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APA Best Paper 2019 

Persyaratan Peserta 

a. Persyaratan Umum 

Persyaratan umum dipenuhi oleh peserta melalui dokumen yang membuktikan bahwa peserta: 

1. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa program Sarjana S1 Akuntansi minimal 

semester V; 

2. Memiliki IPK minimal 3,00; 

3. Peserta bersedia untuk hadir dan mengikuti rangkaian acara APAFest 2019 dengan 

akomodasi dan transportasi yang ditanggung oleh peserta atau masing-masing 

universitas; 

4. Peserta harus mengisi form pendaftaran serta melampirkan paper yang akan 

diikutsertakan secara online mulai 15 Juni 2019 s.d 26 Agustus 2019; 

5. Keputusan IAI adalah final, tidak dapat diganggu gugat. 

b. Persyaratan Khusus  

Persyaratan khusus dipenuhi oleh peserta melalui kelengkapan yang harus diunggah oleh 

peserta untuk dinilai oleh tim juri/IAI, yaitu: 

1. Transkrip nilai semester terakhir. 

2. Karya tulis ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Uraian Komponen Penilaian 

1) Karya Tulis Ilmiah 

Pengertian  

Karya tulis ilmiah merupakan tulisan ilmiah hasil kajian pustaka (bukan laporan riset 

peserta) yang bersumber dari referensi ilmiah. Karya tulis ilmiah berisi solusi kreatif dari 

permasalahan yang dianalisis secara sistematis dan tajam serta diakhiri dengan simpulan 

yang relevan. 
 

Tema Tulisan  

Topik karya tulis ilmiah dapat dipilih dari 6 (enam) Prakarsa yang ditetapkan IAI dalam 

Prakarsa 6.1 sebagai program IAI Tahun 2018-2023. 

 Prakarsa 6.1 merupakan refleksi 61 tahun pendirian IAI pada 23 Desember 1957 yang 

memuat program strategis dan bentuk respon IAI untuk menguasai perubahan dan 

menyiapkan masa depan, yang disusun berlandaskan tujuan pendirian dan visi misi IAI, 

serta trend makro dan implikasi kepada profesi akuntan.  
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Enam Prakarsa yang dapat dipilih dalam pembahasan karya tulis adalah: 

1) Prakarsa 1: Membekali akuntan dengan keahlian dan kompetensi multidisipliner, 

kemampuan meta analytical, dan social skill;  

2) Prakarsa 2: Menyesuaikan kurikulum pendidikan akuntansi dan pendidikan profesi 

yang mengakomodir perkembangan teknologi dan disrupsi bisnis; 

3) Prakarsa 3: IAI sebagai ujung tombak rejuvenating the profession (penyegaran 

kembali profesi akuntan) sehingga mampu menguasai perubahan masif yang terjadi; 

4) Prakarsa 4: Aktif mengampanyekan profesi akuntan sebagai agent of trust penjaga 

integritas laporan keuangan;  

5) Prakarsa 5: IAI akan bekerja secara aktif bersama dengan pemangku kepentingan 

lainnya untuk mengukuhkan integritas dan etika profesi dalam praktik keprofesian 

akuntan di Indonesia; dan  

6) Prakarsa 6: IAI akan mewujudkan perlindungan hukum profesi akuntan, pengguna 

jasa Akuntan Profesional, serta pengguna laporan keuangan. 

Sifat Tulisan  

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Kreatif dan Obyektif 

a. Tulisan berisi gagasan kreatif untuk memberikan solusi permasalahan yang 

berkembang di profesi akuntan dan masyarakat yang merupakan hasil pemikiran 

komprehensif dari penulis. 

b. Tulisan didukung oleh data dan atau informasi dari referensi ilmiah. 

c. Karya asli (bukan karya jiplakan) dikerjakan mandiri. 

2. Logis dan Sistematis 

a. Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis. 

b. Pada dasarnya karya tulis ilmiah memuat unsur-unsur identifikasi masalah, 

analisis-sintesis, simpulan, dan rekomendasi. 

3. Isi karya tulis ilmiah berupa hasil kajian pustaka yang bersumber dari referensi ilmiah. 

4. Karya tulis ilmiah belum pernah diikutsertakan dalam lomba karya tulis lain pada 

tingkat manapun, kecuali rangkaian pemilihan mahasiswa akuntansi berprestasi tahun 

ini dan belum pernah dipublikasikan. 

Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan berisi rancangan yang teratur sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

a. Halaman judul (huruf capital, mencantumkan nama penulis, nomor induk 

mahasiswa, perguruan tinggi asal dan logonya). (Lampiran 2) 

b. Surat penyataan keaslian karya tulis ilmiah dan belum pernah dipublikasikan 

maupun diikutsertakan dalam kompetisi lain. (Lampiran 3) 
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c. Prakata dari penulis 

d. Daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan 

daftar lampiran. 

2. Bagian Inti 

a. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi latar belakang dan rumusan masalah, gagasan kreatif 

yang diuraikan secara singkat mengenai hal yang ingin disampaikan, tujuan dan 

manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan, serta metode studi pustaka yang 

diperlukan. 

b. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka berisi uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep 

yang relevan dengan masalah yang dikaji, uraian mengenai pendapat yang 

berkaitan dengan masalah yang dikaji, uraian mengenai pemecahan masalah yang 

pernah dilakukan. 

c. Analisis dan Sintesis 

Bagian ini berisi analisis-sintetis permasalahan yang didasarkan pada data dan atau 

informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif model penyelesaian 

masalah (solusi) atau gagasan yang kreatif. 

d. Simpulan dan Rekomendasi 

Simpulan harus konsisten dengan analisis dan sintesis pada pembahasan serta 

menjawab tujuan. Rekomendasi yang disampaikan berupa alternatif pemikiran atau 

prediksi transfer gagasan dan diseminasi gagasan atau adopsi gagasan oleh 

masyarakat. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan. 

Tata Bahasa dan Tata Cara Penulisan 

1. Pemakaian huruf, tanda baca, dan penulisan kata mengikuti Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia. 

2. Tata bahasa digunakan secara taat asas dan tegas. 

3. Jumlah halaman minimal 10 halaman dan maksimal 12 halaman (dari bagian 

pendahuluan sampai dengan bagian simpulan dan rekomendasi). 

4. Naskah diketik pada kertas A-4, dengan 1,5 spasi, menggunakan jenis dan ukuran huruf 

Times New Roman 12, margin top, bottom, left dan right 2,5cm. 

5. Menyertakan minimal 4 (empat) referensi yang relevan. 
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LAMPIRAN 1 

 

LOGO PERGURUAN TINGGI 

JUDUL 

KARYA ILMIAH YANG DIAJUKAN UNTUK MENGIKUTI APA BEST PAPER 2019 

  

OLEH 

NAMA LENGKAP  

NIM ………………………………….  

FAKULTAS …………………………………….. 

 

 

NAMA PERGURUAN TINGGI  

PROVINSI, TAHUN 

 

Jenis huruf pada sampul depan: Times New Roman, huruf kapital, ukuran 14 pt., spasi 1,5.  
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LAMPIRAN 2 

SURAT PERNYATAAN 

Saya bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : ………………………………………………………………….. 

Tempat/Tanggal Lahir : ………………………………………………………………….. 

Program Studi   : …………………………………………………………………. 

Fakultas   : …………………………………………………………………. 

Perguruan Tinggi  : …………………………………………………………………. 

Judul Karya Tulis  : …………………………………………………………………. 

 

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya sampaikan pada APA Best Paper 

2019 ini adalah benar karya saya sendiri tanpa tindakan plagiarism dan belum pernah 

diikutsertakan dalam lomba karya tulis lainnya. 

Saya menyetujui karya tulis ilmiah yang saya sampaikan ini diikutsertakan sebagai peserta Lomba 

Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Akuntansi untuk memperebutkan APA Best Paper 2019. 

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya termasuk tidak benar, saya bersedia 

menerima sanksi dalam bentuk pembatalan predikat pemenang APA Best Paper 2019.  

       ………………….., ……2019 

Mengetahui, 

Kaprodi        Yang menyatakan 

         Materai Rp 6.000,00 

……………………       ………………………. 

NIP/NIDN ……….       NIM …………… 

 


