
1. Apakah yang dimaksud dengan re�red membership dalam 

keanggotaan IIA? 

Re�red membership hanya dapat diberikan kepada anggota yang 

telah berhen� bekerja secara total dan �dak pernah memiliki      

catatan yang buruk di dunia kerja, maupun pada saat ak�f di IIA.  

Calon anggota �dak diperkenankan menda�ar sebagai anggota 

baru dengan menggunakan kategori re�red membership. 

 

2. Apakah saya bisa secara otoma�s terda�ar atau menda�ar 

sebagai anggota dalam kategori re�red membership jika saya 

sudah         berumur diatas 55 tahun atau telah memasuki usia 

pensiun? 

 Anda �dak secara otoma�s terda�ar atau dapat menggunakan         

status re�red membership status walaupun anda telah berumur          

diatas 55 atau telah memasuki usia pensiun. Ada beberapa 

syarat dan ketentuan yang harus anda penuhi sebelum 

menda�ar sebagai anggota dengan klasifikasi re�red             

membership. 

3. Apakah syarat yang harus dipenuhi untuk menda�ar sebagai          

anggota dengan status re�red membership? 

A. Anda telah bergabung dengan IIA Indonesia lebih dari 15 

tahun secara berturut-turut, �dak pernah lalai                              

memperbaharui keanggotaan anda, pelaporan CPE dan           

memenuhi ketentuan kode e�k profesi yang telah               

ditetapkan oleh IIA. 

B. Anda �dak memiliki rekam jejak buruk di dunia kerja dan 

profesi, �dak sedang berpekara di depan hukum atau 

pernah tercatat sebagai pelaku kejahatan. 

C. Anda telah berhen� bekerja secara ak�f dan �dak lagi terli-

bat secara permanen dalam suatu kegiatan operasional or-

ganisasi atau perusahaan. 

D. Mendapat persetujuan dari CEO dan Komite Membership 

IIA. 

4. Saya telah pensiun dari perusahaan, saat ini sudah memasuki 

usia di atas 55 tahun dan memiliki pekerjaan sampingan                   

sebagai komisaris/ komite audit di beberapa perusahaan 

apakah saya bisa menda�ar menggunakan status              re�red 

membership? 

        Walaupun anda sudah memasuki usia pensiun dan �dak bekerja 

secara ak�f di perusahaan karena anda masih terlibat dalam  

suatu pekerjaan di beberapa perusahaan maka anda �dak bisa 

menda�ar menggunakan status re�red membership. 

5. Saya sudah berumur di atas 57 tahun dan saat ini saya masih                

terda�ar sebagai  pemilik/ direktur independen perusahaan 

atau rekanan (partner) /          managing partner/ chairman/      

senior direktor dari suatu kantor             konsultan, apakah saya 

bisa menda�ar menggunakan status re�red membership? 

Walaupun anda sudah berumur di atas  ketentuan pensiun,          

karena anda adalah pemilik perusahaan atau chairman/                   

partner/ managing partner/ direktur independen yang masih 

terda�ar maka anda masih terlibat baik pasif maupun ak�f  

dalam kegiatan/ bisnis. Anda �dak memenuhi kriteria telah 

berhen� bekerja secara total. Untuk itu keanggotaan yang ber-

laku adalah keanggotaan biasa.  

 

Anda dapat mengajukan sebagai anggota dengan kategori            

re�red membership namun anda �dak dapat menentukan 

sendiri kategori keanggotaan anda. Pengurus dan CEO IIA             

Indonesia akan memverifikasi terlebih dahulu dan                       

memberikan persetujuan sebelum anda dapat menda�ar                 

dalam kategori re�red member. 

Untuk informasi, penda�aran dan pertanyaan lebih lanjut 

dapat dikirimkan ke : 

CEO IIA Indonesia email: heru.widagdo@iia-indonesia.org 

Membership  Admin IIA Indonesia: hendy@iia-indonesia.org 

Komite Membership: membership@iia-indonesia.org 
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