PEDOMAN

LOMBA

KONTEN

MEDSOS

Pedoman Pelaksanaan
Lomba Konten Medsos
Tentang IAI APA Fest 2021
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 Konten Medsos
Lomba Konten Medsos merupakan ajang kreativitas untuk mengkampanyekan profesi akuntansi
kepada masyarakat luas melalui media sosial. Berdasarkan laporan berjudul Digital 2021: The
Latest Insights Into The State of Digital, pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta, 107
juta diantaranya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Hal ini tentu menjadikan
media sosial sebagai wadah yang tepat untuk mempromosikan profesi akuntan kepada kepada para
akuntan muda, calon dan akuntan professional, juga masyarakat luas.
Untuk mensosialisasikan profesi akuntan kepada masyarakat luas, IAI mengadakan Lomba
Konten Medsos sebagai bagian dari rangkaian acara APA Fest 2021. Lomba ini terbuka untuk
masyarakat umum, sehingga masyarakat semakin mengenal IAI dan profesi akuntan.
Lomba ini akan diselenggarakan setiap bulan, dimulai pada bulan Juli – November 2021.

Jenis Konten
Berikut adalah jenis-jenis konten yang dilombakan:
a. Poster
b. Fotografi
c. Konten Instagram/FB/Twitter

Tema konten
Tema Lomba Konten Medsos adalah seputar akuntansi, berikut adalah pilihan topik termasuk tapi
tidak terbatas pada:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

CA as Difference Makers
Proud to be an Accountant
Mengenal lebih dekat Standar Akuntansi Keuangan
Akuntan Memajukan Dunia Perpajakan Indonesia
Peran SAK Tumbuhkan Ekonomi Indonesia
Akuntan Membangun Negeri

g.
h.
i.
j.
k.

Akuntan dan Gen Z
Future of Accountancy
Akuntansi dan Digitalisasi
Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19
Akuntan Memberantas Korupsi

Kriteria Penilaian
Kriteria penilian Lomba Konten Medsos antara lain:
1. Kreativitas

2. Ide/Substansi/Nilai-nilai
3. Orisinalitas

Syarat dan Ketentuan
Persyaratan yang harus dipenuhi peserta:
1. Lomba ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya;
2. Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online melalui https://apafest.iaiglobal.or.id/ ,
informasi lebih lanjut dapat hubungi apafest@iaiglobal.or.id;
3. Peserta boleh individu atau berkelompok;
4. Lomba akan dilaksanakan setiap bulan, dan pemenang akan diumumkan setiap tanggal 30 di
setiap bulannya;
5. Peserta yang sudah menang pada batch sebelumnya, tidak dapat mengikuti lomba di batch
berikutnya;
6. Karya yang dikirimkan merupakan karya orisinil, belum pernah menang dalam lomba sejenis
dan tidak sedang disertakan dalam kompetisi sejenis;
7. Objek atau isi dari poster/foto/konten termasuk namun tidak terbatas pada ide cerita, latar, alur,
kesamaan tokoh dan ilustrasi menjadi tanggung jawab peserta. Panitia tidak melayani segala
bentuk tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan objek atau isi dari konten yang
dikompetisikan;
8. Konten yang disampaikan berbentuk square 1:1, dengan maksimal 10 slide;
9. Mencantumkan logo Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), APA Fest 2021, Proud to be an
Accountant, dan CA is a Difference Maker. Logo dapat di download di
https://bit.ly/paketlogoiai;
10. Peserta wajib mengunggah materi poster/foto/konten di akun medsos pribadinya;
11. Peserta wajib follow dan tag akun media sosial IG:@ikatanakuntanindonesia; twitter:
@IAINews; facebook: @ikatanakuntanindonesia dan menggunakan hastag #apafest2021
#ikatanakuntanindonesia #proudtobeanaccountant;
12. IAI berhak memposting materi peserta pada media sosial IAI; dan
13. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final.

Tanggal penting




Pendaftaran dimulai: 12 Juli 2021
Tanggal submit dan upload konten di akun medsos peserta: sebelum tanggal 30/31 setiap
bulan
Tanggal pengumuman pemenang: setiap tanggal 2 di bulan berikutnya

Hadiah



Juara di setiap batch (max 4 pemenang) akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000
Juara umum akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000
*****
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