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Jakarta , 25 Maret 2014 – ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) 

berkomitmen untuk mendukung Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai 

organisasi profesi dalam memenuhi kebutuhan mendesak akan akuntan professional 

yang berkualitas internasional. Hal tersebut telah disampaikan sejak launching ACCA 

pada 29 Mei 2013. 

Selama beberapa bulan terakhir, ACCA telah memperluas jangkauan dan kolaborasi 

dengan berbagai rekanan. Mulyadi Setiakusuma, Head of ACCA Indonesia, 

mengatakan,  "Kami mempunyai misi untuk mendukung profesi akuntansi Indonesia 

dan kami telah memulai upaya dalam menunjukkan komitmen kami. Kami berbangga 

karena dapat mengumumkan kolaborasi yang telah dan yang akan terjadi ". 

ACCA memberikan book prize award dengan total hadiah Rp 120 juta untuk 10 

perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yakni: Universitas Indonesia, Universitas Bina 

Nusantara, Prasetiya Mulya Business School, Universitas Gadjah Mada, Universitas 

Surabaya, Universitas Tarumanagara, Universitas Trisakti, Universitas Padjadjaran, 

Universitas Katolik Parahyangan dan STIE YKPN. 

Sebagai upaya kolaboratif dengan perguruan tinggi, ACCA telah menandatangani 

Memorandum of Understanding (MoU) dengan Program S1 Akuntansi Prasetiya Mulya 

School of Business and Economics pada tanggal 11 Maret 2014 dan dengan 

Universitas Surabaya pada tanggal 15 Maret 2014. "Kolaborasi antara ACCA dan FBE 

Universitas Surabaya memfasilitasi mahasiswa akuntansi kami untuk masuk ke 

lingkungan bisnis internasional sebagai bagian dari warga dunia", ujar pejabat dari 

Universitas Surabaya. Sementara itu, Ketua Program S1 Akuntansi dari Prasetiya 

Mulya, Bpk. Sandy Harianto, mengatakan "Kerja sama antara Prasetiya Mulya School 

of Business and Economics dengan ACCA adalah salah satu langkah awal program S1 

Akuntansi Prasetiya Mulya di dalam menyiapkan lulusan S1 Akuntansi yang 

mempunyai kualifikasi internasional dan dapat bekerja di Multinationals Company baik 

yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia". 



 

 

Dalam rangka mengedukasi publik mengenai pentingnya kualifikasi internasional, 

ACCA melakukan berbagai acara kolaboratif dengan British Chamber atau Ikatan 

Akuntan Indonesia dalam bentuk seminar, talk show di radio, dan juga sesi Train the 

Trainer dimana dosen ekspatriat terkemuka diundang ke Indonesia untuk memberikan 

pelatihan kepada dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Yogyakarta 

dan Surabaya. 

Daniel Hankinson, CFO HSBC Indonesia, mengatakan "Melihat kemitraan strategis 

HSBC secara global dengan ACCA, adalah panggilan bagi kami (HSBC Indonesia) 

untuk mengirim staf keuangan kami untuk belajar ACCA sebagai bagian dari proses 

peningkatan kemampuan". 

ACCA juga menyelenggarakan Accounting Essay Competition antar sekolah yang 

didukung oleh Raffles Academy. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk bersama-

sama membangkitkan kesadaran di kalangan siswa SMP dan SMA mengenai profesi 

akuntan dan melibatkan mereka dalam mengeksplorasi pilihan akuntansi sebagai 

karier mereka. 

Anggota Dewan Ikatan Akuntan Indonesia, Ibu Elly Zarni Husin dan Bpk. Deny 

Poerhadiyanto, mengumumkan mengenai rencana kegiatan CEO/CFO Round Table 

yang akan diselenggarakan pada bulan April 2014 bersama ACCA dan berharap 

inisiatif ini akan menjadi platform untuk saling berbagi antara pengusaha dan 

profesional di Indonesia. 

 

-Tamat- 

Untuk informasi lebih lanjut , silahkan hubungi : 

Ina Rosali 

Engagement Manager, ACCA Indonesia 

Tel : +62 21 392 5175 

Email : info.indo @ accaglobal.com 



 

 

  

Catatan untuk Editor 

Mengenai ACCA 

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) adalah badan global untuk 

akuntan profesional. Kami bertujuan untuk menawarkan bisnis yang relevan, serts 

kualifikasi pilihan bagi orang-orang berkemampuan dan berambisi di seluruh dunia 

yang mencari karir di bidang akuntansi, keuangan maupun manajemen. 

Kami mendukung 162.000 anggota dan 428.000 siswa kami di 173 negara, 

membantu mereka untuk mengembangkan karir yang sukses di bidang akuntansi dan 

bisnis, dengan keterampilan yang diperlukan oleh korporat dan perusahaan. Kami 

bekerja melalui jaringan yang terdiri lebih dari 89 kantor dan 8.500 Approved 

Employer (perusahaan yang diakui) di seluruh dunia, yang memberikan pembelajaran 

dan pengembangan karyawan dengan standar yang tinggi. Kami mempromosikan 

regulasi yang tepat tentang akuntansi dan melakukan penelitian yang relevan untuk 

memastikan akuntansi terus tumbuh dalam reputasi dan pengaruh sebagai bagian dari 

kontribusi kami terhadap kepentingan publik. 

Didirikan pada tahun 1904, ACCA telah secara konsisten memegang nilai-nilai inti 

yang unik: peluang, keragaman, inovasi, integritas dan akuntabilitas. Kami percaya 

bahwa akuntan membawa nilai ekonomi dalam semua tahap pembangunan dan 

berusaha untuk mengembangkan kapasitas dalam profesi, serta mendorong adopsi 

standar global. Nilai-nilai kami selaras dengan kebutuhan pengusaha di semua sektor 

dan kami memastikan bahwa melalui kualifikasi kami, kami mempersiapkan para 

akuntan untuk bisnis. Kami berusaha untuk membuka profesi kepada orang-orang dari 

semua latar belakang dan menghilangkan hambatan artifisial, serta berinovasi agar 

kualifikasi kami memenuhi beragam kebutuhan profesional bagi perusahaan dan para 

tenaga profesional. 

ACCA membuka kantor representatifnya di Jakarta, Indonesia pada tanggal 29 May 

2013. ACCA bermitra dan berhubungan erat dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 

terutama dalam mempromosikan implementasi IFRS di Indonesia. ACCA telah 

menjalin beberapa hubungan dengan berbagai universitas terkemuka di Indonesia, 

seperti Universitas Indonesia, Raffles Academy, Universitas Kristen Petra, Universitas 

Bina Nusantara, AA YKPN and London School of Accounting and Finance. 

 


