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Sekilas tentang IIA Indonesia

Informasi
Keanggotaan
IIA  Indonesia

untuk informasi lebih lanjut tentang edukasi Audit Internal,

silakan kirim surat elektronik ke:

membership@iia-indonesia.org

Institute of Internal Auditors (IIA) adalah organisasi
yang merupakan induk dari profesi audit internal.
Dikatakan sebagai induk dari profesi karena IIA adalah
organisasi yang menjadi acuan dan penerbit standar
praktik pelaksanaan audit internal di seluruh dunia.

IIA Indonesia sebagai afiliasi IIA Global didirikan pada
tahun 1989 dengan tujuan untuk mengembangkan
dan meningkatkan profesi audit internal di Indonesia.
Hal ini tercermin dalam motto IIA yaitu
“Progress Through Sharing”.

Visi IIA Indonesia adalah terciptanya auditor internal
professional yang diakui sebagai sumber daya yang
tidak tergantikan sehubungan dengan proses tatakelola,
manajemen risiko dan pengendalian yang efektif guna
mewujudkan kepentingan bersama.

National Conference | International Conference | Classroom Training |

Workshop Seminar | In-House Training | Awareness Month | General

Membership Meeting | C.A.E. Forum | Professional Audit Forum

Vision & Mission
  Vision. Internal audit professionals are
  universally recognized as indispensable to
  effective governance, risk management, and
  control.

  
  Mission. To advance the profession and practice
  of internal auditing in Indonesia.

Strategic and Objective
Membership. IIA-Indonesia  is valued and highly
regarded by its members and stakeholders.

Professionalism. IIA-Indonesia will nurture high-
performing internal audit professionals that are
indispensable resource to their organizations.

Advocacy. IIA-Indonesia will raise the profile of, and
demand for, the profession.

Governance. IIA-Indonesia will align itself to a revised
global operating model governed by IIA- Global.

People. IIA-Indonesia will build a team of professional
staff and volunteers to achieve its mission.

Progress Through Sharing
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Mengapa Bergabung
Menjadi Anggota IIA Indonesia?

untuk informasi lebih lanjut tentang edukasi Audit Internal,

silakan kirim surat elektronik ke: nur.abdillah@iia-indonesia.org /

hendy@iia-indonesia.org / membership@iia-indonesia.org

Studi yang dilakukan IIA dan pihak ketiga yang
independen di tahun 2014 menunjukan bahwa
auditor internal yang memiliki sertifikasi profesi
menerima remunerasi 30 persen lebih tinggi dari
rekan-rekan auditor internal yang tidak memiliki
sertifikasi.

Keanggotaan anda di IIA Indonesia akan membuka
peluang anda untuk mendapatkan sertifikasi profesi
yang diakui secara global dan untuk tetap meningkatkan
keahlian dan ketrampilan anda di bidang Audit Internal.

Oleh karena itu, keanggotaan anda di IIA Indonesia
merupakan suatu investasi untuk pengembangan
keahlian dan pengetahuan yang akan meningkatkan
karir anda.

Tipe Keanggotaan IIA Indonesia
IIA Indonesia memiliki tiga tipe keanggotaan yaitu:

1.  Keanggotaan regular– terbuka bagi individu praktisi
    audit intern baik pemegang Certified Internal Auditor
    (CIA) maupun yang belum memiliki sertifikasi CIA.

2. Keanggotaan korporat / group*— keanggotaan IIA
    yang diperuntukan bagi auditor intern yang berasal
    dari perusahaan dan atau group yang sama.
    Keanggotaan korporat/group melekat pada
    perusahaan/organisasi/kelompok yang menjadi
    sponsor bukan kepada individu.

3. Keanggotaan pelajar dan pengajar** — keanggotaan
    IIA Indonesia yang diperuntukkan hanya bagi
    mahasiswa dan pengajar penuh waktu yang
    memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh IIA Indonesia.

  * Hubungi IIA Indonesia untuk keterangan lebih lanjut

** Syarat dan ketentuan berlaku, atau silahkan baca dalam ketentuan

     membership FAQ yang ada di website IIA Indonesia.

Manfaat yang Diperoleh
Sebagai Anggota IIA Indonesia:
1.  Mendapatkan akses ke materi atau panduan yang
    diterbitkan oleh IIA Indonesia maupun IIA Global
    (IPPF, Guidance, dll).

2. Secara berkala mendapatkan majalah Internal Audit
    (soft copy).

3. Potongan harga untuk mengikuti pelatihan ataupun
    konferensi yang diselenggarakan oleh IIA Indonesia
    maupun afiliasi IIA lainnya di banyak negara.

4. Harga khusus untuk mengikuti ujian sertifikasi
    professional yang diselenggarakan oleh IIA.

5. Bebas biaya pelaporan Continuing Professional
    Education.

6. Free Continuing Professional Education secara berkala
    melalui kegiatan Webinar, Internal Audit Sharing
    Forum dan even-even yang diselenggarakan IIA.

7. Potongan harga untuk pembelian buku dan materi
    yang diterbitkan oleh IIA.

8. Networking dan kesempatan untuk berpartispasi
    dalam global/ local sharing.

Membership
Benefits


