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A. Latar Belakang 

Akuntansi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pengelolaan 

organisasi, baik itu perusahaan, instansi pemerintah, maupun yayasan, dll. Tanpa adanya 

Akuntansi, maka organisasi tidak dapat mengetahui kondisi keuangannya. Laporan yang 

digunakan untuk melihat kondisi keuangan organisasi adalah laporan keuangan. Pada 

umumnya orang yang membuat laporan keuangan disebut Akuntan. Untuk menghasilkan 

laporan keaungan yang sesuai dengan standar yang berlaku, diperlukan SDM yang kompeten 

di bidang Akuntansi. Demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah memasukan Akuntansi 

sebagai salah satu mata pelajaran wajib di beberapa jenjang pendidikan, dan bahkan sudah 

ada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khusus Akuntansi dan Administrasi Perkantoran. 

Maka dari itu selain mengandalkan langkah yang telah dibuat oleh pemerintah, kami 

Himpunan  Mahasiswa Akuntansi (HIMA) STIEBBANK berencana mengadakan sebuah 

ajang lomba Akuntansi “STIEBBANK ACCOUNTING & TAX COMPETITION 

(SACTI) 2016” tingkat SMA/SMK/Sederajat se-DI Yogyakarta, dengan tema “Improve the 

Human Resource Competence in Accounting by Competition for Young Generation”. Lomba 

ini adalah wadah yang tepat untuk siswa SMA/SMK/Sederajat yang ingin berkompetisi dan 

meningkatkan kompetensi di bidang Akuntansi. Dan lomba ini akan dapat memicu 

berkembangnya pola pikir dan daya nalar yang menjadi pengukur tingkat kepahaman dan 

kemampuan generasi muda. 

 

B. Tujuan Kegiatan  

1. Meningkatkan kompetensi generasi muda di bidang Akuntansi dan Perpajakan, 

2. Membuka wawasan generasi muda terhadap peluang di bidang Akuntansi dan Perpajakan, 

.3. Mengenalkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan  (STIEBBANK) 

kepada peserta kegiatan. 

 

C. Nama dan Tema Kegiatan 

 Nama Kegiatan  : “STIEBBANK ACCOUNTING & TAX COMPETITION (SACTI) 

2016. 

Tema Kegiatan  : “Improve the Human Resource Competence in Accounting dan Tax 

by Competition for Young Generation”. 
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D. Ketentuan Umum dan Khusus 

I. KETENTUAN UMUM:  

1. Seluruh peserta WAJIB mematuhi semua tata tertib dan peraturan lomba yang telah 

ditentukan panitia.  

2. Seluruh peserta WAJIB melakukan prosedur pendaftaran sesuai dengan yang dijelaskan 

pada laman pendaftaran.  

3. Seluruh peserta WAJIB menjaga ketertiban, kerapian, dan kebersihan di lingkungan 

perlombaan.  

4. Seluruh peserta DILARANG melakukan kegiatan yang dianggap tidak diperlukan selama 

berlangsungnya acara (merokok, minum-minuman keras, serta memakai dan membawa 

NAPZA dan senjata tajam) dan tidak diperkenankan meninggalkan acara tanpa seizin panitia.  

5. Seluruh peserta DILARANG melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.  

6. Seluruh peserta WAJIB menon-aktifkan atau menggunakan silent mode pada alat 

komunikasi atau peralatan lainnya selama berlangsungnya acara.  

7. Seluruh peserta WAJIB datang 60 menit kelokasi sebelum acara dimulai.  

8. Seluruh peserta WAJIB mendaftar ulang peserta yang akan mengikuti lomba.  

9. Seluruh peserta bersedia diberikan sanksi apabila melanggar tata tertib dan peraturan 

lomba “SACTI” 2016. 

10. Panitia berhak memberi teguran lisan dan sanksi kepada peserta yang melanggar tata 

tertib.  

11. Panitia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara tegas dan konsisten atas 

seluruh kondisi situasional yang tidak diatur dalam ketentuan. Hasil keputusan panitia adalah 

MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.  

13. Segala sesuatu yang belum diatur di dalam tata tertib peserta lomba “SACTI” akan diatur 

lebih lanjut oleh panitia.  
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II. KETENTUAN KHUSUS:  

1. Pendelegasian dari pihak sekolah dibatasi 2 Tim (1 Tim terdiri dari 3 Orang).  

2. Peserta harus siswa/siswi aktif sekolah masing-masing yang dibuktikan dengan Kartu  

Pelajar. 

3. Seluruh peserta harus sesuai dengan identitas yang didaftarkan pada panitia saat 

pendaftaran ulang.  

4. Apabila panitia menemukan adanya peserta yang tidak sesuai dengan identitas yang telah 

didaftarkan, baik pada saat berlangsungnya maupun setelah kompetisi, maka peserta tersebut 

akan didiskualifikasi dan dinyatakan gugur.  

5. Peserta diwajibkan memakai seragam sekolah masing-masing sesuai dengan peraturan 

sekolah.  

6. Peserta tidak diperkenankan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Apabila 

sebelum, selama, atau setelah kompetisi panitia menemukan bahwa terdapat peserta atau 

pihak-pihak tertentu yang melakukan suatu bentuk kecurangan, maka peserta yang 

bersangkutan akan didiskualifikasikan dan dinyatakan gugur.  

7. Biaya AKOMODASI ditanggung oleh masing-masing peserta.  

8. Sangat disarankan untuk adanya guru pendamping untuk setiap tahap lomba.  
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LOMBA ACCOUNTING & TAX 

I. Teknis Lomba  

1. Penyisihan  

a) Peserta mengunduh booklet panduan lomba dan formulir pendaftaran peserta  

melalui website www.sacti.stiebbank.ac.id  

b) Peserta mengirimkan formulir online yang telah diisi ke 

pendaftaran.sacti@gmail.com . 

c) Setelah mengirimkan formulir, peserta WAJIB membayar Biaya Kontribusi 

Peserta sebesar Rp. 100.000,-./team. 

d) Peserta yang sudah membayar Biaya Kontribusi Peserta WAJIB melakukan 

konfirmasi melalui SMS dengan format : nama sekolah_nama lengkap 

perwakilan team_email. (SMAN2Sleman_Sulthoni_sulthoni@gmail.com), 

ke No. HP : 0899-1264-902. 

e) Peerta yang telah melakukan konfirmasi akan diberikan  KODE untuk 

mengakses  halaman website penyisihan online. 

f) Hanya peserta yang memenuhi kriteria penilaian yang berhak LOLOS ke 

SEMIFINAL. 

g) Materi yang dilombakan : Akuntansi keuangan perusahaan jasa, Akuntansi 

keuangan perusahaan dagang, dan Ekonomi SMA/SMK/Sederajat, dan 

Perpajakan. 

2. Semifinal 

a) SEMIFINAL dilakukan secara OFFLINE, peserta yang telah lolos ke 

SEMIFINAL dan telah melakukan pendaftaran ulang WAJIB datang ke lokasi 

lomba sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. 

b) Jumlah peserta yang LOLOS ke SEMIFINAL ditentukan oleh panitia dan 

tidak dapat interupsi oleh peserta maupun guru pembimbing. 

c) Peserta yang dinyatakan LOLOS  ke SEMIFINAL dapat melakukan 

pendaftaran ulang ke panitia dengan format SMS : Semifinal_nama sekolah. 

(Semifinal_SMAN2Sleman), melalui No HP : 0899-1264-902. 

d) Lomba berbentuk pengerjaan kasus transaksi Akuntansi Keuangan Perusahaan 

Dagang dari tahap Pencatatan s.d Pelaporan. Dan pengerjaan Kasus 

Perpajakan PPH 21. 

e) Kriteria penilaian :  Ketepatan, kerapian, dan kecepatan. 

http://www.sacti.stiebbank.ac.id/
mailto:pendaftaran.sacti@gmail.com
mailto:SMAN2Sleman_Sulthoni_sulthoni@gmail.com
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3. Final 

a) Peserta yang lolos ke final adalah 3 team dengan nilai tertinggi dari babak 

semifinal. 

b) Lomba berbentuk quiz cepat dan tepat. Pembaca soal membacakan pertanyaan 

dan team yang paling cepat membunyikan  bel berhak untuk menjawab 

pertanyaan dalam waktu 10 detik. Jika penjawab salah, maka akan diadakan  

rebutan operan  soal. 

c) Soal berjumlah 30 soal. Materi soal terdiri dari : 1. Akuntansi perusahaan 

dagang, 2. Akuntansi perusahaan jasa, 3.Ekonomi SMA/SMK/Sederajat, 4. 

Perpajakan. 

d) Jawaban yang benar akan mendapatkan penambahan point sebanyak 100 

point. 

e) Jawaban yang salah akan mendapatkan pengurangan point sebanyak 50 point. 

f) Jawaban yang benar dari soal operan  mendapatkan penambahan point 

sebanyak 50 point. 

g) Jawaban yang salah dari soal operan  mendapatkan pengurangan point 

sebanyak 25 point. 
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LOMBA POSTER DIGITAL 

I. Teknis Lomba 

a) Peserta mengunduh booklet panduan lomba dan formulir peserta  melalui 

website : sacti.stiebbank.ac.id . 

b) Peserta mengirimkan formulir online yang telah diisi ke 

pendaftaran.sacti@gmail.com . 

c) Setelah mengirimkan formulir, peserta WAJIB membayar Biaya Kontribusi 

Peserta sebesar Rp. 50.000/orang. 

d) Peserta yang sudah membayar Biaya Kontribusi Peserta WAJIB melakukan 

konfirmasi melalui SMS ke No. HP :  dengan format : nama lengkap_email. 

(Sulthoni_sulthoni@gmail.com). 

e) Peserta dapat  mengirimkan karya ke email : pendaftaran.sacti@gmail.com . 

f) Karya-karya terbaik akan dipamerkan saat acara puncak “SACTI”. 

g) Peserta dengan karya terbaik akan menjadi pemenang tunggal. 

h) Pemenang tunggal akan dihubungi oleh panitia melalui Telepon jika tidak 

hadir saat pengumuman pemenang. 

i) Tema poster digital : “Turn Back Tax Crime”. 

j) Kriteria Penilaian : 1. Kesesuaian content dengan Tema, 2. Nilai Artistik. 

 

JURI LOMBA 

Lomba Accounting and Tax 

1. Perwakilan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) : 1 orang. 

2. Dosen Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan (STIEBBANK) :  2 

orang. 

Lomba Poster Digital 

1. Pembina Team Desain Grafis STIEBBANK. 

 

 

 

 

 

mailto:pendaftaran.sacti@gmail.com
mailto:SMAN2Sleman_Sulthoni_sulthoni@gmail.com
mailto:pendaftaran.sacti@gmail.com
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III.  Jadwal dan Lokasi Lomba Accounting and Tax 

No. Kegiatan Tanggal Waktu Lokasi 

1. - Penyisihan 

Online Lomba 

Akuntansi dan 

Perpajakan. 

- Pengiriman karya 

Lomba Poster 

Digital. 

01 Mei – 15 

Mei 2016 

24 Jam Online melalui website : 

sacti.stiebbank.ac.id  

2. Semifinal  Lomba 

Akuntansi dan 

Perpajakan. 

21 Mei 2016 08.30- 10.00 STIEBBANK 

3. - Final  Lomba 

Akuntansi dan 

Perpajakan. 

-Pengumuman 

pemenang Lomba 

Akuntansi dan 

Perpajakan 

- Pengumuman  

pemenang Lomba 

Poster Digital. 

21 Mei 2016 12.30 -14.00 STIEBBANK 
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IV. Alamat Kampus STIEBBANK  

Jl. Magelang Km. 8, Mlati, Kec. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Hadiah 

Lomba Akuntansi dan Perpajakan 

Juara 1 : Dana pembinaan Rp. 1.000.000 + Piala + E-Certificate Pemenang. 

Juara 2 : Dana pembinaan Rp.    750.000 + Piala + E-Certificate Pemenang. 

Juara 3 : Dana pembinaan Rp.    500.000 + Piala + E-Certificate Pemenang. 

Lomba Poster Digital 

Juara Tunggal : Uang tunai Rp. 500.000 + E-Certificate Pemenang. 
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VI. Prosedur Pembayaran Kontribusi Peserta   

Lomba Akuntansi dan  Perpajakan 

Kontribusi Peserta : Rp. 100.000 / team. (Khusus SEMIFINALIST). 

Fasilitas :  Lunch, E-Certificate Semifinalist, Coffee Break, Fasilitas Lomba. 

 

Lomba Poster Digital 

Kontribusi Peserta : Rp. 50.000/orang. 

Fasilitas : E-Certificate, Karya Peserta akan ditampilkan  pada acara puncak “SACTI”. 

 

 Prosedur Pembayaran  

I. Transfer Bank 

a.. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank ke  Bank 

Mandiri a.n Hastuti Widyaningsih SE, MSC / Tax Center 

STIEBBANK, No. Rekening : 137-00-1217450-0 

b. Konfirmasi transfer dapat melalui email ke :  

pendaftaran.sacti@gmail.com atau sms ke no : 0899-1264-902. 

Lampirkan nominal transfer, waktu transfer, dan bank yang digunakan 

untuk transfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pendaftaran.sacti@gmail.com

