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Sebagai asosiasi profesi akuntan di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus berkomitmen
untuk mengembangkan kompetensi generasi muda Akuntan Indonesia, IAI dengan bangga
menyelenggarakan IAI Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) APAFest 2021.
IAI APAFest merupakan ajang festival tahunan berkumpulnya mahasiswa akuntansi berprestasi
dari seluruh Indonesia untuk menunjukkan prestasi, kreativitas, dan kemampuannya untuk
berkompetisi menjadi yang terbaik guna mempersiapkan masa depan gemilang. IAI APAFest
merupakan pelaksanaan program kerja IAI yakni Prakarsa 6.1, terutama Prakarsa 3: IAI sebagai
ujung tombak penyegaran kembali profesi akuntan sehingga mampu menguasai perubahan masif
yang terjadi, IAI berkomitmen untuk secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi generasi
muda akuntan Indonesia.
IAI APAFest 2021 merupakan acara ke-5 sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017.
Sejak diselenggarakan pertama kali, IAI APAFest telah menjadi sebuah inisiatif penting dalam
menyatukan dan menginisiasi komunitas akuntan muda di Indonesia untuk mempersiapkan diri
menghadapi kompleksitas bisnis yang makin mendunia di masa depan. Hingga tahun 2019, acara
yang biasanya digelar di Bursa Efek Indonesia ini telah diikuti oleh setidaknya 3.500 peserta dari
berbagai provinsi di Indonesia. Pada tahun lalu, ketika Indonesia dilanda pandemi Covid-19,
festival ini diselenggarakan secara virtual dan berhasil menjangkau sedikitnya 10.000 konstituen
dari kalangan generasi muda tanah air dan regional.
APAFest juga dipandang sebagai festival kreativitas akuntan muda IAI yang mempertemukan
perusahaan terkemuka di Indonesia dengan kandidat terbaik calon akuntan profesional. Melalui
APAFest, akan terjalin koneksi yang kuat dan simbiosis mutualisme antara profesi, industri, serta
mahasiswa dan lulusan terbaik jurusan akuntansi di Indonesia.
Momentum penting terjadi pada tahun 2020, ketika di tengah pandemi Covid-19, APAFest 2020
justru mampu menorehkan pencapaian penting. Kegiatan ini berhasil dieskalasi menjadi aktivitas
pengembangan generasi muda akuntan berskala global, melalui kolaborasi dengan Event
FinBiz2030. Sejak tahun lalu, akuntan muda Indonesia berkesempatan membangun koneksi secara
global melalui kolaborasi IAI dengan One Young World (OYW) dan Chartered Accountants
Worldwide (CAW). Acara ini juga didukung oleh Asean Federation of Accountants (AFA).
Selain itu, sebagai bentuk kontribusi IAI dalam menghasilkan SDM Akuntan Profesional unggul,
IAI memberikan beasiswa ujian Chartered Accountants (CA) kepada mahasiswa D4/S1 Akuntansi
terbaik dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Sertifikasi CA merupakan sertifikasi akuntan
profesional berkualitas internasional yang meningkatkan kompetensi SDM akuntan Indonesia
sehingga siap menghadapi secara global.

Beberapa rangkaian acara IAI APAFest 2021 antara lain e-APAChamp, e-National APA Award,
Lomba Esai Populer, Career Fair & Virtual Visit, Lomba Konten Medsos, Lomba Video
Akuntansi, FinBiz 2030, Webinar Series, dan CA Scholarship Award.
Melalui APAFest 2021, para akuntan Indonesia siap menghadapi persaingan global dan menjadi
bagian dari komunitas Akuntan Profesional global. APAFest 2021: Proud to be Accountant: CA
is a Difference Maker.

Lomba Esai Populer
Lomba Esai Populer pertama kali diselenggarakan pada APA Fest 2021 menggantikan APA Best
Paper. Para peserta Lomba Esai Populer dapat memilih salah satu tema berikut:
1.
Proud to be an Accountant
2.
Akuntan Membangun Negeri
3.
Peran SAK Tumbuhkan Ekonomi Indonesia
4.
Akuntan Memajukan Dunia Perpajakan Indonesia
5.
Akuntan Memberantas Korupsi
6.
Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19

Benefit peserta Lomba Esai Populer 2021
1. Mempersiapkan Mahasiswa Akuntansi menjadi akuntan profesional masa depan;
2. Medorong Mahasiswa Akuntansi untuk lebih mencintai profesi akuntansi dan bisa
mempersiapkan masa depan serta mengusai perubahan;
3. Mengembangkan keterampilan menuangkan ide dalam bentuk esai, yang dapat membantu
mahasiswa untuk membangun rasa percaya diri, pengetahuan dan pengalaman;
4. Mengembangkan kemampuan networking dengan mahasiswa akuntansi dari Universitas lain
maupun dengan kalangan akuntan profesional yang hadir.

Peserta
Peserta merupakan mahasiswa Program Studi S1/DIV/DIII Akuntansi.

Syarat dan Ketentuan
Persyaratan yang harus dipenuhi peserta:
1. Peserta merupakan mahasiswa Program Studi S1/ DIV/DIII Akuntansi;
2. Peserta harus mengisi form pendaftaran secara online;
3. Karya yang dikirimkan merupakan karya orisinil, belum pernah menang dalam lomba sejenis
dan tidak sedang disertakan dalam kompetisi sejenis;

4. IAI berhak memposting materi peserta pada seluruh media komunikasi IAI;
5. Peserta memberi hak kepada IAI, untuk dapat memposting materi peserta pada media sosial
dan media nasional untuk kepentingan publikasi. Penyerahan hak ini dilakukan dengan
menandatangani dokumen tertulis; dan
6. Keputusan IAI adalah final, tidak dapat diganggu gugat.

Check List Pendaftaran
1. Mengisi formulir secara online.
2. Peserta diwajibkan membuat essai dengan durasi maksimal 5 halaman (A4, spasi 2, times new
roman 12), terkait dengan salah satu tema yang sudah ditentukan.
3. Menggunakan Bahasa baku dan popular.
4. Tulisan tidak mengandur unsur SARA maupun hal-hal yang berpotensi menimbulkan persepsi
negatif dari individu atau kelompok tertentu.
5. Menyertakan surat yang menyatakan bahwa IAI dapat menggunakan essai peserta sebagai
bagian dari program publikasi IAI, baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

Tahap Penjurian Lomba Esai Populer 2021
Lomba Esai Populer 2021 dapat diikuti oleh perwakilan dari seluruh Perguruan Tinggi seluruh
Indonesia. Tahap penjurian dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pengumuman
pemenang akan dilakukan pada 9 November 2021, dalam acara yang digelar menjelang peringatan
International Accounting Day.

Kriteria Penilaian
Dewan juri memberi nilai atas presentasi dan sesi tanya jawab peserta sesuai formulir penilaian
dengan kriteria mencakup:
Orisinalitas
Format Penulisan dan Penggunaan Bahasa
Ketajaman Analisis Permasalahan
Manfaat dan Urgensi Solusi
Kesimpulan
Total

15
20
40
15
10
100

Total skor tertinggi adalah 100. Masing-masing kriteria memiliki cakupan unsur-unsur penilaian
sesuai formulir penilaian. Dewan juri dapat menuliskan komentar tambahan/ masukan berdasarkan
observasi umum terhadap essai yang dikompetisikan.

Tanggal penting
•
•
•

Batas Waktu Pengiriman Esai: 8 Juli – 30 September 2021
Penjurian: Oktober 2021
Pengumuman Pemenang: 9 November 2021

Hadiah
•
•
•

Pemenang Lomba Esai Populer Uang pembinaan Rp.3.000.000,- + Sertifikat + Keanggotaan
Muda IAI selama 1 tahun.
1st Runner-Up Uang pembinaan Rp.2.000.000,- + Sertifikat + Keanggotaan Muda IAI selama
1 tahun.
2nd Runner-Up masing-masing Uang pembinaan Rp.1.000.000,- + Sertifikat + Keanggotaan
Muda IAI selama 1 tahun.
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