
 

 

FORMULIR PENDAFTARAN 

LOMBA AKUNTANSI DAN PAJAK 

ANTAR MAHASISWA JENJANG PERGURUAN TINGGI                      

DAN POLITEKNIK 

A. IDENTITAS PESERTA 

1. NO PENDAFTARAN* : 

2. NAMA LENGKAP  : 

3. NIM    : 

4. JURUSAN   :  

5. SMT / IP KUMULAIF : 

6. JENIS KELAMIN  : 

7. TEMPAT LAHIR  : 

8. TANGGAL LAHIR  : 

9. ALAMAT SEKARANG : 

KABUPATEN/KOTA : 

PROVINSI   : 

NO HANDPHONE  : 

 

B. DATA PERGURUAN TINGGI 

 NAMA KAMPUS  : 

 ALAMAT KAMPUS : 

 TELEPON   : 

 

C. IDENTITAS PENDAMPING 

1. NAMA LENGKAP  : 

2. N.I.P    : 

3. GOLONGAN/PANGKAT : 

4. JABATAN   : 

5. JENIS KELAMIN  :  

 

 

 

 

..................., ........................ 2017 

       Peserta, 

 

 

 

 

*) Diisi Panitia 

Formulir ini bisa diperbanyak sendiri sesuai keperluan 

PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dalam formulir pendaftaran diatas diisi dengan benar. 



 

 

PROSEDUR PENDAFTARAN 

1. Isi formulir pendaftaran, beserta jumlah tim dan anggota yang ikut serta dalam 

acara National Accounting and Tax Olympiad (NATO) ALFEST 8
th

. 

2. Transfer sejumlah uang untuk biaya pendaftaran sebesar Rp 650.000,-

/peserta/pendamping (boleh DP 50%) ke No. Rek: BRI – 154901010474509 a.n 

Noviani Ramadhan. 

3. Kirim bukti pembayaran pendaftaran National Accounting and Tax Olympiad  

(NATO) ALFEST 8
th

 melalui line id: Novianirmdhn. 

4. Scan formulir pendaftaran yang diisi dengan tulisan tangan peserta dan KTM 

(Kartu Tanda Mahasiswa) setiap peserta dan dijadikan lampiran di formulirnya 

masing-masing, hasil scan tersebut dikirimkan via e-mail : alfest.8th@gmail.com. 
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PERATURAN UMUM DAN KHUSUS 

NATIONAL ACCOUNTING AND TAX OLYMPIAD 

TAHUN 2017 

A. Peraturan Umum 

1. Seluruh peserta WAJIB mematuhi semua tata tertib dan peraturan lomba yang telah 

ditentukan panitia. 

2. Seluruh peserta WAJIB mengikuti semua rangkaian acara National Accounting and 

Tax Olympiad yang terdiri dari 2 hari, yaitu tanggal 10 - 11 November 2017. 

3. Seluruh peserta WAJIB melakukan prosedur pendaftaran sesuai dengan yang 

dijelaskan pada laman pendaftaran. 

4. Seluruh peserta WAJIB mengenakan pakaian yang telah ditentukan oleh panitia, 

yaitu: 

- Hari ke - 1 s/d ke - 2, menggunakan Jas Almamater, pakaian sopan berkerah 

dan sepatu. 

5. Seluruh peserta membawa sendiri perlengkapan yang dibutuhkan selama lomba 

(Kalkulator, alat tulis, dll). 

6. Seluruh peserta WAJIB menjaga ketertiban, kerapihan serta kebersihan di 

lingkungan perlombaan. 

7. Seluruh peserta DILARANG melakukan tindakan yang dapat mengganggu 

jalannya acara. 

8. Seluruh peserta DILARANG melakukan tindakan yang tidak diperlukan selama 

acara berlangsung (merokok, membuang sampah sembarangan, kekerasan, 

NAPZA, membawa senjata tajam). 

9. Seluruh peserta DILARANG meninggalkan acara TANPA sepengetahuan Panitia 

NATO 2017. 

10. Seluruh peserta HARUS mematikan alat komunikasi yang dapat mengganggu 

berjalannya acara. 

11. Seluruh peserta DILARANG melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. 

12. Seluruh peserta HARUS tepat waktu dalam mengikuti kegiatan NATO 2017. 

13. Seluruh peserta HARUS bersedia mendapatkan sanksi (berupa teguran dll) jika 

melanggar ketentuan yang telah dibuat Panitia NATO 2017. 



 

 

14. Panitia NATO 2017 memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara 

tegas dan konsisten atas seluruh kondisi yang tidak diatur dalam ketentuan ini. 

Hasil keputusan Panitia NATO 2017 adalah MUTLAK dan TIDAK DAPAT 

DIGANGGU GUGAT. 

15. Segala sesuatu yang belum diatur didalam Tata tertib NATO 2017 akan diatur lebih 

lanjut oleh Panitia. 

16. Jika ada peserta yang mengundurkan diri, seluruh biaya yang telah diserahkan tidak 

dapat ditarik kembali. 

17. Peserta wajib menginformasikan pendamping/Dosen Pembimbing kepada Panitia 

NATO 2017 saat pendaftaran. 

B. Peraturan Khusus 

1. Setiap universitas/politeknik maksimal mengirimkan perwakilan 3 (tiga) tim. 

2. Seluruh anggota tim harus sesuai dengan identitas yang didaftarkan pada panitia 

saat pendaftaran ulang. 

3. Apabila panitia menemukan adanya anggota yang tidak sesuai dengan identitas 

yang telah didaftarkan, baik pada saat berlangsungnya maupun setelah kompetisi, 

maka tim tersebut akan didiskualifikasi dan dinyatakan gugur. 

4. Tidak diperkenankan melakukan pergantian anggota tim tanpa alasan dan bukti 

yang diserahkan pada panitia maksimal tanggal  27 Oktober 2017 

5. Technical Meeting dan registrasi dilakukan pada November 2017. 

6. Peserta wajib membawa bukti transfer pembayaran asli, Kartu Tanda Mahasiswa 

asli sebagai syarat untuk melakukan registrasi sebelum pelaksanaan Technical 

Meeting. 

7. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator finansial selama 

berlangsungnya perlombaan. 

8. Peserta tidak perlu membawa kertas buram. Kertas buram akan disediakan oleh 

panitia. 

9. Peserta tidak diperkenankan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Apabila 

sebelum, selama, atau setelah kompetisi panitia menemukan bahwa terdapat 

anggota tim atau pihak pihak tertentu yang melakukan suatu bentuk kecurangan, 

maka tim yang bersangkutan akan didiskualifikasikan dan dinyatakan gugur. 

 



 

 

 

 

PERATURAN BABAK PENYISIHAN NATIONAL ACCOUNTING 

AND TAX OLYMPIAD TAHUN 2017 

BABAK I – PILIHAN GANDA 

1. Bacalah peraturan dan soal secara teliti sebelum mengerjakan soal. 

2. Penempatan posisi duduk peserta ditentukan oleh panitia. 

3. Peserta akan dihadapkan pada 60 soal pilihan ganda, yang terdiri dari soal teori dan 

hitungan.  

4. Untuk soal terdiri dari dua tipe, tipe pertama adalah tipe soal dengan memilih 

pilihan yang paling benar, dan tipe kedua mempunyai ketentuan sebagai berikut : 

a. Pilihan A pernyataan 1,2 dan 3 benar 

b. Pilihan B pernyataan 1 dan 3 benar 

c. Pilihan C pernyataan 2 dan 4 benar 

d. Pilihan D pernyataan 4 benar 

e. Pilihan E semua pernyataan benar 

5. Soal terdiri dari 50% Perpajakan dan 50% Akuntansi 

6. Waktu untuk mengerjakan soal selama 90 menit. 

7. Waktu pengerjaan dihitung ketika panitia sudah membagikan semua soal dan 

lembar jawaban kepada semua peserta. 

8. Peserta mengerjakan soal secara individu dan tidak diperkenankan bekerja sama 

antar anggota tim. 

9. Jika ada soal atau lembar jawaban yang rusak atau kurang lengkap, peserta dapat 

melapor ke panitia. 

10. Setiap peserta wajib menulis identitas nama peserta pada lembar jawaban. Apabila 

perserta tersebut lupa mencantumkan identitas tersebut maka lembar jawaban 

tersebut tidak akan diperiksa oleh panitia. 

11. Peserta mengisi jawaban pada lembar jawaban yang telah disediakan oleh panitia, 

cara pengisian cukup memberikan tanda cross (X) pada kotak jawaban yang sudah 

disediakan.  

12. Untuk membetulkan kesalahan dengan cara melingkari jawaban yang salah dan 

kemudian memberikan tanda cross (X) pada kotak jawaban yang benar. 



 

 

Contoh:  

 A B C D 
E 

1. X  X  
 

13. Alat tulis yang digunakan adalah bolpoin hitam dan kalkulator. 

14. Sistem penilaian adalah sebagai berikut: 

Benar   : +4 

Salah   : -1 

Tidak dijawab  : 0 

15. Lembar jawaban tidak boleh dicoret-coret ataupun kotor. 

16. Peserta harus mengumpulkan lembar jawaban dan soal sesuai waktu pengerjaan 

yang ditentukan. 

17. Pada babak ini nilai yang didapat merupakan gabungan nilai dari ketiga anggota 

tim. 

18. Nilai akhir pada babak ini akan diakumulasikan dengan nilai yang didapat pada 

babak selanjutnya.  

19. Keputusan panitia mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERATURAN BABAK PENYISIHAN NATIONAL ACCOUNTING 

AND TAX OLYMPIAD TAHUN 2017 

BABAK II – SIKLUS 

1. Bacalah peraturan dan soal secara teliti sebelum mengerjakan soal. 

2. Penempatan posisi duduk peserta ditentukan oleh panitia. 

3. Peserta akan dihadapkan pada 1 soal siklus akuntansi yang terdiri dari pengerjaan 

transaksi hingga pembuatan laporan keuangan serta menghitung Pajak Penghasilan 

(PPh) 

4. Waktu untuk mengerjakan soal selama 100 menit. 

5. Waktu pengerjaan dihitung ketika panitia sudah membagikan semua soal dan 

lembar jawaban kepada semua peserta. 

6. Peserta mengerjakan soal secara individu dan tidak diperkenankan bekerja sama 

antar anggota tim. 

7. Jika ada soal atau lembar jawaban yang rusak atau kurang lengkap, peserta dapat 

melapor ke panitia. 

8. Setiap peserta wajib menulis identitas nama peserta pada lembar jawaban. Apabila 

perserta tersebut lupa mencantumkan identitas tersebut maka lembar jawaban 

tersebut tidak akan diperiksa oleh panitia. 

9. Peserta mengisi jawaban pada lembar yang sudah disediakan. 

10. Alat tulis yang digunakan adalah bolpoin hitam dan kalkulator. 

11. Lembar jawaban tidak boleh dicoret-coret ataupun kotor. 

12. Peserta harus mengumpulkan lembar jawaban dan soal sesuai waktu pengerjaan 

yang ditentukan. 

13. Penilaian terdiri atas penjurnalan, kesesuaian siklus, laporan keuangan, 

penghitungan pajak, dan kerapihan dalam pengerjaan.   

14. Pada babak ini nilai yang didapat merupakan gabungan nilai dari ketiga anggota 

tim. 

15. Nilai yang didapat pada babak II akan diakumulasikan dengan nilai yang 

didapatkan pada babak I dengan perbandingan 50% : 50%. 

16. Sembilan Tim dengan nilai tertinggi akan melaju ke babak berikutnya. 

17. Keputusan panitia mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 



 

 

PERATURAN BABAK SEMI FINAL NATIONAL ACCOUNTING 

AND TAX OLYMPIAD TAHUN 2017 

1. Babak ini diikuti oleh sembilan tim yang lolos pada babak penyisihan. 

2. Sembilan tim tersebut akan dibagi kedalam tiga grup yang masing-masing terdiri 

dari tiga tim 

3. Penentuan tim dilakukan berdasarkan sistem kocokan yang akan dilakukan 

sebelumnya 

4. Peserta akan mengerjakan satu paket soal yang berbeda dari grup yang lain 

5. Soal terdiri dari 3 soal yang mempunyai bobot nilai yang berbeda 

6. Peserta harus mengerjakan semua soal tersebut dalam waktu 100 menit 

7. Waktu pengerjaan dihitung ketika panitia sudah membagikan semua soal dan 

lembar jawaban kepada semua peserta. 

8. Peserta mengerjakan soal secara individu dan tidak diperkenankan bekerja sama 

antar anggota tim. 

9. Jika ada soal atau lembar jawaban yang rusak atau kurang lengkap, peserta dapat 

melapor ke panitia. 

10. Setiap peserta wajib menulis identitas nama peserta pada lembar jawaban. Apabila 

perserta tersebut lupa mencantumkan identitas tersebut maka lembar jawaban 

tersebut tidak akan diperiksa oleh panitia. 

11. Peserta mengisi jawaban pada lembar jawaban yang telah disediakan oleh panitia, 

12. Alat tulis yang digunakan adalah bolpoin hitam dan kalkulator. 

13. Penilaian terdiri dari ketepatan jawaban dan cara pengerjaan. 

14. Peserta harus mengumpulkan lembar jawaban dan soal sesuai waktu pengerjaan 

yang ditentukan. 

15. Pada babak ini nilai yang didapat merupakan gabungan nilai dari ketiga anggota 

tim. 

16. Nilai akhir pada babak ini tidak dapat diakumulasikan pada babak selanjutnya. 

17. Satu tim dengan nilai tertinggi dari masing-masing grup akan melaju ke babak 

selanjutnya  

18. Keputusan panitia mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

 



 

 

 

PERATURAN BABAK FINAL NATIONAL ACCOUNTING AND 

TAX OLYMPIAD 

TAHUN 2017 

 

1. Babak ini hanya terdiri dari 3 (tiga) tim yang telah lolos dari babak Semi Final 

yaitu tim A, B, dan C.  

2. Penentuan tim A, B, dan C yaitu berdasarkan perolehan nilai di babak Semi Final. 

Tim A adalah tim yang memperoleh nilai tertinggi di babak Semi Final. 

3. Pada babak ini nilai awal dari setiap tim adalah 0 (nilai yang diperoleh setiap tim 

pada babak Semi Final tidak akan diakumulasikan). 

4. Pada babak ini setiap tahapnya akan didampingi oleh 3 (tiga) orang dewan juri. 

5. Babak final terdiri dari empat tahap yaitu: 

a. Tahap 1 (Soal Wajib) ;  

1) Setiap tim akan diberikan 5 soal wajib yang akan dibacakan oleh mc, 

2) Apabila tim yang bersangkutan tidak dapat menjawab maka tim lain dapat 

merebut soal tersebut maksimal 1 tim. 

3) Pada tahap ini tim yang diberikan soal wajib akan menambah skor apabila 

jawaban dinilai benar oleh dewan juri dan tidak mengurangi skor apabila 

jawaban salah. 

4) Tetapi apabila soal dijawab oleh tim lain maka akan menambah skor apabila 

jawaban dinilai benar oleh dewan juri dan mengurangi skor apabila jawaban 

salah. 

5) Waktu pengerjaan untuk soal hitungan selama 60 detik dan soal teori 30 detik 

6) Waktu dihitung setelah mc selesai membacakan soal 

b. Tahap 2 (Soal Lempar): 

1) Setiap tim akan diberikan 5 soal lempar yang akan dibacakan oleh mc, 

2) Apabila tim yang bersangkutan tidak dapat menjawab maka dapat 

melempar soal kepada tim lain untuk menjawab. 

3) Pada tahap ini tim yang diberikan soal lempar menjawab sendiri akan 

menambah skor apabila jawaban dinilai benar oleh dewan juri dan tidak 

mengurangi skor apabila jawaban salah. 



 

 

4) Tetapi apabila soal dijawab oleh tim lain maka akan menambah skor 

apabila 

jawaban dinilai benar oleh dewan juri dan mengurangi skor apabila jawaban 

salah. 

5) Waktu pengerjaan untuk soal hitungan selama 60 detik dan soal teori 30 

detik 

              6)    Waktu dihitung setelah mc selesai membacakan soal 

c. Tahap 3 (Rebutan); 

1) Terdiri dari 10 soal rebutan yang akan dibacakan oleh mc. 

2) Pada tahap ini setiap soal memiliki poin yang berbeda sesuai dengan dengan 

tingkat kesulitan soal. 

3) Tim akan akan menambah skor apabila jawaban dinilai benar oleh dewan juri 

dan mengurangi skor apabila jawaban salah. 

4) Tim lain dapat merebut soal yang tidak terjawab dengan benar maks. 3 tim 

dengan sistem penilaian yang sama. 

5) Peserta hanya boleh menekan bel dan menjawab pertanyaan setelah MC 

selesai membacakan soal. 

6) Apabila peserta menekan bel sebelum MC selesai membacakan soal, maka 

poin peserta akan dikurangi 50. 

d. Tahap 4 (Pertaruhan point): 

1) Soal terdiri dari 1 soal yang akan dibacakan mc 

2) Sebelum mc membacakan soal, setiap tim harus menyebutkan jumlah point 

yang akan dipertaruhkan 

3) Ketentuan point yang dipertaruhkan adalah minimal 40% dan maksimal 

100% 

4) Waktu untuk mengerjakan soal tersebut adalah 90 detik 

5) Waktu dihitung setelah mc selesai membacakan soal 

6) Jawaban dan alasan/cara pengerjaan ditulis dalam kertas yang sudah 

disediakan 

7) Setiap tim baru diperbolehkan mengangkat jawaban setelah waktu habis 

8) Ketentuan jawaban dianggap benar ialah apabila jawaban dan alasan benar 

9) Apabila jawaban benar maka akan menambah point sesuai dengan yang 

sudah dipertaruhkan 



 

 

6. Jika bentuk pertanyaan dalam bahasa inggris tetapi tim menjawab dengan bahasa 

indonesia maka nilai yang diperoleh tidak sempurna dan dewan juri berhak 

menentukan nilai yang akan diperoleh oleh tim tersebut. 

7. Apabila jawaban kurang sempurna maka nilai yang diperoleh sesuai dengan 

kebijakan dewan juri. 

8. Apabila ditemukan tim yang memperoleh bantuan atau apapun yang bersifat 

membantu tim yang sedang bertanding, maka tim tersebut akan dikurangi 100 

point. 

9. Soal merupakan kebijakan panitia dan tidak dapat diganggu gugat. 

10. Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 


