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Pedoman APAChamp 2019
Pendahuluan
Sebagai asosiasi profesi akuntan terbesar di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
terus berkomitmen untuk mengembangkan potensi generasi muda Akuntan Indonesia dalam
mencapai posisi terbaik dalam perjalanan karirnya. IAI menyelenggarakan Aspiring Professional
Accountants Festival (APA Fest 2019).
APA Fest 2019 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.
Dalam rangkaian acara tersebut, IAI juga menyelenggarakan Aspiring Professional
Accountants Championship (APAChamp 2019). Kegiatan Kompetisi Akuntansi Nasional ini
ditujukan bagi mahasiswa program studi S1/DIV Akuntansi mininal semester 4 (empat) dari
berbagai Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.
Kegiatan APAChamp 2019 diawali dengan penyelenggaraan babak penyisihan tingkat
wilayah, dari babak penyisihan wilayah akan berkompetisi di babak final pada tanggal 22 Agustus
2019 di Jakarta dan bersamaan dengan penyelenggaraan acara APA Fest 2019

Aspiring Professional Accounting Championship (APAChamp) 2019
Kegiatan Kompetisi Akuntansi Nasional ini ditujukan bagi mahasiswa program studi
S1/DIV Akuntansi mininal semester 4 (empat) dari berbagai Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.
Setiap Perguruan Tinggi dapat mengirimkan 1 (satu) tim yang terdiri dari 5 (lima) Mahasiswa.
Dalam kompetisi ini setiap tim diberikan studi kasus dalam bahasa Inggris yang berisikan
tantangan dan permasalahan bisnis. Setiap orang dalam tim mengambil peranan sebagai seorang
konsultan bisnis yang harus menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk situasi
dalam dunia yang ketat.
Peserta akan dinilai pada seberapa baik mereka bekerja dalam tim, seberapa efektif mereka
berkomunikasi, dan bagaimana mereka mengelola waktu dibawah tenggat waktu yang telah di
tetapkan.
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Peserta juga harus menunjukkan kepada dewan juri bahwa mereka terorganisir dengan
baik, pro-aktif dalam pendekatan mereka untuk tugas-tugas, dan dapat berpikir secara kreatif di
luar pemikiran biasa (out of the box).
Peserta harus melakukan presentasi dengan menggunakan kemampuan komunikasi terbaik
saat menjelaskan studi kasus kepada dewan juri dalam bahasa Inggris. Sangat disarankan para
peserta mengenakan pakaian bernuansa bisnis profesional.
A. Benefit peserta APAChamp 2019
1. Mempersipakan Mahasiswa Akuntansi menjadi akuntan profesional masa depan.
2. Medorong Mahasiswa Akuntansi untuk lebih mencintai profesi akuntansi dan bisa
mempersiapkan masa depan serta mengusai perubahan.
3. Mengembangkan keterampilan kerja, yang dapat membantu mahasiswa untuk membangun
rasa percaya diri, pengetahuan dan pengalaman;
4. Terlibat dalam tantangan bisnis yang menarik yang menguji keterampilan mahasiswa dan
memperluas pengetahuan di bidang akuntansi, keuangan dan bisnis;
5. Mengembangkan kemampuan networking dengan mahasiswa akuntansi dari Universitas
lain maupun dengan kalangan akuntan profesional yang hadir.
B. Peserta
Peserta merupakan mahasiswa Program Studi S1/DIV Akuntansi yang sudah
menyelesaikan minimal semester 4 (empat) dengan minimal IPK 3,00. Peserta tergabung
dalam tim beranggotakan 5 (lima) orang.
C. Tanggal kompetisi





Babak Penyisihan di IAI Wilayah.
- Palembang
Tanggal 19 Agustus 2019
- Makasar
Tanggal 19 Agustus 2019
- Medan
Tanggal 20 Agustus 2019
- Semarang
Tanggal 21 Agustus 2019
- Yogyakarta
Tanggal 21 Agustus 2019
- Surabaya
Tanggal 21 Agustus 2019
- Jakarta
Tanggal 22 Agustus 2019
- Bandung
Tanggal 22 Agustus 2019
Semi Final
- 8 Tim terbaik : Jakarta, 3 September 2019
Grand Final
- 4 Tim terbaik : Jakarta, 4 September 2019

D. Syarat dan ketentuan
1. Peserta merupakan mahasiswa Program Studi S1/ DIV Akuntansi; duduk minimal di
Semester IV; IPK minimal 3.00.
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2. Tergabung dalam 1 (satu) tim beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari universitas
yang sama;
3. 1 (satu) Perguruan Tinggi hanya boleh mengirimkan 1 (satu) tim;
4. Peserta harus mengisi form pendaftaran secara online (lampiran 1)
5. Peserta diwajibkan membuat video dengan durasi maksimal 3 menit mengenai Chartered
Accountant Indonesia (CA) atau Profesi Akuntan Indonesia.
6. Merupakan wakil resmi dari Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat pengantar dari
Kepala Program Studi Akuntansi/ Pimpinan Fakultas/ Pimpinan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan IAI adalah final, tidak dapat diganggu gugat;
8. Peserta bersedia hadir dan mengikuti rangkaian acara APAFest 2019 dengan akomodasi
dan transportasi yang ditanggung oleh masing – masing peserta atau masing-masing
Perguruan Tinggi.
E. Check List Pendaftaran
1. Mengisi formulir secara online.
2. Peserta diwajibkan membuat video dengan durasi maksimal 3 menit mengenai Chartered
Accountant Indonesia (CA) atau profesi akuntan Indonesia.
3. Menyertakan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi.
F. Tahap Seleksi APAChamp 2019
Peserta ApaChamp 2019 diikuti oleh seluruh Perguruan Tinggi berasal dari seluruh
Indonesia. Tahap seleksi awal dilakukan di lokasi wilayah yang ditentukan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI).
Babak Semi Final diselenggarakan tanggal 3 September 2019 dan akan diikuti 8
Perguruan Tinggi terbaik yang dinilai dari keseluruhan peserta yang berlokasi di Jakarta.
Babak Final diselenggarakan tangggal 4 September 2019 dan akan diikuti oleh 4
Perguruan Tinggi terbaik untuk menentukan pemenang 1 – 4.
G. Tata Cara Pelaksanaan APAChamp 2019







Peserta masing-masing tim harap datang 30 menit dari waktu yang telah ditentukan,
Tidak ada tambahan waktu yang diberikan, bagi tim yang mengalami keterlambatan
kedatangan;
Saat peserta datang, agar diarahkan ke ruangan yang telah disediakan, dan diberikan soal
sesuai dengan yang telah ditentukan;
Waktu yang disediakan untuk persiapan dan penyampaian presentasi sesuai dengan
ketentuan Panitia / Dewan Juri. ;
Bila dimungkinkan, akses internet bagi setiap tim di ruangan yang digunakan;
Setelah waktu baca soal dan persiapan membuat presentasi berakhir, peserta memasuki
ruang presentasi yang telah tersedia;
APAFest 2019 | 3

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)


Bagi tim yang telah menyelesaikan presentasi dipersilakan meninggalkan ruangan, dan
nantinya diharapkan kembali pada saat akhir untuk mendengarkan pengumuman tim yang
akan lolos menuju tahapan berikutnya.

H. Alokasi Waktu Peserta APAChamp 2019
Tahap Penyisihan
1. 60 menit waktu untuk persiapan tim dalam membahas soal kasus
2. 10 menit waktu untuk tim dalam mempresentasikan soal kasus
3. 2 menit tanya jawab dari juri
Tahap Semi Final (8 Tim)
1. 45 menit waktu untuk persiapan tim dalam membahas soal kasus
2. 10 menit waktu untuk tim dalam mempresentasikan soal kasus
3. 2 menit tanya jawab yang disampaikan oleh juri
Tahap Final (4 Tim)
1. 40 menit waktu untuk persiapan tim dalam membahas soal kasus
2. 8 menit waktu untuk tim dalam mempresentasikan soal kasus
3. 3 menit tanya jawab yang disampaikan oleh juri belum termasuk tanya jawab juri
kehormatan
I. Proses Penilaian
Peserta akan menerima kasus dalam amplop tertutup berisi kasus bisnis yang harus
didiskusikan dalam waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia.
Peserta dapat menggunakan fasilitas akses internet untuk memperkaya materi
presentasi misalnya dengan melengkapi data dari industri sejenis atau refrensi lainnya yang
relevan untuk kasus bisnis yang dihadapi.
Waktu presentasi peserta pada tahapan eliminasi, semifinal dan final sesuai ketentuan
panitia. Peserta dapat menggunakan kesempatan untuk menyampaikan background, solusi dan
atau jawaban sesuai pertanyaan yang diajukan.
Panitia akan memberikan informasi batas waktu 2 menit sebelum waktu persentasi
berakhir. Dewan juri melaksanakan sesi tanya jawab selama 2 menit untuk mendalami materi
presentasi peserta.
Penentuan peserta terbaik ditentukan berdasarkan urutan nilai tertinggi dari total nilai
skor penilaian masing – masing dewan juri.

APAFest 2019 | 4

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)
Kriteria Penilaian
Dewan juri memberi nilai atas presentasi dan sesi tanya jawab peserta sesuai formulir
penilaian dengan kriteria mencakup :
Team Work
Time Management
Presentation
Material Delivery and Idea Quality
Total
Total skor tertinggi adalah 100. Masing-masing
unsur penilaian sesuai formulir penilaian.

20
20
30
30
100
kriteria memiliki cakupan unsur-

Dewan juri dapat menuliskan komentar tambahan/ masukan berdasarkan observasi
umum terhadap tim yang melakukan presentasi. Formulir penilaian pada (lampiran 2)
Hadiah




National Champions akan mendapatkan Piala Bergilir APAChamp dan Uang
pembinaan Rp.15.000.000,- + Sertifikat + Keanggotaan Muda IAI selama 1 tahun.
1st Runner-Up Uang pembinaan Rp.10.000.000,- + Sertifikat + Keanggotaan Muda IAI
selama 1 tahun.
2nd & 3rd Runner-Up masing-masing Uang pembinaan Rp.5.000.000,- + Sertifikat +
Keanggotaan Muda IAI selama 1 tahun.
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Lampiran 1
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