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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kami dapat mengadakan 

National Accounting Essay Competition (NAESCO) untuk Mahasiswa/i PTN/PTS se-Indonesia. National 

Accounting Essay Competition (NAESCO) adalah program unggulan dari Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang mewadahi minat dan bakat penulisan karya tulis ilmiah 

khususnya dalam bidang akuntansi.  

Dengan mempertimbangkan kesuksesan pelaksanaan National Accounting Essay Competition 

(NAESCO), maka Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Malang akan melaksanakan National Accounting Essay Competition (NAESCO) pada tahun ini. 

Demikian atas partisipasi dan bantuan yang diberikan bagi suksesnya kegiatan tersebut kami 

ucapkan terimakasih.  

 

 

Malang, 20 Februari 2019 

Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang 

 

 

 

Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si.Ak, CA 
NIP. 196104151986011001 
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TERM OF REFERENCES NAESCO 2019 : NATIONAL ACCOUNTING ESSAY COMPETITION  

 

A. Latar Belakang 

Dunia digital tidak hanya melahirkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan 

bisnis. Namun juga berimplikasi pada risiko kesinambungan usaha dan kredibilitas perusahaan. 

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satu dampak 

adanya revolusi industri ini adalah semakin berkembang pesatnya teknologi informasi. Teknologi 

informasi dan komunikasi sudah mulai dirasakan di berbagai bidang dan profesi yang ada di kehidupan, 

salah satu profesi tersebut adalah profesi akuntan. Di era yang begitu identik dengan teknologi informasi, 

peran akuntan kemungkinan bisa digantikan oleh mesin-mesin pintar. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana 

data-data keuangan sudah mulai diolah oleh sistem informasi akuntansi. Hal ini menimbulkan keresahan 

dan pertanyaan besar tentang bagaimana masa depan profesi akuntan dengan adanya kemajuan teknologi 

yang sangat pesat. Akankah peran profesi akuntan benar-benar tergantikan oleh teknologi? Ataukah tetap 

masih bertahan?  

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dua dampak, yaitu positif dan negatif. 

Profesi akuntan akan terbantu dengan adanya kemajuan teknologi informasi, tercermin dari semakin 

mudah dan cepatnya proses pembukuan yang dilakukan, serta kemudahan-kemudahan lain yang bisa 

menunjang proses kinerja para akuntan. Namun demikian, dilihat dari sisi dampak yang sebaliknya bahwa 

dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi bisa meminimalisir kesalahan yang muncul dan 

proses menjadi lebih cepat. Dengan hal tersebut, justru membuat peran profesi akuntan semakin terancam 

dan mulai terganti secara perlahan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut,  mahasiswa sebagai agent of change yang mempunyai peran 

yang sangat penting sebagai bagian dari penerus khususnya bidang akuntansi. Kemungkinan besar 

mahasiswa tersebut akan menjadi calon akuntan muda profesional. Berdasarkan fakta di lapangan 

menyebutkan bahwa akuntansi adalah salah salah satu jurusan dan bidang yang banyak sekali 

peminatnya.  

Oleh karena itu, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HimaAKSI) Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang tergerak untuk menyelenggarakan kompetisi Essay Nasional yang melibatkan 

berbagai mahasiswa dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan tema besar “Revolusi Industri 

4.0: Akankah Profesi Akuntan Bertahan?”. Dengan harapan para mahasiswa di seluruh Indonesia bisa 

memberikan partisipasi dalam bentuk pemikiran yang kritis dan solusi dalam menjawab peluang dan 

tantangan Akuntan Profesional di Indonesia dalam era Revolusi Industri 4.0. 
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B. Nama Kegiatan : 

Lomba Essay Nasional ini dengan nama National Accounting Essay Competition (NAESCO) 2019 

C. Penyelenggara 

Penyelenggara Lomba Essay Nasional NAESCO 2019 adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 

D. Tujuan Kegiatan 

● Sebagai wadah mahasiswa/i se-Indonesia dalam berkompetisi dan meningkatkan 

kemampuan akuntansi secara akademis melalui penulisan karya ilmiah 

● Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa/i se-Indonesia dalam rangka memberikan 

kontribusi positif untuk pengembangan keilmuan di bidang akuntansi 

● Menciptakan jiwa kompetisi yang sportif dan dinamis bagi mahasiswa/i se -Indonesia sebagai 

bekal menuju persaingan usaha 

E. Grand Theme 

Revolusi Industri 4.0 : Akankah Profesi Akuntan Bertahan? 

F. Sub Tema 

● Transformasi Pendidikan Tinggi dalam Rangka Mencetak Profesi Akuntan di Era Revolusi 

Industri 4.0 

● Peran dan Kontribusi Akuntan dalam Menghadapi Perkembangan E-Commerce di Era 

Revolusi Industri 4.0 

● Peranan Audit IT dalam Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Auditor Internal  

● Pengaruh Era Digitalisasi dalam Menunjang Perkembangan Profesi Akuntan Desa 

G. Timeline Kegiatan 

  Kegiatan 

25 Feb - 25 Mar 2019 Pendaftaran dan Pengumpulan Abstrak 

2 April 2019 Pengumuman Lolos  Abstrak 

3 - 12 April 2019 Pengumpulan Full Essay 

21 April 2019 Pengumuman Lolos Full Essay (10 tim) 

22 – 24 April 2019 Konfirmasi dan Daftar Ulang 
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26 April 2019 Technical Meeting di Malang 

27 April 2019 Presentasi Essay 

28 April 2019 Pengumuman Pemenang dan Bedah Profesi Akuntansi  

 

H. Alur Kompetisi 

 

 

1. Penulisan abstrak 

Alur ini merupakan langkah pertama dalam berpartisipasi di acara NAESCO 2019 ini. 

Hasil penjurian akan dipublikasikan di media sosial kami, dan yang lolos pada tahap ini berhak 

untuk lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap full essay. 

2. Penulisan naskah full essay 

Alur ini merupakan langkah kedua dalam rangkaian acara NAESCO 2019 ini. Dalam 

mengirimkan full essay, peserta wajib membayar sesuai yang tertera di Guidebook ini.  Hasi l  

penjurian akan di publikasikan di media sosial kami dan dikirim melalui e-mail masing-masing 

ketua tim, dan yang lolos pada tahap ini akan menjadi 10 finalis dan yang akan didatangkan ke 

Kota Malang untuk mengikuti rangkaian Grand Final. 

3. Presentasi 

Tahap ini merupakan salah satu rangkaian dari Grand Final NAESCO 2019. Dalam tahap 

ini, peserta akan memaparkan hasil karya tulisnya di depan para juri yang nantinya akan 

menjadi komponen penilaian. 

4. Bedah Profesi Akuntansi 

Acara ini merupakan acara seminar akuntansi yang akan memiliki tujuan untuk 

menambah wawasan bagi orang lain dan dapat menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi 

kepada stakeholder terkait. Di acara ini, juga akan diumumkan para pemenang NAESCO 2019.  

 

 

 

 

  
Penulisan 
Abstrak 

  
Penulisan Full 

Essay 
  Presentasi   

BPA dan 
Awarding 
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WRITING GUIDELINE OF PAPER 

NATIONAL ACCOUNTING PAPER COMPETITION 

 

A. KETENTUAN UMUM PENULISAN 

1. Tema : Revolusi Industri 4.0 : Akankah Profesi Akuntan Bertahan? 

2. Sub Tema : 

a. Sub Tema 1 : Transformasi Pendidikan Tinggi dalam Rangka Mencetak Profesi 

Akuntan di Era Revolusi Industri 4.0 

b. Sub Tema 2 : Peran dan Kontribusi Akuntan dalam Menghadapi Perkembangan 

E-Commerce di Era Revolusi Industri 4.0 

c. Sub Tema 3 : Peranan Audit IT dalam Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian 

Kinerja Auditor Internal 

d. Sub Tema 4 : Pengaruh Era Digitalisasi dalam Menunjang Perkembangan 

Profesi Akuntan Desa 

3. Peserta : 

Peserta kegiatan merupakan Mahasiswa/i PTN/PTS seluruh wilayah Indonesia 

Ketentuan Peserta: 

- Peserta lomba merupakan mahasiswa/i aktif jenjang D3/S1 perguruan tinggi 

negeri maupun swasta di seluruh Indonesia yang dibuktikan dengan foto atau 

scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

- Peserta masih berstatus mahasiswa/i pada saat babak final dan dibuktikan de ngan 

foto atau scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

- Peserta bukan merupakan panitia NAESCO 2019 

- Peserta merupakan tim yang terdiri dari dua orang, boleh lintas jurusan ataupun 

angkatan namun tetap dalam satu perguruan tinggi yang sama 

- Peserta yang terdaftar tidak boleh digantikan dengan peserta lain mulai dari tahap 

penyisihan abstrak sampai tahap terakhir 

- Setiap universitas bebas mengirimkan jumlah tim delegasi  

- Finalis terpilih wajib mempresentasikan esai di Universitas Negeri Malang 
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4. Ketentuan Kompetisi Seleksi Abstrak 

- Tahap pertama adalah seleksi abstrak. Tiap tim mengirimkan maksimal satu 

abstrak sesuai dengan tema atau sub tema yang dipilih. Abstrak yang dibuat 

merupakan karya orisinil (bukan plagiasi) dan belum pernah dipublikasikan 

ataupun menang dalam kompetisi apapun. 

- Diambil abstrak terbaik yang dijadikan sebagai semifinalis 

- Semua kecurangan pada perlombaan ini akan berakibat pada pengurangan 

penilaian dan diskualifikasi 

- Ketentuan yang belum tercantum di atas akan diatur oleh panitia dikemudian hari 

- Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

5. Mekanisme Pendaftaran Abstrak 

- Tiap tim membuat abstrak sesuai dengan tema yang telah ditentukan dan dapat 

memilih salah satu subtema yang ada serta harus sesuai aturan yang tel ah 

ditetapkan oleh panitia. 

- Setiap tim wajib mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran dapat 

diakses di https://bit.ly/2T9vlnD 

- Setiap tim wajib membayar biaya pendaftaran abstrak sebesar Rp 20.000, transfer 

ke: BRI 4546-01-015201-53-6 a.n Vivi Andriani 

- Abstrak dikirim dengan format pdf (.pdf) disertai dengan lampiran scan KTM 

beserta foto bukti transfer. Berkas tersebut disatukan menjadi format rar ( .rar)/ 

zip (.zip), kemudian dikirim dengan format nama file : 

NAESCO2019_NamaTim_Asal Perguruan Tinggi_Tiga Kata Awal Judul 

Abstrak_Nomor Subtema ke email naesco.hmjakt.fe.um@gmail.com dengan 

format subjek : NAESCO2019_NamaTim_Asal Perguruan Tinggi_Tiga Kata Awal 

Judul Abstrak_Nomor Subtema 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2T9vlnD
mailto:naesco.hmjakt.fe.um@gmail.com
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Contoh : 

Nama File : NAESCO2019_Tim Double_Universitas Negeri Malang_Penerapan 

Kurikulum IT_1 

Subjek E-Mail :  NAESCO2019_Tim Double_Universitas Negeri Malang_Penerapan 

Kurikulum IT_1 

 

- Tim yang telah mengirimkan dokumen melalui email dan membayar biaya 

pendaftaran diwajibkan segera melakukan konfirmasi via WA/SMS : 

085752814130 (Vivi Andriani) dengan format NAESCO2019_Nama Tim_Asal 

Perguruan Tinggi_Tiga Kata Awal Judul Abstrak_Nomor Subtema. 

- Peserta dinyatakan sah sebagai peserta setelah mendapat konfirmasi dari panitia 

selama 1 x 24 jam. Apabila belum dikonfirmasi peserta dapat menanyakan ke 

contact person yang tertera. 

6. Sistematika Penulisan Abstrak (Terlampir) 

- Abstrak belum pernah diikutsertakan/menang dalam kompetisi lain dan bersi fat 

orisinil, tidak mengambil ide dari karya orang lain 

- Abstrak harus sesuai dengan tema besar dan mengandung salah satu Sub Tema 

- Ketentuan abstrak : 

● Penulisan abstrak menggunakan PUEBI yang tepat.  

● Penulisan abstrak maksimal 300 kata. 

● Penggunaan bahasa asing dalam abstrak yang dibuat harus dicetak miring 

dalam penulisannya. 

● Di bagian atas abstrak memuat judul esai, nama tim, nama-nama penulis dan 

instansi asal penulis dengan alignment tengah (center) 

● Abstrak diketik dengan alignment rata kiri-kanan (justified); tidak menjorok 

dan abstrak diawali dengan kata ABSTRAK yang dicetak tebal (Bold) 

● Di bawah abstrak, diketik secara alfabetis minimal tiga kata kunci dari esai 

yang diangkat. Kata kunci diketik miring (Italic) dan diawali dengan Kata 

Kunci: yang dicetak tebal (Bold), miring (Italic) serta diberi titik dua pada 

bagian akhirnya 
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● Ditulis dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt, 

dengan spasi 1 dan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm.  

● Ukuran kertas HVS, A4 (21 x 29,7 Cm) 

- Batas akhir pengiriman berkas pendaftaran dan abstrak 25 Maret 2019 pukul 

23.59 WIB 

- Pengumuman bagi tim yang lolos tahap abstrak akan diumumkan pada tanggal 2 

April 2019 di media sosial NAESCO 2019 seperti: Instagram: naesco.um serta di  e-

mail masing-masing ketua tim.  

 

B. KRITERIA PENILAIAN ABSTRAK 

1. Isi 

Kesesuaian dengan tema dan subtema    35% 

Identifikasi masalah, alternatif penyelesaian masalah  40% 

2. Penulisan 

Sistematika Penulisan      15% 

Orisinalitas       10% 

C. KETENTUAN PESERTA SEMIFINALIS 

1. Ketentuan Kompetisi Full Essay 

- Tahap kedua adalah penulisan Full Essay 

- Semifinalis merupakan tim yang lolos seleksi abstrak 

- Semifinalis membuat full essay, yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh 

dewan juri 

- Terdapat biaya registrasi dari setiap tim yang menjadi semifinalis sebesar Rp 

120.000,00 

- Pembayaran melalui transfer ke : BRI 4546-01-015201-53-6 a.n Vivi Andriani 

- Bagi tim yang telah melakukan pembayaran registrasi diwajibkan untuk melakukan 

konfirmasi pembayaran via WA/HP : 085752814130 (Vivi Andriani)  

- Naskah esai dikirim dengan format pdf (.pdf) disertai dengan lampiran scan KTM 

beserta foto bukti transfer. Berkas tersebut disatukan menjadi format rar (.rar)/ zip 

(.zip), kemudian dikirim dengan format nama file : NAESCO2019_NamaTim_Asal  
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Perguruan Tinggi_Tiga Kata Awal Judul Esai_Nomor Subtema ke email 

naesco.hmjakt.fe.um@gmail.com dengan format subjek : 

NAESCO2019_NamaTim_Asal Perguruan Tinggi_Tiga Kata Awal Judul Esai_Nomor 

Subtema 

Contoh : 

Nama File : NAESCO2019_Tim Double_Universitas Negeri Malang_Penerapan 

Kurikulum IT_1 

Subjek E-Mail :  NAESCO2019_Tim Double_Universitas Negeri Malang_Penerapan 

Kurikulum IT_1 

Batas maksimal pengumpulan tanggal 12 April 2019 pukul 23.59 WIB.   

 

- Semua kecurangan pada perlombaan ini akan berakibat pada pengurangan 

penilaian dan diskualifikasi 

- Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

- Ketentuan yang belum tercantum di atas akan diatur oleh panitia dikemudian hari  

- Pengumuman bagi tim yang lolos tahap full essay akan diumumkan pada tanggal  21 

April 2019 di media sosial NAESCO 2019 seperti: Instagram: naesco.um serta di e-

mail masing-masing ketua tim. 

- Peserta yang dinyatakan lolos sebagai finalis, WAJIB mengikuti seluruh rangkaian 

acara NAESCO 2019 mulai tanggal 26-28 April 2019 

2. Sistematika Penulisan Full Essay 

- Essay yang dibuat merupakan karya orisinil (bukan plagiasi) dan belum pernah 

dipublikasikan ataupun menang dalam kompetisi apapun.  

- Karya yang dikirimkan dapat merupakan hasil telaah pustaka ataupun hasil 

penelitian 

 

 

 

 

 

mailto:naesco.hmjakt.fe.um@gmail.com
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- Naskah essay berisi tiga bagian, yaitu pendahuluan (berisi latar persoalan dan 

identifikasi topik bahasan), isi (pembahasan dan analisis), dan konklusi 

(kesimpulan/penutup). 

- Naskah ditulis minimal 3 halaman dan maksimal 10 halaman. Jumlah halaman tidak 

termasuk cover serta lampiran-lampiran. Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan 

ketentuan jumlah halaman akan mempengaruhi penilaian. Cover sesuai dengan 

lampiran panduan. 

- Naskah diketik dengan ukuran font 12 point, Times New Roman, spasi 1.5, batas 

pengetikan kiri, kanan, atas, bawah 4,3,3,3, dan ukuran kertas A4. 

- Peserta menyertakan lampiran berupa surat pernyataan orisinalitas karya dan daftar 

riwayat hidup. (Terlampir) 

- Sumber referensi baik berupa buku, jurnal, surat kabar atau sumber lain harus  

dicantumkan dalam daftar pustaka 

- Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan sesuai 

dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (PUEBI). 

- Susunan full essay terdiri dari : 

● Halaman Judul (Lampiran I) 

● LEMBAR ORISINALITAS (Lampiran II) 

● ABSTRAK (Lampiran III) 

● PENDAHULUAN 

● ISI 

● PENUTUP 

● DAFTAR PUSTAKA 

● DAFTAR RIWAYAT HIDUP (Lampiran IV) 
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D. KRITERIA PENILAIAN ESSAY 

1. Penilaian ini dilakukan oleh Tim Juri yang ditetapkan oleh panitia. Naskah yang diterima 

sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan diseleksi. 

2. Tim juri akan menetapkan 10 finalis berdasarkan penilaian naskah 

3. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 

4. Aspek-aspek yang dinilai dan bobot penjurian : 

 

No Aspek Penilaian Uraian Bobot 

1 Kesesuaian Tema Topik sesuai dengan tema essay yang telah ditentukan. 

Kesesuaian tema bisa dilihat dari judul dan kesesuaian 

tema serta sub tema yang dipilih. 

20% 

2 Gagasan Penyajian gagasan yang relatif baru dan kekinian dengan 

menyajikan data dan fakta secara komprehensif. 

35% 

3 Argumentasi Relevansi data dan informasi yang diacu dengan uraian 

tulisan. Kemampuan menganalisis serta merumuskan 

simpulan. 

25% 

4 Penulisan Tata tulis (kerapian ketik, tata letak, jumlah halaman, 

ketetapan dan kejelasan ungkapan, penggunaan EYD) 

20% 
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LAMPIRAN I (Contoh Cover) 

 

JUDUL ESSAY 

(Times New Roman, ukuran 14, bold, center, kapital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATIONAL ACCOUNTING ESSAY COMPETITION 
(Times New Roman, ukuran 14, bold, center, kapital) 

 

 

 

 

 

Ditulis oleh : 

NAMA TIM 

Nama Ketua  Jurusan/Angkatan 

Nama Anggota Jurusan/Angkatan 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA INSTANSI 

KOTA INSTANSI 

TAHUN PENULISAN 

 

 

 

(LOGO 

INSTANSI) 
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LAMPIRAN II (Lembar Orisinalitas) 

 

 

LEMBAR ORISINALITAS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

 

Nama ketua  : 

Jurusan/Fakultas : 

 

Nama anggota  : 

Jurusan/Fakultas : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa esai dengan judul: 

“........................................................................................................................” 

adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari karya tulis orang lain 

serta belum pernah dikompetisikan dan/atau dipublikasikan dalam bentuk apapun. 

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang 

ditetapkan oleh panitia NAESCO 2019 berupa diskualifikasi dari kompetisi. 

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana 

diperlukan. 

 

 

 

Tempat, Tanggal Pernyataan 

 

Ketua Tim, 

 

 

Materai Rp 6.000,00 

(_____________) 

NIM 
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LAMPIRAN III (Contoh Abstrak) 

 

 

ABSTRAK 

<JUDUL> 

(Kapital, Times New Roman, 14 points, Bold.) 

 

<Nama Tim> 

<penulis-1, penulis -2> 

<Nama Instansi> 

 

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dalam satu alinea, terdiri dari 300 kata, 
berisi:latar belakang penulisan, hasil temuan da pembahasan, kesimpulan. Ditulis dengan 

menggunakan font Times New Roman 12 dan spasi tunggal. 
Kata Kunci: 3-6 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New Roman 12 

Italic] 
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LAMPIRAN IV (Contoh Daftar Riwayat Hidup) 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Biodata Penulis 1 

I. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Contoh penulisan daftar riwayat hidup 

2 NIM Contoh penulisan daftar riwayat hidup 

3 Program Studi / Jurusan Contoh penulisan daftar riwayat hidup 

4 Fakultas Contoh penulisan daftar riwayat hidup 

5 Tempat dan Tanggal Lahir Contoh penulisan daftar riwayat hidup 

6 Alamat Contoh penulisan daftar riwayat hidup 

7 E-mail Contoh penulisan daftar riwayat hidup 

8 Nomor Telepon/HP Contoh penulisan daftar riwayat hidup 

 

II. Penghargaan kepenulisan selama menjadi mahasiswa (dari pemerintah, asosiasi, atau 

institusi lainnya) 

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Judul Karya Tahun 

1. Finalis Lomba 

NAESCO 2019 

(contoh) 

UM (contoh) Contoh penulisan 

daftar riwayat 

hidup (contoh) 

2019 (contoh) 

 

Tanggal-Bulan-Tahun 

Pengusul 

 

-Nama Pengusul- 

 

*Selanjutnya berlaku untuk semua anggota 
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      CONTACT PERSON : 

- 081214593020 – FIKI FERNANDO 

- 089697145609 – BAGAS TRI ERIANTO 

 

 


