PEDOMAN COVER SONG COMPETITION
Akuntan Mengabdi
1. Tentang IAI APAFest 2020
Sebagai asosiasi profesi yang menaungi akuntan di seluruh Indonesia, IAI terus berkomitmen untuk
mengembangkan kompetensi generasi muda akuntan Indonesia. Sejak diselenggarakan pertama kali pada
tahun 2017, IAI APAFest telah menjadi sebuah inisiatif penting dalam menyatukan dan menginisiasi komunitas
akuntan muda di Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi kompleksitas bisnis yang makin mendunia
di masa depan.
Sejak tahun 2017, IAI melaksanakan APAFest sebagai ajang festival tahunan berkumpulnya mahasiswa
akuntansi berprestasi dari seluruh Indonesia untuk menunjukkan prestasi, kreativitas, dan kemampuannya
untuk berkompetisi menjadi yang terbaik guna mempersiapkan masa depan gemilang. Hingga tahun 2019,
acara yang biasanya digelar di Bursa Efek Indonesia ini telah diikuti oleh setidaknya 3.500 peserta dari
berbagai provinsi di Indonesia.
APAFest adalah festival kreativitas akuntan muda IAI yang akan mempertemukan perusahaan terkemuka di
Indonesia dengan kandidat terbaik calon akuntan profesional. Melalui APAFest, akan terjalin koneksi yang
kuat dan simbiosis mutualisme antara profesi, industri, serta mahasiswa dan lulusan terbaik jurusan akuntansi
di Indonesia.
Pada penyelenggaraan tahun ini, akuntan muda Indonesia berkesempatan membangun koneksi secara global,
melalui kolaborasi IAI dengan One Young World (OYW) dan Chartered Accountants Worldwide (CAW).
Acara ini juga didukung oleh Asean Federation of Accountants (AFA). Mereka juga akan dipertemukan dengan
perusahaan terkemuka yang tergabung dalam IAI Corporate Partner dalam Virtual Career Fair. Selain itu,
seluruh peserta APAFest 2020 berkesempatan mengikuti CA Scholarship Selection, yang jika lulus berhak
mengikuti Ujian CA tanpa dipungut biaya.
Melalui APAFest 2020, para akuntan Indonesia siap menghadapi persaingan global dan menjadi bagian dari
komunitas Akuntan Profesional global. APAFest 2020, Proud to be Accountant!
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2. Cover Song Competition: Akuntan Mengabdi
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia
yang tersebar di 34 provinsi. IAI merupakan anggota dan pendiri International Federation of Accountants
(IFAC) dan ASEAN Federation of Accountants (AFA), serta associate member Chartered Accountants
Worldwide (CAW).
Sebagai asosiasi profesi akuntan di Indonesia, IAI memiliki peran & tanggungjawab strategis untuk menata
profesi akuntan serta berkontribusi bagi masyarakat luas melalui penyusunan Standar Akuntansi Keuangan,
penyelenggaraan sertifikasi akuntan, meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan profesional
berkelanjutan, serta berkontribusi dalam penguatan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola laporan
keuangan untuk memajukan perekonomian bangsa.
Untuk mensosialisasikan peran dan keberadaan IAI serta profesi akuntan kepada masyarakat luas, IAI
mengadakan Cover Song Competition lagu Akuntan Mengabdi. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Isnaeni
Achdiat, salah satu Anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, untuk memperkenalkan profesi akuntan
dan meningkatkan semangat kebangsaan bagi akuntan untuk berkontribusi signifikan bagi bangsa dan negara.
Lomba Cover Song terbuka untuk masyarakat umum, sehingga masyarakat semakin mengenal IAI dan profesi
akuntan. Para peserta lomba diwajibkan mengikuti seluruh sosial media IAI dan mengunggah video hasil
kreasinya ke link yang dapat diunduh oleh panitia.
3. Syarat dan Ketentuan
1.

Lomba ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya;

1.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online melalui https://bit.ly/APAFEST2020;

2.

Peserta bebas menyanyikan lagu Akuntan Mengabdi dengan berbagai genre, aransemen, dan alat
musik apapun;

3.

Peserta dapat mengikuti lomba ini secara individu atau berkelompok;

4.

Peserta diwajibkan follow minimal 2 (dua) sosial media IAI:

5.

Lagu Akuntan Mengabdi dapat dilihat di https://bit.ly/AKUNTANMENGABDI;

6.

Peserta tidak diperkenankan mengubah lirik dan melodi lagu;

7.

Video yang diunggah tidak mengandung unsur SARA;

8.

Hasil cover lagu diunggah pada YouTube channel masing-masing peserta dan cloud-based storage
link yang dapat didownload oleh panitia (contoh: google drive);

9.

Peserta memastikan video yang diunggah beresolusi tinggi dan dapat diuopload ke YouTube;
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10.

Peserta memberikan izin publikasi kepada IAI untuk mempublikasikan/ menayangkan video cover
lagu peserta;

11.

IAI berhak untuk menayangkan kembali video peserta di berbagai media;

12.

Juara favorit adalah video cover song di akun YouTube channel peserta dengan jumlah likes
terbanyak sejak video diunggah peserta;

13.

Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat; dan

14.

Informasi lebih lanjut dapat hubungi apafest@iaiglobal.or.id.

4. Tanggal Penting
1.

Batas akhir pendaftaran: 16 Oktober 2020

2.

Penjurian: 26 – 30 Oktober 2020

3.

Pengumuman: 10 November 2020

5. Hadiah
1.

Juara 1 akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.

Juara 2 akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

3.

Juara 3 akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4.

Juara favorit akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah)
dan merchandise IAI;

5.

Setiap pemenang 1,2,3 akan mendapatkan sertifikat.

***
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