


KETENTUAN UJIAN

• Ujian dilaksanakan setiap tahun dalam empat periode.

• Ujian dilaksanakan selama empat hari kerja dan maksimal dua

subyek ujian dalam satu hari.

• Peserta dapat mengambil semua subyek ujian sekaligus atau

secara bertahap.

• Setiap subyek ujian yang diambil memiliki masa kadaluwarsa 3

(tiga) tahun sejak dinyatakan lulus.

• Jika peserta belum dapat menyelesaikan seluruh subyek ujian

sampai dengan batas kadaluwarsa masing-masing subyek,

maka peserta wajib mengulang kembali subyek ujian yang telah

kadaluwarsa ditambah dengan subyek ujian baru yang ingin

diambil.



PELAKSAAN UJIAN CA PERTAMA

Hari/Tanggal Subyek Ujian Waktu Ujian (WIB)

Rabu, 18Juni 2014 Pelaporan korporat 09.00 – 12.00

Etika Profesi dan Tata Kelola

Korporat

13.00 – 16.00

Kamis, 19 Juni 2014 Manajemen keuangan lanjutan 09.00 – 12.00

Manajemen stratejik dan

kepemimpinan

13.00 – 16.00

Jum’at, 20 Juni 2014 Akuntansi manajemen lanjutan 08.30 – 11.30

Sabtu, 21 Juni 2014 Sistem informasi dan pengendalian

internal

09.00 – 12.00

Manajemen perpajakan 13.00 – 16.00

Total waktu pengerjaan ujian CA adalah 3 jam (180 menit) per subyek

Sifat Ujian: Close Book/ Close Modul



BIAYA UJIAN PESERTA 

• Uang Pendaftaran: Rp. 500.000,-

Hanya dibayarkan satu kali pada saat mendaftar pertama kali

• Iuran Keanggotaan IAI: Rp. 500.000,-

Meliputi uang pangkal dan iuran Keanggotaan tahunan. Apabila

peserta telah menjadi anggota Iai sebelumnya maka hanya

membayar iuran tahunan saja.

• Biaya per subjek ujian bagi peserta umum: Rp. 1.000.000,-

Termasuk buku pedoman dan modul ujian.

Biaya bagi peserta PPA ditetapkan khusus total meliputi seluruh

subjek.

• Biaya mengulang per subjek ujian: Rp. 500.000,-



KETENTUAN BAGI PPAk

1. Silabus baru PPAk akan berlaku bagi mahasiwa baru yang

diterima sejak bulan Juni 2014.

2. Ujian CA merupakan ujian akhir per mata kuliah. Sehingga

mahasiswa PPA tidak diberi opsi memilih mata ujian yang siap

diikuti seperti pada ujian untuk non peserta PPA.

3. Apabila mahasiswa PPA tidak lulus pada suatu mata ujian, maka

mahasiwa PPA yang akan mengulang ujian dapat mengikuti ujian

bersama dengan ujian mahasiwa non PPA atau mengikuti ujian

yang dilaksanakan di universitas penyelenggara PPA.

4. Tempat ujian CA untuk PPAk adalah di Universitas

penyelenggara PPAk dengan soal dan pengawas ujian dari IAI.
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