
 

                         
Pendahuluan 
Profesi akuntan manajemen sebagai salah satu profesi penting yang menunjang proses menghasilkan nilai tambah dalam 
aktivitas bisnis dituntut memiliki kompetensi yang tinggi sehingga mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang 
ditetapkan dalam lingkungan kerja nyata (real working environment). Untuk itu seorang akuntan manajemen dituntut memiliki 
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) profesionalisme yang tinggi dalam bidang terkait seperti 
bidang akuntansi manajemen, manajemen keuangan, bisnis dan manajemen informasi. Dengan demikian seorang akuntan 
manajemen yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan intelektual, strategis, teknis dan fungsional, kemampuan 
personal, kemampuan komunikasi dan interpersonal, serta kemampuan manajemen dan organisasional dalam bidang 
dimaksud. 

 
Tujuan Ujian CPMA  
1. Meningkatkan penguasaan (proficiency) peserta atas pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi manajemen dan 

bidang lainnya yang terkait. 
2. Menjadi ukuran mutu bagi para stakeholders atas penguasaan bidang ilmu akuntansi manajemen dengan segala aspeknya 

yang terkait.  
3. Mendorong mutual recognition atas sertifikasi sejenis dari negara-negara lain 
4. Memberikan peluang bagi peserta dengan latar belakang non-akuntansi untuk mendapatkan kompetensi dalam bidang 

akuntansi manajemen dan bidang lain yang terkait 
 
Dalam rangka meningkatkan penguasaan (proficiency) Akuntan Manajemen atas pengetahuan dan kompetensi teknis di 
bidangnya, dan untuk menyongsong keterbukaan jasa Akuntan Manajemen di Indonesia, maka Institut Akuntan Manajemen 
Indonesia (IAMI) menyelenggarakan Ujian CPMA. 
 
Syarat Peserta UJIAN CPMA 
Ujian hanya dapat diikuti oleh mereka yang memperoleh  
1. Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi / D4 Akuntansi + pengalaman 1 tahun di bidang akuntansi dan / atau keuangan.  
2. Sarjana non-akuntansi + pengalaman 2 tahun di bidang akuntansi dan / atau keuangan  
 
Cat : Bagi peserta yang belum mempunyai pengalaman kerja diperbolehkan untuk mengikuti Ujian CPMA, namun sertifikat 
CPMA baru akan diberikan setelah lulus Ujian CPMA dan memenuhi persyaratan pengalaman kerja.  

 
Mata Ujian 
Ujian CPMA meliputi 4 (empat) mata ujian yang telah ditetapkan, yaitu : 
1. Analisis Lingkungan Usaha  
2. Konsep dan Keahlian Akuntansi Manajemen  
3. Manajemen Strategik  
4. Good Corporate Governance & Etika Bisnis  

   
Tabel untuk waktu ujian, pendaftaran dan pembatalan ujian : 
 

Waktu Ujian 18 - 19 November  2009 
Periode Pendaftaran 29 September  – 06 November 2009 
Batas Akhir Pendaftaran Langsung 06 November 2009 
Batas Akhir Pendaftaran via Pos 30 Oktober 2009 
Masa Potongan Harga 15% 29 September  –  09 Oktober 2009 
Pembatalan dikenakan Denda: 
- 25% dari biaya ujian 
- 50% dari biaya ujian 
- 100% dari biaya ujian 

 
s.d. 21 Oktober 2009 
22 Oktober  – 11 November 2009 
Setelah 11 November 2009 

Pengambilan Kartu Ujian 09 – 13 November 2009 

Harga Buku Panduan  
Rp. 50.000,- 
 
Biaya Pendaftaran :  
Rp. 250.000,- 
 
Biaya Ujian :  
Rp. 2.000.000,- 
 

 

UJIAN CPMA  
Certified Professional Management Accountant   

Hub. Sekretariat IAMI : Graha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 
Telp. 021-31904232 eks. 311   Flexy. 021- 68980114    Fax. 021- 7245078 Attn. Titi 


