
 
 

 

Jakarta, 1 Desember 2022 

 

Nomor: 293/IIA-IND/SRT/XII/2022 

Perihal: Pembaruan Keanggotaan IIA Indonesia 

 

Kepada Yth  

Anggota IIA Indonesia 

Di tempat 

 

Dengan Hormat, 

 

Bapak/Ibu kita sudah berada di pengujung tahun 2022.  Hal ini berarti kita berada pada siklus tahunan untuk 

memperbaharui (renewal) keanggotaan IIA Indonesia. Banyak hal yang sudah kita lalui di tahun 2022 termasuk 

perubahan periode keanggotaan IIA Indonesia menjadi Januari- Desember tahun berjalan. 

 

Di tahun 2023, kami sudah menyiapkan beberapa inisiatif untuk Bapak/Ibu anggota aktif IIA Indonesia. Diantaranya, 

mulai periode tahun 2023, Bapak/Ibu anggota aktif IIA Indonesia dapat mengakses dan memiliki versi softcopy/online 

dari Internal Audit Magazine. Disamping itu Bapak/Ibu dapat mengikuti program Indonesia Internal Audit Practitioner 

(IIAP) dengan manfaat bebas biaya pelaporan CPE IIAP dan re-sertifikasi untuk para pemegang IIAP. Kami akan terus 

melakukan penambahan inisiatif untuk Bapak/Ibu sebagai anggota IIA Indonesia untuk program lainnya dari IIA 

Indonesia dan IIA Global dengan rate khusus member. 

 

Untuk pembaharuan keanggotaan di tahun 2023, mohon Bapak/Ibu perhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Iuran keanggotaan bersifat tetap sepanjang tahun berjalan tanpa memperhatikan bulan 

pendaftaran/pembayaran (Contoh: Pendaftaran dan Pembayaran dilakukan bulan Juni 2023 maka 

keanggotaan berlaku hingga Desember 2023). 

2. Iuran keanggotaan IIA Indonesia pada tahun 2023 ditetapkan sebesar IDR 850.000,- (Delapan Ratus Lima 

Ribu Rupiah) dengan periode keanggotaan mulai Januari sampai Desember 2023. 

3. Pembaharuan keanggotaan (membership renewal) dan pembayarannya dilakukan secara on-line di 

website IIA Indonesia: https://iia-indonesia.org/renewal-member/ 

4. Untuk tahun 2023, pembayaran dan renewal keanggotaan bagi anggota aktif dapat dilakukan mulai 

tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023. Setelah periode tersebut bagi yang 

belum melakukan renewal maka sistem akan secara otomatis menon-aktifkan status keanggotaan 

Bapak/Ibu. 

5. Bagi anggota yang saat ini memiliki status inaktif, proses pembayaran dan renewal dapat dilakukan mulai 

tanggal 1 Januari 2023 dan selain biaya keanggotaan akan dikenakan juga biaya aktifasi keanggotaan sebesar 

IDR 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/anggota) 

6. Setiap anggota yang belum atau tidak melakukan renewal keanggotaan seperti pada batas waktu yang 

disebutkan di atas akan dikenakan biaya aktifasi keanggotaan sebesar IDR 100.000,- (Seratus ribu 

rupiah)/anggota) jika ingin melakukan renewal keanggotaan. 

https://iia-indonesia.org/renewal-member/


7. Anggota selain individual member diharapkan menghubungi Executive Office IIA Indonesia sebelum 

melakukan renewal dan pembayaran biaya keanggotaan. 

8. Bapak/Ibu diharapkan melakukan pengkinian data melalui website IIA Indonesia, untuk memudahkan 

komunikasi dan penyampaian informasi kepada anggota. 

 

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu anggota IIA Indonesia. 

 

Terima kasih atas kontribusi Bapak/Ibu bersama IIA Indonesia dan untuk kemajuan profesi audit internal di Indonesia. 

Sesuai dengan semboyan “Elevating Impact”, mari kita bersama sama memajukan profesi audit internal di Indonesia. 

Apabila Bapak/Ibu mempunyai saran/masukan, dan atau membutuhkan informasi lebih lanjut silakan menghubungi 

Executive Office IIA Indonesia melalui email: membership@iia-indonesia.org atau melalui WhatsApp di nomor: 0813-

1096-6623. 

 
Hormat kami, 

 
Fransiskus Pitoyo 
CEO IIA Indonesia 
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