A. LATAR BELAKANG
Di Era Revolusi Industri 4.0 saat ini, mahasiswa dihadapkan
dengan persoalan-persoalan yang semakin rumit dalam berbagai
bidang khususnya bidang akuntansi, untuk menjawab persoalanpersoalan tersebut, dibutuhkan pengetahuan yang luas dan
mendalam mengenai konsep, teori akuntansi dan dengan mengikuti
perkembangan zaman. Dengan memberikan solusi penyelesaian
masalah yang ada saat ini, mahasiswa diharapkan dapat memberikan
sesuatu yang berguna bagi generasi muda untuk mewujudkan
generasi berprestasi yang tanggap akan Revolusi Industri 4.0.
Kondisi inilah yang melatarbelakangi Himpunan Mahasiswa
Akuntansi

Fakultas

Muhammadiyah

Ekonomi

Metro,

dan

untuk

Bisnis

di

menyelenggarakan

Universitas

ACFION

(Accounting Fun Competition) 2019 yang merupakan salah satu
program kerja masa bakti kepengurusan 2018-2019.
Membangun Generasi Berprestasi tanggap Revolusi Industri 4.0
merupakan

usaha

yang

terencana,

terprogram

dan

berkesinambungan membantu peserta mengembangkan potensinya
secara optimal di era digital dengan akses yang mudah dan tanpa
batas, dan sebagai salah satu upaya meningkatkan jiwa kompetitif
generasi muda. ACFION (Accounting Fun Competition) 2019
diharapkan dapat mengembangkan aspek kemampuan dan softskill
dalam menghadapi persaingan Revolusi Industri 4.0.

ACFION (Accounting Fun Competition) merupakan agenda
rutin yang diadakan setiap tahunnya. Hal ini merupakan upaya
Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
memfasilitasi dan menumbuhkembangkan potensi-potensi generasi

muda baik di bidang keilmuan, kreatifitas, seni dan budaya, agar
memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya dan meraih
prestasi dibidang keilmuan khususnya secara optimal baik di tingkat
regional maupun internasional.
Tujuan dari penyelanggaran

ACFION 2019 adalah menjaring

siswa-siswi unggul pada bidang akuntansi, memotivasi siswa untuk
dapat menguasai dan mengembangkan potensi dibidang akuntansi,
memacu dan memicu peningkatan mutu pendidikan di jenjang SMA
atau Sederajat, menumbuhkan kreatifitas dan jiwa kompetisi yang
sehat antar siswa di berbagai bidang.
Pelaksanaan acara ini akan selalu memberikan inovasi dalam
setiap rangkaian kegiatannya yakni Olimpiade Akuntansi, LKTI,
Pengembangan Kreativitas serta Lomba Bidang Seni dan Budaya.
Sebagai wujud dari civitas akademika yang dituntut untuk terus
berkreasi dan berinovasi, ACFION (Accounting Fun Competition)
2019 menghadirkan suatu bentuk kompetisi dalam bidang seni,
dengan menyediakan wadah bagi pelajar dan mahasiswa yang
mempunyai potensi dalam bidang seni dengan kemasan yang lebih
kreatif. Maka dengan diadakanya kegiatan ACFION(Accounting

Fun Competition) juga dapat menjadi ajang silaturahmi siswa SMA
atau sederajat se-Provinsi Lampung.
A. Mekanisme Registrasi Peserta
1. Pendaftaran peserta dilakukan mulai tanggal 20 Februari - 20
Maret 2019.
2. Pendaftaran peserta ACFION (Accounting Fun Competition)
2019 sebesar Rp40.000/peserta untuk lomba perorangan serta Rp
150.000 dan Rp 120.000 untuk lomba Nasyid dan Video Kreatif.

B. Mekanisme Pendaftaran Ulang
Daftar ulang peserta dilakukan setelah peserta tiba ditempat
perlombaan dengan menunjukkan :
1. Surat Delegasi dari pihak sekolah.
2. Kartu Tanda Pelajar.
3. Bukti Transfer Pembayaran.

C. Mekanisme Pembatalan Peserta
1. Pembatalan peserta yang dilakukan sebelum tanggal 27 Februari
2019 maka kontribusi peserta akan dikembalikan sebesar 100%.
2. Pembatalan peserta yang dilakukan setelah tanggal 5 Maret 2019
maka kontribusi peserta akan dikembalikan sebesar 25%.
3. Pembatalan peserta yang dilakukan setelah tanggal 15 Maret 2019
maka tidak ada pengembalian kontribusi peserta.
4. Pengembalian

kontribusi

peserta

akan

dikembalikan

melalui

transfer rekening dalam jangka waktu maksimal 2 minggu setelah
kegiatan.

D. Penghargaan
1. Seluruh peserta mendapatkan SERTIFIKAT.
2. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 28 Maret 2019.
Juara 1 :Trofi + Sertifikat + Piagam + Uang Pembinaan
Juara 2 : Trofi + Sertifikat + Piagam + Uang Pembinaan
Juara 3 : Trofi + Sertifikat + Piagam + Uang Pembinaan

E. Tata Tertib

1. Peserta melengkapi semua prosedur pendaftaran.
2. Peserta pelajar SMA sederajat dibuktikan dengan Kartu Tanda
Pelajar.
3. Peserta wajib mengikuti kegiatan yang telah ditentukan oleh
panitia.
4. Peserta wajib berpakaian rapih dan sopan serta memakai identitas
asal sekolah masing-masing dengan memakai baju batik asal sekolah.
5. Peserta wajib menggunakan name tag selama kegiatan berlangsung.
6. Peserta wajib menjaga kebersihan di tempat kegiatan.
7. Jika ada keperluan lain di luar kegiatan, harus melakukan
komunikasi dan meminta izin kepada panitia.
8. Jika ada hal-hal lain di luar tata tertib ini, maka akan disampaikan
kembali.
9. Peserta wajib mentaati seluruh ketentuan dan tata tertib dari
panitia.

F. Mekanisme Perlombaan

MEKANISME DAN PANDUAN
OLYMPIADE AKUNTANSI

1. Lomba Olimpiade Akuntansi
a. Waktu Pelaksanaan
Tanggal

Kegiatan

22 Februari-20 Maret

: Pendaftaran

26 Maret

: Technical Meeting

27 Maret

: Pelaksanan Olympiade

28 Maret

: Pengumuman Pemenang

b. Syarat dan Ketentuan
1) Peserta berasal dari SMA Sederajat se-Provinsi Lampung.
2) Lomba diikuti perindividu dengan ketentuan setiap sekolah
maksimal mendelegasikan siswa/i nya maksimal 2 peserta.
3) Biaya registrasi perindividu: Rp 40.000 dan pembayaran
dilakukan melalui transfer ke Rekening BRI dengan No.
228801002605507 a.n Resalia Indrianti.
4) Konfirmasi pembayaran ke Mia Febriana No Hp : 0823-75617803/ Resalia Indrianti No Hp : 0895-6219-81593.
5) Masing – masing peserta mengisi E-formulir pendaftaran di
https://bit.ly/FP_ACFION2019 dengan lengkap.
6) Peserta Olimpiade harus memakai seragam sekolah masingmasing (Almamater).

c. Aturan Pelaksanaan dan Sistem Penilaian
1) Peserta dimohon hadir 30 menit sebelum pelaksanaan
Olimpiade dimulai (13.00 WIB) BOLEH didampingi oleh Guru
/ Pembina yang bersangkutan.
2) Pengumuman Juara akan dilaksanakan pada tanggal 28
Maret 2019.

3) Setiap Peserta Olimpiade akan mendapatkan sertifikat, dan
bagi juara 1,2, dan 3 akan mendapatkan tropi, piagam dan
uang pembinaan.
4) Pengoreksian akan diawasi oleh Tim Independen dari UM
METRO.

d. Kriteria Soal Olimpiade
Soal olimpiade berbentuk pilihan ganda dengan jumlah 100 soal
dengan kriteria penilaian :
1) Jika Benar Nilai 4.
2) Jika Salah nilai – 1.
3) Tidak dijawab / kosong nilai 0.
4) Dikerjakan dalam waktu 2 jam (120 menit).
5) Keputusan Panitia TIDAK DAPAT diganggu gugat.

e. Tata Tertib Olimpiade
1) Peserta mendapatkan perlengkapan alat tulis dan dilarang
saling meminjam satu sama lain;
2) Peserta tidak diperkenankan menyontek dan/atau memberi
contekan;
3) Peserta diperkenankan menggunakan kalkulator;
4) Peserta menerima satu set soal, lembar jawaban, dan kertas
buram;
5) Peserta tidak diperbolehkan untuk mencoret-coret lembar
soal;
6) Untuk soal pilihan ganda, jawaban yang benar akan diberi
poin +4 sedangkan jawaban yang salah akan diberi poin -1,
dan jika tidak ada jawaban diberi poin 0;

7) Peserta yang sudah selesai sebelum waktunya dilarang
meninggalkan ruangan.

MEKANISME DAN PANDUAN
LKTI (essay)

2. Lomba Karya Tulis Ilmiah
a. Nama Lomba
Lomba Essai

b. Tema
“Peran Generasi Muda Menghadapi Revolusi Industri 4.0”.

c. Waktu Pelaksanaan
Tanggal

Kegiatan

22 Februari-20 Maret

: Pendaftaran dan Pengiriman naskah
essai

23 Maret

: Pengumuman Peserta Yang Lolos

26 Maret

: Technical Meeting

27 Maret

: Presentasi naskah essai

28 Maret

: Pengumuman Pemenang

d. Ketentuan Peserta
1) Peserta lomba adalah pelajar tingkat SMA Sederajat SeLampung dan terdaftar sebagai peserta Lomba Karya Tulis
Ilmiah serta dibuktikan dengan kartu tanda pelajar.
2) Peserta lomba merupakan perorangan.
3) Peserta hanya boleh mengirimkan satu karya.
4) Naskah essai yang dikirimkan adalah karya asli yang belum
pernah dipublikasikan, belum pernah menjadi juara pada
event sebelumnya, belum pernah dan tidak sedang diikutkan
dalam event lainnya, dan merupakan hasil karya penulis sendiri.

5) Biaya

pendaftaran

sebesar

Rp.

40.000,-/individu

dan

pembayaran dilakukan melalui transfer ke Rekening BRI
dengan No. 228801002605507 a.n Resalia Indrianti.
6) Konfirmasi pembayaran ke 085269995785 (Elis).
7) Masing – masing peserta mengisi E-formulir pendaftaran di
https://bit.ly/FP_ACFION2019 dengan lengkap.
8) Peserta

harus

memakai

seragam

sekolah

masing-masing

(Almamater).

e.

Ketentuan Lomba

1) Setiap peserta wajib membuat dan mengirim esainya sesuai
dengan tema yang telah ditetapkan.
2) Setiap peserta wajib mengirimkan karya tulisnya dalam
bentuk

pdf

dengan

FORMAT

“Lombaessai_Nama

Lengkap_Nama Sekolah_Judul Essay”.
3) Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat
diganggu gugat.

4) Peserta yang lolos ke tahap presentasi diharuskan mengikuti
Technical Meeting.
5) Peserta diharuskan mempersiapkan media presentasi dalam
bentuk Power Point (PPT).

f.

Fasilitas

Juara

= Trophi + Piagam + Uang Pembinaan

g.

Ketentuan Penulisan Karya Tulis

1.

Sifat dan Isi Tulisan

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a.

Kreatif dan inovatif



Judul bebas asalkan sesuai dengan tema yang ditentukan.



Tulisan berisi gagasan yang kreatif sesuai tema.

b.

Orisinalitas karya

 Keaslian karya.
 Keaslian gagasan dalam menciptakan sebuah solusi.

c.

Logis dan Sistematis

 Isi tulisan digunakan dengan menggunakan EYD
 Jumlah halaman essai antara 5-7 halaman
 Naskah esai berisi tiga bagian yang tidak perlu disebut
secara eksplisit, yaitu pendahuluan, isi, dan konklusi dan
dibagian akhir dicantumkan daftar pustaka

d.

Format Penulisan

 Font

: Times New Roman

 Ukuran

: 12

 Spasi

: 1,5

 Kertas

: A4

 Margin

: 4, 3, 3, 3 (Kiri, Kanan, Atas, Bawah)

 Kutipan

: Memakai bodynote

 Daftar pustaka

:

1) Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan
menulis nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat
penerbit, dan nama terbit.
2) Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan
nama penulis, judul tulisan, nama jurnal, volume, dan
nomor halaman.
3) Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet
ditulis alamat websitenya dan waktu pengambilan (hanya
boleh dari website).
4) Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari media cetak
ditulis nama sumbernya, tanggal, dan halaman.

MEKANISME DAN PANDUAN
LOMBA SHORT MOVIE

3. Lomba Short Movies
a. Ketentuan pembuatan video
1) Tim maksimal terdiri dari 3 orang.
2) Masing-masing sekolah mengirim maksimal 1 tim.
3) Tema Video :
a. “Ekonomi Indonesia di Era Revolusi Industri”
b. “Pemuda Penggerak Ekonomi Bangsa”
4) Video berdurasi 10-12 menit.
5) Peserta berasal dari SMASederajat se-Provinsi Lampung.
6) Biaya registrasi perkelompok Rp 120.000 dan pembayaran
dilakukan melalui transfer ke Rekening BRI dengan No.
228801002605507 a.n Resalia Indrianti.
7) Konfirmasi pembayaran ke Rama Aditya Ari Setyawan No
Hp : 0813-6764-0414/ Bagus Dwi Nugraha No Hp : 0813-77751873.
8) Masing – masing peserta mengisi E-formulir pendaftaran di
https://bit.ly/FP_ACFION2019 dengan lengkap.
9) Peserta Olimpiade harus memakai seragam sekolah masingmasing (Almamater).
b. Ketentuan Umum
1) Video yang dikirim adalah karya ciptaan sendiri, belum
pernah dipublikasikan, dan belum pernah diikut sertakan
dalam lomba apapun.
2) Video yang di ikutsertakan lomba adalah hasil pengambilan
dengan menggunakan HP, Kamera Digital, ataupun Kamera
Profesional.

3) Peserta diberikan kebebasan dalam memilih objek, yang tidak
keluar dari lingkup Akuntansi dan tidak memuat unsur
SARA, Kekerasan, dan juga Pornografi.
4) Hak Cipta melekat pada videographer, namun panita
diberikan izin untuk mempublikasikan video yang masuk
untuk kepentingan non komersial dalam lingkup kegiatan
lomba.
c. Ketentuan Seleksi
1) Seleksi pendaftaran
a. Seluruh tim/peserta diwajibkan

mengirim video dan

lampiran pendaftaran pada tanggal 22 Februari – 20 Maret
2019.
b. Penilaian berdasarkan Kreativitas hasil video, keaslian,
kesesuaian tema, jalan cerita dan inspirasi.
2) Seleksi pemenang :
a. Peserta akan menyampaikan atau mempersentasikan hasil
video yang di perlombakan tersebut.
b. Penilaian

berdasarkan

cara

mempresentasikan

video

tersebut dan kesesuaian dengan syarat/ketentuan.
c. Pemenang

terdiri

dari

juara

1,

2,

dan

3.

MEKANISME DAN PANDUAN
VIDIO KREATIF

4. Lomba Video Kreatif :
a. Ketentuan Pembuatan Video
1) Tim maksimal terdiri dari 3 orang.
2) Tema Video :
a) Ayo Kuliah Akuntansi
b) Bangga Jadi Mahasiswa Akuntansi
3) Video berdurasi maksimal 3 menit.
4) Peserta berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Metro.
5) Masing – masing peserta mengisi E-formulir pendaftaran di
https://bit.ly/FP_ACFION2019 dengan lengkap
b. Ketentuan Umum
1) Video yang dikirim adalah karya ciptaan sendiri, belum
pernah dipublikasikan, dan belum pernah di ikut sertakan
dalam lomba apapun.
2) Video yang di ikutsertakan lomba adalah hasil pengambilan
dengan menggunakan HP, Kamera Digital, ataupun Kamera
Profesional.
3) Peserta diberikan kebebasan dalam memilih objek yang
diinginkan yang tidak keluar dari lingkupAkuntansi dan tidak
memuat unsur SARA, Kekerasan, dan Pornografi.
4) Hak Cipta melekat pada videographer, namun panitia
diberikan izin untuk mempublikasikan video yang masuk
untuk kepentingan non komersial dalam lingkup kegiatan
lomba.
c. Ketentuan Seleksi & Pendaftaran
1) Seleksi pendaftaran

a. Tim/peserta diwajibkan mengirim video dan lampiran
pendaftaran pada 22 Februari - 20 Maret 2019.
b. Penilaian berdasarkan Kreativitas hasil video, keaslian,
kesesuaian tema, jalan cerita dan inspirasi.

2) Seleksi pemenang :
a. Penilaian

berdasarkan

cara

mempersentasikan

tersebut.
b. Video terbaik akan menjadi pemenang

video

PANDUAN LOMBA NASYID

5. Lomba Nasyid
a. Syarat dan Ketentuan
1) Peserta berasal dari SMAsederajat se-Provinsi Lampung.
2) Biaya registrasi Per TIM Rp 150.000,- dan pembayaran dilakukan
melalui transfer ke Rekening BRI 228801002605507 a.n Resalia
Indrianti.
3) Konfirmasi pembayaran ke Siska Nurhidayah No Hp : 0823-74958682.
4) Setiap sekolah hanya diperbolehkan mengirimkan 1 grup terdiri
maksimal 8 orang Perempuan/Laki-laki (tidak boleh dicampur).
5) Setiap grup nasyid wajib menampilkan 2 buah lagu yang terdiri :
a. Lagu wajib
1. Rasulullah (Hijjaz)
2. Muhasabah Cinta (EdCoustic)
3. Demi Masa (Raihan)
4. Akhir Zaman (Hawari)
5. Ya Asyiqol Musthofa
*wajib memilih salah satu
b. Lagu bebas
*Ditentukan sendiri dari setiap grup

Kriteria Penilaian :
1. Vokal
2. Aransemen
3. Perfomance
4. Kostum

Timeline :
1. Pendaftaran

: 22 Februari – 20 Maret 2019

2. Technical Meeting

: 26 Maret 2019

3. Pelaksanaan Lomba

: 28 Maret 2019

4. Pengumuman Juara

: 28 Maret 2019

5.
Pendaftaran :
1. Setiap

TIM

mengisi

E-formulir

https://bit.ly/FP_ACFION2019

dengan

pendaftaran
melampirkan

di
video

nasyid terdiri atas 1 lagu bebas.
2. Bagi TIM yang dinyatakan lolos akan dibuhungi melalui e-mail
masing-masing sekolah dan wajib mengirimkan lagu wajib serta
lagu bebas yang akan ditampilkan melalui Sms/Wa.
Hadiah :
1. Juara 1 mendapatkan : Tropi + Piagam + Uang pembinaan
2. Juara 2 mendapatkan : Tropi + Piagam + Uang pembinaan
3. Juara 3 mendapatkan : Tropi + Piagam + Uang pembinaan
4. Semua Peserta akan mendapatkan E-Sertifikat yang dikirim
melalui e-mail masing-masing sekolah.
Petunjuk pelaksanaan :
1. Untuk lagu bebas yang sudah digunakan dalam tahap pengiriman
video tidak boleh ditampilkan kembali.
2. Durasi tampil maksimal 15 menit.
3. Setiap grup membawakan lagu dengan konsep live music.
4. Peralatan

musik

tidak

disediakan

oleh

panitia.

Peserta

diperkenankan membawa alat-alat (keperluan) Nasyid sendiri.
Ketentuan berbusana menggunakan kreativitas masing-masing.

5. Peserta berpakaian menutup aurat, sopan dan rapi.
6. 3 menit terakhir peserta akan diberikan tanda oleh panitia.
7. Tidak diperbolehkan melihat teks.

