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Keuangan (BPK) RI Dr Harry Azhar Azis MA 
akan menjadi keynote speaker dalam konferen
si internasional 3rd International Conference on 
Accounting and Finance (ICAF). Konferensi de
ngan tema The Role of Accounting Information 
System towards Enhancing Government 
Accountability’ diselenggarakan Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY. 
berlangsung 3 hari mulai Selasa (21/2).

Ketua Panitia menjelaskan ICAF Ilham Mau- 
lana Saud SE MSc Ak mengatakan hal tersebut 
kepada wartawan, Senin (20/2). Menurutnya 
konferensi berlangsung 3 hari mulai Selasa 
(21/2). Narasumber lain dalam konferensi terse
but di antaranya Dr Mohd Fairuz Bin Md Salleh 
dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr Yuni 
Yuningsih dari Curtin University Australia, Dr 
Syaiful Ali (UGM) dan Dr Rizal Yaya (UMY).

"Pada tahun ini kami mengambil tema di sek
tor publik dan sistem informasi. Kami lebih 
fokus tentang bagaimana peran sistem infor
masi terhadap akuntabilitas sektor publik yang 
ada di Indonesia,” jelasnya.

Disebutkan, sekitar 300 peserta akan meng
hadiri acara ini dan 60 paper berhasil lolos un
tuk dipresentasikan dan dimuat dalam proceed- 
ing. Peserta berasal dari mahasiswa SI, S2, dan 
dosen dari berbagai universitas di Indonesia. 
lSelain seminar, sebanyak 60 paper terkait 
penelitian di bidang Akuntansi akan dipresen
tasikan dan didiskusikan pada hari kedua 
penyelenggaraan,"tandasnya lagi.

Selain seminar dan call for papers juga terda
pat workshop Software Financial Accounting un
tuk instansi SMA/SMK dan Software Akuntansi 
untuk Rumah Sakit. “Workshop Accounting 
Software untuk Instansi SMA/SMK dengan 
narasumber workshop Dr Suryo Pratolo dan 
Workshop Software untuk Rumah Sakit oleh 
Rudy Suiyanto, MAcc dari UMY” jelasnya.

Konsep ICAF UMY 2017 dengan meng
gabungkan seminar intemational dan call for 
paper diharapkan dapat mengundang minat pe
serta baik akademisi dan praktisi untuk hadir. 
Ilham berharap penyelenggaraan bisa berjalan 
lancar dan acara ini dapat berkontribusi bagi 
penelitian di bidang Akuntansi. (Fsy)-c


