
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAMBARAN UMUM 

Accounting Championship atau yang biasa disebut ACCHAMP merupakan sebuah 

kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

(HMJA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Sama seperti tahun-tahun 

sebelumnya, ACCHAMP 2019 dapat diikuti oleh mahasiswa PTN/PTS di seluruh 

Indonesia. Kegiatan ini merupakan serangkaian acara dari Jember Accounting Fair 2019 

(JAFa 2019). Dilatarbelakangi oleh lulusan akuntansi yang pada dasarnya disiapkan untuk 

menjadi seorang yang berprofesi di bidang akuntansi yang tentunya dituntut untuk memiliki 

kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja. ACCHAMP 2019 mengangkat tema “Optimize 

the Role of Youth Accountant Generation to Conquer Artificial Intelligence Era”. Tema 

tersebut terinspirasi dari kuantitas profesi akuntan yang  bisa dikatakan cukup banyak, 

namun yang berkualitas masih minim atau belum memadai. Dari hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa akuntan harus mampu bersaing dengan akuntan lainnya demi masa 

depan profesi akuntan, baik bersaing dalam hal teori maupun praktek. 

Dengan adanya ACCHAMP, diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit akuntan 

yang profesional dan kompetitif. Karena di ACCHAMP, peserta dituntut mampu bersaing 

dalam hal teori dan praktek yang nantinya bisa bermanfaat pada saat berada di dunia 

kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RANGKAIAN ACARA 

 

TIMELINE 

 

 

 

 

 



MAIN EVENT 

 

Accounting Championship 2019 

No Waktu Durasi Kegiatan 

HARI PERTAMA (Kamis, 12 September 2019) 

1 08.00-08.30 30’ Registrasi 

2 08.30-09.00 30’ 

• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

• Sambutan-Sambutan 

• Pembacaan Do’a 

3 09.00-09.10 10’ Pemutaran Video JAFa 

4 09.10-09.25 15’ Technical Meeting 

5 09.25-09.35 10’ Persiapan Babak 1 Sesi 1 

6 09.35-10.35 60’ Pengerjaan Choose The One 

7 10.35-10.40 5’ Persiapan Babak 1 Sesi 2 

8 10.40-11.25 45’ Pengerjaan Studi Kasus 

9 11.25-12.25 60’ ISHOMA dan Persiapan Fieldtrip 

10 12.25-12.35 10’ Pengumuman 

11 12.35-13.20 45’ Technical Meeting Babak 2 

12 13.20-17.00 - Fieldtrip 

HARI KEDUA (Jum’at, 13 September 2019) 

1 07.00-07.30 30’ Registrasi 

2 07.30-07.35 5’ Persiapan 

3 07.35-08.05 30’ Moving Slide 

4 08.05-08.10 5’ Persiapan 

5 08.10-08.40 30’ Mix and Match 

6 08.40-08.50 10’ Persiapan 

7 08.50-09.25 35’ Score Gambling 1 

8 09.25-09.55 35’ Score Gambling 2 

9 09.55-10.30 35’ Score Gambling 3 

10 10.30-11.00 30’ Melaksanakan Sholat Jum’at 

11 11.00-11.10 10’ Pengumuman 

12 11.10-12.20 70’ Technical Meeting Babak 3 

13 12.20-12.30 10’ Persiapan 

14 12.30-13.00 30’ Pengerjaan Babak 3 (Relay Essay) 

15 13.00-13.05 5’ Persiapan 

16 13.05-13.20 15’ Presentasi Tim 1 

17 13.20-13.35 15’ Presentasi Tim 2 

18 13.35-13.50 15’ Presentasi Tim 3 

19 13.50-14.05 15’ Presentasi Tim 4 

20 14.05-14.20 15’ Presentasi Tim 5 

21 14.20-14.30 10’ Wawasan dari Juri 

22 14.30-15.00 30’ Briefing Seminar Nasional 

 



Seminar Nasional  

No Waktu Durasi Kegiatan 

Sabtu, 14 September 2019 

1. 07.00-08.00 60’ Registrasi peserta seminar nasional  

2. 08.00–12.00 320’ 
Seminar Nasional dan Pengumuman Juara 

Accounting Championship 2019 

PESERTA 

1. Peserta ACCHAMP 2019 merupakan tim-tim dari PTN/PTS atau sederajat yang 

telah mendaftar dan lolos seleksi administrasi. 

2. Satu tim beranggotakan 3 (tiga) orang mahasiswa yang masih aktif kuliah dan 

berasal dari perguruan tinggi yang sama. 

HADIAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAFTARAN 

 

A. Preliminary Online  

1. Melakukan pembayaran pendaftaran tahap preliminary melalui rekening: 

Bank BNI a.n. BPN 131 Universitas Jember 

Nomor Rekening: 0388680732 

2. Melengkapi berkas-berkas administrasi sebagai berikut: 

✓ Scan formulir pernyataan pendaftaran yang telah diisi lengkap 

✓ Scan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 

✓ Scan surat keterangan aktif kuliah  

✓ Scan bukti pembayaran  

3. Mengirimkan seluruh berkas-berkas administrasi yang telah disebutkan sebelumnya 

pada poin 2, melalui attachment (lampiran) e-mail JAFa 2019: jafa2019@unej.ac.id 

✓ Format subject email: 

ACCHAMP2019_REG_Asal Universitas_Nama Ketua Tim 

Contoh : 

ACCHAMP2019_REG_Universitas Jember_Iqbal Arrosyid 

✓ Lampiran berkas-berkas boleh dikumpulkan melalui attachment terpisah maupun 

dijadikan satu dalam bentuk .zip atau .rar, tetapi dalam satu kali e-mail. 

4. Mengonfirmasi pengiriman berkas-berkas administrasi kepada panitia: 

Riawati Ningtiyas  0812-3957-6417 

5. Softcopy formulir pernyataan pendaftaran dapat diunduh di blog resmi HMJA 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. (hmja-uj.or.id) 

 

B. Main Event  

1. Melakukan pembayaran pendaftaran ulang (heregistrasi) tahap Main Event, bagi 

peserta/tim-tim yang berhasil lolos tahap Preliminary, melalui rekening: 

Bank BNI a.n. BPN 131 Universitas Jember 

Nomor Rekening: 0388680732 

2. Melengkapi berkas-berkas administrasi sebagai berikut : 

✓ Softcopy formulir heregistrasi yang telah diisi lengkap 

✓ Scan bukti pembayaran 

http://www.hmja-uj.id/


3. Mengirimkan seluruh berkas-berkas administrasi, yang telah disebutkan sebelumnya 

pada poin 2, melalui attachment (lampiran) e-mail JAFa 2019: jafa2019@unej.ac.id 

✓ Format subject email: 

ACCHAMP2019_HER_Asal Universitas_Nama Ketua Tim 

Contoh : 

ACCHAMP2019_HER_Universitas Jember_Iqbal Arrosyid 

✓ Lampiran berkas-berkas boleh dikumpulkan melalui attachment terpisah maupun 

dijadikan satu dalam bentuk .zip atau .rar, tetapi dalam satu kali e-mail. 

4. Mengonfirmasi pengiriman berkas-berkas administrasi kepada panitia: 

Riawati Ningtiyas  0812-3957-6417 

5. Softcopy formulir heregistrasi dapat diunduh di blog resmi HMJA Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Jember. (hmja-uj.or.id) 

C. Pendamping 

1. Pendamping yang diperbolehkan maksimal satu orang pendamping. 

2. Pendamping dikenakan biaya sesuai dengan pilihan biaya yang tertera pada bagian 

pilihan biaya. 

http://www.hmja-uj.id/


BIAYA 

 

 

(1) syarat dan ketentuan berlaku. Lihat di bagian Ketentuan Akomodasi. 

(2) syarat dan ketentuan berlaku. Lihat di bagian Ketentuan Transportasi. 

(3) sertifikat pada tahap preliminary online berupa e-sertifikat, sedangkan pada 

saat main event berupa sertifikat fisik. 

 

TATA TERTIB 

 

1. Peserta dilarang membawa senjata api atau senjata tajam ke area lomba. 

2. Peserta dilarang merokok, melakukan tindakan kriminal, dan membawa ataupun 

menggunakan NAPZA. 

3. Peserta dilarang berbuat tidak sopan ataupun menyinggung SARA selama 

berlangsungnya perlombaan. 

4. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian dan tahapan ACCHAMP 2019. 

5. Peserta wajib datang tepat  waktu pada  saat  Technical  Meeting  dan perlombaan. 

6. Peserta wajib mematuhi segala peraturan perlombaan. 

7. Peserta wajib mematuhi rundown acara sebagai petunjuk teknis saat perlombaan. 



8. Peserta yang gugur di awal tahap perlombaan tidak diperkenankan meninggalkan 

acara sampai perlombaan selesai.  

 

KETENTUAN-KETENTUAN 

 

Ketentuan Umum 

1. Setiap tim beranggotakan 3 (tiga) orang mahasiswa dari perguruan tinggi yang sama. 

2. Setiap tim wajib membayar kontribusi melalui bank kemudian melakukan konfirmasi 

sesuai yang tertera pada bagian pendaftaran. 

3. Identitas setiap anggota tim harus sesuai dengan identitas yang didaftarkan kepada 

panitia ACCHAMP 2019. Tim yang bersangkutan akan dinyatakan gugur apabila 

terdapat anggota tim yang hadir tidak sesuai dengan identitas yang telah didaftarkan. 

4. Apabila terjadi suatu halangan yang menyebabkan anggota dari suatu tim tidak dapat 

mengikuti rangkaian kompetisi, tim tersebut wajib melakukan konfirmasi langsung 

kepada panitia. Tim tersebut masih diperkenankan mengikuti rangkaian acara 

kompetisi dengan syarat memenuhi jumlah anggota tim yang ditentukan panitia 

(anggota tim yang berhalangan dapat digantikan). 

5. Konfirmasi pergantian anggota tim paling lambat tanggal 8 September 2019  

6. Peserta wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, sepatu, dan jas almamater 

pada saat berlangsungnya perlombaan. 

7. Pada saat registrasi tanggal 12 September 2019, setiap tim wajib 

- Menyerahkan pas foto 3x4 (memakai almamater) dan 1 lembar fotocopy Kartu 

Tanda Mahasiswa dari masing-masing anggotanya. Di bagian belakang pas foto 

diberi nama  dari peserta  yang bersangkutan. 

- Menunjukkan   tanda  bukti  pembayaran   asli  dan  Kartu   Tanda  Mahasiswa 

asli yang masih berlaku. 

8. Peserta wajib membawa alat tulis masing-masing. 

9. Peserta wajib menonaktifkan atau menggunakan mode silent segala macam alat 

komunikasi  dan alat elektronik (laptop, handphone, i-pad, dll) selama jalannya 

kompetisi. 



10. Peserta   diperkenankan   menggunakan   kalkulator   scientific   dengan spesifikasi 

setingkat CASIOfx-991 MS dan tidak diperkenankan menggunakan kalkulator 

finansial. 

11. Panitia tidak menerima protes mengenai mekanisme acara setelah Technical 

Meeting selesai. 

12. Hal-hal yang belum tertulis di atas dan perubahan yang mungkin terjadi, akan 

diberitahukan kemudian oleh panitia. 

Ketentuan Teknis Pelaksanaan ACCHAMP 2019 

Preliminary Online 

1. Tim yang berhak mengikuti babak preliminary adalah tim yang telah selesai 

melakukan pendaftaran babak preliminary sesuai ketentuan pendaftaran yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

2. Babak preliminary akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2019. 

3. Soal  beserta  form  jawaban  dapat  diunduh  di  blog  resmi  HMJA (hmja-

uj.or.id) mulai pukul 08.00 WIB. Panitia akan memberi password untuk 

mengunduh soal melalui e-mail sebelum pukul 08.00 WIB. Apabila hingga pukul 

08.00 WIB peserta belum mendapatkan e-mail password soal preliminary, peserta 

dapat menghubungi panitia: 

Riawati Ningtiyas 0812-3957-6417 

4. Waktu pengerjaan adalah selama 120 (seratus dua puluh)  menit, dimulai pukul 

08.00 WIB dan berakhir pukul 10.00 WIB. 

5. Form jawaban yang telah diisi, dikirimkan paling lambat pukul 10.10 WIB melalui 

e-mail: jafa2019@unej.ac.id Setelah pengiriman jawaban silahkan konfirmasi 

kepada: 

Riawati Ningtiyas 0812-3957-6417 

6. Tim yang mengirim form jawaban melewati batas waktu yang telah ditentukan 

akan didiskualifikasi. 

7. Pada tahap ini peserta akan diberi soal uraian sebanyak 5 (lima) soal. 

8. Materi soal uraian terdiri atas Akuntansi Biaya, Auditing, Sistem Informasi 

Akuntansi, Perpajakan, dan Manajemen Keuangan. 

9. 24 (dua puluh empat) tim dengan nilai terbaik di preliminary akan lolos ke babak 

selanjutnya 

http://www.hmja-uj.id/
http://www.hmja-uj.id/
mailto:jafa2019@unej.ac.id


TOP 24 (Eliminary) 

Babak ini wajib dan hanya bisa diikuti oleh 24 tim peserta ACCHAMP 2019 yang 

dinyatakan lolos dari babak preliminary dan telah melakukan heregistrasi sesuai 

ketentuan yang berlaku. Babak ini terdiri dari dua tahap, yaitu Choose The One dan 

Case Study. Nilai dari dua tahap tersebut akan diakumulasi dan 12 tim dengan nilai 

akumulasi tertinggi akan melaju ke babak selanjutnya. 

A. CHOOSE THE ONE 

1. Pada tahap ini, mengerjakan soal dengan sistem estafet dari masing-masing anggota 

tim secara individu. Total soal sebanyak 120 (seratus dua puluh) soal dengan 

waktu pengerjaan 60 (enam puluh) menit. 

2. Masing-masing anggota dalam tim akan mengerjakan soal sebanyak 40 (empat 

puluh) soal dengan waktu pengerjaan 20 (dua puluh) menit. 

3. Ketentuan penilaian adalah sebagai berikut:  

Jawaban benar mendapat nilai 4 (empat). 

Jawaban salah mendapat nilai -1 (minus satu). 

Tidak menjawab/tidak mengisi jawaban mendapat nilai 0 (nol). 

4. Sebelum mengerjakan soal, peserta wajib memeriksa kelengkapan naskah soal. 

Pastikan bahwa nomor halaman berurutan dan lengkap. 

5. Pada tahap ini hanya disediakan 1 (satu) Lembar Jawaban Ujian (LJU). 

6. Penggantian naskah soal hanya dilakukan paling lambat 5 (lima) menit setelah ujian 

dimulai. Permintaan penggantian naskah soal dan LJU yang melewati batas waktu 

yang ditentukan tidak akan dilayani. 

7. Cara menjawab adalah dengan memberi tanda silang (X) pada LJU yang tersedia 

sesuai dengan nomor soal. 

8. Jawaban boleh diralat maksimal 1 (satu) kali dengan cara memberi simbol sama 

dengan (=) pada jawaban yang diralat. 

9. Pengisian LJU wajib menggunakan bolpoin hitam. 

10. Soal yang diperlombakan tidak dapat diganggu gugat. 

11. Nilai dari masing-masing anggota tim akan diakumulasikan menjadi nilai tim pada 

tahap Choose The One. 



B. CASE STUDY (CONSOLIDATION/KONSOLIDASI) 

1. Pada  tahap  ini,  terdapat  soal  yang  akan dikerjakan  secara berkelompok. 

2. Soal berupa informasi-informasi yang akan dibutuhkan kelompok dalam 

menyusun laporan konsolidasi. 

3. Waktu pengerjaan yang diberikan adalah 45 (empat puluh lima) menit. 

4. Pada tahap ini hanya disediakan 1  (satu) lembar kerja 

5. Ketentuan  penilaian   adalah  sejauh   mana  progress  yang   telah dikerjakan 

oleh setiap tim, serta kebenaran hasil akhir/angka dan akun yang digunakan. 

6. Soal yang diperlombakan tidak dapat diganggu gugat. 

TOP 12 

Tim yang berhak mengikuti babak ini adalah 12 tim dengan akumulasi nilai tertinggi 

pada babak TOP 24. Ada 3 tahapan pada babak ini, yaitu Moving Slide, Mix and 

Match, dan Score Gambling. Pada saat tahap Score Gambling 12 tim tersebut akan 

dibagi menjadi 3 (tiga) pool yang ditentukan berdasarkan undian. Sedangkan pada 

tahap Moving Slide dan Mix and Match, 12 tim tersebut akan bermain bersamaan 

tanpa ada pembagian pool. Nilai dari tiga tahapan tersebut akan diakumulasi untuk 

menentukan tim pemenang dari setiap tahap, sehingga akan ada 5 (lima) tim yang 

akan melaju ke babak selanjutnya. 

MOVING SLIDE 

1. Pada tahap ini, disediakan 40 soal, terdiri dari 25 soal teori dan 15 soal hitungan 

yang akan ditampilkan di layar LCD. 

2. Waktu pengerjaan yang diberikan adalah 30 (tiga puluh) menit. Untuk soal teori 

diberi waktu 30 detik, dan untuk soal hitungan akan diberi waktu 1 menit. 

3. Sebelum mengerjakan soal, peserta wajib mengisi identitas di cover halaman 

depan lembar jawaban dan memeriksa kelengkapan lembar jawaban. Pastikan 

bahwa nomor halaman berurutan dan lengkap. 

4. Ketentuan  penilaian   adalah  sebagai berikut : 

Benar    : +25 

Salah     : -5 

Tidak menjawab  : 0 

5. Soal yang diperlombakan tidak dapat diganggu gugat. 



6. Alat tulis dan kertas akan disediakan oleh panitia, peserta hanya perlu membawa 

kalkulator jika diperlukan.  

 

 

MIX AND MATCH 

1. Pada tahap ini disediakan 2 (dua) amplop berisi 30 (tiga puluh) soal dan 50 (lima 

puluh) jawaban. 

2. Setiap tim dibebaskan memilih soal yang ingin dijawab, maksimal 10 soal. 

3. Apabila setiap tim mengerjakan lebih dari 10 soal, maka pasangan soal dan 

jawaban yang akan dinilai adalah hanya 10 soal dan jawaban pertama. 

4. Setiap tim dapat mencari jawaban sesuai dengan yang telah dikerjakan dalam 

amplop jawaban. 

5. Setiap tim dapat menempelkan soal dan jawaban yang dianggap benar pada kertas 

yang disediakan panitia. 

6. Ketentuan penilaian adalah sebagai berikut: 

 

7. Waktu mengerjakan adalah 30 (tiga puluh) menit. 

8. Soal yang diperlombakan tidak dapat diganggu gugat. 

SCORE GAMBLING 

1. Pada tahap ini akan disediakan dua macam soal yakni soal golden dan soal 

premium dengan total soal sebanyak 14 (lima belas) soal premium dan 1 (satu) 

soal golden. 

2. Pada babak ini, peserta akan dibagi menjadi 3 pool. Untuk setiap pool terdiri atas 

4 tim yang akan dibagi menjadi Tim A, Tim B, Tim C, dan Tim D. 

3. Tim A memiliki hak memilih terlebih dahulu pada putaran pertama dan putaran 

kedua. 

4. Setiap tim diberi kebebasan memilih pada soal premium. 



5. Soal premium ini memiliki bobot dan point tersendiri, semakin besar bobotnya 

maka semakin besar poinnya.  

6. Soal premium dimainkan dua kali putaran.  

Putaran pertama, akan dimainkan sesuai dengan urutan Tim A, B, C, dan D 

sesuai perolehan undian urutan. Pada putaran ini tidak terdapat pelemparan soal. 

- Jawaban benar akan mendapat poin sebesar nilai poin yang sudah dipilih. 

- Jawaban salah atau tidak dijawab akan mendapatkan pengurangan poin 

sebesar 50% (lima puluh persen) dari poin soal yang dipilih dan tidak ada 

pelemparan soal. 

Putaran kedua, akan dimainkan sesuai dengan urutan Tim A,B,C dan D sesuai 

perolehan undian urutan. Pada putaran kedua jika tim pemilih salah menjawab 

atau tidak dapat menjawab soal, maka dapat dilakukan pelemparan soal oleh tim 

pemilih. 

- Jawaban benar akan mendapat poin sebesar nilai poin yang sudah dipilih. 

- Jawaban salah atau tidak dijawab akan mendapat pengurangan poin sebesar 

50% (lima puluh persen) dari poin soal yang dipilih dan ada pelemparan soal. 

- Soal lemparan dijawab benar akan mendapat poin sebesar 50% (lima puluh 

persen) dari poin soal. 

- Soal lemparan dijawab salah tidak akan mendapat pengurangan poin, namun 

untuk tim pemilih akan mendapat tambahan poin sebesar 25% (dua puluh lima 

persen) dari poin soal. 

7. Berikut rincian soal premium:  

 

8. Soal golden akan ditampilkan di akhir tahap, soal golden memiliki poin terbesar 

yakni 100 (seratus) poin dan soal golden merupakan soal tunggal.  

9. Soal golden tidak dibuka sebelum ada tim yang memilih soal ini. Soal golden 

hanya boleh dijawab 2 (dua) kali kesempatan.   

10. Untuk pemilih pertama, jika berhasil menjawab maka akan mendapat full point, 

jika jawaban salah atau tidak menjawab maka akan mendapat pengurangan poin 



sebesar 10 (sepuluh) poin. Untuk pemilih pertama ini diberikan waktu 2 (dua) 

menit untuk menjawab. 

11. Untuk pemilih kedua, jika pemilih pertama tidak dapat menjawab, jika berhasil 

menjawab akan mendapat tambahan poin sebesar 50 (lima puluh) poin, tidak ada 

pengurangan untuk jawaban salah. Untuk pemilih kedua diberikan waktu 1 (satu) 

menit untuk menjawab. 

12. Soal tidak dapat diganggu gugat. 

TOP 3 

RELAY ESSAY 

1. Tim yang berhak mengikuti babak ini adalah 5 (lima) tim dengan akumulasi 

tertinggi dari babak sebelumnya. Babak ini merupakan babak final dan hanya 

memiliki satu tahapan yaitu relay essay. Dalam babak ini akan dipilih juara 1, 2, 

dan 3 dengan perolehan nilai tertinggi. 

2. Pada tahap ini  merupakan pengerjaan essay secara bergilir (estafet) oleh masing-

masing anggota tim. 

3. Pokok bahasan essay akan diberitahukan malam hari pada tanggal 12 september 

2019. 

4. Waktu pengerjaan relay estafet ini selama 30 (tiga puluh) menit  dan pengerjaan 

essay secara bergilir. 

5. Pengerjaan dilakukan di Ms. Powerpoint dengan menggunakan laptop yang telah  

disediakan panitia. 

6. Peserta akan mengambil undian untuk menentukan urutan presentasi essay. Saat 

salah satu tim presentasi, tim yang lainnya akan berada di ruang karantina. 

7. Adapun alokasi waktu untuk babak ini sebagai berikut: 

Pengerjaan  relay essay 30 (tiga puluh) menit 

Presentasi 5 (lima) menit 

Tanya jawab 10 (sepuluh) menit 

 

 

 

 

 

 



AKOMODASI DAN TRANSPORTASI 

 

1. Akomodasi dan transportasi disediakan oleh panitia bagi peserta maupun pendamping 

yang memilih biaya heregistrasi include Akomodasi & Transportasi. 

2. Transportasi difasilitasi panitia ketika peserta telah tiba di Jember, yaitu: 

✓ dari titik kedatangan ke tempat penginapan  

✓ dari penginapan ke tempat acara, hingga kembali lagi ke penginapan 

✓ dari penginapan ke titik kepulangan. 

3. Titik kedatangan maupun titik kepulangan peserta harus berada di kota Jember, yaitu: 

 

4. Peserta wajib mengkonfirmasi hal-hal berikut ini maksimal tanggal 9 September 

2019: 

✓ Jam kedatangan  

✓ Nama pesawat/kereta/bus 

✓ Jumlah peserta + pendamping (jika ada) 

5. Konfirmasi dilakukan peserta melalui kontak LO (panitia pendamping) masing-

masing. Kontak LO akan diberikan ketika peserta telah  melakukan heregistrasi. 

6. Adapun penginapan yang ditunjuk oleh panitia untuk akomodasi yaitu: 

Hotel Royal Jember 

Jalan Karimata, Gumuk Kerang, Kecamatan Sumbersari, Jember 

7. Fasilitas kamar: 

✓ Double bed 

✓ Lemari 

✓ TV 

✓ AC 

8. Fasilitas penginapan: 

✓ Kolam renang 

✓ Breakfast  



9. Barang bawaan peserta adalah tanggung jawab peserta. Panitia tidak bertanggung 

jawab apabila terjadi kehilangan barang-barang peserta. 

10. Fasilitas transportasi tidak berlaku untuk hal diluar kepentingan acara 

 

MATERI DAN REFERENSI 

 

1. Akuntansi Keuangan Menengah  

▪ Intermediate Accounting  IFRS Edition. Donald E. Keiso, Jeerry  J.  

Weygandt, Terry D. Warfield, 3rd Edition. 

2. Akuntansi Keungan Lanjutan 

▪ Advanced Accounting. Floyd A. Beams,  Joseph H. Anthony, Robin P. 

Clement. Suzanne H. Lowensohn. 12nd edition. Pearson. 

3. Akutansi Biaya 

▪ Cost Accounting. William K. Carter. Penerbit Selemba Empat 

▪ Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Charles T. Hongren,  Srikant 

M. Datar, George Foster. Pearson Prentice Hall. 

4. Akuntansi Manajemen 

▪ Managerial Accounting. Hansen and Mowen. Thomson South Western. 

5. Manajemen Keuangan 

▪ Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan Jilid I. Brealey Myers 

Marcus. Penerbit Erlangga. 

6. Auditing 

▪ Auditing and Assurance Service. Alvin A. Arens. Randal J. Ender and 

Mark S. Beasley 16nd Ed or latest. 

▪ Auditing: Petunjuk Praktis dan Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan 

Publik. Buku 1 dan 2. Edisi 5. Salemba Empat. 

7. Perpajakan 

▪ Perpajakan: Teori dan Kasus. Siti Resmi. Edisi 8. 

▪ Undang-Undang Perpajakan terbaru. 

8. Sistem Informasi Akuntansi 

▪ Accounting Information System Global Edition. Marshall b. Romney and 

Paul John Steinbart. 14th Edition. 

9. Sistem Informasi Manajemen 



▪ Management Information System – Managing Digital Farm. Kenneth C. 

Laudon and Jane P. Laudon. 13th Edition. 

10. Teori Akuntansi 

▪ Accounting Theory. Godfrey, Jayne, allan Hodgson, Anna Tarca, Jane 

Hamilton, and Scott Holmes, 7th Edition. 

 

11. Akuntansi Sektor Publik 

▪ Akuntansi Pemerintahan. Nordiawan Deddi. Penerbit Salemba Empat. 

2011 

▪ Akuntansi Sektor Publik. Nordiawan Deddi. 

▪ Akuntansi untuk LSM dan Parpol. Indra Bastian. 

12. SAK, Pengetahuan umum, dan isu-isu terkini  mengenai Akuntansi 

 

*) referensi hanya sekedar saran dan tidak membatasi panitia (tim soal) maupun 

peserta. Panitia dan peserta dibebaskan menggunakan referensi yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kami tunggu di 

Jember 


