PEDOMAN CA SCHOLARSHIP SELECTION
1. Tentang IAI APAFest 2020
Sebagai asosiasi profesi yang menaungi akuntan di seluruh Indonesia, IAI terus berkomitmen untuk
mengembangkan kompetensi generasi muda akuntan Indonesia. Sejak diselenggarakan pertama kali pada
tahun 2017, IAI APAFest telah menjadi sebuah inisiatif penting dalam menyatukan dan menginisiasi komunitas
akuntan muda di Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi kompleksitas bisnis yang makin mendunia
di masa depan.
Sejak tahun 2017, IAI melaksanakan APAFest sebagai ajang festival tahunan berkumpulnya mahasiswa
akuntansi berprestasi dari seluruh Indonesia untuk menunjukkan prestasi, kreativitas, dan kemampuannya
untuk berkompetisi menjadi yang terbaik guna mempersiapkan masa depan gemilang. Hingga tahun 2019,
acara yang biasanya digelar di Bursa Efek Indonesia ini telah diikuti oleh setidaknya 3.500 peserta dari
berbagai provinsi di Indonesia.
APAFest adalah festival kreativitas akuntan muda IAI yang akan mempertemukan perusahaan terkemuka di
Indonesia dengan kandidat terbaik calon akuntan profesional. Melalui APAFest, akan terjalin koneksi yang
kuat dan simbiosis mutualisme antara profesi, industri, serta mahasiswa dan lulusan terbaik jurusan akuntansi
di Indonesia.
Pada penyelenggaraan tahun ini, akuntan muda Indonesia berkesempatan membangun koneksi secara global,
melalui kolaborasi IAI dengan One Young World (OYW) dan Chartered Accountants Worldwide (CAW).
Acara ini juga didukung oleh Asean Federation of Accountants (AFA). Mereka juga akan dipertemukan dengan
perusahaan terkemuka yang tergabung dalam IAI Corporate Partner dalam Virtual Career Fair. Selain itu,
seluruh peserta APAFest 2020 berkesempatan mengikuti CA Scholarship Selection, yang jika lulus berhak
mengikuti Ujian CA tanpa dipungut biaya.
Melalui APAFest 2020, para akuntan Indonesia siap menghadapi persaingan global dan menjadi bagian dari
komunitas Akuntan Profesional global. APAFest 2020, Proud to be Accountant!
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2. Chartered Accountant: Tentukan Kesuksesanmu!
Dalam rangka menjamin profesionalisme akuntan Indonesia, IAI melaksanakan ujian sertifikasi Chartered
Accountant (CA) sesuai dengan best practice internasional, untuk memastikan lulusannya memiliki kualitas
yang setara dengan lulusan sertifikasi akuntan global.
Akuntan Profesional pemegang sertifikasi CA akan kompeten dalam mengelola sistem pelaporan yang
menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang bernilai tinggi sesuai dengan tata kelola, etika
profesional dan integritas. CA juga memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan bisnis
mempertimbangkan dinamika lingkungan global.
Pemegang CA adalah para Akuntan dengan kualifikasi dan kompetensi tertinggi yang mampu mengemban
tanggungjawab mengambil keputusan signifikan di bidang terkait pelaporan keuangan, serta setara dengan
profesi Akuntan negara lain. CA sekaligus mencerminkan integritas, kapabilitas, dan profesionalisme yang
selalu dipegang teguh oleh setiap Akuntan Profesional. CA memastikan penataan profesi Akuntan Indonesia
berstandar global dan sesuai dengan best practice keprofesian di seluruh dunia.

CA: Berkualitas Sesuai Standar Internasional

CA merupakan kualifikasi Akuntan Profesional mengacu kepada international best practice untuk memastikan
akuntan Indonesia memenuhi kualifikasi Akuntan Profesional sesuai dengan panduan International Federation
of Accountants (IFAC), serta mensejajarkan Akuntan Profesional dengan gelar akuntan luar negeri. Sebagai
anggota IFAC, peluncuran CA juga dilakukan untuk menaati Statement of Membership Obligations (SMO)
IFAC, di antaranya yang terkait dengan practical experience dan continuing professional education yang
diatur dalam International Education Standards (IES) IFAC.
Dukungan Regulasi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister merupakan
bentuk pengakuan pemerintah atas kualifikasi CA sebagai syarat utama dalam memperoleh nomor Akuntan
Beregister dan izin Akuntan Berpraktik (AB). Izin AB ini selanjutnya dapat digunakan akuntan anggota IAI
untuk mendirikan Kantor Jasa Akuntan (KJA).
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Selain itu, Permendikbud Nomor 153 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi
Akuntan yang diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi, mengatur bahwa PPAk diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama
dengan IAI. Permendikbud ini juga mengatur jika uji kompetensi akuntan merupakan ujian sertifikasi Akuntan
Profesional yang diselenggarakan oleh IAI.
Pengakuan Global
IAI secara aktif telah bekerjasama dengan asosiasi profesi akuntan internasional dalam rangka Mutual
Recognition Arrangement (MRA) sertifikasi CA dengan sertifikasi asosiasi profesi akuntan internasional.
Melalui MRA tersebut, sertifikasi CA diakui secara internasional sehingga akuntan Indonesia pemegang
sertifikat CA siap bersaing dalam dinamika ekonomi global.
3. CA Scholarship Selection (CASS)
Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas akuntan profesional Indonesia, IAI memberikan
kesempatan kepada mahasiswa berprestasi se-Indonesia untuk mengikuti seleksi dan berpartisipasi dalam CA
Scholarship Selection (program seleksi beasiswa ujian CA) dan mendukung persiapan dirinya meraih karir
yang cemerlang sejak menempuh pendidikan tinggi.
Untuk memperoleh beasiswa ujian CA, peserta harus terdaftar sebagai peserta APAFest 2020 dan memenuhi
persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Peserta yang lulus seleksi beasiswa ujian CA berhak mengikuti ujian
CA tanpa dipungut biaya. Selain itu, peserta yang lulus seleksi akan mendapatkan prioritas kesempatan bekerja
di perusahaan IAI Corporate Partner.
A. Persyaratan Umum
Untuk dapat mengikuti CA Scholarship Selection, peserta harus:
1.

Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa program studi S1/ DIV akuntansi minimal semester V;

2.

Memiliki IPK minimal 3,00;

3.

Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik;

4.

Berusia maksimal 23 tahun pada saat 31 Desember 2020;

5.

Bersedia mengikuti seleksi beasiswa ujian CA secara online dengan perangkat komputer dan koneksi
internet yang memadai;

6.

Setiap peserta yang terdaftar pada IAI APAFest 2020 yang telah memenuhi kriteria tersebut akan
diikutsertakan pada seleksi ujian beasiswa CA; dan

7.

Keputusan IAI adalah final, tidak dapat diganggu gugat.
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B. Pendaftaran
1.
2.
3.

4.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online melalui website https://bit.ly/APAFEST2020.
Pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya.
Peserta mengunggah dokumen pendaftaran berikut ini:
1.
Pas foto (berpakaian resmi);
2.

CV; dan

3.

Transkrip nilai semester terakhir.

Informasi terkait pendaftaran dapat hubungi apafest@iaiglobal.or.id.

C. Tanggal Penting
1.

Batas akhir pendaftaran: 16 Oktober 2020

2.

Pelaksanaan seleksi beasiswa ujian CA: 26 – 30 Oktober 2020

3.

Pengumuman: 10 November 2020

D. Pelaksanaan CA Scholarship Selection (CASS)
1.

Pelaksanaan CASS dilaksanakan secara online menggunakan perangkat komputer masing-masing.

2.

Setelah melakukan pendaftaran, peserta yang memenuhi kriteria akan dikirimkan link untuk mengikuti
seleksi CASS pada jadwal yang telah ditentukan.

3.

Apabila peserta tidak mengikuti CASS pada tanggal yang telah ditentukan, maka peserta dianggap
gugur.

4.

Peserta harus menyelesaikan soal ujian CASS sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

5.

Mata ujian yang diujikan pada CASS adalah akuntansi keuangan.

6.

Keputusan IAI adalah final, tidak dapat diganggu gugat.

7.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian oleh IAI.
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