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Pelangi di Cakrawala  

Profesi Akuntan 

 

 

Sebuah Memoar 

 

Hans Kartikahadi 



Mengapa dan Apa Tujuan 

Menulis Memoar ?  

  



Tujuan menulis memoar 

• Menambah dokumentasi 

catatan sejarah dan 

perkembangan profesi akuntan 

nasional  

• Membagi pengalaman kepada 

generasi penerus 



Judul  

   Pelangi  

        di Cakrawala  

                     Profesi Akuntan  



Tiga Bidang Kegiatan 

Terkait 

• Akademi /  Perguruan Tinggi  

 

•  Organisasi Profesi  

 

• Praktek Profesi Akuntan Publik 

/Konsultan  



Mengabdi Almamater 

 

Guru adalah profesi paling mulia  

 

 dan agung dalam perkembangan  

 

peradaban manusia  



Seorang guru seharusnya : 

• Memiliki Visi  

• Memahami lingkungan  

• Memberikan inspirasi 

• Memupuk jiwa entrepreneur 

• Memahami dan mengemban 

tugas dan tanggungjawab 

dengan baik. 

 

 

 

• Tahu tugas dan tanggungjawab 



Masalah yang sedang kita hadapi 

sebagai suatu bangsa?  

• Eksternal : Globalisasi 

• Internal  : Sosial, Ekonomi, 

Politik, Moral Etika ………… 

• Ekonomi : defisit APBN, defisit 

neraca pembayaran, depresiasi 

Rupiah, target pajak tak 

tercapai, pengangguran………… 



Apa peran seorang akuntan 

selayaknya dapat  membantu 

mengatasi masalah bangsa ?  

Memahami sebab dan akibat:  

• Defisit APBN 

• Target pajak tak tercapai 

• Defisit Neraca Pembayaran 

• Depresiasi Rupiah 

• Dll 

 



Akuntansi sebagai suatu 

sistem informasi 

keuangan  

• Multi dimensi  

• Informasi makro :  

   - A. Pemerintah,  A. Pendapatan  

     Nasional, A. Lingkungan 

• Informasi mikro :  

   - A. Bisnis  

   - A. Nirlaba 

    

     



Akuntansi Bisnis  

• A. Keuangan 

• A. Manajemen 

• A. Biaya 

• A. Pajak  

Saling terkait, sistem dan 

teknologi informasi akuntansi 

sangat berperan  



 Akuntansi Internasional  



Kriteria seorang guru akuntansi dan 

auditing yang baik 

• Memahami konsep dengan baik. 

• Memahami makna kode etik 

profesi  

• Mengikuti perkembangan 

standar profesi yang mutahir 

   (SAK/IFRS, SPAP/ISA) 

•  Mampu mempraktekkan  teknik  

dasar akuntansi dan auditing 

 

 

 

 



Kriteria seorang guru akuntansi dan 

auditing yang baik  

• Memahami pengetahuan terkait 

( praktek bisnis , manajemen, 

GCG, hukum dan peraturan 

perundangan, perpajakan dll) 

• Memahami praktek bisnis dan 

khususnya KAP  

 



Seorang akuntan harus memahami 

benar masalah dan dampaknya bagi 

entitas tentang: 

• Foreign exchange exposure 

• Functional currency 

• Consolidated statements 

• Related parties transactions 

• Transfer pricing 

• Disclosures  

• Risks management, dll 

 

 

 



Berdarma bakti di IAI 

Salah satu syarat agar suatu 

pekerjaan dapat disebut sebagai 

pekerjaan profesi adalah adanya 

wadah (organisasi) yang mampu 

menegakkan kode etik dan 

standar kerja profesi yang 

bersangkutan.  



Penyusun standar profesi harus 

memahami benar:  

• Perkembangan standar profesi 

international 

• Pemahaman keadaan sosial, 

ekonomi khususnya moneter, 

hukum dan peraturan 

perundangan di Indonesia.  

• Kendala dan dampaknya dalam 

mengadaptasi suatu standar 

internasional 



 Profesi Akuntan Publik 

 

Profesi akuntan publik yang andal 

mutlak diperlukan dalam suatu 

sistem ekonomi pasar, 

khususnya untuk membangun 

pasar modal dan pasar uang.  



Apa dan siapa the big four?  

• Empat organisasi akuntan 

publik dan konsultan 

internasional terbesar di dunia.  

•  PWC, Deloitte, E&Y, KPMG 

•  Mereka melayani hampir 

seluruh Fortune 500, 

perusahaan dan organisasi 

berskala besar di dunia 



The big four  

• Mereka menguasai pengetahuan 

dan pengalaman luas di bidang 

accounting, auditing, 

consulting. 

•  Memiliki sumber daya manusia  

bermutu tinggi dan terlatih.   

•  Memiliki research dan training 

center dan menguasai teknologi 

mutakhir.   

 

 



The big four  

• Memiliki modal besar 

• Memiliki global network 

• Memiliki jaringan klien secara 

global 

• Memiliki standar mutu 

internasional 

• Menjalin kerja sama dengan the 

best business schools 



Memberikan testimoni  

Dalam keadaan sosial politik hukum 

dan ekonomi yang serba tidak stabil 

dan korupsi masih merajalela , 

seorang akuntan yang bekerja secara 

profesional dan memegang teguh 

kode etik dan standar profesi tetap 

dapat survive dan maju.  



Quo vadis Akuntan Publik Indonesia ? 

• Jasa profesi akuntan publik 

mutlak diperlukan. 

• Siapa yang melakukan? Bangsa 

sendiri atau bangsa lain? 



Pemegang peran penting 

dalam pengembangan 

profesi akuntan publik 

      - Pemerintah  

 

       - Akademi / Perguruan Tinggi 

 

       - Organisasi Profesi  

 

       -  Kantor Akuntan Publik  

 

  

 



Menengok ke belakang 

melihat keadaan kini  

• Pendidikan akuntan telah banyak 

kemajuan. 

• IAI serta  kompartemen dan institut 

yang bernaung  telah berkembang 

sangat pesat. 

• Praktek profesi akuntan publik yang 

langsung berhadapan dengan 

publik global sedang menghadapi 

tantangan berat.  

 



 Menerawang ke depan  

• Bervisi global  

• Kerja sama semua akuntan di 

bawah koordinasi IAI  

• Lebih banyak akuntan muda ingin 

mengemban tugas sebagai 

akuntan publik dan berpartnership 

 

 



Selamat 

 

Bersimposium  



       Terima Kasih  

•     


