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ada era globalisasi dan kemajuan 

teknologi di masa sekarang memaksa 

perlunya adanya transformasi sistem 

dan metode dalam pengelolaan dan 

pelaporan keuangan.  Teknologi digital mampu 

mengaburkan kotak-kotak yang terbentuk dari 

batas wilayah maupun status ekonomi. 

Digitalisasi di berbagai bidang bukan hanya 

sekedar gaya hidup, tetapi cara untuk hidup 

lebih efisien, praktis dan inovatif.  

Transformasi sepenuh hati menuju Indonesia 

dalam ekonomi digital membutuhkan sinergi 

dari akademisi, pemerintah, bisnis, serta 

masyarakat secara luas.  

 

Lembaga keuangan sebagai agen penggerak 

ekonomi pun diharuskan bertransformasi 

melalui model pendanaan berbasis teknologi, 

yaitu Financial Technology 

(FinTech). Keunggulan yang ditawarkan 

FinTech yaitu kemudahan akses produk 

keuangan yang memungkinkan pembiayaan 

masal atau berbasis patungan. Model 

pendanaan seperti itu dapat digunakan untuk 

menggalang dana dalam sebuah karya hingga 

membantu korban bencana. Lebih lanjut lagi, 

FinTech sebagai jembatan antara pelanggan 

dan e-commerce membantu perkembangan di 

bidang startup teknologi. Menjangkau 

masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh 

perbankan konvensional, menjangkau 

masyarakat dari segala tingkat 

ekonomi. 

 

Literasi keuangan berbasis teknologi (FinTech) 

perlu dilakukan dalam rangka mengamalkan  

Tri Darma Perguruan Tinggi. Bergerak dari 

beberapa latar belakang diatas Himpunan 

Mahasiswa Magister Akuntansi (HIMMA) 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 

Gadjah Mada menyelenggarakan 

Accounting Competition and 

Strategic Seminar (ACCESS) 

P 

 

LATAR 

BELAKANG 
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dengan tema “The Transformative 

Power of FinTech”.  

ACCESS merupakan kegiatan utama HIMMA 

UGM tahun 2018 yang terdiri dari tiga kegiatan 

berskala nasional yaitu: 

1. Strategic Seminar dengan tema The 

Transformative Power of FinTech. 

2. Maksi Accounting Competition, yaitu 

kompetisi akuntansi untuk mahasiswa/i S1 

dan setara se-Indonesia. 

3. Call for Essays dengan tema The 

Transformative Power of FinTech. 

ACCESS merupakan suatu kegiatan edukatif 

yang memungkinkan pertemuan berbagai ide-

ide kreatif mahasiswa S1, S2, S3, serta 

masyarakat umum dari berbagai daerah di 

Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini 

membutuhkan dukungan dari segenap pihak 

dan salah satu bentuk dukungan berupa 

dukungan dana. Kami sangat senang Bapak 

dan Ibu menjadi bagian dari kegiatan edukatif 

ini.  

 

 

 

When you really 

understand who you are, it 

enables you to fight and 

believe. 

 

- Phil Knight - 

Certified Public Accountant 

and  

Co Founder of Nike 
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TUJUAN KEGIATAN 

 

ACCESS adalah salah satu kegiatan non rutin dari departemen akademik HIMMA yang akan 

dilaksanakan satu kali dalam setahun. Tujuan dari kegiatan ini adalah: 
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RANGKAIAN ACARA 

 

 

 



 

 

 

Teknologi lah yang bisa 

memberikan dampak 

sosial terbesar di negara 

ini. Bukan kebijakan atau 

policy. 

 

- Nadiem Makarim    - 

CEO Go-Jek 
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LATAR BELAKANG 
 
 

 
ntuk membangun generasi yang cerdas 

dan berprestasi di era globalisasi 

merupakan usaha yang harus terencana, 

terprogram, dan berkesinambungam. Kondisi 

tersebut menuntut sumber daya manusia yang 

memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan 

kompetetif yang mampu bersaing dalam bidang 

apapun khususnya bidang akuntansi. Melihat 

semakin tingginya persaingan dalam dunia kerja 

saat ini dan adanya pengaruh yang besar dari 

krisis global, maka dibutuhkan sumber daya 

manusia yang berkualitas, kreatif, dan profesional 

untuk menghadapi segala hambatan yang akan 

terjadi dalam dunia kerja. 

 

Untuk menghadapi hal tersebut, para generasi 

muda dituntut untuk terus meningkatkan 

kemampuan dan kualitas diri agar mereka dapat 

terus bertahan ditengah ketatnya persaingan. 

Perguruan tinggi sangat berperan penting dalam 

hal penguasaan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta dalam 

menciptakan alumni yang berkualitas seperti 

yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. 

 

Supaya proses transformasi 

dapat berjalan lancar, maka 

berbagai inisiatif dapat dilakukan 

dengan berbagai kegiatan. Salah 

satunya lomba akuntansi yang 

diadakan oleh Himpunan 

Mahasiswa Magister 

Akuntansi (HIMMA) FEB 

UGM.  

 

 

 

Tujuannya utuk mencari bibit unggul generasi 

cerdas akuntansi dengan mengangkat tema 

“Challenge Your Accounting 

Skill to be Smart Generation”. 

Nantinya mahasiswa yang menjadi juara 

diharapkan mampu menjadi ujung tombak untuk 

melahirkan generasi yang siap menghadapi dunia 

kerja dan mampu membawa perubahan-

perubahan ke arah yang lebih baik di bidang 

akuntansi. 

 

Kompetisi ini sendiri bernama Maksi 

Accounting Competition (MACC), 

yang mana merupakan salah satu kegiatan utama 

HIMMA UGM tahun 2018 yang mengusung 

kompetisi dengan beberapa tahapan yang harus 

dilalui peserta. Maksi Accounting Competition 

(MACC) merupakan suatu kegiatan edukatif yang 

memungkinkan pertemuan berbagai ide-ide 

kreatif serta meningkatkan pengalaman dalam 

menghadapi kompetisi mahasiswa S1 dari 

berbagai wilayah di Indonesia.  

 

U 
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PANDUAN PERLOMBAAN 
 
 
  

Tahapan Kompetisi  
 

 
  

Penyisihan Grand Final

Tim (3 Orang)
Preliminary Test 

Online

Siklus 

Akuntansi 

Manufaktur

Benar Salah
Teka Teki 

Akuntansi
Debat

Jumlah Peserta Sesuai Pendaftar 4 Tim

Putaran Final

Nilai Diakumulasikan

10 Tim
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Poin dan Aspek Penilaian Tiap Babak 
 

 

 

 
     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aspek Nilai

Kerjasama Tim 30%

Penguasaan Materi (Contain ) 50%

Diksi dan Komunika 20%

Grand Final

Nilai Keterangan

25 Nilai tertinggi 1

20 Nilai tertinggi 2

16 Nilai tertinggi 3

13 Nilai tertinggi 4

10 Nilai tertinggi 5

9 Nilai tertinggi 6

8 Nilai tertinggi 7

7 Nilai tertinggi 8

6 Nilai tertinggi 9

5 Nilai tertinggi 10

Penilaian per Sesi

Putaran Final
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PENJELASAN PANDUAN PERLOMBAAN 
 

 

Peraturan Lomba 

 

Babak Lomba  

 

 

a. Peserta Lomba merupakan Mahasiswa/i aktif yang dinyatakan dengan Surat 

Keterangan Mahasiswa Aktif Berjalan. Berpenampilan sopan, rapi, dan 

menggunakan almamater masing-masing universitas 

b. Setiap tim beranggotakan 3 orang mahasiswa. 

c. Setiap Perguruan Tinggi  hanya diperkenankan mengirim maksimal 3 tim. 

d. Peserta wajib mengenakan Almamater Perguruan Tinggi masing-masing untuk 

setiap kegiatan lomba. 

e. Peserta wajib menghadiri setiap kegiatan dengan mengisi daftar hadir. 

f. Setiap tim wajib mengikuti technical meeting pada waktu yang telah ditentukan, 

apabila tidak ada perwakilan yang hadir maka tim dianggap gugur. Kecuali 

peserta diluar D.I. Yogyakarta. 

g. Untuk informasi lebih lanjut hubungi contact person yang disediakan. 

h. Peserta diwajibkan membawa alat tulis sendiri 

i. Peserta dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, misalnya 

mencontek dan melihat jawaban peserta lain. Apabila ketahuan melakukan 

kecurangan, maka peserta akan di diskualifikasi. 

 

 

a. Babak Penyisihan 

Setiap tim yang melakukan pendaftaran akan mengikuti babak penyisihan yang 

mengharuskan peserta untuk mengerjakan preliminary test online dengan 

waktu yang telah ditentukan panitia. 10 peserta dengan nilai terbaik akan melaju 

ke tahap berikutnya yaitu babak putaran final. 
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b. Babak Putaran final 

Pada tahap ini, setiap tim akan melalui berbagai rangkaian kompetisi yang 

nantinya nilai dari setiap kompetisi akan diakumulasikan untuk menentukan 4 

tim dengan nilai tertinggi, yang nantinya dapat melaju ke babak grand final. 

Jenis-jenis kompetisinya itu sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Siklus Akuntansi Perusahaan Manufaktur 

Setiap tim diharuskan untuk menyusun siklus akuntansi pesusahaan 

manufaktur, sesuai dengan soal yang telah disediakan oleh panitia. 

2. Benar Salah 

Setiap tim harus menjawab soal uraian pendek dengan jawaban benar atau 

salah.  

3. Teka teki akuntansi 

Setiap tim harus menjawab soal pendek, berkaitan dengan istilah-istilah 

dalam akuntansi sesuai dengan mata kuliah yang telah ditentukan. Soal 

terdiri dari 30 soal mendatar dan menurun. Jawaban yang benar akan 

mendapatkan nilai 5, menjawab salah -2, dan tidak menjawab nilai 0. 

  

c. Babak Grand Final 

Setiap tim yang berhasil melalui babak penyisihan dan babak putaran final akan 

mengikuti babak grand final untuk menentukan juara dari kompetisi MACC. Pada 

babak grand final, 4 tim terpilih akan mengikuti lomba debat yang terdiri dari 

babak semi final dan final, serta nantinya pemenang akan di tentukan oleh 

dewan juri. Pada babak ini, setiap tim akan diundi untuk menentukan lawan 

mainnya. Di babak ini akan diambil 3 tim yang mendapat nilai tertinggi yang 

didapat dari hasil akumulasi dewan juri (keputusan dewan juri tidak dapat 

diganggu gugat). 
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Mata Kuliah yang Akan Dilombakan 

 

Sistem Penilaian 

 

 

Pembagian Waktu Debat: 

• Opening Statement (2 menit pro dan kontra) 

• Speaker1, Speaker2, Speaker 3 (2 menit pro dan kontra) 

• Debat (5 menit) 

• Kesimpulan (3 menit oleh Speaker 3) 

 

 

a. Akuntansi Pengantar 1 

b. Akuntansi Pengantar 2 

c. Akuntansi Keuangan Lanjutan 

d. Perpajakan 

e. Akuntansi Keuangan Menengah 

f. Akuntansi Biaya  

g. Akuntansi Manajemen 

h. Audit 

i. Akuntansi Sektor Publik 

j. Sistem Informasi Akuntansi 

 

 

a. Babak Penyisihan  : 10 nilai tertinggi dari hasil perhitungan  

b. Babak Putaran Final : 4 nilai tertinggi dari Juri 

c. Babak Grand Final : nilai tertinggi dari juri 
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Tabel Sistem Poin Akumulasi 

dalam Rangkaian Lomba Babak Putaran Final  
 

Putaran Final 

Penilaian per Sesi 

Nilai Keterangan 

25 Nilai tertinggi 1 

20 Nilai tertinggi 2 

16 Nilai tertinggi 3 

13 Nilai tertinggi 4 

10 Nilai tertinggi 5 

9 Nilai tertinggi 6 

8 Nilai tertinggi 7 

7 Nilai tertinggi 8 

6 Nilai tertinggi 9 

5 Nilai tertinggi 10 

 

 

 

 

 

 

d. Yang dinilai dalam  babak Teka- teki Tim: 

Jawaban sesuai dengan istilah akuntansi (tidak ditolerir kesalahan satu huruf) 

e. Yang dinilai dalam Debat Tim (babak grand final): 

kerjasama tim (30%) 

penguasaan materi (contain) (50%) 

diksi dan komunikasi (20%) 
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Syarat Pendaftaran 

 

Timeline Lomba 
 

 

Technical Meeting 

 

 

a. Peserta mengisi formulir online yang telah disediakan oleh panitia untuk 

selanjutnya di submit pada email access.maksiugm@gmail.com dengan subjek 

MACC_Nama Universitas_Tim 1/2/3 (apabila dalam satu universitas mengajukan 

lebih dari satu tim). 

b. Biaya Pendaftaran  Rp150.000,00/ tim (3 orang). 

c. Scan Kartu Tanda Mahasiswa. 

 

 

 

 

 Pendaftaran dimulai  : Pada tanggal 1 Juli – 15 September 2018 

 Preliminary Test : Pada tanggal 18 September 2018 

 Hasil Preliminary Test  : Pada tanggal 21 September 2018 

 Technical Meeting  : Pada tanggal 27 September 2018 

 Pelaksanaan Lomba : Pada tanggal 28 September 2018 

 

 

 

 

 Hari / Tanggal  : Kamis, 27 September 2018 

 Waktu  : 13.30 s/d selesai 

 Tempat  : Magister Akuntansi FEB UGM 

 Agenda  : Pembahasan Teknis Lomba 
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Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 

Note: 

► Pembayaran dilakukan melalui transfer Bank (dengan alternatif BRI, BNI, Mandiri, BCA), 

dengan nomer rekening yang akan diberikan setelah peserta melakukan administrasi 

pendaftaran melalui email. 

► Preliminary test adalah tahan awal proses seleksi yang nantinya setiap peserta yang sudah 

melengkapi administrasi dan dinyatakan sebagai “Peserta Lomba M.Acc” akan memperoleh 

informasi tentang soal dan ketentuan pengerjaan preliminary test. Soal dikerjakan dalam 

durasi 2 jam. Apabila pengerjaan dan pengumpulan jawaban melebihi waktu yang ditetapkan 

maka peserta dapat dikenakan diskualifikasi. 

► Untuk informasi tahap putaran final dan grand final akan diinformasikan ketika technical 

meeting bagi sepuluh tim/ individu dengan nilai tertinggi. 

 

Keputusan dewan juri dan panitia lomba tidak bisa diganggu gugat. 

  

 

 Waktu : Jumat, 28 September 2018 

 Pukul  : 07.00 – selesai 

 Tempat : Magister Akuntansi FEB UGM Jalan Sosio Humaniora No.1, 

  Bulaksumur, Yogyakarta 
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CONTACT US 

 

 

Untuk info lebih lanjut seputar Maksi Accounting Competition, anda dapat menghubungi kami 

melalui: 

 

Fajar Kholillulloh 

WhatsApp 

 085878647971 atau klik di sini 

 

 Line  

 fkholillulloh atau klik di sini 

 

Resa Ariyanto 

WhatsApp 

 089678440123 atau klik di sini 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=6285878647971&text=Fajar%20Kholillulloh%0ACP%20Maksi%20Accounting%20Competition
http://line.me/ti/p/~fkholillulloh
https://api.whatsapp.com/send?phone=6289678440123&text=Resa%20Ariyanto%0ACP%20Maksi%20Accounting%20Competition
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PANDUAN PERLOMBAAN 
 
 

 Tema 

 

Subtema   

 

Hadiah   

 

Ketentuan Penulisan  

 

Transformative Power of Fintech 

 

 

1. Fintech pada Industri Keuangan 

2. Perkembangan Fintech di Indonesia 

3. Peluang dan Tantangan Fintech 

 

 

Juara 1 :  Rp2.000.000 

Juara 2 :  Rp1.500.000 

Juara 3  :  Rp1.000.000 

 

 

1. Esai ditulis dalam bahasa Indonesia 

2. Esai ditulis 3.000 –  5.000 kata 

3. Orisinalitas esai merupakan faktor penilaian utama 

4. Format penulisan:  

a. Jenis huruf : Times New Roman 

b. Ukuran : 12 

c. Margin : 3-3-3-3 

d. Ukuran kertas : A4 
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Syarat Pendaftaran  

 

Timeline Lomba  

 

Keputusan dewan juri dan panitia lomba tidak bisa diganggu gugat. 

 

a. Mahasiswa aktif S1. 

b. Mendaftarkan tulisannya sendiri yang orisinalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Menyantumkan identitas berupa lampiran CV disertai pas foto dan scan Kartu 

Mahasiswa yang masih berlaku. 

d. Peserta mengisi form pendaftaran online. 

e. Biaya pendaftaran  Rp 35.000. 

f. Lima besar peserta bersedia untuk mempresentasikan tulisannya. 

 

 

5. Mencantumkan daftar referensi penulisan (apabila ada) 

6. Esai ditulis tanpa identitas 

7. Identitas penulis dilampirkan dalam bentuk CV  

8. Esai dikirimkan ke email access.maksiugm@gmail.com dengan subjek CFE_Nama 

Universitas_Nama Penulis 

Nama File Esai  : Judul Esai 

Nama File CV   : nama_universitas 

 

 

Registrasi dan Pembayaran : 12 Juli – 12 Agustus 2018 

Pengumpulan Esai : 1 Agustus – 2 September 2018 

Penilaian Esai : 3-17 September 2018 

Pengumuman 5 Esai Terbaik : 18 September 2018 

Presentasi 5 Esai Terbaik : 28 September 2018 

mailto:access.maksiugm@gmail.com
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CONTACT US 

 

Untuk info lebih lanjut seputar Call for Essays, anda dapat menghubungi kami melalui: 

 

Berlina 

WhatsApp 

 081617060497 atau klik di sini 

 

 

Hanum 

WhatsApp 

 085878709724 atau klik di sini 

 

 

 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=6281617060497&text=Berlina%0ACP%20Call%20for%20Essays
https://api.whatsapp.com/send?phone=6285878709724&text=Hanum%0ACP%20Call%20for%20Essays


 
 

Bagi saya, definisi kemenangan 

dan keberhasilan itu ada tiga: 

Selama saya tidak menghianati 

kebenaran. Selama saya tidak 

mengingkari hati nurani. Dan 

selama saya bisa menjaga 

harga diri dan martabat saya. 

- Sri Mulyani   - 

Menteri Keuangan Republik Indonesia 
 


