
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Accounting Fair Universitas Bakrie 2012 merupakan acara tahunan yang 

diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bakrie sebagai bentuk 

program kerja masa bakti kepengurusan 2011-2012. Accounting Fair Universitas 

Bakrie 2012 ini baru memasuki usia yang ke-2, dan walaupun dengan usia yang masih 

tergolong muda ini, Accounting Fair Universitas Bakrie 2012 akan tetap selalu 

memberikan inovasi dalam setiap rangkaian kegiatannya yakni Accounting 

Championship dan Accounting Conference.  

Untuk tahun 2012, pembaharuan-pembaharuan dalam rangkaian kegiataan pun 

ditingkatkan. Sebagai bentuk civitas akademika yang dituntut untuk terus berkreasi dan 

berinovasi, Accounting Fair Universitas Bakrie 2012  menghadirkan suatu bentuk 

kompetisi yang tidak membosankan dan tidak terlalu kaku, akan tetapi tidak juga 

menghilangkan esensi keprofesionalitasannya yaitu ―perjalanan akuntansi‖  yang termuat 

dalam babak di rangkaian acara Accounting Championship. 

Melalui Accounting Fair Universitas Bakrie 2012 ini, diharapkan akan 

meningkatkan daya saing dan pengetahuan mahasiswa Akuntansi dalam mememahami, 

mendalami, serta mengembangkan ilmu Akuntansi sehingga pengetahuan Akuntansi yang 

dimiliki benar—benar suatu pengetahuan yang utuh dan dapat dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya. Selain itu, Accounting Fair Universitas Bakrie 2012 juga diharapkan 

dapat mengembangkan para cendikiawan muda, siswa-siswi SMA/SMK menjadi 

cendikiawan yang berguna bagi nusa dan bangsa dalam pengembangan aspek 

kemampuan dan softskill dalam menghadapi persaingan di masa kini. 

Harapan kami sebagai panitia penyelenggara Accounting Fair Universitas 

Bakrie 2012, acara ini tidak hanya menciptakan sang juara akan tetapi lebih 

mendepankan aspek hubungan kerjasama yang baik antarmahasiswa Akuntansi di 

Indonesia. Selain itu, kami juga berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan bibit-bibit 

civitas akademika Akuntansi muda yang mempunyai jiwa kompetisi yang tinggi dan siap 

menghadapi masa depan dalam meraih kesuksesan. 

 

 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 



 

 

 

 

 

 

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: 

- Pendidikan: sebagai wadah yang menambah wawasan mahasiswa di luar 

materi kuliah yang ada di perguruan tinggi serta mengasah kemampuan 

berkompetisi mahasiswa akuntansi 

- Penelitian: menjadikan mahasiswa mampu mengamati, meneliti dan 

menganalisis isu-isu yang terjadi di luar yang berkaitan dengan  akuntansi.  

- Pengabdian masyarakat: menjadikan mahasiswa mampu menerapkan ilmu 

yang diperoleh di perguruan tinggi dan mampu menghubungkan kaitannya 

dengan apa yang terjadi di masyarakat.   

2. Program Kerja  Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bakrie masa bakti 

2011-2012. 

 

 

 

―Accounting Fair Universitas Bakrie 2012‖ 

 

 

 

Indonesian Accountant : Valuable, Capable, and Irreplaceable 

“Find The Way to be A Professional Accountant” 

 

 

 

1. Accounting Championship (A-Champ) 

Accounting Championship ini berisi kegiatan perlombaan akuntansi 

antarmahasiswa se-Jabodetabek dan antarsiswa SMA/SMK se-Jabodetabek 

2. Accounting Conference(A-Con)/ Grand Discussion 

Accounting Conference berisi kegiatan seminar yang membahas isu-isu aktual 

dalam bidang akuntansi. Pada akhirnya, hasil notulen dari A-Con akan 

diserahkan kepada IAI.  

 

B. DASAR KEGIATAN 

C. NAMA KEGIATAN 

D. TEMA  KEGIATAN 

E. BENTUK  KEGIATAN 



 

 

 

 

 

 

1. Accounting Championship (A-Champ) 

Mahasiswa Akuntansi dari Perguruan Tinggi se-Jabodetabek dan Siswa 

SMA/SMK se-Jabodetabek 

2. Accounting Conference (A-Con) 

Mahasiswa akuntansi Perguruan Tinggi se-Jabodetabek. 

 

 

 

 Accounting Conference 

Hari/ Tanggal : Rabu, 14 Maret 2012 

Tempat : Ruang 1 dan 2 Universitas Bakrie 

 Accounting Championship 

Hari/ Tanggal : Kamis-Sabtu, 15-17 Maret 2012 

Tempat : Universitas Bakrie  

   Oval Atrium Epicentrum* 

 

 

Accounting Championship 

Universitas/STIE Rp 300.000,00 / tim 

SMA/SMK Rp 200.000,00 / tim 

 

 

 

Accounting Championship 

Universitas dan STIE 

 Juara I  :  Rp 5.000.000 + Magang di Ernst and Young + Trofi + Piagam 

untuk setiap anggota 

 Juara II :  Rp 3.000.000 + Trofi + Piagam untuk setiap anggota 

 

F. PESERTA ACARA 

G. RANGKAIAN KEGIATAN 

H. BIAYA PENDAFTARAN 

I. HADIAH 



 

 

 

 Juara III : Rp 2.000.000 + Trofi + Piagam untuk setiap anggota 

 Harapan I : Trofi + Piagam untuk setiap anggota 

 Harapan II : Trofi + Piagam untuk setiap anggota 

SMA / SMK 

 Juara I  : Rp 3.000.000 + Trofi + Piagam untuk setiap anggota 

 Juara II : Rp 2.000.000 + Trofi + Piagam untuk setiap anggota 

 Juara III : Rp 1.000.000 + Trofi + Piagam untuk setiap anggota 

 Harapan I : Trofi + Piagam untuk setiap anggota 

 Harapan II : Trofi + Piagam untuk setiap anggota 

 

 

 

 Pendaftaran dimulai tanggal 10 Januari-6 Maret 2012 

 Syarat peserta : 

a. Peserta adalah mahasiswa/i aktif dan pelajar SMA/ SMK se-Jabodetabek 

b. Peserta adalah tim, dimana masing-masing tim terdiri atas 3 orang 

c. Setiap universitas maksimal mengirimkan 3 tim 

 Mengisi formulir yang telah disediakan dengan menggunakan huruf kapital , 

disertai dengan foto peserta, dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

 Formulir dapat di kembalikan secara langsung ke panitia Accounting Fair 2012 

Universitas Bakrie atau kirim ke ub_hma@yahoo.com (subject : formulir 

pendaftaran Accounting Fair 2012 Universitas Bakrie) 

 Biaya pendaftaran dapat dibayar langsung ke panitia Accounting Fair 2012 

Universitas Bakrie atau transfer ke rekening  

Bank Mandiri  

a.n Agung Nopranto 

1130006734804  

 

 Formulir pendaftran bisa di download di afub2012.wordpress.com  

 Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact person : 

- Ruth Morani E. : 085720043878 

- Nurul Sari : 085711766112 

J. KETENTUAN PENDAFTARAN 

mailto:ub_hma@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

Peraturan Umum Accounting Championship 

1. Setiap tim terdiri dari 3 (tiga) orang mahasiswa/i dan pelajar SMA/SMK yang 

masih berstatus aktif dan harus sesuai dengan yang didaftarkan pada panitia. 

Apabila sebelum, selama, atau setelah pertandingan, panitia menemukan bahwa 

anggota suatu kelompok peserta tidak sesuai dengan yang didaftarkan, maka 

kelompok peserta tersebut akan didiskualifikasi dan dinyatakan kalah.  

2. Bila ada anggota suatu tim yang berhalangan hadir pada saat pertandingan, baik 

karena sakit atau hal lain, maka anggota kelompok tersebut tidak dapat 

digantikan, kecuali dengan pemberitahuan sebelumnya yakni paling lambat pada 

saat Technical Meeting.  

3. Jika ada maksimal 1 (satu) anggota suatu kelompok peserta berhalangan hadir, 

maka kelompok tersebut diperkenankan bertanding dengan sisa anggota yang ada 

sesuai pendaftaran.  

4. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan, menggunakan jas almamater dan 

nametag. 

5. Registrasi Ulang dan Technical Meeting akan diselenggarakan pada hari 

Rabu, 14 Maret 2012 pukul 14.30 di Universitas Bakrie. Setiap anggota Tim 

diwajibkan hadir pada saat technical meeting untuk registrasi ulang dan 

mengurus hal-hal lain sebelum pertandingan dimulai dengan membawa bukti 

transfer biaya pendaftaran.  

6. Peserta diwajibkan membawa alat tulis atau keperluannya sendiri. 

7. Peserta tidak perlu membawa kertas hitung / buram. Kertas buram akan 

disediakan oleh panitia 

8. Peserta harus membawa kalkulator scientific dan bukan kalkulator finance. 

Panitia tidak memberikan pinjaman kalkulator kepada para peserta.  

9. Peserta tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. 

Apabila sebelum, selama, atau setelah pertandingan panitia menemukan bahwa 

ada anggota suatu tim atau pihak - pihak tertentu yang melakukan suatu bentuk 

kecurangan, maka tim yang bersangkutan akan didiskualifikasi dan dinyatakan 

kalah. 

K. KETENTUAN UMUM  



 

 

 

10. Peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan kompetisi selama 

kompetisi berlangsung 

11. Apabila peserta melanggar segala ketentuan di atas, maka panitia berhak untuk 

mendiskualifikasi tim peserta yang bersangkutan baik sebelum, selama maupun 

setelah pertandingan.  

12. Peserta tidak diperkenankan mengaktifkan handphone dan/atau alat komunikasi 

lainnya selama kompetisi berlangsung.  

13. Materi yang diujikan dan Referensi : 

Universitas dan STIE 

a) Pengantar Akuntansi (Principle of Accounting) 

Principle of Accounting (Weygandt) - Wiley  

b) Akuntansi Menengah Lanjutan (Intermediate Accounting) 

Intermediate Accounting IFRS Edition (Kieso, Weygandt, Warfield) 

Vol 1 & 2 - Wiley  

c) Akuntansi Lanjutan (Advance Accounting) 

Advanced Accounting, Tenth Edition (Beams) – Pearson  

d) Auditing 

Auditing and Assurance Service, Thirteenth Edition (Arens, Elder) - 

Pearson  

e) Perpajakan (Taxation) 

f) Pengetahuan umum ekonomi 

g) PSAK (Peraturan Standar Akuntansi Keuangan) 

h) Isu-isu Akuntansi 

SMA/SMK 

a) Pengetahuan Dasar Akuntansi 

b) Pengetahuan Umum Pajak 

c) Pengetahuan Umum Ekonomi 

14. Keputusan juri bersifat MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU 

GUGAT.  

15. Hal-hal yang belum termasuk dan dianggap penting akan dibicarakan lebih lanjut 

pada Technical Meeting. 

16. Keputusan dari technical meeting yang telah disetujui TIDAK DAPAT 

DIGANGGU GUGAT. 

 



 

 

 

 

 

Accounting Championship 

A. Universitas dan STIE 

1. BABAK PENYISIHAN 

Babak penyisihan terdiri atas dua babak, yaitu babak U C 100 (You Challenge 

100) dan babak Seek and Solve. Dari babak penyisihan ini, akan didapat dipilih 

10 tim dengan nilai akumulasi tertinggi dari dua babak penyisihan untuk masuk 

ke babak semifinal. Adapun ketentuan lomba sebagai berikut : 

 Babak U C 100 (You Challenge 100) 

1. Pada penyisihan babak pertama, setiap individu dalam satu tim akan 

mengerjakan 100 soal  

2. Bentuk soal merupakan 70 soal pilihan ganda, 15 soal benar salah, 15 

soal isian singkat 

3. Pembobotan penilaian tes individu untuk jawaban benar adalah +3, tidak 

menjawab 0, sedangkan untuk jawaban salah adalah -1. 

4. Setiap individu bisa mengumpulkan poin maksimal sebesar 300 serta 

nilai maksimal setiap tim adalah 900 poin. 

5. Diberikan waktu 100 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut 

Babak Seek and Solve 

1. Semua tim yang telah melewati penyisihan babak pertama akan 

mengikuti penyisihan babak kedua. 

2. Penyisihan babak kedua dalam bentuk cerdas cermat 

3. Materi soal adalah pengantar akuntansi, akuntansi menengah, akuntansi 

lanjutan, auditing, pajak, PSAK, isu-isu akuntansi, dan pengetahuan 

umum ekonomi. 

4. Pada penyisihan babak kedua,  tim akan dibagi menjadi 4 kelompok dan 

setiap kelompok akan dibagi berdasarkan undian 

5. Soal yang terdapat dibabak ini terdiri atas soal wajib dan soal rebutan 

6. Ketentuan soal wajib  

 Setiap tim memiliki kesempatan menjawab 10 soal. 

L. KETENTUAN TEKNIS 



 

 

 

 Soal akan dibacakan oleh MC sebanyak 2 kali 

 Waktu untuk menghitung dan menjawab soal adalah lima detik untuk 

soal teori dan 30 detik untuk soal hitungan dihitung sejak soal selesai 

dibacakan. 

 Peserta boleh menjawab sebelum soal selesai dibacakan. 

 Tidak ada pengurangan untuk jawaban yang salah. 

 Soal benar akan bernilai 50 poin. 

 Apabila tim tidak bisa atau salah mendapat soal, maka soal dapat 

diperebutkan oleh empat kelompok lain dengan cara memencet bel. 

 Peserta bisa mulai memencet bel setelah panitia memberi tanda 

waktu habis atau setelah juri menyatakan salah. 

 Peserta bisa mulai menjawab setelah dipersilahkan oleh juri. 

 Jika peserta menjawab sebelum dipersilahkan oleh juri, maka 

jawaban akan dianggap salah dan diberikan pengurangan nilai 

sebesar 20 poin. 

 Apabila peserta yang merebut memberikan jawaban yang salah, 

makan tim akan diberikan pengurangan nilai sebesar 25 poin. 

7. Ketentuan Soal Rebutan 

 Ada 15 soal yang akan diperebutkan 

 Tiap soal yang dijawab dengan benar akan memperoleh skor 100 

poin, sementara tiap soal yang dijawab salah akan memperoleh skor -

50 poin dan soal yang tidak dijawab memperoleh 0 

 Soal dibacakan oleh MC sebanyak satu kali. 

 Waktu untuk menghitung dan menjawab soal adalah lima detik untuk 

soal teori dan 30 detik untuk soal hitungan dihitung sejak soal selesai 

dibacakan. 

 Tim berebut menjawab soal secepat dan setepat mungkin dengan 

memencet bel. 

 Peserta hanya diperbolehkan menjawab setelah juri mempersilahkan 

tim untuk menjawab. 

 Peserta yang menjawab sebelum dipersilahkan maka akan 

memperoleh penalty berupa pengurangan nilai -20 dan soal tetap 

dilempar. 



 

 

 

 Soal yang salah dijawab oleh satu tim akan dilempar kepada tim 

yang lain. Jika tim kedua salah menjawab, maka soal dinyatakan 

hangus. 

 Keputusan juri TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

II. BABAK SEMIFINAL “ATM (Analyze, Think, and Match)” 

 

1. Babak ini diikuti oleh 10 tim yang telah lolos di babak penyisihan.  

2. Babak semifinal dalam bentuk debat kasus 

3. Materi debat kasus berupa isu-isu seputar akuntansi 

4. 10 tim yang lolos akan dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing 

kelompok terdiri atas 2 tim 

5. Setiap kelompok tersebut terdiri atas kelompok affirmative (Pro) dan  

kelompok  Oppostion (Kontra). Posisi ini ditentukan melalui pengundian 

6. Setiap kelompok akan melakukan debat kasus sesuai dengan perintah 

yang diberikan oleh juri 

7. Diberikan waktu 40 menit per kelompok untuk melaksanakan debat 

kasus 

8. Dari babak ini, akan dipilih 5 tim dengan nilai tertinggi akan masuk ke 

babak final 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Debat Kasus 

1. Peran Grup 

 Affirmative 

 Memberikan definisi atas masalah yang diperdebatkan dengan alasan 

dan landasan yang jelas serta masih bisa diperdebatkan 

 Memberikan parameter yang jelas tentang cangkupan yang 

diperdebatkan. Contohnya adalah memberikan penjelasan serta 

batasan terhadap apa yang akan didebatkan 

 Jika debat akan menggunakan proposal, maka pemberian penjelasan, 

mekanisme dan detil dari proposal harus dijabarkan secara jelas. 

 Memberi argumen-argumen yang sangat jelas tentang tentang mosi 

yang diperdebatkan. 

 

 



 

 

 

 Opposition 

 Mengklarifikasi masalah dan ideologi mengapa menentang mosi dari 

Affirmative  Pilihan:  

 Menolak argumen dan permasalahan dari tim lawan 

 Menerima argumen, tetapi jelaskan mengapa solusi atau argumen dari 

tim   lawan tidak menyelesaikan masalah atau mosi yang 

diperdebatkan 

 Menerima argumen dan solusi, tetapi jelaskan mengapa solusi dan 

argumen yang diberikan hanya akan menghasilkan masalah lain 

daripada memberikan penyelesaian yang berarti 

 

2. Peran pembicara 

 Affirmative  

 Affirmative 1 

Memberikan latar belakang masalah (isu, permasalahan), memberikan 

definisi, memberikan solusi, mekanisme proposal (jika ada), justifikasi 

dan efektivitas  

 Affirmative 2  

a. Melawan (Rebutt) pembicara lawan 

b. Memberikan argument  

 Affirmative 3 

a. Melawan pembicara lawan 

b. Merangkum semua yang telah dibicarakan oleh pembicara 

pertama dan kedua dari Affirmative 

c. Tidak memberikan argumen baru 

 

 Opposition   

 Opposition 1 

Penolakan, memberikan solusi tandingan atau ideologi perlawanan, 

mekanisme proposal (jika ada), justifikasi dan efektivitas dari solusi 

atau ideologi. 

 Opposition 2 

a. Memberikan pelawanan dan tanggapan dari tim lawan 

b. Memberikan argumen 



 

 

 

 Opposition 3 

a. Melawan pembicara lawan 

b. Merangkum semua yang telah dibicarakan oleh pembicara 

pertama dan kedua dari Opposition 

c. Tidak memberikan argumen baru 

 

3. Urutan:  

Affirmative                                           Negative                       

1
st
Speaker (5’)         -------------►1

st
Speaker (5’) 

2
nd

Speaker (5’)         -------------►2
nd

Speaker (5’) 

3
rd

Speaker  (5’)         -------------►3
rd

Speaker         (5’)                                                                         

    Reply (3’)                         Reply (3’) 

   

4. Setiap peseta diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan argument dan 3 

menit  untuk Reply Speech di akhir perdebatan.  

5. POI (Point of Interest) diberikan selama 10 detik, ketika peserta lawan telah 

mempersilahkan 

6. Mosi (Motion) 

Mosi adalah topik yang diperdebatkan. Mosi yang akan di berikan dalam 

bentuk statement. Tim Affirmative harus mensetujui dan membangun argumen 

yang memperkuat mosinya dan tim Opposition harus menolak dan memberikan 

argumen atas penolakannya. 

 

7. Penilaian (Adjudication) 

 Matter  :  isi dan kelogisan argument disertai bukti dan contoh 

 Method :  struktur dan organisasi pidato individu, urutan logis yang 

mudah dimengerti, ketepatan waktu 

 Manner  : cara penyampaian argument (sikap, eye contact, 

kelancaran berbicara, penggunaan kata, dll.) 

III.  BABAK FINAL “Pick the Peak” 

1. Babak ini diikuti oleh 5 tim yang telah lolos dibabak semifinal 

2. Babak final dalam bentuk cerdas cermat 



 

 

 

3. Soal pada babak ini terdiri atas soal wajib, soal rebutan, dan soal bid and 

win 

4. Dari babak ini, akan dipilih 3 tim dengan nilai tertinggi sebagai juara 

pertama, kedua, dan ketiga. 

5. Ketentuan soal wajib (dapat dibaca kembali di ketentuan soal wajib babak 

seek and solve. 

6. Ketentuan soal rebutan 

 Ada 25 soal yang akan diperebutkan 

 Soal pertama sampai soal ke-10 bernilai 100 untuk jawaban benar dan -

50 untuk jawaban salah 

 Soal ke 11-25 merupakan soal bertingkat yang memiliki kenaikan poin 

sebesar 50 setiap satu soal 

NO NILAI BENAR NILAI SALAH 

11 100 -50 

12 150 -75 

13 200 -100 

14 250 -125 

15 300 -150 

16 350 -175 

17 400 -200 

18 450 -225 

19 500 -250 

20 550 -275 

21 600 -300 

22 650 -325 

23 700 -350 

24 750 -375 

25 800 -400 

 

 Soal dibacakan oleh MC sebanyak satu kali. 

 Waktu untuk menghitung dan menjawab soal adalah lima detik untuk 

soal teori dan sepuluh detik untuk soal hitungan dihitung sejak soal 

selesai dibacakan. 



 

 

 

 Tim berebut menjawab soal secepat dan setepat mungkin dengan 

memencet bel. 

 Finalis hanya diperbolehkan menjawab setelah juri mempersilahkan 

tim untuk menjawab. 

 Finalis yang menjawab sebelum dipersilahkan maka akan memperoleh 

penalty berupa pengurangan nilai -20 dan soal tetap dilempar. 

 Soal yang salah dijawab oleh satu tim akan dilempar kepada tim yang 

lain. Jika tim kedua salah menjawab, maka soal dinyatakan hangus. 

 Keputusan juri TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT 

7. Ketentuan Bid and Win 

 Pada Babak ini akan diberikan satu soal yang wajib dijawab oleh 

finalis 

 Bentuk soal pilihan ganda 

 Setiap tim harus menentukan berapa poin yang akan mereka 

pertaruhkan sebelum mereka mengerjakan soal dan menulis poin 

tersebut ditempat yang telah disediakan 

 Poin yang telah ditulis diperlihatkan kepada juri sesuai aba-aba panitia 

dan poin tersebut tidak dapat diubah kembali 

 Peserta dapat memulai mengerjakan soal selama tiga menit, waktu 

mulai dihitung setelah panitia selesai membaca soal 

 Setiap tim menuliskan jawabannya di tempat yang telah disediakan 

oleh panitia 

 Poin yang dipertaruhkan merupakan nilai kelipatan 50 minimal 100 

poin dan maksimal sesuai poin yang dimiliki tim dari hasil akumulasi 

babak cerdas cermat final sebelumnya 

 Setiap jawaban yang benar akan memperoleh sebesar poin yang 

dipertaruhkan dan setiap jawaban yang salah akan mengurangi nilai 

sebesar poin yang dipertaruhkan 

8. Juara akan ditentukan berdasarkan nilai tertinggi di babak akhir Bid and 

Win 

 

 

 

 



 

 

 

B. SMA/SMK 

I. BABAK PENYISIHAN 

Babak penyisihan terdiri atas dua babak, yaitu babak U C 100 (You Challenge 

100) dan babak Solve by Three. . Dari babak penyisihan ini, akan didapat dipilih 

15 tim dengan nilai akumulasi tertinggi dari dua babak penyisihan untuk masuk 

ke babak semifinal. Adapun ketentuan lomba sebagai berikut : 

Babak U C 100 (You Challenge 100) 

1. Peserta pada tahap ini berjumlah 25 tim 

2. Pada penyisihan babak pertama, setiap individu dalam satu tim akan 

mengerjakan 100 soal  

3. Bentuk soal merupakan 70 soal pilihan ganda, 15 soal benar salah, 15 soal 

isian singkat dan 3 soal diskusi kelompok. 

4. Pembobotan penilaian tes individu untuk jawaban benar adalah +3, tidak 

menjawab 0, sedangkan untuk jawaban salah adalah -1. 

5. Setiap individu bisa mengumpulkan poin maksimal sebesar 300 serta nilai 

maksimal setiap tim adalah 900 poin. 

6. Diberikan waktu 100 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut 

Babak Solve by Three 

1. Semua tim yang telah melewati penyisihan babak pertama akan mengikuti 

penyisihan babak kedua. 

2. Penyisihan babak kedua dalam bentuk diskusi kelompok 

3. Setiap tim yang bertanding akan mendapatkan 3 soal yang akan 

didiskusikan bersama kelompok masing-masing. 

4. 3 soal yang diberikan bernilai maksimum 300 poin atau 100 poin setiap soal 

5. Diberikan waktu 30 menit untuk diskusi kelompok 

II. BABAK SEMIFINAL “Tic Tac Think” 

1. Babak ini diikuti oleh 15 tim yang telah lolos di babak penyisihan.  

2. Pada babak ini, setiap tim akan mengerjakan 5 tugas di tempat (pos) yang 

berbeda-beda. 

3. Pos berada di area Rasuna Epicentrum (GOR Soemantri, Pasar Festival, 

EpiWalk, Gedung AnTV, Bakrie Tower) 

4. Di setiap pos, setiap tim akan diberi satu tugas yang harus diselesaikan 

untuk mendapatkan petunjuk menuju pos berikutnya. 



 

 

 

5. Setiap tim bisa menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai pos 

berikutnya. 

6. Setiap tim akan memulai babak ini di tempat yang berbeda-beda menurut 

undian dengan waktu yang bersamaan. 

7. Setelah babak dimulai, setiap tim langsung mendapat petunjuk untuk 

menuju pos pertama. 

8. Apabila peserta tidak bisa menyelesaikan tugas di salah satu pos, maka 

peserta bisa menyatakan ―PAS‖ dan mendapatkan petunjuk melanjutkan ke 

pos berikutnya. 

9. Setiap tim bisa kembali ke pos yang sudah dinyatakan ―PAS‖, namun nilai 

penuh dari pos tersebut dipotong setengah dari nilai pos mula-mula. 

10. ―PAS‖ hanya bisa dilakukan saat 5 menit pertama pengerjaan tugas di setiap 

pos. 

11. Setelah 5 menit pengerjaan tugas di setiap pos, maka PAS tidak dapat 

diterima 

12. Setelah peserta menyelesaikan kelima tugas, maka peserta akan 

mendapatkan petunjuk menuju titik kumpul. 

13. Peserta yang telah sampai di titik kumpul maka dinyatakan selesai. 

14. Penilaian terdiri dari 

 
15. Lima peserta dengan nilai tertinggi akan mengikuti babak final 

III. BABAK FINAL  

Babak final diikuti oleh lima tim dengan nilai tertinggi pada babak semifinal. 

Babak final ini terdiri atas presentasi studi kasus dan cerdas cermat. Dari babak 

ini akan dipilih 3 tim dengan nilai akumulasi tertinggi sebagai juara pertama, 

kedua, dan ketiga. 

1. Babak Presentasi Studi Kasus “Mono-Eco-Log” 

 Pada babak ini, kelima tim akan dikumpulkan ke dalam satu ruangan 

dan kemudian diberikan waktu untuk menjawab sebuah soal studi 

kasus. 

 Setelah waktu habis, kemudian tim akan mendapatkan giliran satu 

persatu untuk mempresentasikan solusi dari studi kasus di depan juri. 

 Presentasi akan dilaksanakan di ruang berbeda dengan ruangan yang 

digunakan untuk mengerjakan soal. 

Kekompakan Kecepatan Nilai Tugas

5% 20% 75%



 

 

 

 Peserta yang belum mendapat giliran untuk presentasi harus tetap 

tinggal di dalam ruangan tempat diskusi studi kasus dilakukan. 

2. Babak “Peak the pick” 

Babak cerdas cermat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu : 

Tahap Pertama (soal wajib)  

 Setiap tim memiliki kesempatan menjawab 10 soal. 

 Soal akan dibacakan oleh MC sebanyak 2 kali 

 Waktu untuk menghitung dan menjawab soal adalah lima detik untuk 

soal teori dan sepuluh detik untuk soal hitungan dihitung sejak soal 

selesai dibacakan. 

 Peserta boleh menjawab sebelum soal selesai dibacakan. 

 Tidak ada pengurangan untuk jawaban yang salah. 

 Soal benar akan bernilai 50 poin. 

 Apabila tim tidak bisa atau salah mendapat soal, maka soal dapat 

diperebutkan oleh empat kelompok lain dengan cara memencet bel. 

 Peserta bisa mulai memencet bel setelah panitia memberi tanda waktu 

habis atau setelah juri menyatakan salah. 

 Peserta bisa mulai menjawab setelah dipersilahkan oleh juri. 

 Jika peserta menjawab sebelum dipersilahkan oleh juri, maka jawaban 

akan dianggap salah dan diberikan pengurangan nilai sebesar 20 poin. 

 Apabila peserta yang merebut memberikan jawaban yang salah, makan 

tim akan diberikan pengurangan nilai sebesar 25 poin. 

Tahap Kedua (soal rebutan)  

 Ada 25 soal yang akan diperebutkan 

 Soal pertama sampai soal ke-10 bernilai 100 untuk jawaban benar dan -

50 untuk jawaban salah 

 Soal ke 11-25 merupakan soal bertingkat yang memiliki kenaikan poin 

sebesar 50 setiap satu soal 

 

NO NILAI BENAR NILAI SALAH 

11 100 -50 

12 150 -75 

13 200 -100 



 

 

 

14 250 -125 

15 300 -150 

16 350 -175 

17 400 -200 

18 450 -225 

19 500 -250 

20 550 -275 

21 600 -300 

22 650 -325 

23 700 -350 

24 750 -375 

25 800 -400 

 

 Soal dibacakan oleh MC sebanyak satu kali. 

 Waktu untuk menghitung dan menjawab soal adalah lima detik untuk 

soal teori dan sepuluh detik untuk soal hitungan dihitung sejak soal 

selesai dibacakan. 

 Tim berebut menjawab soal secepat dan setepat mungkin dengan 

memencet bel. 

 Finalis hanya diperbolehkan menjawab setelah juri mempersilahkan 

tim untuk menjawab. 

 Finalis yang menjawab sebelum dipersilahkan maka akan memperoleh 

penalty berupa pengurangan nilai -20 dan soal tetap dilempar. 

 Soal yang salah dijawab oleh satu tim akan dilempar kepada tim yang 

lain. Jika tim kedua salah menjawab, maka soal dinyatakan hangus. 

 Keputusan juri TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT 

Tahap ketiga (lelang soal)  “dead match” 

 Semua tim memiliki modal sebesar poin yang telah diperoleh dan 

diberikan tambahan modal awal dengan jumlah yang sama setiap tim 

(1000 poin). 

 Ada lima soal yang akan dilelang satu per satu. 

 Tema soal akan dibacakan oleh MC. 



 

 

 

 Setiap tim berhak menawar dengan range antara 0 sampai jumlah 

modal yang dimiliki setiap tim. 

 Soal akan diberikan kepada tim yang memeberikan penawaran 

tertinggi. 

 Jawaban benar akan bernilai (+) dan jawaban yang salah akan bernilai 

(-) sesuai dengan jumlah skor yang ditawarkan. 

Accounting Conference (A-Con) 

 

Accounting Conference membahas isu-isu aktual yang bertema, dimana akan 

menghadirkan narasumber yang akan membedah isu tersebut.  

Topik : ―Is the accounting fraud lead to corruption?‖ 

Hari/tanggal : Rabu, 14 Maret 2012 

Waktu : 07.30-12.10 WIB.  

Peserta   : 100 Mahasiswa perwakilan dari universitas se-Jabodetabek 

maupun mahasiswa Universitas Bakrie yang diundang ataupun 

yang mendaftar untuk ikut serta dalam Accounting Conference 

ini.  

Uraian Kegiatan : 

1). Narasumber akan berbicara selama satu jam di awal, tujuannya untuk 

memberikan pengenalan dan pembahasan topik secara umum. Kemudian 

disediakan waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. 

2). Peserta kemudian dibagi dalam 10 kelompok yang berisi 10 orang pada setiap 

kelompok. Masing-masing kelompok akan diberikan motion-motion mengenai 

topik yang dibahas, motion-motion ini akan menjadi bahan diskusi mereka. 

Peserta diberikan waktu 30 menit untuk membahasnya. 

3). Setelah diskusi internal di masing-masing kelompok, perwakilan dari masing-

masing kelompok akan mengemukakan pendapatnya selama 4 menit.  

4). Setelah presentasi dari masing-masing kelompok, narasumber akan memberikan 

pembahasan atas semua pendapat yang telah diberikan peserta. 

5). Laporan hasil diskusi ini akan dirangkum dan digunakan sebagai masukan yang 

akan diberikan kepada Ikatan Akuntan Indonesia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rabu, 14 Maret 2012 

Accountign Conference 

07.30 – 08.00  Registrasi  

08.00 – 08.05  Pembukaan MC  

  Hiburan 

08.05 – 08.10  Sambutan ketua panitia  

08.10 – 08.15  Sambutan ketua HMA-UB 

08.15 – 08.20  Sambutan kemahasiswaan  

08.20 – 09.05  Materi  1  

09.05 – 09.50  Materi 2  

09.50 – 10.20  Tanya Jawab  

10.20 – 10.30  Pembagian Kelompok  

10.30 – 11.00  Diskusi Kelompok  

11.00 – 11.30  Presentasi  

11.30 – 12.00  Pembahasan oleh Narasumber  

12.00 – 12.10  Pembacaan doa  

12.10 – 12.15  Penutup  

 

Rabu, 14 Maret 2012 

Technical Meeting Accounting Championship 

14.45-15.00 Registrasi ulang peserta lomba 

15.00-15.30   Pembukaan Accounting Fair 2011 

15.00-15.05 Pembukaan Accounting Fair 2011 oleh MC 

15.05-15.10 Sambutan dari Ketua Panitia AF 2011 

15.10-15.15 Sambutan dari Ketua HMA-UB  

15.15-15.20 Sambutan dari Kaprodi Akuntansi UB 

15.20-15.30 Acara Hiburan 

15.30-16.30   Technical meeting (SMA dan Univ.) 

15.30-15.45 Penjelasan mengenai juklak dan juklis perlombaan 

15.45-16.30 Tanya jawab  

 

Kamis, 15 Maret 2012 

Accounting Championship-Penyisihan SMA 

 08.00-08.30 Registrasi Peserta A-champ tingkat SMA 

08.30-08.40 Pembukaan A-champ tingkat SMA 

M. RUNDOWN ACARA 



 

 

 

 09.30-09.40 Pembacaan Peraturan 

 09.40-09.50  Pembagian soal dan lembar jawaban 

 09.50-11.30  Individual test 

 11.30-11.40  Penyerahan lembar jawaban dan soal  

 11.40-11.50  Pembagian soal dan lembar jawaban 

 11.50-12.20  Group discussion test 

 12.20-12.30  Penyerahan lembar jawaban dan soal 

 12.30-13.30  Isoma 

 13.30-13.45 Pengumuman tim yang lolos dan pembagiaan kelompok 

 13.45-14.00  Moving 

14.00-16.15 Tic Tac Think 

16.15-17.15 Ishoma 

17.15-17.30 pengumuman tim yang lolos 

 

Jumat, 16 Maret 2012  

Accounting Championship-Penyisihan Universitas 

08.00-08.30 Registrasi peserta tingkat universitas 

08.30-08.35 Pembacaan Peraturan 

08.35-08.40 Pembagian soal dan lembar jawaban 

08.40-10.20 Tes tertulis individu 

10.20-10.30 Penyerahan lembar jawaban dan soal  

10.30-10.40 Pembagian kelompok/pool  

10.40-11.30 Talk Show  

11.30-13.00 Ishoma 

13.00-13.10 Persiapan cerdas-cermat dan moving 

13.10-15.40 Cerdas Cermat 1 & 2 

15.40-15.45 Moving tim cerdas cermat 3 

15.45-18.15 Cerdas Cermat 3 

18.15-18.45 Break 

18.45-18.55 Pengumuman tim yang lolos ke babak selanjutnya 

18.40-18.50 Briefing Final 

 

Sabtu, 17 Maret 2012 

Accounting Championship-Final Universitas 

08.00-08.45 Registrasi peserta universitas dan persiapan final 

08.45-08.55 Pembacaan Peraturan 

08.55-09.00 Pengundian Tim 

09.00-09.15 Persiapan Debat 

09.15-12.40 Debat 

12.40-13.00 Ishoma 



 

 

 

13.00-15.30 Acara SMA 

15.30-17.30 Final Universitas Cerdas cermat 

17.30-18.30 Pengumuman pemenang dan penutupan AF 

 

Accounting Championship- Final SMA/SMK 

10.30-10.45 Registrasi peserta A-Champ tingkat SMA/SMK 

10.45-10.55 persiapan babak final 

10.55-11.00 Moving 

11.00-11.15 soal studi kasus 

11.15-12.30 Babak final  (presentasi) 

12.30-13.15 Ishoma 

13.15-15.15 Babak final (cerdas cermat) 

15.15-17.30 Break 

17.30-18.30 Pengumuman pemenang dan penutupan AF 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULIR PENDAFTARAN 

Institusi   :  

 

Alamat   :  

 

Telepon/HP  :  

 

Peserta 1 

NIM    :  .....................................................................................................  

Nama Lengkap ........................................................................................................ :    

Tanggal Lahir :  .....................................................................................................  

Alamats   :  .....................................................................................................  

Telepon/ HP :  .....................................................................................................  

Email   :  .....................................................................................................  

 

Peserta II 

NIM    : ......................................................................................................   

Nama Lengkap ........................................................................................................ :  

Tanggal Lahir : ......................................................................................................  

Alamats   :  .....................................................................................................  

Telepon/ HP : ......................................................................................................  

Email   : ......................................................................................................  

 

Peserta III 

NIM    : ......................................................................................................  

 

Nama Lengkap : ...................................................................................................... :  

 

Tanggal Lahir : ......................................................................................................  

 

Alamats   : ......................................................................................................   

 

Telepon/ HP : ......................................................................................................  

 

Email   : ......................................................................................................  

 

 

 

 

Pas Photo 
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Pas Photo 
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Pas Photo 

3x4 


