
Olympiad can be fun
“All the creditors must appear in the ledger at the right hand side, and all the debtors at the left. 
All entries made in the ledger have to be double entries - that is, if you make one creditor, you 
must make someone debtor” 
― Luca Pacioli, The Rules of Double-Entry Bookkeeping: Particularis de computis et scripturis
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LATAR 

BELAKANG
Adanya Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) membuat persaingan tenaga 
kerja di beberapa bidang semakin ketat 
salah satunya akuntansi. Hal itu karena 
tenaga kerja dari berbagai negara dapat 
masuk ke Indonesia tanpa adanya aturan-
aturan penghambat. Persaingan yang 
semakin kuat di dunia akuntansi membuat 
para profesional bidang ini harus terus 
m e n i n g k a t k a n  k o m p e t e n s i n y a . 
Peningkatan kompetensi ini dapat 
di lakukan dengan adanya sebuah 
kompetisi. Hal itu karena kompetisi dapat 
memacu semangat untuk selalu belajar. 
Oleh karena itu, hadirlah National 
Accounting Olympiad (NAO).

National Accounting Olympiad 
(NAO) merupakan kompetisi akuntansi 
terbesar dan bergengsi di Indonesia. 
Sebagai bagian dari rangkaian Gadjah 
Mada Accounting Days (GMAD) 2018 yang 
diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa 
Akuntansi Gadjah Mada (IMAGAMA), NAO 
hadir untuk membuktikan bahwa sebuah 
olimpiade dapat dilaksanakan dengan 
sangat menyenangkan tetapi tetap 
menan t ang.  Mengu sung  kon s ep 
“Olympiad Can Be Fun”, NAO akan terdiri 
atas tiga babak yaitu preliminary, 
semifinal, dan final. Pengetahuan, kerja 
sama tim, dan strategi akan menjadi 
kemampuan yang diharapkan hadir pada 
peserta NAO. 
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NAO hadir agar peserta dapat 
menunjukkan kemampuannya di bidang 
akuntansi secara teori dan praktik. 
Peserta ditantang untuk menganalisis isu 
akuntansi dan keuangan terkini. Hal itu 
d i l a kukan  un tuk  men ingkat kan 
k e m a m p u a n  i n t e l e k t u a l  d a n 
pengaplikasian teori dalam kehidupan 
nyata. Kemampuan ini penting untuk 
meningkatkan kompetensi peserta yang 
berguna dalam menghadapi persaingan 
global. Dengan demikian, NAO dapat 
menjadi ajang bagi mahasiswa se-
Indonesia untuk meningkatkan daya 
saing dan keunggulan agar tercipta 
peningkatan kualitas akademis dan 
berguna dalam berkontribusi untuk 
kemajuan bangsa



Accounting in Advanced 

Technological Knowledge

THEME :
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 Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan 

mahasiswa akuntansi dalam memecahkan masalah – 

masalah akuntansi dalam bentuk konsep dan teknis 

akuntansi, serta menciptakan akuntan handal, 

berintegritas, dan berkredibilitas tinggi, sehingga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat ataupun bangsa Indonesia

TUJUAN 

UTAMA
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P E N Y E L E N G G A R A
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IMAGAMA
IKATAN MAHASISWA AKUNTANSI

UNIVERSITAS GADJAH MADA



Mahasiswa aktif D3/D4/S1 jurusan akuntansi 

perguruan tinggi di Indonesia. Peserta NAO 

merupakan sebuah tim yang terdiri dari tiga orang. 

Satu tim harus berasal dari perguruan tinggi yang 

sama. Kompetisi ini tertutup untuk mahasiswa 

yang berasal dari Universitas Gadjah Mada.

P E S E R T A
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rangkaian

acara

27 JAN - 25 FEB

26 FEB - 14 MAR

18 MAR

1 APR

1 APR - 18 APR

25 APR

26 APR - 27 APR

28 APR

28 APR

EARLY-BIRD REGISTRATION

REGULAR REGISTRATION

ONLINE PRELIMINARY

TOP 35 ANNOUNCEMENT

MAIN EVENT REGISTRATION

TECHNICAL MEETING NAO 2018

MAIN EVENT

JOGJA AMAZING RACE

GATHERING NIGHT
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P E R I O D E
P E N D A F T A R A N :

PERIODE I
EARLY-BIRD
REGISTRATION
Biaya Pendaftaran
Rp 150.000,00

PERIODE II
REGULAR
REGISTRATION
Biaya Pendaftaran
Rp 200.000,00

27

25

26

1 4

JANUARI 2018

FEBRUARI 2018

FEBRUARI 2018

MARET 2018
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m e k a n i s m e

p e n d a f t a r a n

Mengisi formulir pendaftaran Online Preliminary pada laman Gadjah Mada Accounting 

Days 2018 ( ).www.gmad.feb.ugm.ac.id

Calon peserta membayar sejumlah uang pendaftaran sesuai periode pendaftaran. 

Pembayaran pendaftaran NAO 2018 dapat dilakukan melalui rekening:

- BCA 0373871246 a.n. Farra Amalia
- Mandiri 137-00-1408510-0 a.n. Farra Amalia

a. Scan/foto KTM seluruh anggota (.jpg)

Format judul file: KTM_ Asal Perguruan Tinggi _Nama

b. Scan/foto bukti pembayaran  (.jpg)

Format judul file: Pembayaran_ Asal Perguruan Tinggi _Nama 

Ketua

c. Scan/foto surat keterangan aktif dari Fakultas (khusus angkatan 

2014 keatas) (.jpg)

Format judul file: Surat_Asal Perguruan Tinggi_Nama

Setelah melakukan pendaftaran secara online dan pembayaran, peserta NAO 2018 

dapat mengirimkan berkas berupa:

Berkas tersebut dapat dikirimkan ke email  dengan format reg.nao2018@gmail.com

subjek email: PendaftaranNAO2018_Asal Perguruan Tinggi_Nama Ketua Tim 

(Contoh: PendaftaranNAO2018_Universitas Gadjah Mada_Rickfan Wijaya).

*Nama perguruan tinggi dimohon untuk tidak disingkat

Calon peserta harus melakukan pendaftaran Online Preliminary, pembayaran 

pendaftaran, dan pengumpulan berkas pendaftaran dalam waktu periode 

pendaftaran yang sama.

Konfirmasi pendaftaran setelah mengirimkan berkas dengan mengirim sms ke 

Oktifa (08989897131) dengan format: PendaftaranNAO2018_Asal Perguruan 

Tinggi_Nama Ketua Tim. (Contoh: PendaftaranNAO2018_Universitas Gadjah 

Mada_Rickfan Wijaya)

1
2

3

4

5

mailto:pr.gmad@ugm.ac.id
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p
e

n
g

h
a

r
g

a
a

n

1
st place

2
nd place

3
rd place

Uang pembinaan sebesar Rp10.000.000,00
E&Y Internship*
Piala penghargaan
Piagam penghargaan untuk setiap anggota

Uang pembinaan sebesar Rp7.000.000,00
Piala penghargaan
Piagam penghargaan untuk setiap anggota

Uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00
Piala penghargaan
Piagam penghargaan untuk setiap anggota

BEST ONLINE 

PRELIMINARY TEAM
Uang pembinaan sebesar Rp1.000.000,00
Piagam penghargaan The Best Online Preliminary Team 
untuk setiap anggota

*under confirmation
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TAHAP ONLINE
PRELIMINARY

TAHAP 
PRELIMINARY

(TOP 35 &
TOP 20)

TAHAP 
SEMIFINAL

(TOP 9)

TAHAP 
FINAL
(TOP 5)

T
A

H
A

P
 K

O
M

P
E

T
I

S
I
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a. Akuntansi Keuangan Menengah 

Intermediate Accounting IFRS edition (Kieso, Weygandt, Warfield) 

b. Akuntansi Keuangan Lanjutan

Advanced Accounting (Floyd A. Beams, Joseph H. Anthony, Bruce 

Bettinghaus)

c. Akuntansi Biaya

Cost Accounting, A Managerial Emphasis (Charles T. Horngren, Srikand M. 

Datar, Madhav V. Rajan)

d. Akuntansi Manajemen

Comerstones of Managerial Accounting (Mowen, Hansen, Heitger)

e. Akuntansi Sektor Publik

- Akuntansi Sektor Publik (Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A.,Ak.)

- Akuntansi Sektor Publik (Abdul Halim)

M A T E R I

R E F E R E N S I

f. Sistem Informasi Akuntansi

Accounting Information System (Marsha B. Romney, Paul J. Steinbart)

g. Audit

Auditing and Assurance Service : An Integrated Approach (Alvin A. Arens, 

Randal J. Elder, Mark S. Beasley)

h. Akuntansi Perpajakan

- Perpajakan Edisi Terbaru (Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A.,Ak.)

- Modul Short Course Perpajakan Brefet A & B (Ikatan Akuntansi 

Indonesia)

- Modul Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (IAI)

- Model Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu (IAI)

i. Manajemen Keuangan

Essential of Financial Management (Eugene F. Brigham, Joel F. Houston)

j. Sistem Pengendalian Manajemen
 Isu – Isu Global dan Tokoh – Tokoh Akuntansi (PSAK, IFRS, dan lain –
 lain)
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O V E R V I E W
M A I N  E V E N T

TAHAP
PRELIMINARY

Tahap Preliminary NAO 2018 akan dilaksanakan di FEB UGM oleh 35 tim terbaik yang 

berhasil lolos dari tahap Online Preliminary. Kompetensi peserta di bidang akuntansi 

akan diuji secara individu maupun kelompok. Tahap ini dibagi menjadi dua :

1. TOP 35
Tahap ini merupakan tahap perdana babak Preliminary dimana kompetensi 

setiap peserta akan diuji secara individu maupun kelompok dalam tiga babak. 

Babak pertama (Show Your Power) dikerjakan secara individu dengan tipe soal 

pilihan ganda dan benar salah. Babak ini menjadi ajang untuk membuktikan 

kemampuan setiap peserta untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. 

Babak kedua (Envelope Chain) dikerjakan secara berkelompok dengan tipe 

soal isian singkat, hitungan, dan studi kasus. Akan diberikan empat amplop silver 

dan satu amplop gold, dimana dalam setiap amplop silver terdapat potongan 

puzzle yang digunakan untuk melengkapi puzzle dan soal di amplop gold. 

Babak ketiga (We're Number One) dikerjakan secara berkelompok dengan tipe 

soal isian singkat dan hitungan. Kemampuan analisis, kecepatan, serta ketepatan 

dalam menjawab soal menjadi kiat sukses dalam menaklukkan babak ketiga ini. 

Nilai dari ketiga babak ini akan diakumulasikan sebagai dasar penentuan 20 tim 

terbaik yang akan lolos ke tahap berikutnya, yaitu tahap TOP 20.

2. TOP 20
 Tahap ini diikuti oleh 20 tim terbaik yang lolos dari tahap TOP 35. Kemampuan 

peserta akan diuji secara berkelompok dalam dua babak. Babak pertama (Make It 

Sudoku!) bertipe soal hitungan. Babak ini menuntut peserta agar cekatan dan teliti 

dalam mengerjakan soal. Babak kedua (Let's Sing Together) bertipe soal isian, uraian 

singkat, dan hitungan. Konsentrasi, kecepatan, dan ketelitian sangat krusial dalam 

babak kedua ini. Hasil dari kedua babak ini akan diakumulasikan untuk menentukan 

9 tim terbaik yang akan lolos ke Tahap Semifinal. 
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TAHAP
SEMIFINAL

Tahap Semifinal akan diikuti oleh 9 tim terbaik. Pada tahap ini, terdapat 4 babak, yaitu :

1. Wanderess
Babak ini merupakan babak pertama dari Tahap Semifinal. Babak ini menguji 

ketepatan dan kecepatan peserta dalam menyelesaikan soal. Untuk menyelesaikan 

babak ini, seluruh tim harus menjawab seluruh soal yang tersebar dalam beberapa 

pos dengan nama negara. Saat berjalannya permainan selama 90 menit, peserta 

akan diberikan soal bonus sebanyak lima butir yang akan ditayangkan melalui 

proyektor. Juru bicara tim yang menekan bel tercepat berhak menjawab soal bonus 

yang diberikan.

2. Monaopoli
Babak ini menguji ketangkasan dan strategi dalam decision making serta 

ketepatan menjawab oleh tiap-tiap tim. Babak ini menggunakan konsep yang serupa 

dengan permainan monopoli. Tim akan terbagi menjadi 3 kelompok dengan 3 tim 

untuk masing-masing kelompoknya. Penentuan langkah dari tiap tim menggunakan 

dart. 

3. United We Stand, Divided We Fall
Babak ini menguji kerja sama tim dan ketangkasan berpikir individu ataupun 

kelompok. Pada tahap ini, 9 tim dibagi menjadi 3 kelompok dengan 3 tim untuk 

masing-masing. Setiap tim menetapkan satu leader yang akan memulai tahap ini. 

Leader diperbolehkan merekrut anggota bila ia bisa menjawab soal yang 

diperebutkan dengan benar. Saat waktu habis, tim yang berhasil menjaga keutuhan 

anggotanya dan dapat menjawab 3 soal benar berturut-turut, mendapatkan 

tambahan poin.

2. Score Market
 Babak ini diikuti dengan membawa hasil perolehan akumulasi score akhir dari 

masing-masing tim pada tahap United We Stand, Divided We Fall. Dalam 

mengerjakan soal, Peserta harus menentukan penawaran terbaik dari poin yang 

diperoleh sebelumnya. Terdapat waktu untuk masa lelang soal dan ketika waktu 

habis, maka tim dengan jumlah poin lelang tertinggilah yang berhak mendapatkan 

soal dan menjawabnya. Hasil dari keempat babak ini akan diakumulasikan untuk 

menentukan 5 tim terbaik yang akan lolos ke Tahap Final.
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TAHAP
FINAL

Tahap Final merupakan tahap akhir NAO 2018 yang diikuti oleh 5 tim dengan 

poin tertinggi pada tahap semifinal. Tahap final akan dibagi menjadi empat babak besar. 

Who Wants to be The Greatest, Rainbow Card, Let's Find The Key, dan Study Case. Setiap 

poin dari masing-masing babak akan diakumulasikan untuk menentukan hasil akhir dari 

perlombaan ini.

1. Who Wants to be the Greatest
Babak ini akan mengukur kemampuan akuntansi peserta secara teoritis dan 

matematis. Dalam babak ini, salah satu anggota tim akan bekerja secara individu 

yang mana skor tersebut akan menjadi skor tim. 

2. Rainbow Card
Pada babak Rainbow Card, peserta akan diberikan satu kotak yang berisi satu 

amplop dan kartu bewarna-warni berisi pilihan jawaban untuk soal-soal yang 

tersedia. Di sini peserta diuji strategi dan ketangkasan mencari jawaban dari 

tumpukan kartu yang tersedia. 

3. Lets Find the Key!
Babak �Lets Find the Key� merupakan babak ketiga dalam tahap final NAO 

2018. Babak ini menguji kecermatan dan ketepatan tim dalam menjawab soal. 

Pengetahuan yang luas, kecermatan, kecepatan, dan kerjasama tim dalam melihat 

petunjuk yang telah diberikan menjadi kunci untuk memenangkan babak ini.

4. Study Case
 Study Case merupakan babak terakhir dalam tahap final NAO 2018. Setiap tm 

akan diberikan studi kasus yang berhubungan dengan dunia akuntansi. Kasus akan 

diberikan pada saat final berlangsung. Setelah itu, setiap tim akan diberikan waktu 

untuk membuat presentasi dan mempresentasikan hasil analisis. Dalam presentasi 

akan terdapat sesi tanya jawab yang akan diberikan oleh dewan juri.
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CONTACT PERSON

RICKFAN WIJAYA (Acara)
Line : rickfanwijayaa
HP : 081210579236

TIFANI PREVIA (Marketing)
Line : tifaniprevia
HP : 082176774839

social media

gmad.ugm

pr.gmad@ugm.ac.id

@aju6891t
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