
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KETENTUAN PELAKSANAAN 

OLIMPIADE AKUNTANSI 

 

Ketentuan Pendaftaran  

1. Peserta merupakan siswa/siswi SMA/SMK/Sederajat Kelas XII yang berasal dari 

sekolah di Seluruh Wilayah Indonesia. 

2. Peserta mengisi link pendaftaran https://bit.ly/olimpiadependidikanakuntansiumsu 

selanjutnya bergabung pada link grup yang telah disediakan.  

3. Peserta membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 10.000,- paling lambat H-1 

Kegiatan atau tanggal 27 Maret 2022   

4. Peserta wajib mengikuti ketentuan dan persyaratan yang termuat dalam ketentuan 

penyelenggaraan Olimpiade. 

 

Ketentuan Umum 

1. Kegiatan Olimpiade diadakan selama 2 (dua) hari, pada hari senin dan selasa 

tanggal 28 Maret dan 29 Maret 2022. Seluruh peserta menggunakan pakaian rapi 

dan sopan. 

2. Pembukaan kegiatan olimpiade diawali dengan Webinar pada tanggal 28 Maret 

2022 pukul 13:00 wib s/d 15:00 Wib dengan tema “Profil Lulusan Pendidikan 

Akuntansi Menjawab Tantangan Kerja”. Seluruh peserta olimpiade wajib 

mengikuti kegiatan webinar tersebut. 

3. Kegiatan webinar dilakukan melalui zoom, peserta diharapkan berpartisipasi 

dengan menyalakan camera sepanjang kegiatan webinar berlangsung dan 

memakai background yang telah disediakan panitia.  

4. Pukul 15:00 Wib s/d Pukul 16:00 Wib babak penyisihan olimpiade akuntansi 

dimulai, melalui link zoom webinar sebelumnya. Peserta yang mematikan camera/ 

terindikasi melakukan kecurangan pada saat babak penyisihan berlangsung akan 

dinyatakan diskualifikasi. 

https://bit.ly/olimpiadependidikanakuntansiumsu


 

5. Pengumuman 10 orang finalis dilakukan pada hari senin tanggal 28 maret 2022 

pukul 18.00 Wib melalui web https://pendakuntansi.umsu.ac.id. 

6. Babak final olimpiade akuntansi akan dilakukan secara tatap muka pada hari selasa 

tanggal 29 Maret 2022 bertepat di aula fkip umsu pada pukul 13:00 Wib s/d 

Selesai. Bagi finalis yang berada diluar kota Medan, babak final dilakukan secara 

online melalui zoom dengan ketentuan finalis meletakkan camera pada sisi 

belakang peserta sehingga proses pengerjaan soal olimpiade dapat terlihat oleh juri 

dan panitia. 

7. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada hari selasa tanggal 29 maret 2022 

pukul 16:00 Wib secara langsung bertempat di aula FKIP UMSU. Melalui zoom 

untuk finalis diluar kota Medan. 

 

Ketentuan Lomba 

Tahap Lomba 

1. Babak Penyisihan  

1. Babak penyisihan akan dimulai pukul 15.00 wib melalui zoom, seluruh peserta 

diwajibkan bergabung melalui link zoom yang disediakan dengan ketentuan 

seluruh peserta wajib menyalakan kamera selama babak penyisihan 

berlangsung. 

2. Setiap peserta akan mendapatkan link soal yang akan dikerjakan selama 60 

Menit dengan jumlah soal multiple choice sebanyak 50 soal. 

3. Kegiatan babak penyisihan melalui zoom diawasi oleh beberapa panitia dan 

dewan juri. 

4. Peserta diharapkan mengikuti seluruh instruksi panitia dan berlaku Jujur dalam 

mengerjakan soal. Peserta yang melakukan kecurangan dalam pengerjakan soal 

akan terdiskualifikasi dan dikeluarkan dari zoom. 

5. 10 nilai tertinggi dalam babak penyisihan akan diumumkan pada pukul 18.00 

Wib melalui laman web program studi Pendidikan Akuntansi 

https://pendakuntansi.umsu.ac.id dan Instagram 

@hmjpendidikanakuntansi_umsu.  

https://pendakuntansi.umsu.ac.id/
https://pendakuntansi.umsu.ac.id/


 

6. Bagi peserta yang dinyatakan “LULUS” akan masuk ke babak final yang akan 

diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2022. 

 

2. Babak Final  

1. Peserta yang maju ke babak final adalah 10 orang peserta yang dinyatakan lulus 

dalam babak penyisihan. 

2. Peserta yang dinyatakan Lulus akan mengikuti babak final secara 

Luring/Offline. 

3. Kegiatan babak final akan dilaksanakan di Kampus Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara, Gedung B Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (Aula FKIP Lantai 2) pukul 13:00 Wib s/d Selesai.  

4. Peserta yang sedang berada diluar daerah yang dinyatakan lulus pada babak 

penyisihan akan mengikuti babak final dengan syarat khusus. Dengan syarat 

sebagai berikut : 

- Peserta akan bergabung melalui zoom pada saat babak final diwaktu yang 

sama dengan peserta luring.  

- Peserta diharapkan menggunakan pakaian rapi dan sopan 

- Peserta wajib oncam selama mengikuti kegiatan babak final.  

- Kamera diletakan di samping peserta yang tertuju pada kertas pengerjaan 

soal dan pada sekitar peserta selama mengikuti kegiatan babak final. 

- Peserta diharapkan berlaku Jujur dalam mengikuti babak final 

- Peserta diharapkan menyiapkan alat tulis sendiri. 

- Peserta menuliskan jawaban atas soal yang dikirim kedalam kertas Double 

Folio dan di foto secara jelas lalu dikirim langsung kepada panitia dengan 

kontak : 

Suci Khairani  

WA : 087722311617 

Waktu pengiriman jawaban paling lama 1 menit dari waktu selesainya 

kegiatan babak final.  



 

- Setelah mengirim jawaban peserta diharapkan tetap bergabung pada zoom 

untuk menunggu pengumuman.  

5. Peserta yang akan berhadir pada babak final di Aula FKIP harus mematuhi 

protokol kesehatan sebelum memasuki area kampus. 

6. Soal pada babak penyisihan berbentuk essay atau tertulis (alat tulis akan 

disediakan panitia). 

 

Kriteria Penilaian 

1. Penilaian Babak Penyisihan 

Nilai secara otomatis  

- Poin Soal Benar  = 1 

- Poin Soal Salah  = 0 

2. Penilaian Babak Final  

Dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari Dosen Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

3. Keputusan Dewan Juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

 

Pengumuman Lomba  

Pengumumam Lomba akan diumumkan langsung setelah kegiatan babak final 

yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022. 

 

Penghargaan  

1. Sertifikat, akan diberikan kepada seluruh peserta olimpiade (Sertifikat 

elektronik) dan Sertifikat pemenang 

2. Piala, akan diberikan kepada : 

- Juara I, II, dan III 

- Harapan I, II, dan III 

3. Uang Tunai, akan diberikan kepada : 

- Juara I, II, dan III 

- Harapan I, II, dan III 



 

 

 

 

Alur Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Daftar Melalui 

Link 
Bayar Biaya Pendaftaran Join Grup Whatsapp Olimpiade 

yang Disediakan Panitia 

Ikuti Webinar 

Babak Penyisihan 

Secara Daring  

Babak Final 

Secara Luring 

Pengumuman 

Pemenang 


