PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN
LOMBA AKUNTANSI XX DAN
SEMINAR AKUNTANSI 2017
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Akuntansi adalah salah satu bidang ilmu yang sangat dibutuhkan saat ini, baik oleh perusahaan
kecil, menengah, maupun perusahaan besar. Ilmu akuntansi sangat berperan dalam perkembangan
perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan akuntan yang berkualitas dan berdaya saing.
Untuk menghasilkan akuntan yang berkualitas dan berdaya saing, para generasi muda dituntut
untuk terus meningkatkan kualitas dan kemampuannya baik dari aspek teknis maupun dari soft skill.
Disamping peran orang tua untuk membimbing dan membina generasi muda, juga ada peran instansi
pendidikan untuk membangun sumber daya manusia yang profesional, kreatif, inovatif, dan
berkompeten sebagai syarat utama untuk mencapai kualitas.
Desain pengembangan sumber daya manusia banyak digelar dalam berbagai bentuk kegiatan
seperti kegiatan seminar, study tour, pelatihan, workshop, studi banding, kursus, dan lomba atau adu
bakat dan kecerdasan. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia khususnya
dalam bidang akuntansi, maka Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang
mengambil peran dengan menggelar kegiatan “Lomba Akuntansi XX & Seminar 2017”. Kegiatan
ini juga sebagai bentuk rasa peduli terhadap antusiasme para Siswa SLTA pada kegiatan-kegiatan
sejenis.
2. Tujuan
a. Memberikan pengalaman yang bersifat keilmuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi;
b. Menstimulasi dan menambah kreatifitas serta produktifitas sumber daya manusia;
c. Melahirkan tenaga-tenaga yang terampil dan profesional dalam bidang akuntansi;
d. Memperkenalkan Politeknik Negeri Ujung Pandang umumnya dan Jurusan Akuntansi pada
khususnya.

NAMA DAN TEMA KEGIATAN
1. Nama Kegiatan
“LOMBA AKUNTANSI XX & SEMINAR 2017”.
2. Tema Kegiatan
”CHALLENGE YOURSELF AND BE THE BEST”.

PELAKSANA KEGIATAN
Pelaksana kegiatan adalah Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang
yang ditunjuk & diSK-kan oleh Pimpinan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang.

WAKTU DAN TEMPAT
1. Waktu pelaksanaan Lomba Akuntansi XX yaitu tanggal 10-12 Februari 2017 dan Seminar Akuntansi
2017 yaitu tanggal 11 Februari 2017;
2. Tempat pelaksanaan Lomba Akuntansi XX & Seminar Akuntansi 2017 yaitu di kampus Politeknik
Negeri Ujung Pandang.

PESERTA
1. Peserta kegiatan Lomba Akuntansi XX ini terdiri dari Siswa SMA/MA/SMK sederajat se-Indonesia
Timur;
2. Jumlah peserta dari tiap sekolah tidak dibatasi.

JENIS LOMBA
Jenis lomba yang diadakan adalah Individual Competition (IC) dan Team Competition (TC)
tingkat SMA/MA/SMK sederajat se-Indonesia Timur.

SYARAT PESERTA
Syarat untuk menjadi peserta Individual Competition (IC) dan Team Competition (TC) tingkat
SMA/MA/SMK sederajat:
1. Siswa SMA/MA/SMK sederajat se-Indonesia Timur;
2. Mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran peserta Individual Competition (IC) dan Team
Competition (TC) Lomba Akuntansi XX tingkat SMA/MA/SMK sederajat selambat-lambatnya pada
saat berlangsungnya Technical Meeting;
3. Untuk peserta tim terdiri dari tiga orang siswa;
4. Menyetor pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak dua lembar;
5. Membayar kontribusi.

KONTRIBUSI PESERTA
Kontribusi peserta Individual Competition (IC) sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per
individu dan Tim Competition (TC) sebesar Rp 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per tim.

TATA TERTIB UMUM
1.

Peserta Lomba Akuntansi XX diwajibkan memakai seragam sekolah;

2.

Peserta dilarang berbuat tidak sopan ataupun menyinggung SARA selama perlombaan
berlangsung;

3.

Peserta wajib datang tepat waktu pada saat Technical Meeting dan pada saat lomba;

4.

Peserta wajib mematuhi segala peraturan perlombaan;

5.

Peserta wajib mematuhi rundown acara sebagai petunjuk teknis saat perlombaan;

6.

Peserta wajib membawa alat tulis masing-masing;

7.

Peserta wajib menonaktifkan atau menggunakan mode silent pada segala macam alat komunikasi
dan elektronik (laptop, handphone, dll) selama berlangsungnya perlombaan;

8.

Peserta tidak diperkenankan menggunakan handphone sebagai kalkulator;

9.

Peserta tidak diperkenankan mengajukan protes mengenai mekanisme acara setelah Technical
Meeting selesai;

10. Keputusan dewan juri bersifat MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT;
11. Dalam kondisi tertentu yang tidak tercantum di atas, panitia berhak mengambil keputusan tegas
dan konsisten serta keputusan tersebut bersifat MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU
GUGAT;
12. Jika ada peserta yang mengundurkan diri, maka kontribusi yang telah diserahkan tidak dapat
ditarik kembali.

KONSEP PELAKSANAAN LOMBA
Individual Competition (IC) Tingkat SMA/MA/SMK Sederajat


Tahap Multiple Choice
1.

Soal Multiple Choice terdiri dari Akuntansi dan Ekonomi Umum;

2.

Soal terdiri dari soal Teori dan Hitungan;

3. Durasi waktu untuk mengerjakan soal adalah 120 menit;
4.

Bobot penilaian untuk Multiple Choice sebanyak 30%;

5.

Jawaban benar akan mendapatkan poin +4, salah -1 dan tidak menjawab 0;

6.

Soal yang diperlombakan tidak dapat diganggu gugat;

7.

Cara menjawab dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang dipilih;

8.

Jawaban boleh diralat maksimal 1 kali dengan cara memberi simbol sama dengan (=) pada
jawaban yang diralat tersebut.



Tahap Accounting Cycle
1.

Setiap peserta wajib mengerjakan soal siklus akuntansi perusahaan jasa untuk SMA/MA dan
siklus akuntansi perusahaan dagang untuk SMK;

2. Durasi waktu untuk mengerjakan soal adalah 180 menit;

3.

Bobot penilaian untuk siklus sebanyak 70%;

4.

Penilaian dalam mengerjakan siklus akuntansi perusahaan jasa maupun perusahaan dagang
adalah Ketepatan, Kecepatan, Kerapian, dan Kebersihan.

Team Competition (TC) Tingkat SMA/MA/SMK Sederajat


Elimination stage
1.

Babak ini diikuti oleh semua tim yang telah terdaftar sebagai peserta.

2.

Lingkup materi untuk babak ini adalah akuntansi umum dan ekonomi umum.

3.

Bentuk soal dalam babak ini adalah pilihan ganda, pernyataan benar salah dan pernyataan sebab
akibat.
 Contoh Soal:
1.

Pilihan ganda biasa:
Bidang akuntansi yang memusatkan pada kegiatan pencatatan transaksi dan kejadian
serta menyusun laporan keuangan secara berkala disebut . . .
a. Akuntansi Anggaran
b. Akuntansi Keuangan
c. Akuntansi Pemeriksaan
d. Akuntansi System
e. Akuntansi Manajemen

2.

Pilihan ganda kombinasi:
Untuk menjawab soal berikut pilihlah:
a. Jawaban (1), (2), dan (3) benar
b. Jawaban (1) dan (3) benar
c. Jawaban (2) dan (4) benar
d. Jawaban (4) benar
e. Jawaban (1), (2), (3), dan (4) benar
Berikut ini merupakan komponen laporan keuangan, yaitu:
(1) Laporan laba rugi
(2) Laporan arus kas
(3) Neraca
(4) Neraca lajur

3.

Pilihan ganda sebab akibat:
Petunjuk soal:
Soal berikut berbentuk soal sebab-akibat yang terdiri dari pernyataan atas dan
pernyataan bawah. Untuk jawaban soal berikut, pilihlah:
a. Pernyataan atas dan pernyataan bawah keduanya benar dan menunjukkan hubungan
sebab-akibat;

b. Pernyataan atas dan pernyataan bawah keduanya benar namun tidak menunjukkan
hubungan sebab-akibat;
c. Pernyataan atas benar dan pernyataan bawah salah;
d. Pernyataan atas salah dan pernyataan bawah benar;
e. Pernyataan atas dan pernyataan bawah keduanya salah.
Pernyataan:
Neraca lajur merupakan salah satu komponen laporan keuangan
Sebab
Neraca lajur merupakan suatu pilihan, artinya perusahaan boleh membuat neraca lajur,
dan boleh tidak
4.

Benar salah:
PT. PERENIAL mengasuransikan gudang persediaan barang dagangnya untuk 5 tahun.
Dalam pendekatan neraca, penyesuaian untuk suransi dibayar dimuka tersebut dicatat
dengan mendebet akun asuransi dibayar dimuka dan mengkredit beban asuransi.
(Benar/Salah)



4.

Soal terdiri dari soal teori dan hitungan.

5.

Durasi waktu untuk mengerjakan soal adalah 120 menit.

6.

Bobot penilaian untuk jawaban benar skor +4, salah -1, dan tidak menjawab 0.

7.

12 tim dengan nilai tertinggi berhak maju ke babak selanjutnya.

Semi Final Stage
1.

Babak ini diikuti oleh dua belas tim yang lolos babak Elimination Stage.

2.

12 tim akan dibagi ke dalam empat regu, setiap regu terdiri atas tiga Tim.

3.

Semi Final Stage terdiri dari 2 tahap, yaitu:
 Tahap 1:
a. Tahap ini menguji kemampuan masing-masing individu;
b. Setiap tim akan diberi satu amplop yang berisi tiga paket soal;
c. Setiap orang dalam satu tim hanya berhak mengerjakan satu paket soal;
d. Soal terdiri atas soal hitungan;
e. Setiap anggota dari masing-masing tim diberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan
soal;
f. Apabila peserta mampu menyelesaikan paket soal kurang dari 10 menit, maka peserta
tersebut diwajibkan mengangkat tangan, sebagai tanda bahwa soal telah diselesaikan;
g. Waktu yang digunakan tiap peserta akan diakumulasikan dan dijadikan dasar penilaian
jika terdapat poin yang sama di babak semi final stage.

 Tahap 2:
a. Tahap ini menguji kemampuan tim;
b. Soal berbentuk Teka Teki Silang;
c. Soal terdiri atas soal teori.



4.

Skor akhir dari babak semi final stage adalah akumulasi dari tahap pertama dan tahap kedua.

5.

4 tim dengan skor tertinggi berhak melaju ke babak final stage.

Final Stage
1.

Babak ini diikuti oleh 4 tim yang lolos dari babak semi final stage.

2.

Di babak ini terdapat 3 tahap:
 Tahap 1:
a. Bentuk soal pada tahap ini adalah soal wajib;
b. Setiap tim mendapatkan soal yang sama dan dibacakan oleh MC sebanyak 2 kali;
c. Setelah waktu mengerjakan satu soal habis, maka lembar jawaban akan langsung
dikumpul oleh petugas yang telah ditunjuk, begitupun dengan soal selanjutnya.
 Tahap 2:
a. Bentuk soal pada tahap ini adalah soal taruhan;
b. Setiap tim mendapatkan soal yang sama;
c. Soal akan dibacakan oleh MC sebanyak 2 kali dan akan ditampilkan di slide;
d. Setiap tip wajib mempertaruhkan minimal 50 poin;
e. Jika jawaban benar, maka poin yang dipertaruhkan akan bertambah 2x lipat;
f. Jika jawaban salah maka point akan dikurangi sebanyak 50% dari point yang
dipertaruhkan.
 Tahap 3:
1) Bentuk soal pada tahap ini adalah soal rebutan;
2) Soal terdiri atas teori dan perhitungan;
3) Tim yang berhak menjawab adalah tim yang menekan bel terlebih dahulu dan telah
disilakan oleh MC;
4) Bobot penilaian untuk masing-masing soal akan dibacakan oleh MC;
5) Tim yang menjawab salah akan mendapat pengurangan skor setengah dari bobot nilai
soal tersebut.

3.

-

Untuk

Skor akhir dari babak ini adalah akumulasi dari tahap pertama sampai tahap ketiga.

peraturan

yang

belum

jelas,

akan

dibahas

pada

Technical

Meeting.*

PEMENANG DAN HADIAH
1.

2.

3.

INDIVIDUAL COMPETITION (IC) TINGKAT SMA/MA/SMK SEDERAJAT
Juara 1 SMA/MA

: Trophy + Medali + Sertifikat + Uang Tunai Rp 2.000.000,-

Juara 1 SMK

: Trophy + Medali + Sertifikat + Uang Tunai Rp 2.000.000,-

Juara 2 SMA/MA

: Trophy + Medali + Sertifikat + Uang Tunai Rp 1.500.000,-

Juara 2 SMK

: Trophy + Medali + Sertifikat + Uang Tunai Rp 1.500.000,-

Juara 3 SMA/MA

: Trophy + Medali + Sertifikat + Uang Tunai Rp 1.000.000,-

Juara 3 SMK

: Trophy + Medali + Sertifikat + Uang Tunai Rp 1.000.000,-

TEAM COMPETITION (TC) TINGKAT SMA/MA/SMK SEDERAJAT
Juara 1

: Trophy + Medali + Sertifikat + Uang Tunai Rp 3.000.000,-

Juara 2

: Trophy + Medali + Sertifikat + Uang Tunai Rp 2.000.000,-

Juara 3

: Trophy + Medali + Sertifikat + Uang Tunai Rp 1.500.000,-

TAMBAHAN
a. Piala Bergilir akan diberikan kepada Juara Umum dari tingkat SMA/MA ataupun tingkat
SMK;
b. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini akan dibahas pada Technical Meeting*.

TECHNICAL MEETING
Hari / Tanggal

: Jum’at / 10 Februari 2016

Waktu

: Pukul 14.00 - 17.00 WITA

Tempat

: Auditorium Kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang

AGENDA KEGIATAN
PENDAFTARAN MULAI TANGGAL 10 JANUARI 2017 SAMPAI 10 FEBRUARI 2017

SUSUNAN ACARA
WAKTU
14.00 - 17.00
08.00 - 08.05
08.06 - 08.10
08.11 - 08.20
08.21 - 08.25
08.26 - 09.10
09.11 - 09.13
09.14 - 09.15
09.16 - 09.40
09.41 - 10.00
10.01 - 11.30
11.31 - 13.00
13.01 - 16.00
16.01 - 17.00
07.30 - 07.40
07.41 - 08.00
08.01 - 09.40
09.41 - 10.30
10.31 - 11.30
11.31 - 12.50
12.51 - 13.00
13.01 - 13.30
13.31 - 16.00
16.01 - 17.00

JENIS KEGIATAN
Jum’at, 10 Februari 2017
Technical Meeting
Sabtu, 11 Februari 2017
Tari Padduppa
Pembukaan Oleh MC
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya,
Mars Politeknik dan Mars Akuntansi HMA-PNUP
Laporan Ketua Panitia
Sambutan Ketua Umum PHO HMA-PNUP
Sambutan Ketua Umum DPM-Ak. HMA-PNUP
Sambutan Ketua Jurusan Akuntansi PNUP
Sambutan Direktur PNUP
Pembacaan Do’a
Penutupan Oleh MC
Persiapan Lomba Individu (Multiple Choice)
SMA/SMK/MA se-derajat
Pembacaan tata tertib dan distribusi soal
Lomba Individu (Multiple Choice)
SMA/SMK/MA Se-derajat
ISHOMA
Lomba Individu (Siklus Akuntansi)
SMA/SMK/MA se-derajat dan Seminar
Registrasi Ulang Team Competition
Ahad, 12 Februari 2017
Persiapan Lomba Team Competition
Pembacaan tata tertib dan distribusi soal
Babak Penyisihan Team Competition
Pengumuman dan persiapan babak penyisihan
Team Competition
Babak semi final Team Competition
ISHOMA
Pengumuman hasil babak semi final Team
Competition
Persiapan babak final Team Competition
Babak final Team Competition
Penutupan Lomba Akuntansi XX & Seminar 2017

KETERANGAN

FORMULIR PENDAFTARAN
INDIVIDUAL COMPETITION TINGKAT SMA/MA/SMK SEDERAJAT
NO: LA2017/………………………………………………………….
Nama

:

Alamat

:

Telepon/HP

:

Jenis Kelamin

:

Asal Sekolah

:

Nama Pendamping

:

Laki-Laki

Perempuan

Dengan ini bersedia menjadi peserta Lomba Akuntansi XX tingkat SMA/MA/SMK sederajat se-Sulawesi
dan akan mematuhi semua peraturan/ persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana.

Foto
3x4

Makassar, ..................................... 2017

Panitia Pelaksana

Nama Lengkap:

Untuk pembayaran konstribusi peserta individu sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

*Penulisan menggunakan huruf kapital.
*Untuk Peserta Lomba jumlah utusan tidak dibatasi.
*Formulir dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah utusan.

FORMULIR PENDAFTARAN
TEAM COMPETITION TINGKAT SMA/MA/SMK SEDERAJAT
NO: LA2017/B………………………………………………………….
Nama
Alamat

:
:

Telp./HP

:

Nama
Alamat

:
:

Telp./HP

:

Nama
Alamat

:
:

Telp./HP

:

Asal Sekolah

:

Nama Tim

:

Nama Pendamping

:

Dengan ini bersedia menjadi peserta Lomba Akuntansi XX tingkat SMA/MA/SMK sederajat se-Sulawesi
dan akan mematuhi semua peraturan/ persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana.

Foto
3x4

Foto
3x4

Foto
3x4

Makassar, ..................................... 2017

Panitia Pelaksana

Ketua Tim:

Untuk pembayaran konstribusi peserta tim sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
*Penulisan menggunakan huruf kapital.
*Jumlah utusan peserta lomba tidak dibatasi.
*Formulir dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah utusan.

