil CEO/CFO di majalah Akuntan

Memperkuat relasi dan jaringan

Indonesia yang diterbitkan IAI.*

bisnis melalui program IAI Corporate

Meningkatkan reputasi entitas melalui

Partner Gathering yang akan mem-

program Akuntan Mengajar yang di-

pertemukan entitas dengan para

jalankan dalam program IAI Corporate

pemimpin industri dan regulator.

Partner.

PENINGKATAN KUALITAS SDM
Akses utama mendapatkan calon

Meningkatkan kompetensi dan

karyawan/magang terbaik melalui

produktivitas SDM melalui komitmen

Aspiring Professional Accountants

entitas untuk menyediakan kesem

Festival (APAFest).

patan bagi para SDM untuk mengikuti
pelatihan berkualitas di bidang
akuntansi, keuangan, dan bisnis.

EFISIENSI & PENINGKATAN KUALITAS
PELAPORAN KEUANGAN
Akses gratis ke Standar Akuntan-

Mendapatkan prioritas keterwakilan

si Keuangan (SAK) secara online

di forum diskusi seperti task force

melalui portal IAI Sharepoint bagi

dan working group yang membahas

SDM yang menjadi anggota IAI.

isu-isu praktikal penerapan SAK
pada laporan keuangan.

BENEFIT PROGRAM IAI
AFFILIATED CAMPUS
Membership

Share Point IAI

Capacity Building

CBE Center IAI

INFORMASI LEBIH LANJUT:

PR Services

Beasiswa Ujian Sertifikasi IAI
bagi Dosen dan Mahasiswa

http://iaiglobal.or.id/v03/affiliated-campus/
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Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta

Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777

