
 

 

27 Februari 2014 

 

ACCA Memberikan Penghargaan bagi Pejuang Audit Hak 

Asasi Manusia 

 

Jakarta , 27 Februari 2014 – ACCA (the Association of Chartered Certified 

Accountants) mengakui James Kallman, Senior Partner dan Presiden Direktur 

Moores Rowland – Mazars Indonesia, dan Global Head of Human Rights, 

Mazars akan kontribusinya terhadap industri keuangan dan akuntansi melalui 

acara ACCA Achievement Awards yang diadakan di Four Seasons Hotel di 

Jakarta. 

 

ACCA Achievement Award ini mengakui individu yang telah membuat 

kontribusi luar biasa untuk mengembangkan profesi akuntansi dan keuangan. 

Penghargaan ini didasari oleh prestasi dan diberikan kepada individu yang 

kontribusinya layak mendapatkan pengakuan global serta upaya yang 

mencerminkan nilai-nilai inti ACCA tentang akuntabilitas, keragaman, inovasi, 

integritas, dan peluang. 

 

James Kallman telah memberikan teladan bagi industri akuntansi dan 

keuangan di Indonesia. James Kallman yang dulunya adalah Presiden Direktur 

Moores Rowland Indonesia, telah memainkan peran penting dalam merger 

antara Moores Rowland dan Mazars Indonesia. James Kallman juga melakukan 

pekerjaan ekstensif di bidang hak asasi manusia dan akuntabilitas. Sebagai 

Global Head of Human Rights di Mazars, beliau juga berperan dalam 

mendorong bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta yang pada 

intinya menghargai hak asasi manusia dan nilai-nilai kemasyarakatan. James 

Kallman dan istrinya, Dewi Suryati, mendirikan Mei Lin Kallman Foundation, 

yang menjalankan program sekolah bagi siswa tuna rungu agar mereka dapat 

belajar keterampilan bisnis dan kewirausahaan. 

 

Reza Ali ACCA, Head of Emerging Markets - Asia, dari ACCA menyerahkan 

penghargaan ACCA Achievement Award kepada James Kallman. 

 

Dalam sambutannya menyoroti nilai publik yang dibawa oleh para profesional 

keuangan, Reza Ali menyatakan, "Nilai publik berarti bekerja untuk kepentingan 

umum, mempromosikan bisnis yang bertanggung jawab dan beretika serta 

mendukung peningkatan kinerja ekonomi global. Itulah tiga hal yang jelas, 

sederhana dan dapat dicapai – bagi ACCA sebagai badan profesional dan bagi 

anggota kami sebagai profesional keuangan. Saya percaya itu 



 

 

merepresentasikan sektor usaha lain juga." Beliau pun menyoroti kebutuhan 

akan diskusi seputar kepercayaan dan nilai publik. 

 

James Kallman mengatakan, "Saya bangga menerima penghargaan ini dari 

ACCA. The ACCA Achievement Award merupakan inisiatif yang baik untuk 

mengakui para profesional yang berkomitmen untuk mengembangkan industri 

keuangan dan akuntansi, serta memberikan nilai kepada masyarakat secara 

keseluruhan." Dalam pidatonya pada audit hak asasi manusia dan kepatuhan, 

ia menjelaskan pergeseran dalam praktik bisnis dan menyoroti kebutuhan bagi 

perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dan menjadi warga 

korporasi yang lebih bertanggung jawab. 

 

Mulyadi Setiakusuma, Head of ACCA Indonesia, mengatakan, "Ini adalah 

pertama kalinya kami telah mengadakan ACCA Achievement Award di 

Indonesia. Dengan mengenali individu yang telah memberikan nilai publik yang 

signifikan terhadap perkembangan industri keuangan dan akuntansi, kami 

berharap ini dapat menginspirasi para profesional keuangan untuk menciptakan 

nilai publik dalam profesi mereka. Profesional keuangan berada di jantung 

bisnis dan sangatlah penting bahwa mereka menjunjung tinggi nilai etika, serta 

berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan." 

 

 

- Berakhir - 

 

Untuk informasi lebih lanjut , silahkan hubungi : 

Ina Rosali 

Engagement Manager, ACCA Indonesia 

Tel : +62 21 392 5175 

Email : ina.rosali@accaglobal.com  
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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. 


