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I. PENDAHULUAN 

 
         Seiring dengan perkembangan zaman, siswa/i dihadapkan dengan 

persoalan-persoalan yang semakin rumit dengan dunia akuntansi. Untuk  

menjawab  persoalan-persoalan tersebut dibutuhkan pengetahuan yang 

luas dan mendalam mengenai teori-teori akuntansi. Dengan memberikan 

solusi penyelesaian masalah dari persoalan yang ada saat ini, siswa/i 

diharapkan dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi perkembangan 

akuntansi di masa yang akan datang ketika persoalan yang ada menjadi 

semakin rumit. 

 

 Kondisi tersebutlah yang memotivasi dan melatarbelakangi 

Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) Program Studi Akuntansi 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “AMA” untuk menyelenggarakan kegiatan 

yang dapat menunjang kompetensi siswa/i dalam bidang akuntansi. 

Dimana kegiatan yang akan kami selenggarakan bernama LOMBA 

CERDAS CERMAT AKUNTANSI (LCCA) 2018.  

 

 Kami berharap dengan adanya kegiatan ini dapat  melahirkan 

Sumber Daya Manusia yang kompetitif di bidang akuntansi dan siap 

berkompetisi di era MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean). 

 



II. RANGKAIAN KEGIATAN 

 

 

PEDOMAN UMUM 

LOMBA CERDAS CERMAT AKUNTANSI 2018 

HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI “AMA” 

 

I. BENTUK KEGIATAN 

Lomba Cerdas Cermat Akuntansi 

Lomba Cerdas Cermat Akuntansi (LCCA) 2018 merupakan 

kompetisi  di segala rumpun akuntansi yang ditujukan bagi 10 

(sepuluh) tim, dimana tiap tim beranggotakan 3 (tiga) siswa/i yang 

berasal dari beberapa sekolah di Salatiga, Boyolali dan sekitarnya. 

II. PELAKSANAAN 

 Hari/ Tanggal : 

 Senin – Kamis/ 26 Februari – 12 April 2018  

Pendaftaran Lomba Cerdas Cermat Akuntansi 2018 

 Senin/ 16 April 2018  

Mengunduh Soal Babak Penyisihan Lomba Cerdas 

Cermat Akuntansi 2018 secara Online. 

 Kamis/ 19 April 2018 

Batas akhir pengiriman jawaban babak penyisihan 

Lomba Cerdas Cermat Akuntansi 2018 melalui Online. 

 Jum’at/ 20 April 2018  

Pengumuman Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat 

Akuntansi 2018 

 Sabtu, 28 April 2018  

Final Lomba Cerdas Cermat Akuntansi 2018 



 Tempat : 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “AMA” Salatiga 

 

 HADIAH LOMBA CERDAS CERMAT AKUNTANSI 2018 : 

 Juara I :  Uang Tunai + Piagam + Piala  

 Juara II :  Uang Tunai + Piagam + Piala  

 Juara III :  Uang Tunai + Piagam + Piala  

 

III. PERATURAN KOMPETISI 
 

 ATURAN UMUM 

1. Tim yang berhak mengikuti Lomba Cerdas Cermat Akuntansi 

2018 adalah tim yang sudah menyelesaikan administrasi 

pendaftaran, yaitu telah membayar biaya pendaftaran yang 

telah ditentukan panitia. 

 

2. Tim yang belum menyelesaikan ketentuan administrasi 

pendaftaran atau baru melakukan salah satu ketentuan 

administrasi pendaftaran, tidak/ belum dianggap oleh panitia 

sebagai peserta  Lomba Cerdas Cermat Akuntansi 2018. 

 

3. Setiap sekolah dapat mengirimkan 1 tim untuk mengikuti 

lomba Lomba Cerdas Cermat Akuntansi 2018. 

 

4. Setiap tim terdiri dari 3 (tiga) orang yang dikirim oleh sekolah 

untuk mewakili Lomba Cerdas Cermat Akuntansi 2018. 

 

5. Peserta wajib mengikuti serangkaian acara Lomba Cerdas 

Cermat Akuntansi 2018. 

 

6. Jika ada perubahan anggota tim, peserta wajib memberitahukan 

informasi tersebut kepada panitia maksimal H-3 sebelum 

Lomba Cerdas Cermat Akuntansi 2018 diselenggarakan. 

 

7. Apabila panitia menemukan anggota tim peserta tidak sesuai 

dengan yang terdaftar, maka tim peserta akan 

DIDISKUALIFIKASI dan DINYATAKAN GUGUR. 

 

8. Tim yang telah mendaftar TIDAK DIPERBOLEHKAN 

UNTUK MENGUNDURKAN DIRI. 

 



9. Setiap anggota tim diwajibkan untuk berpakaian rapi dan  

sopan, serta wajib menggunakan seragam OSIS selama  

mengikuti Lomba Cerdas Cermat Akuntansi 2018. 

 

10. Tim peserta wajib membawa alat tulis masing-masing sesuai 

ketentuan perlombaan dan tidak diperkenankan pinjam- 

meminjam alat tulis antar-tim selama kompetisi berlangsung. 

 

11. Tim peserta dilarang membuat keributan dan melakukan 

kecurangan dalam bentuk apapun. 

 

12. Peserta hanya diperbolehkan menggunakan alat hitung 

kalkulator dan tidak diperbolehkan menghitung dengan 

handphone (HP). 

 

13. Tim peserta diwajibkan berlaku sopan dan menjaga etika 

selama mengikuti kompetisi. 

 

14. Tim peserta dilarang meninggalkan tempat selama kompetisi 

berlangsung kecuali dengan alasan yang dapat diterima oleh 

panitia. 

 

15. Selama kompetisi berlangsung, peserta dilarang: 

 

 Mengakses internet pada saat berjalannya kompetisi 

 Mengaktifkan alat komunikasi dalam hal apapun yang 

dapat mengganggu jalannya kompetisi. 

 Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, keributan 

dengan panitia dan/atau dengan sesama peserta. 

 

16. Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang-barang 

berharga selama mengikuti kompetisi. Panitia tidak 

bertanggungjawab atas kehilangan barang berharga milik 

peserta. 

 

17. Peserta wajib turut serta menjaga kebersihan tempat dimana 

kompetisi berlangsung. 

 

18. Panitia berhak memberi teguran baik secara lisan maupun 

tulisan serta memberikan sanksi bagi tim peserta yang 

melanggar tata tertib. 

 



19. Panitia BERHAK MELAKUKAN PERUBAHAN baik itu 

penambahan maupun pengurangan peraturan yang telah 

ditetapkan sebelumnya APABILA DIPERLUKAN. 

 

20. Keputusan juri berlaku MUTLAK dan TIDAK DAPAT 

DIGANGGU GUGAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ATURAN UMUM 

Lomba Cerdas Cermat Akuntansi 2018 menerapkan kompetisi 

akuntansi melalui 3 babak, yaitu : 

 Babak Penyisihan : Dalam babak ini masing-masing tim 

akan mendapatkan soal dan mengerjakan soal yang telah 

disediakan oleh panitia melalui online untuk dapat masuk 

ke babak semi-final. 

 Babak Semi-final : Dalam babak ini terdapat 2 tahap, 

dimana dalam tahap 1 masing-masing tim akan 

mengerjakan soal tertulis untuk memperoleh point dan 

pada tahap 2 masing – masing tim akan memasuki lomba 

cerdas cermat dengan sistem adu cepat menjawab 

pertanyaan untuk mendapatkan point tambahan , dan 

point dari babak penyisihan, babak semifinal tahap 1 dan 

tahap 2 akan diakumulasi, dan 3 tim yang memperoleh 

point tertinggi berhak untuk masuk ke babak final. 

 Babak Final : Dalam babak ini masing-masing tim akan 

diuji melalui cerdas cermat ,untuk menentukan Juara I, 

Juara II dan Juara III. 

 Materi Lomba Cerdas Cermat Akuntansi : 

a) Akuntansi Jasa dan Dagang 

b) Pengetahuan tentang perpajakan 

 

1. BABAK 1 : PENYISIHAN 

a. Babak penyisihan akan diikuti oleh seluruh tim yang telah 

melakukan registrasi dan telah memenuhi persyaratan 

sebagai peserta Lomba Cerdas Cermat Akuntansi 2018. 

b. Babak ini berupa tes tertulis secara online yang akan 

dikerjakan oleh masing- masing tim menggunakan Ms. 

Excel. 

c. Tiap -tiap tim wajib mencantumkan nama anggota tim 

dalam lembar jawab yang akan dikirim pada pihak panitia. 



d. Jawaban  dijadikan 1 folder dan dikirim melalui E-mail : 

hma@stieama.ac.id dengan format Babak 

Penyisihan_LCCA2018_Nama Ketua Tim_Nama Sekolah 

e. Pada babak ini akan diambil 5 tim dengan nilai tertinggi 

untuk menuju babak semifinal. 

f. Pengumuman tim yang lolos ke babak semifinal akan 

diumumkan pada tanggal 20 April 2018 melalui website 

www.stieama.ac.id 

g. Keputusan juri dalam babak ini adalah MUTLAK dan 

TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

 

2. BABAK 2 : SEMI – FINAL 

Tahap 1 

a. Setiap tim akan mendapatkan 50 (lima puluh) soal pilihan 

ganda dan 3 soal dalam bentuk essay. 

b. Total waktu pengerjaan soal adalah 90 menit. 

c. Soal dan lembar jawaban akan dibagikan oleh pengawas 

dalam amplop tersegel. 

d. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 (satu) bendel soal 

dan 1 (satu) lembar jawab. 

e. Peserta dapat melapor kepada pengawas, jika ada lembar 

soal atau lembar jawaban yang rusak atau kurang lengkap. 

Jawaban ditulis dalam lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

f. Setiap kelompok wajib menulis identitas nama dan nomor 

timnya pada lembar jawaban, apabila individu tersebut lupa 

mencantumkan identitasnya, maka lembar jawaban tersebut 

tidak akan diperiksa oleh panitia. 

g. Jawaban ditulis dengan pulpen bertinta hitam dan bukan 

menggunakan pulpen warna lain atau pensil. Jawaban 

menggunakan pulpen bertinta selain hitam akan dianggap 

salah. 

 

mailto:hma@stieama.ac.id
http://www.stieama.ac.id/


h. Peserta akan didiskualifikasi apabila tertangkap mata : 

 Melihat jawaban peserta lain, atau 

 Bekerjasama dengan tim lain. 

i. Penilaian pada babak ini adalah : 

 Benar   : + 10 (plus sepuluh) 

 Salah  : 0 (nol) 

 Tidak menjawab : 0 (nol) 

j. Apabila sudah dikumpulkan, lembar jawab dan soal tidak 

boleh diminta kembali oleh peserta. 

k. Keputusan juri dalam babak ini adalah MUTLAK dan 

TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

Tahap 2 

a. Peserta akan mengikuti kompetisi cerdas cermat. 

b. Moderator akan membacakan 30 (tiga puluh) soal dalam 

bentuk essay. 

c. Peserta akan diberikan bel sebagai tanda untuk menjawab 

pertanyaan dengan cepat setelah soal selesai dibacakan oleh 

juri. 

d. Tim yang membunyikan bel paling cepat ketika soal sudah 

selesai dibacakan oleh moderator adalah tim yang 

diperbolehkan untuk menjawab soal tersebut. 

e. Apabila jawaban dari tim pertama yang diberi kesempatan 

oleh moderator untuk menjawab dinyatakan salah oleh juri, 

maka soal tersebut akan dilempar kepada tim lain selain tim 

penjawab pertama, dengan mekanisme adu cepat 

membunyikan bel setelah dipersilahkan oleh moderator. 

f. Apabila jawaban dari tim kedua yang diberi kesempatan 

oleh juri untuk menjawab, dinyatakan salah oleh juri, maka 

soal tersebut dianggap hangus. Kemudian juri akan 

memberikan jawaban yang benar dan akan melanjutkan ke 

soal selanjutnya. 

 



g. Penilaian pada babak ini adalah : 

 Benar   : + 10 (plus sepuluh) 

 Salah  : 0 (nol) 

 Tidak menjawab : 0 (nol) 

h. Keputusan juri dalam babak ini adalah MUTLAK dan 

TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

 

3. BABAK 3 : FINAL 

a. Peserta akan mengikuti kompetisi pada babak terakhir ini 

dengan model memperebutkan point. 

b. Moderator  akan membacakan 10 (sepuluh) soal dalam 

bentuk essay. 

c. Peserta akan diberikan bel sebagai tanda untuk menjawab 

pertanyaan dengan cepat setelah soal selesai dibacakan oleh 

moderator. 

d. Tim yang membunyikan bel paling cepat ketika soal sudah 

selesai dibacakan oleh moderator adalah tim yang 

diperbolehkan untuk menjawab soal tersebut. 

e. Apabila jawaban dari tim pertama yang diberi kesempatan 

oleh moderator untuk menjawab dinyatakan salah oleh juri, 

maka soal tersebut akan dilempar kepada tim lain selain tim 

penjawab pertama, dengan mekanisme adu cepat 

membunyikan bel setelah dipersilahkan oleh moderator. 

f. Apabila jawaban dari tim kedua yang diberi kesempatan 

oleh moderator untuk menjawab, dinyatakan salah oleh juri, 

maka soal tersebut dianggap hangus. Kemudian juri akan 

memberikan jawaban yang benar dan akan melanjutkan ke 

soal selanjutnya. 

g. Penilaian pada babak ini adalah : 

 Benar   : + 10 (plus sepuluh) 

 Salah  : 0 (nol) 

 Tidak menjawab : 0 (nol) 

h. Keputusan juri dalam babak ini adalah MUTLAK dan 

TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

 

  

 

 



IV. RUNDOWN 

08.00 – 08.30  Daftar ulang peserta 

08.30 – 08.40  Pembukaan dan Doa pembukaan 

  08.40 – 08.50  Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars                  

STIE “AMA”. 

08.50 – 09.00  Sambutan Ketua panitia LCCA 

09.00 – 09.10  Sambutan Pembina HMA 

09.10 – 09.20  Sambutan Ketua STIE “AMA” Salatiga 

09.20 – 09.40  Persiapan dan pembacaan aturan lomba babak 1 

09.40 – 11.15  Pengerjaan soal babak 1 

11.15 – 12.30  Istirahat  

12.30 – 12.40  Persiapan dan pembacaan aturan lomba babak 2 

12.40 – 13.45  perebutan point babak 2 

13.45 – 13.00  Persiapan dan pembacaan aturan babak final 

13.00 – 13.30  Perebutan point babak final 

13.30 – 13.45  Perhitungan point 

13.45 – 14.00  Pengumuman dan penyerahan hadiah 

14.00 – selesai Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KETENTUAN PENDAFTARAN 

 

1. Tim yang berhak mendaftar adalah sebanyak 10 (sepuluh) tim. Panitia 

berhak menutup waktu pendaftaran apabila kuota telah terpenuhi. 

Penentuan 10 (sepuluh) tim yang berhak menjadi peserta adalah tim 

yang telah menyelesaikan administrasi pendaftaran, yaitu telah 

membayar biaya pendaftaran kepada panitia sebesar Rp. 100.000/tim. 

 

2. Tim yang belum menyelesaikan ketentuan administrasi pendaftaran 

atau baru melakukan salah satu ketentuan administrasi pendaftaran, 

tidak/ belum dianggap oleh panitia sebagai peserta Lomba Cerdas 

Cermat Akuntansi 2018. 

 

3. Tim yang sudah menyelesaikan semua ketentuan administrasi 

pendaftaran dan sudah dinyatakan sebagai peserta Lomba Cerdas 

Cermat Akuntansi 2018 oleh panitia, tidak diperbolehkan 

mengundurkan diri. 

 

4. Setelah kuota tim terpenuhi, apabila ada berkas pendaftaran tim lain 

yang masuk ke pihak panitia maka tim tersebut tidak dapat menjadi 

peserta Lomba Cerdas Cermat Akuntansi. Panitia akan menghubungi 

tim yang bersangkutan dan mengembalikan biaya pendaftaran serta 

berkas pendaftaran kepada tim tersebut. 

 

5. Peserta lomba merupakan siswa/i SMA/SMK/MAN/sederajat. 

 

6. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 12 April 2018. 

 

7. Formulir diisi dengan menggunakan huruf capital, disertai dengan foto. 

 

8. Berkas pendaftaran : 

a) Formulir pendaftaran 

b) Pas foto 3 x 4 tiap peserta 

c) Bukti pembayaran lomba (asli) 

d) Fotokopi Kartu Pelajar 

Form pendaftaran setelah diisi lengkap, disampaikan langsung ke 

sekretariatan LCCA atau bisa di email : hma@stieama.ac.id. 

 

9. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi ke contact person kami 

Septi : 081390472892, atau Ayuna : 085726635319 

 

10. Pembayaran dapat di transfer melalui : 

Rekening Mandiri, 135 – 00 – 1551166 – 8 a/n Nanda Dwi Lestari 

mailto:hma@stieama.ac.id

