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Ketua DPN IAI/Wakil Menteri Keuangan RI

Prof. Mardiasmo,
MBA., Ph.D., CFr.A., QIA., Ak., CA., FCMA., CGMA.

Salah satu tujuan 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

didirikan adalah untuk 
mempertinggi mutu pendidikan 

dan pekerjaan akuntan. 
Program IAI Corporate Partner 
didesain untuk mengukuhkan 

peran IAI dan industri 
dalam membangun 

kualitas akuntan Indonesia 
agar bisa berkontribusi optimal 

mendukung pertumbuhan 
entitas dan masa depan 

ekonomi Indonesia.
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CORPORATE PARTNER

FAKTA PERKEMBANGAN BISNIS

LANGKAH STRATEGIS 
HADAPI RISIKO

Mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, beretika, 

tangguh dan profesional.

Meningkatkan produktivitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan 

kualitas SDM.

Memperkuat jaringan dan kemitraan strategis yang dapat menambah 

keunggulan kompetitif dalam mendukung kelangsungan usaha.

Meningkatkan kualitas proses manajemen risiko secara komprehensif 

dalam menghadapi risiko bisnis.

Memastikan tersedianya informasi yang tepat, akurat, dan tepat waktu 

yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Meningkatkan peran serta aktif dalam menciptakan nilai positif sebagai 

bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Meningkatnya Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (VUCA).

Perkembangan financial technology, social media, digital platform, big 

data, artificial intelligence hingga cyber security. 

Perubahan regulasi lokal dan internasional.

Meningkatnya tekanan terhadap dunia bisnis untuk menyajikan laporan 

keuangan terintegrasi yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan entitas.

Perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Perubahan standar akuntansi internasional yang berdampak pada 

perubahan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. 
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TENTANG IAI

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang menau

ngi seluruh akuntan di Indonesia, baik yang berpraktik sebagai akuntan 

sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan publik, 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, dan 

pekerjaan akuntan. 

IAI merupakan anggota organisasi profesi akuntan dunia, International 

Federation of Accountants (IFAC), dan pendiri organisasi profesi akuntan 

regional, ASEAN Federation of Accountants (AFA). Saat ini IAI juga 

merupakan anggota Chartered Accountants Worldwide (CAW), organisasi 

yang menaungi akuntan dengan kualifikasi Chartered Accountant (CA) di 

seluruh dunia.

Sebagai organisasi profesi, IAI bertanggung jawab menegakkan kode 

etik profesi, menyusun standar akuntansi, melaksanakan ujian sertifikasi, 

dan menjalankan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL). Dalam 

rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab itu, IAI saat ini telah 

memiliki perwakilan wilayah di 33 provinsi.
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CORPORATE PARTNER

FAKTA PERKEMBANGAN 
PROFESI

IAI menetapkan Chartered Accountant (CA) sebagai kualifikasi Akuntan 

Profesional Indonesia. Kualifikasi ini merupakan kualifikasi yang mengacu 

ke standar internasional dan setara dengan profesi akuntan di negara 

lain.  Para pemegang kualifikasi CA adalah akuntan dengan kualifikasi dan 

kompetensi tertinggi yang mampu mengemban tanggung jawab mengambil 

keputusan signifikan dan strategis dalam mendukung kelangsungan usaha.

IAI juga telah mengembangkan fondasi level dasar bagi SDM yang 

berpraktik di bidang akuntansi dan keuangan namun tidak memiliki latar 

belakang akuntansi. IAI secara intensif dan konsisten telah melaksanakan 

program pengembangan profesionalisme terhadap lebih dari 260.000 

talenta yang berpotensi menjadi Akuntan Profesional Indonesia. 

Sebagai organisasi yang berperan aktif dalam meningkatkan mutu 

pelaporan keuangan, IAI telah menyusun Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang berlaku di Indonesia. IAI merupakan pemangku kepentingan 

utama dalam program konvergensi SAK dengan International Financial 

Reporting Standards (IFRS). IAI secara konsisten telah menjaga gap 1 tahun 

perbedaan tahun efektif antara IFRS dan SAK.

Selain itu, IAI juga turut berkontribusi dalam perkembangan Entitas 

Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) melalui penyusunan SAK EMKM yang 

dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan EMKM di Indonesia yang 

diharapkan akan memperluas akses permodalan bagi EMKM. 

TINGKATKAN VALUE ENTITAS 
MELALUI PENINGKATAN 

KOMPETENSI SDM KEUANGAN
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Sebagai anggota CAW, IAI berkomitmen untuk memastikan pemegang 

CA memiliki standar kompetensi yang tinggi dan selalu relevan 

dengan perubahan proses bisnis dan perekonomian di era digital.

Pemegang kualifikasi CA Indonesia adalah para akuntan dengan 

kualifikasi tertinggi serta memegang teguh kode etik dan standar profesi. 

Pemegang kualifikasi CA Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjaga 

kompetensinya dengan mengikuti kegiatan PPL. 

Dengan kualitas tersebut, para pemegang kualifikasi CA Indonesia 

mampu mengemban tanggung jawab mengambil keputusan strategis dan 

signifikan dalam pelaporan keuangan.

PERAN PEMEGANG KUALIFIKASI 
CA INDONESIA

FACING THE WORLD WITH 
POTENTIAL TALENT

LEADERS IN ACCOUNTANCY, 
FINANCE, & BUSINESS
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CORPORATE PARTNER

Menggunakan silabus dan kurikulum internasional yang mengacu ke 

International Education Standards yang telah ditentukan organisasi 

profesi akuntan dunia, IFAC.

Kualifikasi kompetensi tertinggi dalam pelaporan keuangan.

Diakui oleh regulasi dan setara dengan kualifikasi akuntan internasional.

Menjadi anggota IAI yang memiliki jaringan kuat dengan industri dan 

regulator. 

IAI sebagai asosiasi profesi penyelenggara ujian CA Indonesia telah 

menjadi anggota CAW.

Memiliki akses luas ke berbagai informasi terkini terkait perkembangan 

akuntansi, dan pelaporan keuangan. 

KEKUATAN CA INDONESIA:

(sumber: CAW Business Plan 2017)

CHARACTER

CHARTERED 
ACCOUNTANT

KNOWLEDGE SKILLS

Intelligent and ambitious, 
committed to the highest 
standards of performance 

and integrity

High performance, 
Commitment, Impact

Highly developed 
management, advisory 

and leadership skills

Constantly advancing 
technical knowledge and 
business understanding

WHAT MAKES 
CHARTERED 
ACCOUNTANT 

SPECIAL 
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PROGRAM 
IAI CORPORATE PARTNER

Program IAI Corporate Partner merupakan suatu bentuk kerja 

sama strategis yang akan menghubungkan entitas dengan para 

stakeholders IAI, seperti regulator, industri, dan para talenta terbaik di 

bidang akuntansi, keuangan, dan bisnis.

Program ini memberikan solusi komprehensif dalam mendapatkan SDM 

terbaik, dan meningkatkan kualitas SDM yang dapat menghadapi tantangan 

bisnis. 

Entitas yang telah menjadi anggota IAI Corporate Partner dapat 

membuka kesempatan kerja melalui acara Aspiring Professional Accountants 

Festival (APAFest) yang akan menghubungkan industri dengan para talenta 

terbaik di bidang akuntansi, keuangan, dan bisnis.

Program ini sekaligus meningkatkan reputasi entitas dalam menjalankan 

tanggung jawab sosial dengan mendaftarkan SDM yang telah memiliki posisi 

strategis dalam pelaporan keuangan untuk menjadi mentor bagi para pelajar 

dan mahasiswa akuntansi, pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM), 

dan stakeholders IAI lainnya di berbagai Wilayah Indonesia.
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CORPORATE PARTNER

MANFAAT BAGI ENTITAS

EFISIENSI & PENINGKATAN 
KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

Akses gratis ke Standar Akuntan

si Keuangan (SAK) secara online 

melalui portal IAI Sharepoint bagi 

SDM yang menjadi anggota IAI.

Mendapatkan prioritas keterwakilan 

di forum diskusi seperti task force 

dan working group yang memba

has isuisu praktikal penerapan SAK 

pada laporan keuangan.

PENINGKATAN KUALITAS SDM
Akses utama mendapatkan calon 

karyawan/magang terbaik melalui 

Aspiring Professional Accountants 

Festival (APAFest).

Meningkatkan kompetensi dan 

produktivitas SDM melalui komitmen 

entitas untuk menyediakan kesem

patan bagi para SDM untuk mengikuti 

pelatihan berkualitas di bidang 

akuntansi, keuangan, dan bisnis.

Bentuk kemitraan strategis yang mem

berikan keunggulan kompetitif bagi 

entitas dalam peningkatan tata kelola 

dan kualitas pelaporan keuangan. 

Memperkuat relasi dan jaringan 

bisnis melalui program IAI Corporate 

Partner Gathering yang akan mem

pertemukan entitas dengan para 

pemimpin industri dan regulator.

Mendapatkan prioritas untuk pu b likasi 

profil CEO/CFO di ma jalah Akuntan 

Indonesia yang diterbitkan IAI.*

Mendapatkan kesempatan berpro

mosi di majalah Akuntan Indonesia.* 

Meningkatkan reputasi entitas melalui 

program Akuntan Mengajar yang di

jalankan dalam program IAI Corporate 

Partner.

PENINGKATAN REPUTASI ENTITAS

*syarat dan ketentuan berlaku
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MENJALIN KERJASAMA 
PROFESI, MENAMBAH NILAI 
KESUKSESAN INSTITUSI
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CORPORATE PARTNER

Program IAI Corporate Partner merupakan bentuk kontribusi nyata industri 

untuk memperkuat profesi akuntan dalam memba ngun negeri. Melalui 

program IAI Corporate Partner, Entitas dapat berperan serta dengan:

Berkomitmen mendapatkan SDM kualitas tinggi yang telah memiliki sertifikasi 

CA dan sertifikasi IAI lainnya.

Melakukan mentoring kepada akuntan muda (mahasiswa jurusan akuntansi 

yang tergabung dalam anggota IAI).

Melakukan mentoring melalui seminar dan pelatihan kepada EMKM untuk 

pengembangan usaha.

Berperan serta dalam program Akuntan Mengajar ke berbagai Sekolah 

Menengah Kejuruan Akuntansi di berbagai wilayah Indonesia.

Berbagi pengalaman dan ilmu terkait perkembangan industri, akuntansi, dan 

 bisnis, kepada masyarakat luas.

PERAN INDUSTRI 
MEMPERKUAT PROFESI 
MEMBANGUN NEGERI

REALISE THE POTENTIAL OF 
YOUR FINANCE TALENT, 

BECOME IAI CORPORATE PARTNER
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MENTOR & TRAINEE

PROFESSSIONAL MENTOR DEVELOPMENT STREAM

TRAINEE DEVELOPMENT STREAM

Entitas dapat menjalankan peran tanggung jawab sosialnya dengan 

mengikutsertakan SDM terbaiknya menjadi mentor dalam program IAI 

Corporate Partner. Melalui kegiatan Akuntan Mengajar, para mentor 

diharapkan dapat berbagi ilmu, pengalaman dan menjadi inspirasi bagi para 

calon Akuntan Profesional Indonesia. 

Entitas dapat mendaftarkan SDM terbaiknya yang memiliki kualifikasi CA 

Indonesia, dan telah memenuhi persyaratan lainnya untuk menjadi mentor 

dalam program ini. 

Setiap aktivitas mentoring yang diselenggarakan dalam program ini akan 

mendapatkan sertifikat dan pengakuan Saturan Kredit PPL (SKP).

Program ini merupakan bentuk komitmen tinggi entitas untuk menyediakan 

kesempatan pengembangan kompetensi dan produktivitas SDM akuntansi 

dan keuangan. Entitas anggota IAI Corporate Partner dapat mendaftarkan 

SDM akuntansi dan keuangan yang telah menjadi anggota IAI untuk 

berkomitmen menjadi trainee.

Diperlukan komitmen setiap entitas dalam mengembangkan kapasitas 

SDM akuntansi dan keuangan dengan memberikan waktu dan kesempatan 

yang cukup bagi trainee untuk mengikuti pelatihan, sertifikasi, dan 

menempuh pathway menjadi Akuntan Profesional melalui program sertifikasi 

CA Indonesia. 

Dengan pemenuhan persyaratan tertentu, trainee dapat mengikuti pro

gram Road to International Certificate in Accounting, Finance & Business 

Professional bekerja sama dengan asosiasi akuntansi internasional.

Entitas yang telah menjadi anggota IAI Corporate Partner dapat 

mendaftarkan SDM akuntannya untuk menjadi mentor dan trainee.  
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CORPORATE PARTNER

HOW TO APPLY

CORPORATE PARTNER
Entitas yang memiliki komitmen memajukan kualitas dan kapasistas SDM 

akuntansi dan keuangan dapat mengikuti program ini dan mendaftarkan 

SDM nya sebagai mentor dan trainee tanpa dikenakan biaya pendaftaran 
IAI Corporate Partner. 

MENTOR
Entitas dapat mendaftarkan SDMnya untuk menjadi mentor IAI Corporate 

Partner. Untuk menjadi mentor, SDM tersebut diharapkan telah memiliki 

kualifikasi sebagai berikut:

TRAINEE
Entitas dapat mendaftarkan SDMnya menjadi trainee dalam program 

IAI Corporate Partner untuk mengembangkan kompetensi dan 

profesionalismenya dalam akuntansi, keuangan, dan bisnis.

INFORMASI & PENDAFTARAN
Ikatan Akuntan Indonesia
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310, Indonesia

Telp. (021) 31904232, 3900004, 3140664

Email: iaiinfo@iaiglobal.or.id

SUBMIT 
APPLICATION

APPROVED

IAI CORPORATE 
PARTNER

pemegang kualifikasi CA Indonesia;

memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun; dan

menempati posisi kepemimpinan strategis.
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Prof. Moermahadi Soerja Djanegara Ak., CA
Ketua Dewan Penasihat IAI/

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI

Pertumbuhan ekonomi berkualitas hanya 
bisa tercipta jika terdapat dukungan optimal 
dari Akuntan Profesional dalam menciptakan 

akuntabilitas di berbagai sektor.

Gatot Trihargo Ak., CA
Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI/ 

Deputi Menteri BUMN RI

Dengan bergabung di program IAI Corporate 
Partner, BUMN akan memiliki jaminan atas 

keberlanjutan support SDM berpengalaman dan 
selalu terupdate dengan standar terbaru.

Prof. M. Nasir Ak., CA
Anggota Dewan Penasihat IAI/Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Peningkatan mutu SDM akuntansi dan 
keuangan merupakan syarat mutlak sebuah 

entitas bisa bersaing di era teknologi 
tinggi seperti hari ini.

Rosita Uli Sinaga Ak., CA
Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI/

Partner Deloitte Indonesia

SDM akuntansi dan keuangan yang berkualitas 
serta menguasai standar dengan baik merupakan 

katalis yang sangat kuat untuk menjamin 
pertumbuhan berkelanjutan sebuah entitas.

APA KATA MEREKA 



FORMULIR KESEDIAAN  
CORPORATE PARTNER IAI

PERNYATAAN KESEDIAAN

Menyatakan Kesediaan Menjadi Peserta IAI Corporate Partner
Beri tanda () pada pilihan Anda.

Bersedia Tidak Bersedia

MENTOR & TRAINEE

Status Jumlah SDM

Mentor  ...............................

Trainee  ...............................

Nama Perusahaan  : ..........................................................................................................................

Alamat   : ..........................................................................................................................

   : ..........................................................................................................................

No. Telp Kantor  : .........................................................................................  ext: ......................

Industri   : ..........................................................................................................................

DATA PERUSAHAAN

Nama Lengkap  : ..............................................................     ..............................................................

Jabatan   : ..............................................................     ..............................................................

No. HP   : .................................................................     .................................................................

Alamat E-mail  : .................................................................     .................................................................

Untuk selanjutnya, karyawan Perusahaan yang ditugaskan untuk melakukan komunikasi 
lebih lanjut terkait hal ini adalah:

Contact Person 1 Contact Person 2

CONTACT PERSON

............................................, ................................................ 2018

Nama Lengkap _____________________________  Jabatan ________________________

Kirimkan formulir kesediaan IAI Corporate Partner yang telah diisi lengkap ke:

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta Pusat 10310  |  Telp. (021) 31904232, 3900004, 3140664 
ext. 320/626 (Dedi/Monika/Faizah)  |  Email. iaiinfo@iaiglobal.or.id
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