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International Dual Certification: Accounting, Finance & Business Program (AFBP) dide-
sain untuk memenuhi kebutuhan industri keuangan dan pasar modal Indonesia akan SDM 
keuangan dan akuntansi yang handal. Dual certification ini juga merupakan pengakuan 
atas para profesional yang memiliki knowledge dan skill esensial untuk membangun karir 
cemerlang di sektor bisnis dan keuangan.

AFBP lahir dari kerjasama strategis Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Institute 
of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Program ini merupakan suatu 
bentuk kombinasi pelatihan praktikal, ujian sertifikasi, dan pengakuan pengalaman kerja 
yang memadai di bidang akuntansi, bisnis, dan keuangan.

TENTANG AFBP1

Untuk mendapatkan dan mempertahankan kualifikasi tersebut, peserta harus:

Peserta yang telah melalui seluruh tahapan AFBP akan mendapatkan 

2 sertifikat profesi yang diakui secara internasional:

Certificate in Accounting, Finance, and Business (CAFB) dari IAI; dan

Certificate in  Finance, Accounting, and Business (CFAB) dari ICAEW.

1

2

1

2

3

menjadi anggota IAI aktif

berkomitmen untuk menjaga kompetensinya melalui pelatihan 

profesional berkelanjutan

berkomitmen untuk mematuhi kode etik, regulasi, dan peraturan 

organisasi IAI dan ICAEW 
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MANFAAT AFBP2

Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dalam memahami akuntansi, 

keuangan, dan bisnis, sehingga mampu menghadapi risiko dan tantangan 

bisnis;

Meningkatkan retensi talenta terbaik di bidang akuntansi, keuangan, dan 

bisnis;

Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan;

Standarisasi mutu SDM;

Jenjang karir yang jelas dan terukur;

Meningkatkan reputasi perusahaan melalui peningkatan kualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan dari SDM terbaik pemegang sertifikasi berkua

litas internasional CAFB (IAI) dan CFAB (ICAEW). 

Mendapatkan pengakuan global dari IAI dan ICAEW sebagai individu yang 

menguasai knowledge dan skill esensial di sektor bisnis dan keuangan;

Mendapatkan 2 (dua) sertifikasi yang diakui secara internasional;

Kesempatan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan yang berkualitas, 

handal, dan profesional;

Menunjukkan komitmen untuk peningkatan pengembangan profesional;

Mendapatkan akses sumber informasi terkini terkait standar, perkemba

ngan akuntansi, dan keuangan melalui berbagai fasilitas keanggotaan IAI 

& ICAEW;

Mendapatkan kesempatan networking yang luas dengan anggota dan 

stakeholders IAI & ICAEW;

Mendapatkan sebutan profesi: Business & Finance Professional.

BAGI SDM

MANFAAT BAGI ENTITAS
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IAI CAFB

Cost Accounting & Management

Assurance & Information System

Financial Management

Business & Economy

Business Law & Tax

Financial Accounting

Melalui AFBP, peserta 
cukup mengikuti 

1 mata ujian, yaitu 
Accounting yang 

diselenggarakan oleh 
ICAEW

KOMPETENSI CAFB:3

Memiliki kemampuan dalam menerapkan prinsipprinsip akuntansi pada transak

si atau peristiwa yang dicatat dalam siklus akuntansi, serta memiliki kemampuan 

dalam menyiapkan, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;

Memiliki kemampuan dalam menyiapkan informasi keuangan yang diperlukan da

lam mengelola bisnis;

Memahami hukum bisnis korporasi serta memiliki kemampuan untuk menganalisis 

transaksi terkait dengan pajak dan laporan keuangan;

Memahami operasi suatu bisnis dan pengaruh lingkungan ekonomi terhadap bisnis;

Memahami proses asurans dan etika profesi, memiliki kemampuan untuk melaku

kan penilaian terhadap pengendalian internal, dan memiliki kemampuan dalam 

mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam perikatan asurans;

Memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi tujuan informasi keuangan yang di

hasilkan oleh bisnis, menentukan fungsi akuntansi dan keuangan dalam mendukung 

operasi bisnis, mengidentifikasi sumber dan metode keuangan bagi bisnis dan per

sonel, meningkatkan keterampilan analisis teknis dan keuangan yang harus dimiliki 

oleh personel, serta menjelaskan manajemen risiko.
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PROSES MENGIKUTI AFBP4

IAI-ICAEW International Dual Certification: 
Accounting, Finance & Business Program (AFBP)

Memenuhi Kompetensi Sesuai Silabus CAFB IAI

Mengikuti Program Workshop AFBP

Lulus 1 Subjek Ujian CFAB ICAEW: Accounting

Mendapatkan Sertifikat CAFB dari IAI dan CFAB dari  ICAEW

Lulus ujian Etika ICAEW + Pengalaman Kerja 1 Tahun 
dengan Mentor CA IAI

Mendapat designasi Business & Finance Professional (BFP) 
dari ICAEW
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PERSYARATAN5

MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA AFBP

1

2

3

4

5

Untuk dapat mengikuti AFBP, seseorang harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut:

Memenuhi kompetensi sesuai silabus CAFB IAI yang didapat 

dari pengalaman kerja di bidangbidang yang relevan dan dapat 

diverifikasi;

Memiliki pendidikan paling rendah diploma empat (D4) atau 

sarjana (S1) di bidang akuntansi maupun nonakuntansi yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi Indonesia atau luar negeri 

yang telah disetarakan oleh instansi berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pendidikan;

Memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi, keuangan, dan bisnis 

di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Corporate 

Partner IAI, minimal 3 tahun secara berturutturut bagi yang 

berpendidikan D4/S1 Akuntansi, dan 5 tahun secara berturutturut 

bagi yang berpendidikan D4 atau S1 Nonakuntansi;

Mendapatkan surat rekomendasi dari atasan di perusahaan tempat 

bekerja saat ini; dan

Bersedia mencapai kualifikasi profesional Chartered Accountant (CA) 

dan berkomitmen mematuhi kode etik dan standar profesi.
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MENGIKUTI PROGRAM WORKSHOP AFBP

JADWAL WORKSHOP AFBP

Individu yang telah memenuhi persyaratan menjadi peserta AFBP dapat 

mengikuti workshop AFBP sebagai program wajib untuk memahami 

kompetensi atas 5 mata ujian berikut ini:
 Cost Accounting & Management

 Assurance & Information System

 Financial Management

 Business & Economy

 Business Law & Tax

Pada bagian akhir workshop akan diselenggarakan 12 jam kelas persiapan 

ujian Accounting CFAB ICAEW.

Workshop AFBP merupakan bentuk kegiatan pelatihan terstruktur yang:
 diselenggarakan selama 16 jam untuk memahami kompetensi atas 5 mata 

ujian  + 12 jam untuk kelas persiapan ujian  (total Workshop: 28 jam). 

 menggunakan materi dan silabus terkini sesuai standar internasional;

 dilatih oleh instruktur yang kompeten, profesional dan handal; dan

 didukung oleh materi referensi yang berkualitas.

HARI/TANGGAL WAKTU

Selasa – Kamis

Sabtu

18.00 – 21.00

08.00 – 17.30

Peserta harus mengikuti assessment atas 5 mata ujian dalam workshop. 

Syarat nilai kelulusan atas workshop ini adalah 70%;
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BENEFIT TAMBAHAN AFBP

Selain halhal di atas, peserta AFBP juga memiliki akses pada berbagai sum

berdaya untuk mendukung peningkatan profesionalisme SDM, antara lain:

BIAYA6

Program workshop AFBP selama 28 jam;

Modul training;

Biaya pendaftaran BFP ICAEW sebesar 25 poundsterling dan iuran tahunan 

BFP ICAEW sebesar 125 poundsterling, dan biaya ujian Accounting sebesar 

75 poundsterling;

Iuran keanggotaan IAI Madya selama 1 tahun.

Biaya investasi mengikuti AFBP adalah Rp 7,500,000*. Biaya tersebut sudah termasuk:

*Biaya tersebut tidak termasuk biaya mengulang ujian Accounting ICAEW. 

Pengembangan individu dan manajemen entitas, berupa pengembangan 

teori dan implementasi berdasarkan best practice yang telah teruji.

Update perkembangan dunia bisnis dan industri, akses pada materi bisnis di 

bidang keuangan, akuntansi, dan bisnis.

Excel, modul training Excel terbaru dan tutorial yang bisa digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman atas tools bisnis.

Spesialisasi teknis tertentu, berupa materimateri pengembangan kompe

tensi teknis termutakhir yang dikembangkan profesi.

Sebutan CAFB dan BFP, untuk menunjukkan knowledge dan skill yang telah 

dikuasai dan terus dimaintain secara berkelanjutan. 

Kandidat CA, pemegang CAFB IAI merupakan kandidat untuk menjadi Akun

tan Profesional pemegang sertifikasi Chartered Accountant (CA) Indonesia.
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Foto kopi ijazah pendidikan terakhir;

Pas foto resmi 4x6 latar belakang putih; 

Surat keterangan bekerja dari perusahaan saat ini bekerja*; dan

Surat rekomendasi atasan langsung. 

Pendaftaran dilakukan secara online ke www.iaiglobal.or.id dengan menyertakan 

dokumen pendukung berikut ini:

PENDAFTARAN & FORMULIR 
PENDAFTARAN

7

*Program AFBP hanya terbuka bagi karyawan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan peserta IAI Corporate Partner



FORMULIR PENDAFTARAN
DATA ENTITAS

DATA PESERTA

PENGALAMAN KERJA

PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN YANG DIDAPAT SELAMA BEKERJA

Nama    : ............................................................................................................
Jabatan   : ............................................................................................................
Bidang Pekerjaan : ............................................................................................................
No. Telpon/Email : ............................................................................................................

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

Emiten di BEI         Peserta IAI Corporate Partner

Alamat   : ............................................................................................................
No. Telp. Kantor  : ............................................................................................................

NO.

NO.

KETERANGAN

KOMPETENSI CAFB

PERIODE

JABARAN AKTIVITAS

1

2

3

1

2

3

4

5

Cost Accounting & Management

Assurance & Information System

Financial Management

Business & Economy

Business Law & Tax

Informasi yang tertulis di formulir ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Saya bersedia menerima konsekuensi jika di kemudian hari terdapat informasi yang keliru 
atau tidak benar dalam formulir ini.

Jakarta, ..... / …........ / ...... 
Calon Peserta

(Ttd)
Nama Jelas

Mengetahui,
Atasan Langsung

(Ttd/stempel perusahaan)
Nama Jelas

Jabatan
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TENTANG IAI & ICAEW8

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND & WALES

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang menaungi 

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 dan pendiri organisasi profesi akuntan dunia, 

International Federation of Accountants (IFAC), serta organisasi profesi 

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

merupakan anggota Chartered Accountant 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.

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

menghubungkan lebih dari 149.000 akuntan profesional di seluruh dunia, 

memberikan komunitas profesional dengan kekuatan untuk membangun dan 

menjaga ekonomi yang kuat. 

ICAEW yang didirikan tahun 1880 adalah pendiri IFAC dan CAW, yang 

menghimpun lebih dari 10 asosiasi profesi akuntan dengan sebutan profesi 

Chartered Accountants yang mewakili lebih dari 1,7 juta anggota di seluruh dunia.
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KONTAK & INFORMASI9

Informasi lebih lanjut hubungi:

Regus Grand Indonesia 50/F 

Menara BCA   

Jl. Thamrin No. 1  Jakarta, Indonesia

Telp: 021  2358 5751

Email: indonesia@icaew.com

www.icaew.com

Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales – Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia
Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng

Jakarta, Indonesia 10310

Telp: 021 – 31904232

Email: registrasi@iaiglobal.or.id

www.iaiglobal.or.id
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