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Jakarta, 10 Januari 2022 
 

Nomor : 010/IIA-IND/SRT/I/2022 
Perihal : Pengelolaan Keanggotaan IIA Indonesia 

 

Kepada Yth 
Bapak/ Ibu Anggota IIA Indonesia 
Di tempat 

 
Dengan Hormat, 

 
 

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait dengan adanya pengubahan kebijakan IIA Global 

dalam pengelolaan keanggotaan yang telah memanfaatkan proses digitalisasi, yaitu: 
 

1. Terhitung sejak tahun 2022, periode  keanggotaan  IIA Indonesia  diubah  menjadi Januari - 

Desember tahun berjalan (Contoh: Januari - Desember 2022) dan Iuran Keanggotaan 

ditetapkan sebesar IDR 850.000/tahun (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah/tahun). 

2. Untuk renewal keangotaan tahun 2022, Pengurus IIA Indonesia memberikan pengurangan iuran 

keanggotaan sebanyak 3 bulan untuk periode Januari - Maret sehingga iuran keanggotaan yang 

dibayarkan pada periode tahun 2022 sebesar IDR 640.000,- (Enam ratus empat puluh ribu 

rupiah). [Hanya berlaku untuk tahun 2022] 

3. Anggota baru dan anggota inactive pada periode sebelumnya, iuran keanggotaan ditetapkan 

sebesar IDR 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) 

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

pendaftaran/pembayaran (Contoh: Pendaftaran dan Pembayaran dilakukan bulan Juni 2022 

maka keanggotaan berlaku hingga Desember 2022, sementara apabila pendaftaran dan 

pembayaran dilakukan pada bulan Desember 2022, maka periode keanggotaan berlaku hanya 

sampai Desember 2022). 

5. Pendaftaran/Pembaharuan keanggotaan (membership renewal) dan pembayarannya dilakukan 

secara on-line di website IIA Indonesia: https://iia-indonesia.org/renewal-member/. 

6. Khusus untuk tahun 2022, pembayaran dan renewal keanggotaan dapat dilakukan hanya sampai 

bulan April 2022. Setelah April 2022, sistem akan secara otomatis menon-aktifkan status 

keanggotaan Bapak/Ibu. 

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

waktu yang disebutkan di atas (sampai April 2022) akan dikenakan biaya aktifasi keanggotaan 

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

8. Anggota selain individual member diharapkan menghubungi Executive Office IIA Indonesia 

sebelum melakukan renewal dan pembayaran biaya keanggotaan. 

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

memudahkan komunikasi dan penyampaian informasi kepada anggota. 

http://www.iia-indonesia.com/
https://iia-indonesia.org/renewal-member/
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10. Apabila Bapak/Ibu anggota membutuhkan surat keterangan dari organisasi, Bapak/Ibu dapat 

menghubungi team Executive Office melalui email dengan cc kepada Komite Membership di:  

membership@iia-indonesia.org. 

11. IIA Indonesia hanya dapat memberikan surat keterangan kepada anggota yang memenuhi 

kriteria “in-good standing” sesuai dengan ketentuan IIA Global dengan masa keanggotaan 

aktif minimal 1 tahun. 
 

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. Melalui spirit: Progress Through Sharing, apabila Bapak/Ibu mempunyai saran/masukan, 

dan atau membutuhkan informasi lebih lanjut silakan menghubungi team Executive Office IIA Indonesia 

melalui email membership@iia-indonesia.org atau melalui WhatsApp di nomor +62 813-1096-6623 
 

Hormat kami, 
 
 
 
 
 
 

Fransiskus Pitoyo 

Pjs CEO IIA Indonesia 
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