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Pemilihan Mahasiswa Akuntansi Berprestasi Tingkat Nasional IAI
National Aspiring Professional Accountant Award diberikan kepada mahasiswa akuntansi yang
menunjukkan kemampuannya sebagai calon akuntan profesional dengan prestasi akademik dan
non akademik, setelah melalui serangkaian seleksi di tingkat perguruan tinggi, provinsi dan
nasional.
Mahasiswa akuntansi berprestasi yang diharapkan memiliki kecerdasan komprehensif yang
menyeimbangkan kemampuan hard skills dan human skills dalam melaksanakan kegiatannya
sebagai seorang mahasiswa akuntansi dan/atau anggota muda IAI. Mahasiswa akuntansi yang
memiliki prestasi unggul dan membanggakan pada kegiatan akademik dan non akademik secara
selaras dan seimbang.
Untuk mendapatkan mahasiswa akuntansi berprestasi terbaik di Indonesia, IAI mengundang
seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk melaksanakan seleksi atau kompetisi di
tingkat perguruan tinggi untuk mendapatkan 1 (satu) orang mahasiswa akuntansi terbaik dari
masing-masing perguruan tingginya.
Perwakilan dari masing-masing perguruan tinggi dalam satu provinsi selanjutnya akan mengikuti
seleksi secara berjenjang di tingkat provinsi oleh IAI. Para peraih nilai tertinggi di tahapan seleksi
provinsi akan menjadi finalis untuk berkompetisi secara nasional memperebutkan penghargaan
sebagai penerima penghargaan mahasiswa akuntansi berprestasi terbaik di Indonesia-National
Aspiring Professional Accountant Award.
Melalui kegiatan ini IAI juga mendorong mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia untuk lebih
meningkatkan prestasinya untuk menjadi yang terbaik, lebih mencintai profesinya sedini mungkin,
dan dapat mempersiapkan masa depannya meraih kesuksesan, menjadi akuntan profesional yang
menguasai perubahan.
Finalis National Aspiring Professional Accountant Award akan mendapatkan hadiah dan
penghargaan serta menjadi Duta Chartered Accountant untuk menjalankan program Prakarsa 6.1
yang relevan bagi mahasiswa, serta memberi motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa akuntansi di
seluruh Indonesia. National APA Award 2021 akan dilakukan secara virtual melalui platform MS.
Teams/Zoom.
A. Kelengkapan Administrasi
Berkas-berkas yang dikirimkan oleh peserta National APA Award 2021 adalah:
1) CV
2) Transkrip nilai semester terakhir.
3) Karya tulis ilmiah.
4) Ringkasan karya tulis ilmiah berbahasa Inggris.
5) Data prestasi/capaian yang diunggulkan dan dibanggakan.
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6) Video yang memuat profil diri dan CA.
7) Materi promosi sebagai Duta CA/Duta IAI.
8) Surat Pengantar dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan merupakan wakil resmi mahasiswa berprestasi dari perguruan tingginya.
B. Penilaian
a. Komponen Penilaian
Pemilihan mahasiswa akuntansi berprestasi merujuk pada kinerja individu mahasiswa yang
memenuhi kriteria pemilihan yang terdiri atas 5 (lima) unsur, yaitu:
1)
2)
3)
4)
5)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Karya tulis ilmiah
Prestasi/capaian yang diunggulkan dan dibanggakan
Kemampuan berbahasa Inggris
Kepribadian

b. Tahapan Penilaian:
1) Tahap Awal
•

Unsur-unsur yang dinilai pada tahap awal adalah:
(1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
(2) Karya tulis ilmiah: naskah/tulisan.
(3) Prestasi/capaian yang unggul dan dibanggakan: dokumen
(4) Bahasa Inggris: ringkasan karya tulis ilmiah dan video pengenalan diri serta CA

•

Bobot penilaian tahap awal adalah sebagai berikut:
(1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan bobot 20%.
(2) Karya tulis ilmiah, dengan bobot 30%.
(3) Prestasi/capaian yang unggul dan dibanggakan, dengan bobot 25%.
(4) Bahasa Inggris, dengan bobot 25%.

2) Tahap Akhir
•

Unsur-unsur yang dinilai pada tahap akhir adalah:
(1) Karya tulis ilmiah: presentasi.
(2) Prestasi/capaian yang diunggulkan dan dibanggakan: wawancara.
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(3) Bahasa Inggris: presentasi dan diskusi.
(4) Kepribadian akan dinilai berdasarkan pengamatan kepemimpinan, diskusi dan
dalam setiap aktivitas.
•

Bobot penilaian tahap akhir adalah sebagai berikut:
(1) Karya tulis ilmiah, dengan bobot 30%
(2) Prestasi/capaian yang diunggulkan dan dibanggakan, dengan bobot 25%
(3) Bahasa Inggris, dengan bobot 25%
(4) Kepribadian akan dinilai berdasarkan pengamatan kepemimpinan, diskusi dan
dalam setiap aktivitas, dengan bobot 20%

c. Pelaksanaan Penilaian
1) Penilaian Karya Tulis Ilmiah
Penilaian Karya Tulis Ilmiah dilakukan dengan 2 tahapan:
a. Tahap awal dengan menilai isi tulisan berupa dokumen dengan formulir penilaian
(blind review) sebagai berikut:
Formulir Penilaian Karya Tulis Ilmiah
National APA Award 2021
ID Paper
:
Judul Paper :
Petunjuk Penilaian: Masukan Angka 1-10
Kriteria Penilaian
Paper (100%)
Topik (20%)
Kaitan dengan Topik yang disediakan
Judul sesuai dengan isu terkini
Isi (50%)
Substansi isi yang dibahas
Kesesuaian judul, rumusan masalah sampai kesimpulan
Isi sesuai dengan isu terkini
Kedalaman isi yang dibahas
Kreativitas dan gagasan
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Nilai

Penulisan (20%)
Sistematika Penulisan
Ketepatan dalam penulisan (bebas dari kesalahan)
Referensi (10%)
Referensi yang digunakan
TOTAL NILAI KESELURUHAN

b. Penilaian tahap akhir dengan metode presentasi dan klarifikasi atas karya tulis ilmiah
yang dilaksanakan bersamaan dengan penilaian keseluruhan komponen pada tahap
final (pada poin 3) Penilaian Tahap Final Tingkat Provinsi/Nasional).
2) Penilaian Terhadap Prestasi/Capaian yang Unggul dan Dibanggakan
a. Nilai Prestasi/Kemampuan Unggul
Tingkat
Internasional

Regional

Nasional

Provinsi

Pencapaian

Individu

Kelompok

Juara 1

13

6,5

Juara 2

12

6

Juara 3

11

5,5

Juara 1

10

5

Juara 2

9

4,5

Juara 3

8

4

Juara 1

7

3,5

Juara 2

6

3

Juara 3

5

2,5

Juara 1

4

2

Juara 2

3

1,5

Juara 3

2

1

Keterangan:
a) Pencapaian adalah prestasi mahasiswa pada satu atau beberapa bidang ilmu tertentu
yang diperoleh melalui mekanisme kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga
atau asosiasi tingkat internasional/regional/nasional/provinsi.
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b) Kompetisi tingkat internasional adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh
lembaga atau asosiasi tingkat internasional, atau kompetisi yang diiikuti oleh
peserta yang minimal berasal dari 3 kawasan regional didunia.
c) Kompetisi tingkat regional adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga
atau asosiasi tingkat regional, atau kompetisi yang diiikuti oleh peserta yang
minimal berasal dari 3 negara disuatu kawasan regional. Beberapa contoh kawasan
Regional adalah ASEAN, Asia Pasifik, Asia, Eropa, Amerika.
d) Kompetisi tingkat Nasional adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga
atau asosiasi tingkat nasional, atau kompetisi yang diiikuti oleh peserta yang
minimal berasal dari 3 provinsi yang ada di Indonesia.
e) Kompetisi tingkat Provinsi adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga
atau asosiasi tingkat provinsi, atau kompetisi yang diiikuti oleh peserta yang
minimal berasal dari 3 Kabupaten/Kota di suatu provinsi yang ada di Indonesia.
f) Keberadaan dan validitas lembaga atau asosiasi penyelenggara kompetisi harus
sudah dikenal publik atau dapat ditelusuri menggunakan media online.
g) Apabila mahasiswa mencapai prestasi yang dilakukan melalui kompetisi
berjenjang dari tingkat bawah sampai ke atasnya, maka yang dinilai adalah hanya
prestasi pada jenjang tertinggi yang diperolehnya.
h) Apabila suatu event kompetisi memberikan peringkat juara kategori, maka nilai
untuk prestasi tersebut 80% dari nilai prestasi Juara 3 utamanya. Contoh suatu event
kompetisi perorangan tingkat Internasional memberikan peringkat prestasi juara 1,
Juara 2, Juara 3 dan Juara Kategori A, maka nilai prestasi Juara 1 = 13, Juara 2 =
12, juara 3 = 11 dan Juara Kategori A = 80% x 11 = 8,8.
i) Apabila ada prestasi yang masuk juara umum, maka akan diberikan tambahan nilai
2 setelah kumulatif.

b. Nilai Penghargaan/Pengakuan
Tingkat

Individu

Kelompok

Internasional

8

4

Regional

6

3

Nasional

4

2

Provinsi

2

1

5

Keterangan:
a) Penghargaan/Pengakuan adalah pemberian/penghargaan/pengakuan yang
diberikan
oleh
lembaga
atau
asosiasi
tingkat
internasional/regional/nasional/provinsi atas capaian prestasi mahasiswa pada
satu atau beberapa bidang ilmu tertentu yang diperoleh atas jasa/upayanya
dalam perkembangan Iptek atau memberikan manfaat kepada masyarakat.
b) Keberadaan
dan
validitas
lembaga
atau
asosiasi
pemberi
penghargaan/pengakuan harus sudah dikenal publik atau dapat ditelusuri
menggunakan media online.
c) Apabila mahasiswa mendapatkan beberapa penghargaan/pengakuan untuk
suatu event maka penghargaan/pengakuan yang diberi penilaian hanyalah satu
penghargaan tertinggi yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut.
d) Penilaian penghargaan/pengakuan tingkat Perguruan Tinggi maksimum 3 buah.

c. Nilai Kepemimpinan
JABATAN
TINGKAT

Ormawa (Golongan I)

Ormawa (Golongan II)

Ketua

Pengurus Harian

Ketua

Pengurus Harian

Internasional

12

10

8

6

Regional

11

9

7

5

Nasional

10

8

6

4

Wilayah

9

7

5

3

PT/Provinsi

8

6

4

2

Fakultas/Prodi

7

5

3

1

Keterangan:
a) Ormawa Gol. I: BEM, DPM, MPM, UKM, HIMA, Organisasi Mahasiswa Antar
Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Ormawa lainnya (yang
melakukan pemilihan pengurus)
b) Ormawa Gol. II: BSO (Badan Semi Otonom)
c) Pengurus Harian: Sekretaris/Bendahara/Pembantu Umum / Ketua Panitia
Kegiatan
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3) Penilaian Tahap Final Tingkat Provinsi/Nasional
Jabaran komponen penilaian final tingkat provinsi/nasional dibawah ini bersifat tidak
terbatas pada unsur-unsur penilaian tersebut. Dapat disesuaikan dengan perkembangan dan
pertimbangan IAI lebih lanjut.

Formulir Penilaian Final Tingkat Provinsi/Nasional
National APA Award 2021
Nama Peserta:
Petunjuk Penilaian: Masukan Angka 1-10
Kriteria Penilaian

Nilai

Penilaian 100%
Karya Tulis Ilmiah 30%
Kesesuaian isi dengan isu terkini
Mutu gagasan
Wawasan
Bahasa Inggris 25%
Accuracy (grammar and vocabulary)
Fluency and pronunciation
Kepribadian 20%
Sikap dan kepercayaan diri (cara presentasi)
Ketepatan menjawab
Prestasi 25%
Klarifikasi prestasi
TOTAL NILAI KESELURUHAN

**********
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