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BAB II 

GAMBARAN UMUM IKATAN AKUNTAN INDONESIA 

 

2.1 Profil Organisasi 

 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan sebuah organisasi non-profit di 

bidang profesi perseorangan yang mewadahi para akuntan professional Indonesia. 

Organisasi ini berdiri pada 23 Desember 1957 di Jakarta dengan diprakarsai oleh 

lima orang akuntan Indonesia. IAI memiliki tujuan untuk membimbing 

perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan 

akuntan. 

 IAI pada awalnya memiliki empat kompartemen yaitu IAI Kompartemen 

Akuntan Publik (IAI KAP), IAI Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd), 

IAI Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI KAM), dan IAI Kompartemen 

Akuntan Sektor Publik (IAI KASP).  Namun, pada 27 Juni 2012, diadakan 

Kongres Luar Biasa IAI dan menghasilkan keputusan bahwa IAI adalah 

organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan, terdiri dari Anggota Utama, 

Anggota Madya dan Anggota Muda. 

 Tujuan strategis IAI adalah: 

1. Terwujudnya IAI sebagai organisasi yang memiliki governance system 

yang baik 

2. Terwujudnya IAI sebagai organisasi yang memberikan value bagi anggota 

3. Terwujudnya IAI sebagai organisasi yang memberikan value bagi key 

stakeholders IAI 

4. Terwujudnya IAI sebagai organisasi yang mendapat kepercayaan publik 

dan penghargaan kepada profesi 

Secara garis besar, tujuan akhir yang ingin dicapai oleh IAI adalah 

mengenalkan profesi akuntan kepada masyarakat Indonesia, menjaring individu 

untuk menjadi anggota IAI serta memajukan dunia akuntansi Indonesia di mata 

dunia. Pesan yang ingin disampaikan oleh IAI kepada khalayak adalah mengenai 

akuntansi dan fungsi yang dimilikinya. 
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IAI sendiri memiliki banyak aktivitas seputar dunia akuntansi. Kegiatan 

yang dilakukan oleh IAI diantaranya adalah: 

1) Menyediakan pendidikan dan pelatihan seputar dunia akuntansi 

2) Mengeluarkan sertifikasi bagi para akuntan 

3) Melanjutkan Program Konvergensi IFRS 

4) Implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik 

5) Memperjuangkan Landasan Hukum Profesi Akuntansi 

6) Pembentukan IAI Wilayah di 33 Provinsi. 

Saat ini IAI merupakan satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan 

Indonesia secara keseluruhan. IAI juga merupakan anggota dan pendiri ASEAN 

Federation of Accountants (AFA) dan anggota International Federation of 

Accountants yaitu organisasi profesi akuntan dunia bagi lebih dari 2,5 juta 

akuntan yang bernaung dalam 167 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 127 

negara.  
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Direktur Eksekutif 

Divisi Umum, HRD, 
Akuntansi, Keuangan 

Divisi Teknis 
Divisi Pengembangan 

Kompetensi dan Implementasi 
Standar 

Divisi Komunikasi, 
Pemasaran dan 
Pengembangan 

Binsnis 

Marketing Sales& 
Supporting 

Pengembangan 
Bisnis & Client 

Services 

Knowledge Centre 

Public Relations 
dan Publikasi 

Mahasiswa 
Magang-  

Diandra 

Divisi Keanggotaan 
dan Pembinaan 

Wilayah 

Sekretaris 

Bagan 2.1 Struktur Manajemen Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia   
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2.2 Ruang Lingkup Kerja Public Relations dan Publikasi 

Public Relations dan Publikasi IAI merupakan salah satu bagian dari 

Divisi Komunikasi, Pemasaran dan Pengembangan Bisnis (lihat Gambar 2.1). 

Divisi Komunikasi, Pemasaran dan Pengembangan Bisnis IAI merupakan ujung 

tombak dari organisasi. Dalam melaksanakan aktivitas yang dimiliki, Divisi 

Komunikasi, Pemasaran dan Pengembangan Bisnis IAI memiliki empat bagian 

yang mendukung, yaitu Marketing Sales & Support, Pengembangan Bisnis & 

Client Services, Public Relations & Publikasi dan IAI Knowledge Centre. 

IAI merupakan  sebuah organisasi non profit yang memiliki peranan 

sebagai wadah para akuntan professional. Dengan tujuan ingin mengenalkan 

dunia profesi akuntan kepada khalayak serta menjaring individu untuk bergabung 

dengan organisasi maka dibutuhkan strategi komunikasi yang tepat. 

Di sinilah Divisi Komunikasi, Pemasaran dan Pengembangan Bisnis IAI 

mengambil peran dalam turut mewujudkan tujuan IAI. Ruang lingkup kerja dari 

Divisi Komunikasi, Pemasaran dan Pengembangan Bisnis meliputi: 

1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada khalayak mengenai profesi 

akuntan. 

2) Melakukan branding image organisasi.  

3) Menyediakan kegiatan pendidikan mengenai akuntansi. 

4) Melakukan peningkatan kualitas organisasi dari sisi fasilitas dan 

pelayanan secara berkesinambungan. 

Hasil akhir dalam terlaksanakannya ruang lingkup kerja akan dapat 

menjaring anggota baru Ikatan Akuntan Indonesia dan mengembangkan sayap 

organisasi untuk semakin dikenal dan dipercaya oleh khalayak. 

Seluruh bagian dari divisi memiliki peranan yang menunjang dan 

mendukung terlaksananya kegiatan, termasuk bagian Public Relations dan 

Publikasi tempat penulis melaksanakan kegiatan kerja magang. Tujuan utama dari 

bagian Public Relations dan Publikasi adalah untuk meningkatkan kesadaran 

khalayak sasar mengenai organisasi dan menciptakan citra positif organisasi. 
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Adapun khalayak sasar dari pihak eksternal yang dituju terdiri dari media 

massa, pelaku bisnis, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dan lembaga 

negara, pemerintah daerah dan masyarakat umum. Dari pihak internal, khalayak 

sasar yang dituju adalah para pimpinan dan alat kelengkapan organisasi. 

Secara garis besar ruang lingkup dari tugas Public Relations dan Publikasi 

Ikatan Akuntan Indonesia adalah: 

1) Melakukan kegiatan publikasi  

Kegiatan publikasi yang dilakukan terkait dengan aktivitas yang 

dimiliki organisasi dan informasi terbaru mengenai dunia akuntan. 

Publikasi yang dilakukan tertuju kepada khalayak sasar yang memiliki 

interest terhadap organisasi dan dunia akuntan. Publikasi yang 

dilakukan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran khalayak 

sasar mengenai organisasi dan dunia akuntan. Kegiatan tersebut dapat 

berupa pembauatan release dan news article. 

2) Melaksanakan kegiatan online public relations 

Kegiatan online public relations yang dilakukan oleh bagian Public 

Relations dan Publikasi memiliki tiga tujuan utama, yaitu 

meningkatkan perekrutan anggota organisasi seta turut mengedukasi 

mereka tentang Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai sarana untuk riset 

khalayak sasar, dan untuk mempertahankan loyalitas para anggota. 

3) Menjalin hubungan dengan media massa 

Kegiatan yang bertujuan untuk menjalin hubungan dengan rekan pers 

atau biasa disebut dengan media relations ini dituangkan ke dalam 

bentuk sebuah event bulanan organisasi yaitu event Ngopi Bareng 

Akuntan. Event tersebut mengusung konsep dialog interaktif antara 

narasumber dengan rekan media yang khusus diundang untuk hadir 

sebagai audience. Topik diskusi yang diselenggarakan terkait seputar 

dunia akuntansi dan kebijakan terbaru di dalamnya. 

4) Menerbitkan majalah Akuntan Indonesia 

Majalah Akuntan Indonesia yang terbit sejak tahun 1998 merupakan 

majalah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Majalah 

Akuntan Indonesia merupakan salah satu media komunikasi antara 

Aktivitas public relations..., Diandra Nurisya, FIKOM UMN, 2013



12 
 

organisasi dengan anggotanya ataupun pembaca lain. Bagian Public 

Relations dan Publikasi organisasi merupakan tim redaksi majalah 

tersebut dan bertanggung jawab untuk menerbitkan majalah setiap 

bulannya.  
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