HIMA Challenge 2020
Pendahuluan
Sebagai asosiasi profesi yang menaungi seluruh Akuntan di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki
program untuk menjadikan IAI sebagai pusat pengembangan keprofesian bagi calon akuntan profesional,
melalui peningkatan cakupan kegiatan Aspiring Professional Accountants.
APA Fest 2020 merupakan ajang tahunan yang dilaksanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk
mempertemukan perusahaan terkemuka di Indonesia dengan talenta-talenta terbaik generasi muda Akuntan
Indonesia, melalui kegiatan ini diharapkan terjalin koneksi yang kuat antara profesi, industri, mahasiswa dan
lulusan terbaik Jurusan Akuntansi Indonesia, acara ini juga diisi dengan berbagai seminar seperti seminar
profesi, kepemimpinan, sesi inspirasi dan seminar dengan topik kontemporer akuntansi.
Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya IAI akan melaksanakan pemilihan HIMA terbaik sebagai penghargaan
atas kreativitas HIMA dalam menyelenggarakan kegiatan yang mempromosikan profesi akuntan.
HIMA Challenge
HIMA Challenge merupakan suatu ajang unjuk kebolehan Himpunan Mahasiswa Akuntansi dalam
menyelenggarakan kegiatan yang mempromosikan profesi Akuntansi kepada para akuntan muda yang
merupakan calon akuntan professional.
HIMA dari Universitas di seluruh Indonesia ditantang untuk membuat video bebas berupa animasi, dokumenter,
presentasi, atau film pendek berisi materi edukasi/kreativitas/reportase profesi akuntan atau kegiatan mahasiswa
dalam menjalankan organisasi HIMA.
Melalui kegiatan ini IAI juga mendorong partisipasi HIMA di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam
mempromosikan profesi dan menumbuhkan rasa lebih mencintai profesinya sedini mungkin, dan dapat
mempersiapkan masa depannya meraih kesuksesan, menjadi akuntan profesional yang menguasai perubahan.
Persyaratan
Syarat dan Ketentuan
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HIMA merupakan organisasi mahasiswa aktif yang secara resmi terdaftar di Universitas;
Satu HIMA mengirimkan satu video terbaiknya;
Video yang dibuat merupakan video bebas berupa animasi, dokumenter, presentasi, atau film pendek;
Video berdurasi maksimal 5 menit;
Video tidak memuat konten SARA, kekerasan, pornografi, plagiarisme
Karya yang dikirimkan merupakan karya orisinil, belum pernah menang dalam lomba sejenis dan tidak
sedang disertakan dalam kompetisi sejenis;
Objek atau isi dari karya video termasuk namun tidak terbatas pada ide cerita, latar, alur, kesamaan tokoh
dan ilustrasi musik sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. Panitia tidak melayani segala bentuk
tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan objek atau isi dari video yang dikompetisikan;
Link google drive atas video diupload saat pendaftaran;
IAI sebagai penyelenggara berhak menggunakan karya video peserta untuk keperluan publikasi dan
edukasi; dan
Keputusan dewan juri adalah final, tidak dapat diganggu gugat.
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Kriteria Penilaian
Kriteria dan kompenen penilaian video HIMA Challenge adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Kreativitas
Ide/Substansi/Nilai-nilai
Orisinalitas
Sinematografi

Pendaftaran
Perwakilan HIMA melakukan pendaftaran secara online melalui
http://iaiglobal.or.id/v03/apafest/2020/home/
Tanggal Penting
Pendaftaran peserta dilakukan secara online dan ditutup pada 16 Oktober 2020.
Penjurian lomba 26 – 30 Oktober 2020
Pengumuman 9-10 November 2020
Penghargaan dan Hadiah
3 (tiga) pemenang terbaik akan mendapatkan hadiah berupa:
Juara 1: Uang pembinaan sebesar Rp 5 juta dan sertifikat
Juara 2: Uang pembinaan sebesar Rp 3 juta dan sertifikat
Juara 3: Uang pembinaan sebesar Rp 2 juta dan sertifikat
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