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hari ini, Kamis, Tanggal 04 Desember 2014, bertempat di Universitas Muhammadiyah

Surabaya Jalan Sutorejo No. 59 Swabay4 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

:

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya

yang beralamat

di

Jalan Sutorejo No.

59

Surabaya dan selanj utnya dalam naskah kerja
sama

2.

Prof. Dr. ljiptohadi Sawarjuwono.
M.Ec.. CPA.. CA.

:

ini disebut Pihak Pertama.

Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah

Jawa Timur yang beralamat

di

Jalan Raya

Ngagel 143 D Surabaya dan selanjutnya dalam
naskah kerja sama

ini disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak bersepakat unh* melakukan kerja sama yang saling menguntungkan
dalam

IAI Alfrlialed

Campus Program, untuk pengembangan sumber daya manusia dan

universitas di bidang akuntansi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal

I

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

(l)

Pengembangan profesi akuntan baik dosen ataupun untuk mahasiswa.

(2)

Mempersiapkan lulusan/sarjana ekonomi akuntansi sebagai calon akuntan yang handal.

(3)

Mendaftarkan mahasiswa semester akhir (semester 6

-

8) Universitas Muhammadiyah

Surabaya Fakultas Ekonomi Program Studi Akwrtansi untuk menjadi anggota muda

IAI.

(4) Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surabaya mendorong dan
mempersiapkan lulusannya untuk mengikuti uj ian sertifikasi yang diselenggarakan oleh

IAI seperti CA (Chartered Accountant), CPSAK (Certified Pernyataan standar Akuntansi
Keuangan), SAS (Sertifrkasi Akuntansi Syariah), US AAP (lJjian Sertifikasi Ahli
Akuntansi Pemerintah) setelah dinyatakan lulus ujian skripsi.

(5) Meng-update ilmu akuntansi melalui kegiatan PPL (Pendidikan

Profesional

Berkelanjutan), seminar, worlahop maupun kegiatan lain yang diselenggarakan secara
bersama oleh Universitas Muhammadiya} Surabaya dengan

(6)
(7)

IAI Wilayah

Jawa Timur.

Pengembangan silabus dan kurikulum ptogram studi akuntansi-

Terjalirurya kerja sama antara universitas dengan lembaga profesi.

Pasal 2

SIKAP DASAR KERJA SAMA
Perjanjian kerja sama ini dilandasi oleh semangat kemitraan yang saling percaya dan saling
menghormati.

Pasal 3

BENTUKKERJA SAMA
Bentuk keda sama dari perjanjian ini akan dibuat tersendiri antara Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Surabaya dan IAI Witayah Jawa Timur secara terperinci per
kegiatan.

Pasal 4

KEUANGAN

pihak Pertama dan Pihak Kedua akan merinci semua aspek keuangan, baik biaya maupun
pendapatan dari setiap kegiatan atas kerja sama yang dilakukan. Untuk itu akan dibuat
perjanjian tenendiri yang lebih terperinci per kegiatan'

Pasal 5

JAI\GKAWAKTU
Kerja sama

ini

berlangsung selama

2

(dua) tahun terhitung sejak naskah kerja sama ini

ditandatangani.

Pasal 6

PENUTUP

(1) Jika ada perubahan atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum
cukup diahr di dalam naskah kerja sama ini, dimungkinkan diadakan perubahan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian ini dalam
addendum perjanj ian tersendiri.

(2)

Jika ada hal-hal yang tidak terdapat dalam naskah kerja sama ini akan didiskusikan dan
disetujui oleh kedua pihak dalam naskah kerja sama.

(3)

Naskah kerja sama ini akan berlaku secara efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang dari masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, s€rta
turunan sebanyak yang dibutuhkan.

(4)

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua).

PIHAKPERTAMA

PIHAKKEDUA
Ketua

IAI Wilayah

Jawa Timur

