


1. Memenuhi kebutuhan dunia usaha terhadap

profesi akuntan yang berdaya saing global
• Mengacu ke standar kualifikasi akuntan menurut IFAC

• Menghadapi ASEAN Economic Community 2015

2. Meningkatkan kualitas jasa profesi akuntan

sehingga mempercepat peningkatan

kesejahteraan rakyat

3. Meningkatkan nilai tambah Akuntan Beregister
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LATAR BELAKANG PELUNCURAN CA



International Education Standards (IES)
(referensi best practice)

As part of its admission requirements, a professional body needs entrance

examinations and training requirements. These should follow the International

Education Standards (IES) issued by the International Accounting Education

Standards Board (IAESB) under the auspices of IFAC. The IES cover:

IES 1 Entry requirements to a program of professional accounting education

IES 2 Content of professional education programs

IES 3 Professional skills

IES 4 Professional values, ethics and attitudes

IES 5 Practical experience requirements

IES 6 Assessment of professional capabilities and competence

IES 7 Continuing professional development

IES 8 Competence requirements for audit professionals



IES
Professional accountant: an individual who is a member of an IFAC 

member body.

Working Area : accountancy, including auditing, financial accounting, 

management accounting, and tax accounting. 

The overall objective of accounting education is to develop competent 

professional accountants.

Competence is defined as the ability to perform a work role to a defined 

standard with reference to working environments. 

To demonstrate competence : 

• professional knowledge,

• professional skills, 

• Professional values, ethics, and attitudes.



Adalah Akuntan Profesional Anggota Utama IAI yang

memenuhi seluruh kriteria berikut:

• memiliki register akuntan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan

• memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik

keprofesian di bidang akuntansi, baik di sektor pendidikan,

korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik; dan

• menaati dan melaksanakan Standar Profesi; dan

• menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional

berkelanjutan.

CHARTERED ACCOUNTANT
Sampai dengan 31 Desember 2014



CHARTERED ACCOUNTANT 

INDONESIA 
1.

2. Memberi nilai tambah Akuntan Beregister

Mensejajarkan Ak dengan gelar profesi akuntan internasional 

seperti CPA, ACCA, CIMA, CMA

• Pengakuan sebagai Akuntan Profesional sesuai dengan 

panduan internasional (IFAC)

• Dijaga kompetensinya sesuai dengan ketentuan IAI yang 

mengacu ke standar internasional

• Pengakuan Akuntan diberikan tanggung jawab untuk 

mengambil keputusan yang signifikan dalam bidang-bidang 

yang terkait dengan pelaporan keuangan untuk kepentingan 

publik.

• Dapat diakui oleh PAO negara lain (tidak perlu menempuh 

beberapa mata ujian)
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Kompetensi 

Lanjutan:

Aplikasi, Evaluasi, Integrasi

Kompetensi Dasar: Sarjana/Diploma IV 
Akuntansi: Penguasaan Akuntansi Keuangan, 

Akuntansi Manajemen dan Biaya, Auditing, 
Sistem Informasi, Perpajakan, Hukum Bisnis, 

Keuangan, Manajemen, Ekonomi

KOMPETENSI CA:



KOMPETENSI UTAMA CA:

1. CA 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. CA memiliki kapabilitas dan

kompetensi dalam pengambilan

keputusan bisnis dengan

mempertimbangkan dinamika

lingkungan bisnis global.



1. Memiliki kemampuan menyusun, menyajikan dan mengevaluasi

laporan keuangan grup entitas dan laporan perusahaan sesuai

dengan standar global yang berlaku.

2. Memiliki kemampuan mengevaluasi sistem informasi dan

pengendalian internal berbasis teknologi informasi yang relevan

dan andal.

3. Mampu mengevaluasi praktik–praktik akuntansi manajemen guna

meningkatkan nilai organisasi.

4. Memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan dan

pengelolaan perpajakan yang taat pada aturan perpajakan dan

optimal bagi perusahaan dalam lingkup global.

Kompetensi Khusus CA



5. Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan.

6. Mampu mengembangkan pendekatan multi disiplin yang

terintegrasi untuk mengevaluasi strategi dan keputusan bisnis.

7. Mampu mengevaluasi tata kelola korporat, peran dan

tanggungjawab sosial dan lingkungan korporat.

8. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai etika individu dan

profesional.

Kompetensi Khusus CA



Kompetensi Khusus CA

9. Mampu berfikir dan bertindak sebagai pemimpin.

10. Memiliki sikap untuk terus melakukan pembelajaran agar dapat

mempertahankan kompetensi profesionalnya.

11. Mampu menyampaikan ide dan hasil pemikiran secara lisan dan

tulisan.

12. Mampu berinteraksi dan berhubungan dengan orang atau fungsi

lain dalam organisasi dan antar organisasi.



FUNGSI DAN POSISI CA







SUBJEK UJIAN CA

PELAPORAN KORPORAT

MANAJEMEN STRATEJIK DAN KEPEMIMPINAN

ETIKA PROFESI DAN TATA KELOLA KORPORAT

MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN

MANAJEMEN PERPAJAKAN

AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN

SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL



Subjek Ujian CA berbagai 

asosiasi profesi
CA INA CPA 

AUS

ACCA ICAEW ICAA CIMA ISCA

Corporate reporting √ √ √

Strategic management 

and leadership

√ √ √ √ √

Corporate governance 

and ethic

√ √ √ √

Advanced management 

accounting

√ √

Taxation management √ √ √ √ √ √

Advanced financial 

management

√ √

Information system and 

internal control

√ √ √



1. pengalaman bekerja di bagian akuntansi pada suatu 

entitas; 

2. pengalaman sebagai pengajar atau dosen di bidang 

akuntansi;

3. pengalaman sebagai auditor atau pemeriksa di bidang

keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan, 

Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau Kantor 

Akuntan Publik; atau

4. pengalaman di bidang akuntansi lainnya.

PENGALAMAN PRAKTIK 



1. mempertahankan keanggotaannya di IAI dan

memenuhi semua kewajibannya sebagai Anggota

Utama IAI.

2. meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti

kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) 

secara terus menerus sekurang-kurangnya 120 

Satuan Kredit PPL (SKP) dalam periode 3 (tiga) tahun

dan harus memenuhi sekurang-kurangnya 30 SKP 

dalam 1 (satu) tahun. 

3. menaati dan melaksanakan kode etik dan standar

profesi.

KEWAJIBAN CA



• Kegiatan terstruktur tatap muka, yaitu: pelatihan; kursus;

lokakarya; diskusi panel; seminar; konferensi; konvensi;

simposium; atau program pasca sarjana pada bidang studi yang

relevan.

• Terstruktur Non-tatap Muka, yaitu: program belajar jarak jauh;

penulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan

dan dipublikasikan; riset profesional atau studi terhadap bidang-

bidang yang relevan;menjadi anggota Dewan Penguji pada

organisasi profesi yang mengharuskan yang bersangkutan

menyiapkan atau mereview materi-materi yang bersifat teknis;

atau menjadi anggota dalam komite-komite teknis yang dibentuk

dan/atau diakui oleh IAI.

PPL YANG DIAKUI



1. organisasi profesi akuntansi yang 

merupakan anggota International Federation 

of Accountants;

2. Asosiasi Profesi Mitra IAI; 

3. institusi yang diakui pemerintah sesuai 

dengan peraturan perundangan yang 

berlaku; dan

4. institusi lainnya yang memiliki kredibilitas 

tinggi sesuai ketetapan DPN.

PENYELENGGARA PPL NON IAI 



1.Penyusunan silabus subyek CA yang akan sama dengan

silabus dari kurikulum PPAk yang baru

2.Penyusunan modul belajar mandiri bagi perserta ujian CA

yang juga dapat menjadi modul pengajaran PPA.

3.Penyusunan E-Learning Module

4.Penyusunan SOP pelaksanaan ujian

5.Penyusunan bank soal ujian

6.Mengembangkan computer based exam CA

PERSIAPAN PELAKSANAAN CA 

Silabus, Modul Belajar, dan Ujian
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TERIMA KASIH

IKATAN AKUNTAN 
INDONESIA
Grha Akuntan 
Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat
Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016
iai-info@iaiglobal.or.id
www.iaiglobal.or.id
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