Prodi Akuntansi Universitas Malikussaleh Teken MoU dengan PT Zahir Internasional

Penandatanganan MoU Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dengan PT Zahir Internasional di Lhokseumawe,
Rabu (1/7/2020). Foto; Ist

UNIMALNEWS | Lhokseumawe – Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Malikussaleh (FEB Unimal) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT
Zahir Internasional, Rabu (1/7/2020). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Dr Hendra Raza dan perwakilan CEO PT Zahir Indonesia, Muhammad Ismail Thalib MM, bertempat di
ruang Laboratorium Komputer Prodi Akuntansi.
Dalam sambutannya, Hendra Raza menyampaikan terima kasih kepada Zahir Internasional atas partisipasinya
memberikan Program Zahir Accounting yang dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian mahasiswa
sebagai bekal untuk bersaing dalam dunia kerja nantinya. “Penggunaan software akuntansi ini jelas dapat
meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa di Prodi Akuntansi,” jelas Hendra.
Adapun beberapa hal yang terdapat dalam kerja sama tersebut adalah, Prodi Akuntansi menjadi Academic
Partner dari Zahir, semua unit komputer di Laboratorium Komputer Akuntansi akan diinstal dengan software
Zahir Enterprise, pelaksanaan ujian sertifikasi Zahir bagi mahasiswa Akuntansi FEB Unimal bisa digunakan
sebagai sertifikat pendamping ijazah ketika melamar kerja. “Semoga kerja sama hari ini bisa menjadi berlanjut
menjadi hal yang lebih luas lagi di masa depan,” harap Hendra.
Kegiatan penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan Training for Trainer (TFT) Zahir Accounting yang
diikuti oleh dua orang dosen yang mengampu mata kuliah Komputer Akuntansi yakni Indrayani MSi dan Rany
Gesta Putri MSi yang dipandu oleh Nopherlian Erikha Syarif dari PT Zahir.
Sementara itu Ketua Prodi Akuntansi Dr Murhaban mengatakan bahwa Zahir Accounting dipilih karena
memiliki beberapa keunggulan, seperti, lebih mudah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, tersedia
berbagai laporan keuangan yang sangat dibutuhkan oleh pengguna di dunia industri, software Zahir banyak
digunakan oleh perusahaan yang ada di Aceh sehingga akan memudahkan mahasiswa yang mengikuti magang
pada perusahaan yang telah menerapkan Zahir.
Kegiatan ini juga menghadirkan PT Aini Sejahtera sebagai sponsor kegiatan, dikarenakan perusahaan air minum
dalam kemasan tersebut telah lebih dulu menerapkan Zahir Accounting dalam penyusunan laporan keuangan.
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