
IKATAN ANU\1 AN INDONESIA
XO}TP,\RTEHf, X AXII{TAN PEN}IDIK

NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

DEKAII FAKULTAS EKONOMI
T]NIVERSITAS MUHAMMADIYAH SI'RABAYA

Nomor : I 18/II.3.AU/AJFEB/M2019

DENGAN

TKATAN AKUNTAN INDONESIA KOMPARTEI}IEN AKUNTAN PEIIDIDIK (IAI KAPd)
Nomor : O0SflAI-KAPilNIoNIY /2Ol 9

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang

dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan Negara
maka yang bertanda tangan di bawah ini :

DEKAN FAKUI,TAS EKONOMI
LTNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Berkedudukan di Surabaya dan dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah surabaya

KETUA
IKATAII AKUNTAN I1\DOhIESIA KOMPARTEMEN AKUNTAI\ PENDIDIK (IAI KAPd)

Berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)

Sepakat melakukan kerjasama dengan menjadi Co-Host Konferensi Regional Akuntansi (KRA) yang diselenggarakan
oleh Ikatan Altuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd). KRA memiliki tuju; meniadi wadah

bersama bagi para peneliti untuk mendapatkan masukan perbaikan kuatitaspaper penelitian sehingga semakin
meningkat dari sisi kuantitas dan kualitas hasil penelitian, dan sebagai media

komunikasi hasil penelitian sertastate of the art disiplin akuntansi.

Ke{a sama ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
Sejak ditandatanganinya notakesepakatan ini dan dapat diperpanjang
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Surabaya pada tanggal 24 Aprrl20t9

Ketu*---
Ikatan

Kompartemen (rAr KAPd) Surabaya

INDO.\ESIA
PEI\'DIDIK

w

Prof. Dr. Dian Aeustia. M.Si.. Ak. CA.. CMA Dr. Anna Marina. SE..M.S|.,{kCA



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

UNIVERSITAS MT'EAMMADIYAE SURABAYA
dengan

IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAT)
WILAYAHJAWA TIMUR

IXATA.\ AI(IiNTA\ N.DO!\.-ESIA
*II,AIAI JA$,T flXLI

No. 1096/llloum.3 ,AUtN20t9
No. 010/IUOU-IAIJTM/XII20r9

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh rujuh bulan November tahun Dua Ribu Sembilan
Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

l. Dr. dr. sukadiono, MM. Rektor universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan
di Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya, selanjutrrya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Basuki, M.Com (Hons)., Ph,D,, AtL, CMA., CA., Ketua ftatan Al-untan Indonesia
(IAI) wilayah Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Akuntan
lndonesia Wilayah Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Ikukah Utara No. 64 Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing maka PIEAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIEAK) telah sepakat
untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan sumb€r daya di bidang akuntansi,
dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini:

PASAL T

LATARBELAKANG

Dalam upaya memperkuat jaringan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan organisasi
profesi guna meningkatkan aktivitas organisasi profesi akunran dalam rangka peningkatan
kompetensi dan profesionalisme akuntarL dan beninergi dalam mewujudkan lulusan Progam
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya yang
berperan strategis untuk membangun kultur birokrasi dan bisnis yang kuat, visioner,
memegang teguh nilai-nilai etika, dan fokus terhadap nilai tambah bagi perekonomian

nasional.



Nota Kesepahaman ini mempunyai maksud dan tujuan:
l. Mempersiapkan lulusan Program studi Akuntansi sebagai akuntan profesional yang

handal.
2. Mempromosikan profesionalisme, etika, dan standar atau kelola akuntan untuk

memaj ukan kepentingan publik.
3. Mendukung profesi akuntansi di Indonesia dengan membangun kapasitas dan kapabilitas

mahasiswa lulusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surabaya sebagai akuntan profesional yang handal.

4. Pengembangan organisasi profesi akuntan yang dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan
Indonesia (lAI) Wilayah JawaTimur.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3
BENTUKKERIA SAMA

PASAL 4
PEI-AKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA mendorong dan mempersiapkan mahasiswa program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah surabaya untuk
mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh pIEAK XEDUA seperti ujian
ohartered Accountant (cA), ujian s€rtifikasi pemyataan standar Akuntansi Keuangan
(us PSAK), ujian sertifikasi Ahli Akuntansi pemerintah (us AAp), ujian Standar
Keahlian Akuntansi Dasar (USKAD) dan Ujian Standar Keahlian Akuntansi Syariah
(USKAS).

2. PIEAK PERTAMA mendorong &n mempersiapkan mahasiswa program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah surabaya untuk
menjadi anggota muda IAI.

3. PIEAK PERTAMA mendukung kegiatan Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dengan
menjadi Co Hcrsr KRA yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

4. Ca4city Building: memperbarui ilmu akuntansi melalui kegiatan Pendidikan Profesional
Berkelanjutan (PPL) dan free PPL baik berupa seminar, workshop, maupun kegiaan lain
yang diselenggarakan secara bersama oleh PARA PIEAK Train for Trainer (TFT), sefla
pendampingan oleh PIIIAK I(EDUA dalam hal pembaruan ilmu akuntansi.

5. Pengembangan silabus dan kurikulum Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya.

6. Public Relation (PR) sleruice: penggunaan logo PIEAK KEDUA dalam kegiatan dan
promosi bersama.

7. Pertukaran informasi melalui jumal, makalalr" dan data lain.
8. Kesempatan magang bagi mahasiswa Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya.
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Pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dikoordinasikan lebih
lanjut oleh PARA PrEAK atau unit yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan masing-
masing pihak yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini.
Untuk meningkatkan kedasama ini akan diadakan evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh
PARA PIHAI(



I' Nota Kesepahaman ini berlaku untuk janska rvaktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PrEAK aengan"t etd; bahwa ilil d; akan dirinjau
- untuk mengakomodasi perubahan yang &*ggup p";1,2. Nota Kesepahaman ,* dapat 

'diiryani;; ?ril kesepakatan *ARA prHAK
hrdasarkan permohonan tertulis dTi.;hd *;, ;il; yang disampaikan kepada pihakIainnya selambat-larnbatnya 2 (dua) bulan r"ur*n u"otirfnlaN""-["*p"rraman ini.3' Kesepakatan PARA pmix *t* memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahamanini harus dinyatakan secam tertulis.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

PASAL 6
JAI\IGKA WAKTU

Pemberitahuan antara PARA PIHAK ditujukan ke alamat masing-masing pihak dorgan
contact person sebagai berikut:
LIEAKPERTAMA
Nama : Rieska Maharani, SE., MM.
Jabatan : Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Surabaya
Alamat : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya
No Telepon : 031 - 381I 966
PtrIAK KEI}UA
Nama : Sigit Kurnianto, SE., MSA., Ak., CA., SAS., AAp B., ACPA.
Jabatan : Direkf,ur Eksekutif IAI Wilayah Jawa Timur
Alamat : Jl. Krukah Utara No. 64, Surabaya
No Telepon : 031 - 5021125
Perubahan-perubahan alamat PARA PIHAK harus disampaikan kepada pihak lainnya
menurut ketentuan dalam Pasal ini.

l' PARA PrHAK akan merinci semua aspek ke.uangaq baik biaya maupun pendapatandari setiap k"g1Pl tt". r*:r.ama yang dilaktikan, untuk itu akan dibuat NoraKerjasama tersendiri yang lebih t"rp"rin.i p"r k6;;2. Pajak-pajak yang ti,nuir ;il;*g* dan {b"g, akibat dari peraksanaan NotaKesepahaman ini ditanggung secara proporsional orJh masing-masing pihak.3' segala pembiayaan yaog timurr arciby'Nota?a;'p"h"^an ini ditanggung oreh pARAPIHAK sesuai dengan kiwajiban aan tewenangan lrlrirg_rn*irg.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permohonan, atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK
sehub-ungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dianggap telah dilakukan dengan sahapabila:
l. Dibuat secara tertulis dalam Bahasa lndonesia.
2' Diserahkan langsung atau melalui kurir, pos, faksimili, email atau sarana komunikasi lain

yang disepakati oleh PARA PIHAK dari waktu ke waLtu dan ditujukan ke alamat masing-
mTin8 pihak, kecuali untuk pemberitahuan transaksi keuangan tiOafr aapat dilakukan
melalui faksimili.



PE NYELE rrliiltrl* r rsrHAN

l. Apbila terjadi perselisihan atau perbdaan pendapat yang mungkin timbul dalam
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PAtrIA- PmAK akan- menyelesaikannya
dengan cara musyawarah untuk mufakat.

2. Bilamana penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan juga sebagaimana ditetapkan
dalam ayat I Pasal ini, maka penyelesaian selanjutnya 

-akan 
iiserahkan te'paOa

pengadilan. Untuk itu PARA PIEAK menetapkan domisiii yang tetap, yaitu di Kantor
Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

3. Semua biaya yang timbul dari ayat 2 di atas dibebankan kepada PARA pIHAK secara
proporsional.

PASAL 9
PENGA KHIRAN PER.IANJIAN

1. Iotu Kesepahaman ini dapat di"khil dengan kesepakatan pARA PIHAK yang
dinyatakan secara tertulis dari pihak satu kepihak lainnya;

2' Apabila salah satu pihak menghendaki pemutusan keiasama sebelum berakhirnya Nota
Kesepahaman ini, ,4* pihak tersebut harus menyampikaa maksud tersebut se6am
tertulis melalui surat kepda pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelurn
tanggal penghentian Nota Kesepahaman.

PASAL IO
PENUTUP

l. Jika ada perubalran atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum
cukup diatur dalam Nota Kesephaman ini dimungkinkan diadakan perubahan
berdasarkan kesepakatan KEDUA PIHAK yang dituangt* auUtn addendumtersendiri.2- Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai
yang cukup dan dibuat 2 (dua) ran$ag vang mempunyai isi dan keknatan yang samq
masing-masing untuk PrHAK PERTAMa oan pmer KEIluA.

PIHAK PERTAMA

Surrbaya I
PIHAK KEDUA

Ikatan At(untrn Indonesia
Wilayeh Timur

k .F

Rektor Iftfira


