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TERM OF REFFERENCE (TOR) 
 
1. Pendaftaran dan Registrasi Peserta 

A. PENDAFTARAN 

 Waktu pendaftaran 1 September s/d 28 September 2012  

 Syarat peserta 

1. Peserta adalah siswa/i SMK Program Keahlian Akuntansi di Jawa Tengah. 

2. Peserta masih tercatat sebagai siswa aktif di sekolah yang bersangkutan yang 

ditunjukkan dengan Kartu Pelajar. 

3. Peserta adalah tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang dan dapat didampingi oleh 1 (satu) 

orang guru pembimbing. 

 Setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari 1 tim. 

 Syarat pendaftaran 

1. Menyetorkan uang kontribusi sebesar Rp 350.000,00 per tim yang ditransfer ke nomor 

rekening sebagai berikut: 

No. Rekening : 0233517456 (BNI Cabang Unnes Semarang) 

     127001001067500 (BRI Kantor Kas Unnes) 

Atas Nama  : Ratieh Widhiastuti  

 

2. Melakukan konfirmasi telah membayar uang kontribusi ke CP. Ibu Ratieh Widhiastuti 

No. HP 081-326-036-045  

3. Mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh melalui website: 

http://akuntansi.unnes.ac.id  dan dikumpulkan via email ke 

akuntansi.unnes@gmail.com  atau fax 024-8508015 

 

B. REGISTRASI 

Berkas registrasi terdiri dari: 

 Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap. 

 Slip penyetoran uang pendaftaran dari bank/ bukti transfer melalui ATM. 

 Fotokopi Kartu Pelajar. 

 Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar 

 Registrasi ulang maksimal dilaksanakan hari Selasa, 2 Oktober 2012 Jam 07.30 WIB 

dengan menyerahkan seluruh berkas pendaftaran yang asli kepada panitia. 

 

2. Rangkaian Acara Lomba 

Rangkaian acara perlombaan pada olimpiade akuntansi terdiri dari beberapa babak yaitu: 

1. Babak Pendahuluan 

Merupakan seleksi awal yang harus diikuti oleh tim peserta yang mendaftar dan akan 

menjadi langkah awal untuk penyisihan tim-tim yang akan memasuki babak semi final. 
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Dalam babak pendahuluan ini akan diambil 9 tim dengan nilai tertinggi untuk mengikuti 

babak semi final. 

2. Babak Semi Final 

Babak Semi Final ini akan diikuti oleh 9 tim dan akan diambil 3 tim untuk mengikuti 

babak final. 

3. Babak Final 

3 tim yang tersaring akan mengikuti babak final untuk memperebutkan juara 1, 2 dan 3. 

 

3. Teknis Acara Lomba 

1. Babak Pendahuluan 

a. Gambaran umum: 

Merupakan seleksi awal yang harus diikuti oleh setiap tim yang mendaftar dan akan 

menjadi langkah awal untuk penyisihan tim-tim yang masuk babak semi final. 

b. Bentuk Tes/Soal 

Peserta mengerjakan ter tertulis yang terdiri dari 60 soal multiple choice (teori dan 

hitungan) 

c. Waktu 

Waktu mengerjakan adalah 60 menit 

d. Sistem kualifikasi peserta 

Babak pendahuluan ini akan diambil 9 tim dengan nilai tertinggi untuk maju ke 

babak semi final 

 

2. Babak Semi Final 

a. Gambaran umum 

Babak semi final merupakan kompetisi yang menantang para peserta untuk menguji 

kemampuan dalam memecahkan persoalan-persoalan akuntansi yang relatif pendek 

tetapi rumit dalam waktu yang singkat dan terbatas. Dalam tahap ini 9 tim akan 

dibagi menjadi 3 tempat lomba/grup secara acak sehingga masing-masing tempat 

terdiri atas 3 tim. 

b. Bentuk Tes/Soal 

Babak ini dilaksanakan melalui metode cerdas cermat yang terdiri atas pertanyaan 

wajib dan pertanyaan rebutan. 

c. Waktu 

Waktu keseluruhan adalah 90 menit 

d. Sistem kualifikasi peserta 

Dalam babak ini akan diambil 1 tim dari masing-masing grup dengan nilai tertinggi 

untuk maju ke babak final. Sehingga terdapat 3 tim yang akan maju ke babak final. 

 

3. Babak final 

a. Gambaran umum 

Babak final merupakan babak penentuan juara 1, 2 dan 3. 

b. Bentuk Tes/Soal 

Babak ini dilaksanakan melalui metode cerdas cermat yang terdiri atas pertanyaan 

wajib, pertanyaan lemparan, pertanyaan kejutan dan pertanyaan rebutan. 

c. Waktu 

Waktu keseluruhan adalah 120 menit 
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d. Sistem kualifikasi peserta 

Dalam babak ini tim dengan skor tertinggi menjadi juaranya. 

 

4. Hadiah 

JUARA 1 

1. Trophy Bergilir dan Trophy Tetap 

2. Sertifikat penghargaan  

3. Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 

 

JUARA 2 

1. Trophy Tetap 

2. Sertifikat penghargaan 

3. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 

 

JUARA 3 

1. Trophy Tetap 

2. Sertifikat penghargaan  

3. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 

 

 

5. Materi Lomba 

Materi Ujian sesuai dengan kurikulum SMK Program Keahlian Akuntansi kelas 10 dan 

kelas 11 yaitu basic accounting (perusahaan jasa, dagang dan manufaktur) serta perpajakan. 

 

6. Dewan Juri 

Juri dalam Olimpiade ini terdiri atas: 

1. Juri Kehormatan dari Pengarang Buku pada Penerbit Erlangga 

2. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNNES 

 

7. Informasi 

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di http://akuntansi.unnes.ac.id atau Contact Person: 

 Hasan Mukhibad : 085-640-119-998 / 081-228-494-447 

 Ratieh Widhiastuti : 081-326-036-045 

 Kiswanto : 081-705-893-23 

http://akuntansi.unnes.ac.id/

