
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

Aspiring Professional Accountant adalah istilah yang digunakan oleh International Federation of 

Accountants (IFAC) untuk mendefinisikan calon akutan profesional yang melalui proses pembelajaran dan 

pengembangan, agar memiliki kompetensi sehingga dapat menjalankan perannya sebagai seorang Akuntan 

Profesional.  

Kualitas dan kuantitas Aspiring Professional Accountants menjadi titik sentral untuk menentukan masa 

depan profesi Akuntan demi mewujudkan profesi yang lebih baik, berkontribusi untuk negeri dan untuk 

mewujudkan dunia yang lebih baik.  

Untuk menjamin profesionalisme Akuntan Indonesia, IAI mengharapkan mahasiswa akuntansi di seluruh 

Indonesia dapat mempersiapkan masa depannya dengan baik ditengah dinamika lingkungan yang terjadi.  

Sejak tahun 2017, IAI melaksanakan Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) sebagai ajang 

tahunan berkumpulnya mahasiswa berprestasi dari seluruh Indonesia untuk menampilkan prestasi, 

kreativitas, dan kemampuan akademik untuk berkompetisi menjadi yang terbaik serta memperoleh 

kesempatan untuk terhubung dan mendapat peluang bekerja di beragam entitas terkemuka yang menjalin 

kemitraan sebagai Corporate Partner IAI. 

Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya IAI akan melaksanakan Startup Expo, dimana ini adalah 

komitmen IAI untuk membuat generasi akuntan muda di Indonesia mampu menguasai perubahan di era 

revolusi industry 4.0 dan mempersiapkan masa depan profesi akuntan pada era ekonomi digital. 

Startup Expo 

Startup Expo merupakan salah satu rangkaian acara dari APAfest 2019 yang bertujuan untuk 

mempromosikan perusahaan rintisan (startup) yang dibangun atau dimiliki oleh akuntan muda Indonesia 

agar mendapat lebih banyak traffic dan exposure sehingga dapat mempercepat perkembangan perusahaan 

tersebut. Selain itu, startup expo juga bertujuan untuk meningkatkan tech-savvy dari existing accountant 

agar lebih aware tentang perkembangan teknologi di dunia akuntansi dan dapat melihat peluang dari 

adanya perkembangan startup tersebut. Startup Expo ini juga dapat memberikan kesempatan bagi para 

akuntan professional untuk mendapatkan networking ke startup tersebut serta para startup ke corporate 

partner dari IAI. 

Benefit 

Dengan demikian, maka manfaat yang akan diperoleh oleh peserta adalah: 

1. Exposure dan traffic atas startup mereka dari para peserta APAFest 

2. Lima startup terbaik mendapatkan kesempatan pitching di depan akuntan professional 

3. Networking dari akuntan professional, pada beberapa kasus seringkali startup mencari support 

advisor dari para akuntan professional 

4. Networking antar startup 

5. Networking dan hubungan mentor-mentee antara IAI corporate partner dan para startup 

6. Kesempatan exposure di media IAI (majalah Akuntan Indonesia, instagram, website, dan acara formal 

IAI) 

 

 



 

Syarat Peserta 

Syarat startup yang diperkenankan untuk ikut dalam Startup Expo APAfest 2019 adalah sebagai berikut: 

1. Sudah memiliki product 

2. Mengaplikasikan teknologi pada salah satu proses bisnis atau revenue stream-nya 

3. Bergerak di bidang akuntansi, keuangan, atau pajak, mencakup namun tidak terbatas pada startup yang 

mendorong inklusi keuangan, investasi dan pendanaan baik peer to peer landing atau crowdfunding, 

financial technology, payment gateway, financial reporting, financial analysis, e-commerce produk 

dan jasa bidang akuntansi, keuangan dan pajak. 

4. Baru didirikan dalam 3 tahun terakhir 

5. Sedang dalam proses mencari pre-seed atau seed funding 

 

Proses Pendaftaran 
Proses pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirim email ke apafest@iaiglobal.or.id dengan 

melampirkan:  

1. company profile,  

2. link website atau playstore/appstore atas produk, dan 

3. logo company 

 

Proses Seleksi dan Pengumuman Startup yang Eligible 

Proses seleksi dilakukan untuk melihat kesesuaian dengan persyaratan. Apabila terdapat startup yang 

mendaftar melebihi kuota, maka proses seleksi akan berdasarkan pada: 

1. Produk yang secara nature memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat (widely used), dan 

2. Perusahaan dengan pendanaan yang lebih mature akan mendapat prioritas yang lebih rendah  

 

Pengumuman startup yang eligible akan dilakukan oleh panitia pada 21 Agustus 2019 dan keputusan 

panitia mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

Untuk startup yang diberikan kesempatan untuk pitching dipilih berdasarkan dampak sosial kepada 

masyarakat dan profesi akuntan pada khususnya, yang akan diumumkan juga pada 21 Agustus 2019. 

 

Timeline 

 

 
   

 

 

 

Contact Person  

Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat melalui email apafest@iaiglobal.or.id, Monika (0812 

84157785), atau Akmal Adrianza (0852 6794 6065) 

Pendaftaran 

15 Juni 2019 

Penutupan 

Pendaftaran 

10 Agustus 

2019 

Proses Seleksi 

12 – 16 

Agustus 2016 

Exhibition 

3 – 4 

September 

2019 

Pengumuman

Peserta 

21 Agustus 

2019 
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