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I. Latar Belakang 

 

UNAI Economic Fair adalah suatu program baru yang diselenggarakan oleh Himpunan 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia, yang direncanakan akan 

diselenggarakan tiap semester. Dimana acara ini mencakup pembahasan mengenai topik-

topik yang aktual dan aplikatif. 

 

UNAI Economic Fair mengedepankan acara kompetisi yang didesain untuk mengasah dan menguji 

mahasiswa tidak hanya kemampuan konseptualnya namun juga kemampuan teknis itu sendiri dan 

merupakan suatu ajang dimana para mahasiswa dapat menunjukkan kompetensinya dan dapat 

bersaing secara kompetitif.  

 

UNAI Economic Fair diharapkan dapat digunakan sebagai wadah dalam mempersiapkan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia untuk siap dalam mengikuti setiap 

ajang kompetisi akuntansi lainnya dan juga sebagai sebagai sarana informasi, monitoring dan 

evaluasi di masa mendatang. 

 

Melihat semakin tingginya persaingan dalam dunia kerja saat ini dan ditambah dengan 

maraknya isu-isu global, menuntut mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, 

daya nalar, kemampuan dan kualitas diri sehingga dapat mampu bertahan dalam 

menghadapi ketatnya persaingan. Untuk itu diperlukan mahasiswa yang mampu 

mengembangkan kreatifitas yang dimilikinya dan memiliki mutu tinggi yang aplikatif 

sehingga dapat berkontribusi secara nyata kepada masyarakat. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Advent Indonesia menyelenggarakan kegiatan UNAI Economic Fair. Adapun 

kegiatan ini terdiri dari Accounting Competition, Paper Competition dan Seminar Ekonomi yang 

terbuka bagi semua mahasiswa ekonomi Universitas Advent Indonesia.  

 

Harapan kami kiranya seluruh rangkaian kegiatan ini dapat menjadi suatu sarana untuk 

mahasiswa agar dapat menjadi putra-putri bangsa yang mampu mengembangkan Indonesia 

menjadi bangsa dan negara yang lebih makmur dan sejahtera. 

 



                     UNAI ECONOMIC FAIR 

Unveiling The New Era of Accounting 

 

 

Contact Person   Yulius Silalahi       081910431108 
                            Shally Simalango  085721542144 
Website               http://www.unaifekon.co.cc 
 
© 2011 HIMA FE 2nd TERM 2010/2011 
 

C
o

n
t

a
c

t
 

U
s

 

II. Rangkaian Acara UNAI Economic Fair 

 

 Technical Meeting 

Waktu  : Selasa, 26 April  2011 

Tempat : HIMA FE UNAI Office 

 

 Accounting Competition 

Waktu  : Rabu - Kamis, 27-28 April 2011 

Tempat : Student Center UNAI 

 

 Paper Presentation 

Waktu  : Kamis, 28 April 2011 

Tempat : Student Center UNAI 

 

 Seminar 

Waktu : Minggu, 1 Mei 2011 

Tempat : Student Center UNAI 

 

III. Tema Acara 

 

“Unveiling the New Era of Accounting” 

 

IV. Dasar penyelenggaraan 

 Program Kerja Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent 

Indonesia (HIMA FE UNAI) Semester Genap periode 2010/2011 

 Bagian dari rangkaian acara UNAI Economic Fair 

 

V. Penyelenggara 

Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia (HIMA FE UNAI) 

Semester Genap periode 2010/2011 
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VI. Peserta kegiatan 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia. 

 

VII. Hadiah 

 

Accounting Competition 

 Juara I : Rp 300.000,00 + Piala bergilir + Medali Penghargaan + Sertifikat Juara 

untuk Setiap Anggota 

 Juara II : Rp 225.000,00 + Medali Penghargaan + Sertifikat Juara untuk Setiap 

Anggota 

 Juara III : Rp 150.000,00 + Medali Penghargaan + Sertifikat Juara untuk Setiap 

Anggota 

 

Paper Competition 

 Juara I : Rp 100.000,00 + Medali Penghargaan + Sertifikat Juara untuk Setiap 

Anggota 

 Juara II : Rp 75.000,00 + Medali Penghargaan + Sertifikat Juara untuk Setiap 

Anggota 

 

VIII. Tahapan kompetisi 

 Tahap Pertama   : Written Test 

 Tahap Kedua     : Debat 

 Tahap Ketiga     : Bid & Win 

 

IX. Mekanisme Pendaftaran 

 Mengisi formulir pendaftaran yang dapat diakses melalui stand-stand yang telah 

disediakan oleh panitia UNAI Economic Fair. (Tidak Dikenakan Biaya) 

 Formulir pendaftaran diisi lengkap, disertai dengan foto berwarna masing-masing 

peserta tim ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, fotocopy kartu tanda mahasiswa 1 lembar. 

 Registrasi ulang peserta akan dilaksanakan pada saat technical meeting. 
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ACCOUNTING COMPETITION  

Ketentuan Umum:  

1) Peserta accounting competition adalah sebuah kelompok beranggotakan 3 orang 

mahasiswa ekonomi yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Advent 

Indonesia dengan IPK minimum 2,75 

2) Setiap anggota kelompok harus sesuai dengan identitas yang didaftarkan kepada 

panitia. Kelompok yang bersangkutan akan dinyatakan gugur apabila terdapat anggota 

kelompok yang tidak sesuai dengan identitas yang telah didaftarkan.  

3) Bilamana terjadi suatu halangan yang menyebabkan anggota dari suatu kelompok 

tidak dapat mengikuti kompetisi, kelompok tersebut wajib melakukan konfirmasi 

kepada panitia paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan kompetisi berlangsung 

(Rabu, 27 April 2011).Kelompok tersebut masih diperkenankan mengikuti rangkaian 

acara kompetisi dengan adanya perubahan pada anggota kelompok, namun setelah 

lewat ketentuan tersebut tidak diizinkan melakukan perubahan anggota kelompok. 

4) Peserta kompetisi diwajibkan menggunakan pakaian yang rapih dan sopan. Pakaian 

yang diperbolehkan adalah kemeja berkerah/blus, celana panjang bahan / jeans, sepatu 

tertutup dan jaket almamater universitas.  

5) Peserta kompetisi diwajibkan mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti 

Technical Meeting pada hari Selasa, 26 April 2011 di HIMA FE UNAI Office pk 

19.00. Setelah Technical Meeting selesai, panitia mengasumsikan bahwa seluruh 

peserta telah memahami dan menerima peraturan kompetisi yang berlaku dan panitia 

tidak menerima protes yang akan dilayangkan pada panitia di kemudian waktu.  

6) Pada saat registrasi ulang, peserta diwajibkan membawa Kartu Tanda Mahasiswa asli 

7) Materi studi yang dilombakan meliputi: 

 Akuntansi Keuangan ( Principle & Intermediate ) 

 Akuntansi Keuangan Lanjutan ( Advance ) 

 Akuntansi Biaya ( Cost ) 

 Akuntansi Manajemen 

 Perpajakan  

 Auditing   

 PSAK/ Isu-isu Akuntansi 
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8) Peserta diwajibkan membawa sendiri segala peralatan yang diperlukan selama 

jalannya kompetisi. Peserta juga diperkenankan menggunakan kalkulator selama 

kompetisi. (Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator finansial)  

9) Peserta diwajibkan menonaktifkan segala macam perangkat keras komunikasi selama 

jalannya kompetisi.  

10) Jika ada kecurangan yang ditemukan oleh panitia sebelum-selama-setelah kompetisi 

berlangsung, peserta yang bersangkutan akan dinyatakan gugur.  

11) Selama kompetisi berlangsung, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang 

kompetisi.  

12) Pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan ditindak tegas oleh panitia dan peserta 

yang bersangkutan akan didiskualifikasi.  

13) Keputusan dewan juri bersifat Mutlak dan Tidak Dapat Diganggu Gugat.  

14) Hal-hal lain yang tidak tercantum di atas akan disampaikan pada saat Technical 

Meeting.  

15) Dalam kondisi situasional yang tidak tercantum di atas, panitia berwenang mengambil 

keputusan tegas dan konsisten dan keputusan tersebut Mutlak dan Tidak Dapat 

Diganggu Gugat.  

 

Ketentuan Teknis Accounting Competition UNAI Economic Fair 

Ketentuan Teknis Written Test: 

Tahap ini wajib diikuti oleh seluruh peserta Accounting Competition dimana tahap ini terbagi 

menjadi 2 babak: 

I. Group Test 

a) Peserta akan diberikan 60 soal berbentuk pilihan ganda yang harus dikerjakan dalam 

waktu 60 menit 

b) Soal yang dilombakan tidak dapat diganggu gugat 

c) Peserta yang terlambat/salah satu anggotanya terlambat tetap diperkenankan untuk 

mengikuti lomba, namun tanpa perpanjangan waktu 

d) Soal terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa InggrisSoal dijawab pada lembar 

jawaban yang telah disediakan dengan menggunakan pena 

e) Setiap jawaban yang benar akan bernilai +4, salah -1, dan tidak diisi bernilai 0 
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II. Individual Test 

a) Setiap individu dari setiap kelompok diberikan 30 soal isian singkat yang harus 

dikerjakan dalam waktu 30 menit 

b) Soal yang dilombakan tidak dapat diganggu gugat 

c) Soal terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

d) Soal dijawab pada lembar jawaban yang disediakan dengan menggunakan pena 

e) Setiap jawaban yang benar akan bernilai +4, salah -1, dan tidak diisi bernilai 0 

 

Pada babak ini akan diambil 4 tim dengan nilai tertinggi akan lolos ke babak selanjutnya. 

Nilai tim merupakan akumulasi total nilai Group Test ditambah nilai Individual Test. 

 

Ketentuan Teknis babak debat 

1) Empat tim yang telah lolos akan dibagi menjadi 2 pool, yang masing-masing pool 

berisi 2 tim. 

2) Setiap pool akan terdiri dari 2 tim yang masing-masing bertindak sebagai Affirmative 

atau Negative. Posisi ini akan ditentukan melalui pengundian. 

3) Debat akan dijurikan oleh juri panel. 

4) Debat akan diwaktukan oleh seorang timekeeper. 

5) Tim akan terdiri dari sebagai berikut: 

a) Affirmative 

 Affirmative 1 

 Mengemukakan definisi mengenai kasus yang diberikan. 

 Mengemukakan seluruh permasalahan dan membahas salah satu 

permasalahan tersebut 

 Memberikan argument awal 

 Affirmative 2 

 Menyanggah argumentasi dari Negative 1. 

 Memberikan argumentasi tambahan dari Affirmative 1. 

 Mendukung argumentasi dari Affirmative 1. 

 Mengulang dan memberikan kesimpulan dari seluruh argumentasi yang 

telah dipaparkan. 
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b) Negative 

 Negative 1 

 Menyanggah argumentasi dari Affirmative 1. 

 Mengemukakan seluruh permasalahan yang timbul dari sisi oposisi. 

 Memberikan argument awal 

 Negative 2 

 Menyanggah argumentasi dari Affirmative 2. 

 Memberikan argumentasi tambahan dari Negative 1. 

 Mendukung argumentasi dari Negative 1. 

 Mengulang dan memberikan kesimpulan dari seluruh argumentasi yang 

telah dipaparkan. 

6) Peserta debat akan berbicara dengan urutan dan alokasi waktu berikut : 

 Affirmative 1 (5 menit) 

 Negative 1 (5 menit) 

 Affirmative 2 (7 menit) 

 Negative 2 (7 menit) 

7) Pemberian ketukan Constructive Speeches 

 Awal dari menit pertama – satu ketukan (speaker diperbolehkan mulai saat ini) 

 Akhir dari menit keempat – dua ketukan (peringatan waktu hampir habis) 

 Akhir dari menit kelima – berkali-kali ketukan (speaker tidak diperbolehkan 

bicara lagi) 

8) Interupsi dapat dilakukan dari menit ke 1 (satu) sampai menit ke 4 (empat) ketika 

setiap speaker berbicara. 

9) Penilaian debat lebih ditekankan pada isi atau argumen. Tata cara dan manner dari 

debater menjadi penunjang penilaian. 

10) Tim diperkenankan untuk menggunakan buku referensi yang dibawa masing-masing, 

tetapi pada saat debat berlangsung hanya diperbolehkan membawa tulisan hasil 

diskusi saat case build. 

11) Keputusan Dewan Juri adalah MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU 

GUGAT. 
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Ketentuan Babak Bid & Win  

1) Pada babak ini akan diberikan 1 soal yang wajib dijawab oleh 4 tim  

2) Peserta dapat mulai mengerjakan soal selama 3 menit. Waktu mulai dihitung setelah 

panitia selesai membacakan soal untuk yang pertama kali  

3) Setiap tim menuliskan pada selembar kertas berapa point yang akan dipertaruhkan 

oleh tim tersebut setelah peserta selesai mengerjakan soal  

4) Point yang dipertarukan minimal 50 point dan maksimal sesuai dengan point yang 

dimiliki tim. 

5) Setiap jawaban yang benar akan memperoleh nilai sebesar nilai yang mereka 

pertaruhkan dan setiap jawaban yang salah akan mengurangi nilai sebesar nilai yang 

mereka pertaruhkan.  

6) Kertas yang berisi point yang akan dipertaruhkan harus diperlihatkan sebelum tim 

dipersilakan menuliskan jawaban  

7) Point yang akan dipertaruhkan tidak diperbolehkan untuk dirubah  

8) Tim dipersilakan untuk menuliskan jawaban yang benar di belakang lembar nilai 

point  

9) Juara akan ditentukan berdasarkan nilai tertinggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     UNAI ECONOMIC FAIR 

Unveiling The New Era of Accounting 

 

 

Contact Person   Yulius Silalahi       081910431108 
                            Shally Simalango  085721542144 
Website               http://www.unaifekon.co.cc 
 
© 2011 HIMA FE 2nd TERM 2010/2011 
 

C
o

n
t

a
c

t
 

U
s

 

PAPER COMPETITION 

Ketentuan Umum: 

1) Peserta paper competition adalah sebuah kelompok beranggotakan satu hingga dua 

orang mahasiswa ekonomi yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas 

Advent Indonesia dengan IPK minimum 2,75. 

2) Setiap anggota kelompok harus sesuai dengan identitas yang didaftarkan kepada panitia. 

Kelompok yang bersangkutan dinyatakan gugur apabila terdapat anggota kelompok 

yang tidak sesuai dengan identitas yang telah didaftarkan. 

3) Bilamana terjadi suatu halangan yang menyebabkan anggota dari suatu kelompok tidak 

dapat mengikuti rangkaian kompetisi, kelompok tersebut wajib melakukan konfirmasi 

kepada panitia paling lambat H-1 sebelum kompetisi berlangsung (Rabu, 27 April 

2011). Kelompok tersebut masih diperkenankan mengikuti rangkaian kompetisi dengan 

adanya perubahan pada anggota kelompok, namun setelah lewat ketentuan tersebut 

tidak diizinkan melakukan perubahan anggota kelompok. 

4) Peserta kompetisi diwajibkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Pakaian yang 

diperbolehkan adalah kemeja berkerah/blus, celana panjang bahan/jeans, sepatu tertutup 

dan jaket almamater universitas. 

5) Peserta paper competition diwajibkan mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti 

Technical Meeting pada hari Selasa, 26 April 2011 di HIMA FE UNAI Office pk 

19.00. Setelah Technical Meeting selesai, panitia mengasumsikan bahwa seluruh 

peserta telah memahami dan menerima peraturan kompetisi yang berlaku dan panitia 

tidak menerima protes yang akan dilayangkan pada panitia di kemudian waktu. 

6) Jika ada kecurangan yang ditemukan oleh panitia sebelum-selama-setelah kompetisi 

berlangsung, peserta yang bersangkutan akan dinyatakan gugur. 

7) Pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan ditindak tegas oleh panitia dan peserta 

yang bersangkutan akan didiskualifikasi. 

8) Keputusan dewan juri bersifat Mutlak dan Tidak Dapat Diganggu Gugat. 

9) Hal lain yang tidak tercantum di atas akan disampaikan pada saat Technical Meeting. 

10) Dalam kondisi situasional yang tidak tercantum di atas, panitia berwenang mengambil 

keputusan tegas dan konsisten dan keputusan tersebut Mutlak dan Tidak Dapat 

Diganggu Gugat. 
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Ketentuan Teknis: 

Tahap ini wajib diikuti oleh seluruh peserta Paper Competition. 

1) Struktur Paper terdiri dari: 

 Cover 

 Halaman judul 

 Daftar isi 

 Daftar tabel dan gambar (bila disertakan) 

 Abstraksi 

 Isi 

 Daftar pustaka 

2) Hasil paper merupakan hasil karya orisinal dari setiap peserta sehingga bukan 

merupakan hasil karya, terjemahan, saduran, cuplikan, dsb. dari hasil pihak lain. 

3) Paper belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam kompetisi apapun. 

4) Isi dari paper yang diajukan meliputi: 

 Penjelasan menyeluruh secara ringkas dan padat. 

 Paper yang diajukan memiliki tebal minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman, 

terhitung dari cover hingga daftar pustaka. 

 Paper disusun dengan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Indonesia yang 

sesuai dengan EYD. Adapun judul dan tema paper dibebaskan. 

5) Paper diketik dengan ketentuan: 

 Font Times New Roman 12pt 

 Spasi 1,5pt 

 Margin atas      : 2,54 

Margin bawah  : 2,54 

Margin kanan   : 2,54 

Margin kiri      : 3 

 Rata kiri, first line indention 

6) Peserta mengirimkan berkas di dalam sebuah amplop cokelat yang berisi Hard copy 

paper berjumlah 1 eksemplar, berukuran kertas A4 dan dijilid rapih dan diberikan 

kepada panitia yang telah ditunjuk. 
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7) Penilaian utama difokuskan pada kesuaian isi pembahasan dengan tema paper. 

8) Paper dikumpulan paling lambat Rabu, 27 April 2011. 

9) Peserta wajib mempresentasikan papernya di waktu dan tempat yang telah ditentukan. 

10) Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

 

Ketentuan Teknis Presentasi Paper 

1) Presentasi akan diadakan pada hari Kamis, 27 April 2011 dengan waktu yang telah 

ditentukan di technical meeting. 

2) Setiap peserta melakukan presentasi mengenai isi dari paper masing masing. Setiap 

peserta memiliki waktu presentasi selama 15 menit yang kemudian dilanjutkan dengan 

sesi tanya jawab oleh dewan juri selama 10 menit termasuk pemberian jawaban dari 

peserta. 

3) Urutan presentasi akan diundi saat Technical Meeting berlangsung. 

4) Peserta berpenampilan rapih dan sopan dengan ketentuan dasar: 

 Peserta laki laki mengenakan kemeja berkerah (baik lengan panjang maupun lengan 

pendek), celana panjang berwarna gelap (baik celana bahan maupun celana jeans), 

ikat pinggang, dan sepatu tertutup. 

 Peserta perempuan mengenakan kemeja berkerah atau blus (baik lengan panjang 

maupun lengan pendek), rok berwarna gelap, sepatu. 

5) Presentasi menggunakan media Microsoft Power Point. Materi presentasi diserahkan 

kepada panitia pada saat Technical Meeting. 

6) Peserta diperbolehkan menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan isi dari 

presentasi. Sarana dan prasarana tersebut dipersiapkan dan dibawa sendiri oleh setiap 

peserta, kecuali LCD dipersiapkan oleh panitia. 

7) Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 


