
 



 

 

 

 

 

 

PANDUAN OLIMPIADE AKUNTANSI 

 
 

A. DEFINISI LOMBA 

Kompetisi Olimpiade Akuntansi Nasional (KOAN) 2022 memiliki cabang lomba yaitu 

olimpiade akuntansi. Olimpiade akuntansi merupakan perlombaan dalam uji pengetahuan 

seputar akuntansi yang diperuntukkan bagi mahasiswa D3/D4/S1 dari Perguruan Tinggi 

Negeri/Swasta se-Indonesia. Olimpiade akuntansi ini merupakan lomba yang mengukur 

tingkat pemahaman mahasiswa dan menemukan bibit bibit mahasiswa berprestasi dan 

unggul. Lomba ini dilakukan secara daring (online). 

KOAN 2022 dengan tema “Transformasi Digital Akuntansi Pasca Pandemi Covid-19” 

merupakan kegiatan kompetisi ilmiah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen 

Akuntansi Indonesia (ADAI). Lomba ini memperebutkan Piala Bergilir dari Ketua Dewan 

Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia, serta uang tunai. 

 

B. NAMA KEGIATAN 

Nama acara ini adalah “Olimpiade Akuntansi KOAN 2022” 

 

C. PENYELENGGARA 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) 

 

D. TUJUAN KEGIATAN 

Menumbuhkan jiwa kompetitif, inovatif dan prestatif mahasiswa program studi Akuntansi yang 

ada di seluruh Indonesia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E. WAKTU PELAKSANAAN 

Adapun acara ini akan diadakan Secara Daring dengan urutan : 

1. Technical Meeting, Senin 28 November 2022 

2. Babak Pertama / Pilihan ganda soal akuntansi umum, tgl 29 November 2022 

3. Babak kedua / Penyelesaian Kasus Siklus Akuntansi, tgl 01 Desember  2022 

4. Babak ketiga / Cerdas Cermat, tgl 04 Desember 2022 

 

F. BENTUK KEGIATAN 

Peserta dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang peserta. Peserta  Olimpiade ini 

terdiri dari mahasiswa semester V keatas. 

Untuk menentukan juara dikompetisi olimpiade akuntansi ini, ada 3 tahap yang harus 

dilewati oleh setiap kelompok. Berikut adalah tahapannya : 

 

1. Babak pertama/ Penyisihan (pilihan berganda soal akuntansi umum) 

Pada babak pertama ini semua peserta olimpiade yang berbentuk kelompok 

menyelesaikan soal pilihan berganda 50 Soal yang telah disediakan dengan waktu 

pengerjaan 1 jam 15 menit dimulai dari 08.30-09.45 WIB. Pada babak ini akan 

dilakukan eliminasi dan yang diambil hanya 9 kelompok dengan nilai tertinggi dan 

waktu tercepat menyelesaikan soal, untuk babak selanjutnya. 

 

2.  Babak kedua/ Penyelesaian Kasus Siklus Akuntansi 

Pada Babak ini semua peserta (9 Kelompok yang lolos babak pertama) di beri soal 

Kasus Siklus Akuntansi dan disediakan waktu untuk pengerjaan 4 jam dengan waktu 

jeda/istirahat 30 menit. Pada babak ini akan dilakukan eliminasi dan yang diambil 

hanya 3 kelompok dengan nilai tertinggi untuk mengikuti babak selanjutnya. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
3. Babak ketiga/Cerdas Cermat 

Pada babak ketiga/Final atau babak cerdas cermat ini peserta olimpiade terdiri dari 

3 kelompok yang akan berlomba untuk merebut juara I, II, dan III 

 
G. PESERTA 

Olimpiade Akuntansi se- Indonesia ini bisa diikuti oleh: “Mahasiswa Program Studi 

Akuntansi semester V keatas” 

 
H. TATA CARA PENDAFTARAN 

1. Setiap tim harus memberikan Surat Kesediaan untuk menjadi peserta pada lomba 

“Kompetisi Olimpiade Akuntansi Nasional ” selambat-lambatnya tanggal 25 

November 2022. Pendaftaran lomba ini ditutup tanggal 25 November 2022. 

2. Setiap tim dikenakan biaya pendaftaran Rp 350.000,- /tim. 

3. Biaya pendaftaran dikirimkan via transfer ke panitia KOAN 2022 melalui No. 

Rekening Bank BCA 0590470759 a.n Liviawati  selambat- lambatnya tanggal 25 

November 2022 dan dikonfirmasikan dengan mengirim foto/scan bukti 

pembayaran melalui whatsapp ke nomor 081365667021 atas nama Liviawati 

dengan format “Nama Peserta _Nama Perguruan Tinggi_ Nama Tim” 

4. Semua peserta olimpiade wajib mengikuti technical meeting secara daring pada 

tanggal 28 November 2022. 

5. Seluruh peserta WAJIB mengikuti seluruh rangkaian acara dan akan mematuhi 

seluruh ketentuan yang telah ditetapkan panitia. 

6. Pendaftaran melalui link https://bit.ly/PendaftaranKOAN2022 

. 

https://bit.ly/PendaftaranKOAN2022


Lampiran 1. (Surat Pernyataan Kesediaan mengikuti lomba) 

 

 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN 

 

 

Dengan ini saya : 

Nama_NIM (Ketua Tim, Anggota 1) :  

Nama_NIM (Anggota 2)  : 

Nama_NIM (Anggota 3)  : 

Nama Perguruan Tinggi :  

Kota Kedudukan Perguruan Tinggi : 

Nama Tim :  

 

Menyatakan bahwa kami bersedia mengikuti Lomba Olimpiade Akuntansi pada KOAN 

2022 dan akan memenuhi segala persyaratan serta tunduk pada ketentuan yang ada. 

Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi 

yang ditetapkan oleh panitia KOAN 2022 berupa diskualifikasi dari kompetisi ini. 

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar- benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Kota, Tanggal bulan tahun 

 

 

 Ketua Tim, 

  

 Materai 10.000 

Pembimbing 

 

 Nama Lengkap  

 NIM 

Nama Lengkap  

NIP/NIDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

PANDUAN LOMBA ESSAY 
 

 

A. DEFINISI LOMBA 

 
Kompetisi Olimpiade Akuntansi Nasional 2022 merupakan kompetisi karya tulis ilmiah 

yang ditaja oleh Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) yang berbentuk essay ilmiah 

yang diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa D3/D4/S1 dari Universitas PTS/PTN 

diseluruh Indonesia. Lomba karya tulis berbentuk essay ini merupakan lomba yang 

diperuntukan untuk mahasiswa dengan ketentuan pola pikir secara ilmiah berdasarkan 

sudut pandang, opini atau ekspresi pribadi dari penulis mengenai tema yang telah 

ditentukan dalam lomba essay KOAN 2022 ini. Penulisannya mengacu pada informasi 

yang yang terbaru dan dapat dipercaya, permasalahan beserta pemecahannya juga dapat 

dipertanggung jawabkan. Selain itu, karya tulis essay juga dapat berisi tentang 

pengungkapan informasi penting atau penerapan gagasan ide dengan ketentuan penulisan 

yang  ilmiah. 

 
Lomba Essay KOAN 2022 ditulis harus berdasarkan data yang dianalisis secara runtut, 

tajam, dan diakhiri dengan kesimpulan yang relevan dan jelas. Hasil karya tulis ilmiah 

berbentuk essay ini diharapkan menjadi referensi dasar pemikiran di masa mendatang 

dan sebagai bekal solusi permasalahan yang ada saat ini. 

 

B. NAMA KEGIATAN 

Nama acara ini adalah “Lomba Essay KOAN 2022” 

 
C. TEMA dan SUB TEMA 

Hal-hal yang terkait dengan akuntansi (materi ilmu akuntansi, profesi akuntan, peraturan-

peraturan dalam akuntansi, isu-isu terkini tentang akuntansi, pasar modal, dsb) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PENYELENGGARA 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) 

 
E. SIFAT TULISAN 

1. Karya tulis dapat merepresentasikan gagasan yang inovatif, kreatif dan solutif 

mengenai tema yang telah dipilih. 

2. Karya tulis bersifat orisinal dan belum pernah diikutkan dalam kompetisi serupa. 

3. Karya tulis bersifat objektif, tidak mengandung unsur SARA, dan didukung oleh 

fakta yang aktual dan konkrit. 

4. Karya tulis dapat berupa hasil telaah teori maupun penelitian. 

5. Penulisan dilakukan secara sistematis dan logis dengan penggunaan bahasa  Indonesia 

yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah PUEBI. 

F. KETENTUAN UMUM 

1. Peserta dari kompetisi ini terdaftar sebagai mahasiswa aktif D3/D4/S1 dari Perguruan 

Tinggi Negeri/Swasta di seluruh Indonesia yang dibuktikan dengan scan Kartu 

Tanda Mahasiswa (KTM). 

2. Individua atau Tim. Satu tim maksimal 3 orang dengan 1 orang sebagai ketua kelompok 

dan yang lain sebagai anggota kelompok. 

3. Setiap tim diperbolehkan mengirimkan maksimal 1 (satu) karya tulis essay 

4. Peserta tidak diperbolehkan dari bidang ilmu yang berbeda dan universitas yang 

berbeda. 

5. Naskah yang dikirimkan adalah karya asli (orisinal) yang belum pernah dipublikasikan 

dan belum pernah diikutsertakan atau menjadi juara pada kegiatan yang sama atau 

tidak sedang diikut sertakan dalam lomba lain. 

6. Karya yang sudah dikirimkan akan diseleksi dan diambil karya terbaik yang akan 

menjadi pemenang sesuai dengan keputusan juri. 

7. Pengumuman Pemenang tanggal 4 Desember 2022. 

8. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. KETENTUAN PENULISAN 

 
Sistematika Penulisan Essay: 

Ukuran kertas : A4 

Line spacing : 1,5 

Jenis huruf : Times New Roman ukuran 12 

Batas tepi (margin) : 3 cm (kanan dan bawah) 4 cm (kiri dan atas) 

Naskah terdiri dari Lembar Judul, lembar orisinalitas dan Naskah Essay. 

 
H. LEMBAR JUDUL 

1. Judul diketik menggunakan huruf kapital Times New Roman ukuran 12, ekspresif, 
sesuai dan tepat dengan masalah yang ditulis. 

2. Nama penulis ditulis dengan jelas. 

3. Pada halaman judul disertakan logo, nama /universitas dan tahun penulisan. 

 
I. NASKAH ESAY 

1. Naskah essay terdiri dari 3 hingga 5 halaman (tidak termasuk cover atau  lampiran). 

2. Penomoran halaman naskah essay dicantumkan di bagian bawah tengah naskah. 

3. Struktur essay harus dibuat sistematis yang terdiri dari (cover, pendahuluan, isi, 

penutup, daftar pustaka) 

4. Pendahuluan (berisi latar belakang dan identifikasi topik bahasan). 

5. Isi (berisi pemaparan masalah, tinjauan pustaka, dan gagasan yang diangkat). 

6. Penutup (berisi kesimpulan/sintesis dan rekomendasi penulis). 

7. Daftar Pustaka. 

8. Wajib melampirkan biodata peserta pada lampiran 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. KETENTUAN KOMPETISI 

 
Tanggal 1 Oktober – 25 November 2022: Pendaftaran, pembayaran, dan pengumpulan 

karya. 

a. Peserta dikenakan biaya sebesar Rp.50.000,- /karya 

b. Biaya pendaftaran dikirimkan via transfer ke panitia KOAN 2022 melalui No. 

Rekening Bank BCA 0590470759 a.n Liviawati selambat-lambatnya tanggal 

25 November 2022. 

c. Konfirmasi pembayaran dilakukan dengan mengirim foto/scan bukti 

pembayaran melalui whatsapp ke nomor 081365667021 atas nama Liviawati 

dengan format “Nama Peserta_Nama Perguruan Tinggi_Judul Karya Tulis” 

d. Seluruh peserta akan mendapat e-sertifikat kepesertaan KOAN 2022. 

e. Setiap peserta yang sudah melakukan pendaftaran wajib mengirimkan karya tulis 

dalam bentuk softcopy dengan format PDF dikirim ke alamat email 

(koan.adai2022@gmail.com) dengan subjek email dan nama file; Nama 

Peserta_Perguruan Tinggi_3 kata pertama judul karya tulis 

f. Pendaftaran dapat dilakukan pada Link https://bit.ly/PendaftaranKOAN2022 

 

https://bit.ly/PendaftaranKOAN2022


 

Lampiran 1. (Surat Pernyataan Keaslian Naskah) 

 

 

 
LEMBAR ORISINALITAS ESSAY 

 
 

Dengan ini saya : 
 

 

(Ketua Tim) (NIM) : 

(Anggota 1) (NIM) : 

(Anggota 2) (NIM) : 

Nama Perguruan Tinggi : 

Judul Essay : 

 
Menyatakan bahwa esai dengan judul di atas adalah benar-benar hasil 

karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya orang lain 

serta belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diikutkan dalam lomba lain. 

Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia 

menerima sanksi yang ditetapkan oleh panitia KOAN 2022 berupa 

diskualifikasi dari kompetisi ini. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar- 

benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Kota, Tanggal bulan tahun 

 

 

 

Pembimbing Penulis, 

 

 
Materai 10.000 

 
 

Nama Lengkap 

NIP/NIDN 

Nama Lengkap 

NIM 



Lampiran 2 (Format Cover/Judul) 

 

 

 

 
JUDUL ESSAY 

 

(Times New Roman 12pt, Bold, Allignment Center, Spasi 1.5) 

 

 

 

 

 

 
LOGO 

UNIVERSITAS 

PESERTA 

 

 

 

 
Disusun Oleh 

 

Nama Lengkap Ketua Tim NIM 

Nama Anggota I NIM 

Nama Anggota II NIM 

 

(Times New Roman 12pt, Capitalize Each Word, Alignment Center, 

Spasi 1.5) 

 

NAMA INSTANSI PESERTA 

 

TAHUN 2022 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

PANDUAN LOMBA VIDEO OPINI AKUNTANSI KOAN 2022 

 

 

 
A. DEFINISI LOMBA 

 
Kompetisi Olimpiade Akuntansi Nasional 2022 merupakan kompetisi yang ditaja oleh 

Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) yang berbentuk Video Opini Akuntansi yang 

diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa D3/D4/S1 dari Universitas PTS/PTN diseluruh 

Indonesia. Lomba Konten yang berbentuk Video ini merupakan lomba yang diperuntukan 

untuk mahasiswa dengan ketentuan kratifitas dan inovasi serta ilmiah berdasarkan sudut 

pandang, opini atau ekspresi pribadi kreator mengenai tema yang telah ditentukan dalam 

lomba Video KOAN 2022 ini. Dan juga kontenya mengacu pada informasi yang yang 

terbaru dan dapat dipercaya, permasalahan beserta pemecahannya juga dapat 

dipertanggung jawabkan. Selain itu, karya tulis essay juga dapat berisi tentang 

pengungkapan informasi penting dan penerapan gagasan ide dengan ketentuan yang ilmiah. 

 
Video yang diikutkan dalam Lomba Video Opini Akuntansi KOAN 2022 harus 

berdasarkan data yang faktual. Hasil karya berbentuk konten video ini ini diharapkan 

menjadi referensi dasar pemikiran di masa mendatang dan sebagai bekal solusi 

permasalahan yang ada saat ini. 

 

B. NAMA KEGIATAN 

Nama acara ini adalah “ Lomba Video Opini Akuntansi KOAN 2022 

 
C. TEMA dan SUB TEMA 

Topik bebas sekitar akuntansi 



 

 

 

 

 

 

 

D. PENYELENGGARA 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) 

 

 
E. SYARAT DAN KETENTUAN PESERTA LOMBA VIDEO OPINI AKUNTANSI 

1. Peserta lomba adalah mahasiswa akuntansi di Indonesia, dapat orang perseorangan 

ataupun kelompok (maskimal 3 orang perkelompok) 

2. Pendaftaran paling lambat tanggal 25 November 2022, setiap perguruan tinggi dapat 

mengirimkan maksimal 10 peserta. 

3. Setiap peserta hanya boleh mengirimkan maksimal 1 video untuk dilombakan 

(individu maupun kelompok) 

4. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp50.000/Video yang diikutsertakan dalam 

perlombaan via transfer ke panitia KOAN 2022 melalui No. Rekening Bank BCA 

0590470759 a.n Liviawati selambat-lambatnya tanggal 25 November 2022 dan 

dikonfirmasikan dengan mengirim foto/scan bukti pembayaran melalui whatsapp ke 

nomor 081365667021 atas nama Liviawati dengan format “Nama Peserta _Nama 

Perguruan Tinggi_ Judul Video” 

5. Pendaftaran melalui link https://bit.ly/PendaftaranKOAN2022  

6. Berkas yang dikumpulkan : 

- Scan KTM/KTMS (,pdf) 

- Hasil scan surat pengantar dari kampus (.pdf) 

- Bukti Transfer (.pdf). 

- Hasil Scan Surat pernyataan Orisinalitas video (format terlampir) (.pdf) 

 
F. SYARAT DAN KETENTUAN VIDEO 

1. Tema video Transformasi Digital Akuntansi Pasca Pandemi Covid-19. 

2. Spesifikasi Video: 

a. Kategori Video dapat berupa video pembelajaran, vlog, parodi, dokumenter, 

animasi, drama; 

b. Bebas menggunakan peralatan apapun. Contoh: kamera handycam, handphone dan 

lain-lain; 

c. Format video yang dikirimkan .mp4 atau .mov; 

d. Resolusi minimal 1280x720 pixel atau HD 720p atau HD 1080p; dan 

e. Durasi video minimal 5 menit, maksimal 10 menit. 

https://bit.ly/PendaftaranKOAN2022


 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. Apabila terdapat bahasa asing atau 

bahasa daerah, diwajibkan untuk menyertakan subtitle (terjemahan) dalam Bahasa 

Indonesia. 

4. Video tidak mengandung unsur SARA dan tidak melanggar hukum/aturan yang 

berlaku. 

5. Video utuh tanpa potongan jeda atau iklan yang bersifat komersial atau promotif dan 

dalam bentuk selesai diproduksi. 

6. Pemberian tanda air (watermark) dalam karya tidak diperkenankan. 

7. Penggunaan footage/score film yang bukan karya pribadi peserta harus tetap 

mencantumkan credit title berupa caption. 

Contoh: courtesy of youtube.com/radityadika 

8. Video yang dikirimkan merupakan karya asli pribadi/kelompok (bersifat orisinil), 

belum pernah diikut sertakan dalam lomba apapun dan belum pernah diunggah atau 

dipublikasikan sebelumnya. 

9. Jika dalam video mencamtukan bahan dan data dari orang atau lembaga lain wajib 

mencantumkan atau menyebutkan sumber data dengan jelas. 

10. Video yang dikirimkan menjadi milik panitia dan dapat secara bebas digunakan dalam 

rangka kegiatan di lingkungan Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia dengan tetap 

memberikan hak ciptanya pada kreator. 

11. Pelanggaran dan gugatan atas hak cipta terhadap karya, score (musik latar) maupun 

aspek lain dari karya yang dikirimkan dalam kompetisi merupakan tanggung jawab 

sepenuhnya dari peserta. Pihak panitia dan dewan juri tidak bertanggung jawab atas hal 

apapun mengenai video yang dikirimkan apabila terjadi penuntutan kepemilikan/hak 

cipta atas sebagian/seluruh bagian video yang dikirim dan hal-hal lainnya yang 

membuat kerugian dengan nilai ataupun tanpa nilai bagi peserta maupun pihak lain. 

12. Panitia berhak mendiskualifikasi video peserta sebelum dan sesudah penjurian apabila 

dianggap tidak memenuhi ketentuan. 

13. Video dikirim ke email koan.adai2022@gmail.com dengan subjek: “Lomba Video 

KOAN 2022_3 kata pertama judul video” paling lambat tanggal 25 November 2022, 

dengan menyertakan nama lengkap, perguruan tinggi asal, nomor HP yang bisa 

dihubungi, topik video, dan judul video, serta melampirkan surat pernyataan orisinalitas 

video (contoh terlampir). 

14. Peserta dianggap telah menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan 

atas karya video yang dikirim. 

15. Pemenang Lomba Video ditentukan oleh juri dan akan diumumkan pada saat penutupan 

KOAN 2022, serta keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 



 

Lampiran 1. (Surat Pernyataan Keaslian Naskah) 

 
 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS VIDEO 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : 

Tempat, tanggal lahir : 

NPM/NIM : 

Fakultas : 

Perguruan Tinggi : 

 
 

Menyatakan bahwa video yang saya buat untuk diikutkan dalam Lomba Video KOAN 2022 dengan 

judul: 

…………………………. 

 
 

durasi ……… menit ….. detik. 

adalah karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Untuk setiap footage dan score film yang saya 

sertakan bukan karya saya sendiri, telah saya cantumkan sumbernya. Untuk setiap data yang saya pakai 

telah saya cantumkan/sebutkan sumbernya. 

 
Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat, maka saya akan menerima segala bentuk sanksi 

yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku tanpa melibatkan panitia 

lomba. 

 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari 

pihak manapun. 

 
………………., ……………… 2022 

 
 

(Materai 10.000) 

Nama Kreator



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

PANDUAN LOMBA POSTER ILMIAH 

 

 
A. DEFINISI LOMBA 

 
Kompetisi Olimpiade Akuntansi Nasional 2022 merupakan kompetisi karya design kreatif 

yang ditaja oleh Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) yang berbentuk Poster Ilmiah 

yang diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa D3/D4/S1 dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta 

diseluruh Indonesia. Lomba Poster Ilmiah ini merupakan lomba yang diperuntukan pada 

mahasiswa dengan pola pikir kreatif berdasarkan sudut pandang secara ilmiah, opini atau 

ekspresi pribadi kreator terkait tema yang telah ditentukan dalam lomba Poster Ilmiah KOAN 

2022. Dan juga pemilihan ide atau gagasan dalam design mengacu pada informasi yang yang 

terbaru dan dapat dipercaya, dan juga dapat dipertanggung jawabkan seluruh isinya. Selain itu, 

Poster Ilmiah juga dapat berisi tentang pengungkapan informasi penting dan penerapan 

gagasan ide dengan ketentuan yang ilmiah. 

 
Lomba Poster KOAN 2022 yang dibuat harus berdasarkan pemikian yang inovatif dan 

kreatif Serta Hasil akhir dari lomba ini diharapkan menjadi referensi dasar pemikiran di 

masa mendatang dan sebagai bekal solusi permasalahan yang ada saat ini. 

B. NAMA KEGIATAN 

Nama acara ini adalah “Lomba Poster KOAN 2022 

 
C. TEMA dan SUB TEMA 

 

Tema : Transformasi Digital Akuntansi Pasca Pandemi Covid-19 

 

Sub Tema bebas memilih salah satu dari:



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kreativitas Belajar Akuntansi di era Digital  

2. Kreativitas Wirausaha Mahasiswa Akuntansi di era Digital  

3. Kemanfaatan Pasar Modal di era Digital 

4. Peran dan Fungsi Akuntansi Syariah di era Digital 

 

D. PENYELENGGARA 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) 

 

 
E. PERSYARATAN DAN KETENTUAN LOMBA POSTER 

 
1. Peserta adalah Mahasiswa Akuntansi Aktif baik tingkat Diploma maupun Sarjana yang  

terdaftar di perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Indonesia 

2. Peserta dapat bersifat individu maupun tim (2 orang / tim) 

3. Masing-masing perguruan tinggi dapat mengirimkan peserta maksimal 5 baik secara  

individu maupun tim 

4. Setiap peserta diperkenankan mengirim karya maksimal 2 poster, sebagai individu dan 

tim 

5. Karya yang dilombakan harus sesuai dengan tema lomba dan memenuhi kriteria 

perlombaan 

6. Desain dibuat menarik dan berwarna, jumlah warna tidak dibatasi. 

7. Desain poster menggunakan aplikasi umum (Corel draw, Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, dll) 

8. Poster yang dikumpulkan menggunakan kertas ukuran A3 tanpa garis tepi dengan format 

PNG atau JPG. 

9. Karya hanya boleh menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

10. Karya poster tidak boleh mengandung unsur pornografi, SARA, sadisme atau hal- hal 

yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. 

11. Karya yang dilombakan adalah karya orisinil peserta dan belum pernah  dipublikasikan 

dan dilengkapi dengan surat pernyataan. 

12. Panitia tidak bertanggungjawab apabila ada klaim dari pihak lain atas plagiarisme  yang 

dilakukan peserta 

13. Karya yang sudah dikirim menjadi hak milik panitia dan keputusan juri tidak dapat 

diganggu gugat 



 

 

 

 

 

 

 

F. KETENTUAN UMUM 

1. Peserta dari kompetisi ini terdaftar sebagai mahasiswa aktif D3/D4/S1 dari Perguruan 

Tinggi Negeri/Swasta di seluruh Indonesia yang dibuktikan dengan scan Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM). 

2. Kepesertaan dapat berupa individu atau tim. Satu tim maksimal 2 orang dengan 1 orang 

sebagai ketua kelompok dan yang lain sebagai anggota kelompok. 

3. Setiap tim hanya boleh mengirimkan 1 (satu) karya Poster 

4. Peserta tidak diperbolehkan dari bidang ilmu yang berbeda dan Universitas yang 

berbeda. 

5. Poster yang dikirimkan harus original belum pernah dipublikasikan dan belum pernah 

diikutsertakan atau menjadi juara pada kegiatan yang sama, atau tidak sedang diikut 

sertakan dalam lomba lain. 

6. Karya yang sudah dikirimkan akan diseleksi dan diambil karya terbaik yang akan 

menjadi pemenang sesuai dengan keputusan juri. 

7. Pengumuman Pemenang tanggal 4 Desember 2022. 

8. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat 

 

J. KETENTUAN KOMPETISI 

 

Pendaftaran, pembayaran, dan pengumpulan karya paling lama tanggal 25 November 2022: 

Pengumuman pemenang saat penutupan. 

a. Peserta akan dikenakan biaya sebesar Rp.50.000,- /karya 

b. Biaya pendaftaran dikirimkan via transfer ke panitia KOAN 2022 melalui No. 

Rekening Bank BCA 0590470759 a.n Liviawati  selambat- lambatnya tanggal 25 

November 2022 



 

 

 

 

c. Konfirmasi pembayaran dilakukan dengan mengirim foto/scan bukti pembayaran 

melalui whatsapp ke nomor 081365667021 atas nama Liviawati dengan format 

“Nama Peserta _Nama Perguruan Tinggi_ Judul Karya Tulis” 

d. Seluruh peserta akan mendapat sertifikat kepesertaan KOAN 2022. 

e. Setiap peserta yang sudah melakukan pendaftaran wajib mengirim karya ke alamat email 

(koan.adai2022@gmail.com) dengan subjek email dan nama file; Nama 

Peserta_Perguruan Tinggi_3 kata pertama judul Poster. 

f. Pendaftaran dapat dilakukan pada Link https://bit.ly/PendaftaranKOAN2022 

 

 

 

 

https://bit.ly/PendaftaranKOAN2022


 

Lampiran 1. (Surat Pernyataan Keaslian Naskah) 

 

 
LEMBAR ORISINALITAS POSTER ILMIAH 

 

 
Dengan ini saya : 

(Ketua Tim) (NIM) : 
 

(Anggota 1) (NIM) ( Jika Ada) : 

(Anggota 2) (NIM) (Jika Ada) : 

Nama Perguruan Tinggi :  

Judul Poster  :  

 

Menyatakan bahwa Poster dengan judul di atas adalah benar-benar hasil 

karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya orang lain 

serta belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diikutkan dalam lomba 

lain. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia 

menerima sanksi yang ditetapkan oleh panitia KOAN 2022 berupa 

diskualifikasi dari kompetisi ini. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar- 

benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Kota, Tanggal bulan tahun 

 

 

 

 

 

 
Pembimbing Penulis, 

 

 
Materai 10.000 

 
 

Nama Lengkap 

NIP/NIDN 

Nama Lengkap 

NIM



 


