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Bapak/ Ibu/Sdr/Sdri Seluruh Member IIA Indonesia
Waktu berlalu dengan cepat tanpa terasa sudah hampir satu tahun berlalu sejak terakhir kali anda
memperbaharui keanggotaan anda di IIA Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan
dukungan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari terhadap profesi audit internal dan IIA Indonesia.
Banyak hal yang terjadi dalam satu tahun terakhir ini, dan kami berupaya untuk memposisikan IIA
Indonesia sebagai partner dalam mengembangkan profesi sebagai auditor internal. Untuk itu Pengurus
IIA Indonesia telah menetapkan perubahan struktur dan biaya keanggotaan IIA Indonesia dengan tujuan
untuk dapat memberi manfaat yang bernilai bagi anggota IIA Indonesia, antara lain:










Majalah Internal Auditor (IA Magazines) - Anggota IIA Indonesia akan menerima layanan
langganan majalah Internal Auditor (IA) dalam bentuk PDF/online. Majalah IA yang terbit setiap
2 (dua) bulan tersebut merupakan publikasi unggulan profesi audit internal yang menyajikan
informasi dan artikel unggulan yang ditulis oleh praktisi/akademisi dengan reputasi
internasional.
Free Webinar dan CPE Credits - Anggota IIA Indonesia memiliki akses untuk mengikuti Webinar
IIA Global yang diperuntukkan khusus bagi anggota dan memperoleh CPE credits tanpa dipungut
biaya. Anggota juga dapat memperoleh CPE credits dari kegiatan khusus yang akan
diselenggarakan oleh IIA Indonesia.
Kesempatan memperluas jaringan dan berbagi pengalaman - IIA Indonesia akan
menyelenggarakan beberapa kegiatan, di antaranya Chief Audit Executive Forum dan Round
Table Discussion. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan kepada anggota untuk berbagi
pengalaman mengenai praktik audit intern dan memperluas jaringan/networking.
Potongan harga untuk kegiatan sertifikasi, seminar, konferensi, pembelian buku dan lain-lain
- Anggota IIA berhak untuk mendapatkan potongan harga dalam mengikuti kegiatan/melakuan
pembelian produk dari IIA Indonesia maupun IIA Global dan chapter lainnya di seluruh dunia.
Berbagai manfaat lain melalui akses penuh terhadap website globaliia.org – Dengan akses
penuh terhadap website globaliia.org, anggota akan memperoleh banyak manfaat untuk mengupdate knowledge profesi audit internal yang tidak dapat disebutkan semuanya di sini. Sekedar
memberi contoh tambahan adalah informasi tentang: Standar Audit Intern terkini beserta
terjemahannya, practice advisory, practice guide, supplementary guidance, e-newsletters,
research reports, free bookstores dari IIARF, berpartisipasi dalam research project, ia-online,
periodicals, IA-blog, tone at the top, berpartisipasi sebagai penulis/volunteers IIA, partisipasi
dalam GAIN Benchmarking, dll.

Ke depan, kami mengupayakan IIA Indonesia juga akan menyediakan sarana Audit Career Center
bagi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari yang membutuhkan lowongan ataupun mencari talent yang
berkualitas di bidang audit internal.

Untuk dapat memberi manfaat lebih bagi anggota IIA Indonesia tersebut, biaya dan struktur keanggotaan
IIA Indonesia ditetapkan sebagai berikut:
A. Individual member:
 Associate dan Certified members: iuran keanggotaan Rp. 850.000,-/tahun
 Mahasiswa , Pengajar dan Retired members*: iuran keanggotan Rp. 350.000,-/ tahun
B. Corporate / Group member**
Pembayaran dapat dilakukan ke:***
Bank Mandiri Cabang Patra Jasa Office Tower
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.32-34, Jakarta 12950
Account Name: IIA Indonesia
Account No. 070-00-0700483-6
Untuk mempermudah proses identifikasi kami, mohon sebutkan juga nama dan perusahaan anda.
Jika membutuhkan keterangan lebih lanjut mengenai keanggotaan IIA Indonesia dan atau memiliki
beberapa pertanyaan, dapat menghubungi IIA Indonesia di nomor telepon +62 21 8378 2174 dengan
contact person:
1. Board of Governor - Member Committee:
Subagio Tjahjono (membership@iia-indonesia.com)
2. Chief Executive Officer:
Nur Abdillah (nur.abdillah@iia-indonesia.org; nur.abdillah@gmail.com).
3. Membership Admin:
Hendy Dwi Atmoko (hendy@iia-indonesia.com).
Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam mewujudkan visi dan
misi IIA Indonesia dengan memperbaharui keanggotaan di IIA Indonesia.
Hormat Kami,
The Institute of Internal Auditors Indonesia

Hari Setianto, MSocSC, QIA, CRMP, CIA, CFE, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA

President
*Syarat dan ketentuan berlaku
** Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat IIA Indonesia
*** Bagi member yang telah membayar member fee mohon mengabaikan himbauan pembayaran ini.

