


PENDAHULUAN 

 

I. LATAR BELAKANG 

Generasi muda Indonesia merupakan generasi penerus bangsa. Sebagai penerus bangsa, 

peran aktif generasi  muda sangat diperlukan dalam  meningkatkan  kemajuan bangsa di 

berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya pembangunan. Upaya pembangunan 

dapat tercapai apabila didukung dengan ketersediaan faktor pembiayaan. Salah satu 

faktor yang membiayai pembangunan negara merupakan pajak. Pajak diartikan sebagai 

iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang sehingga 

dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontra prestasi secara langsung. Pajak 

merupakan  salah satu sumber utama pendapatan negara yang menunjang berbagai 

kegiatan  perekonomian, menggerakan  roda pemerintahan, serta menyediakan fasilitas 

bagi masyarakat. Bahkan, pajak telah memenuhi kurang lebih 70% pos penerimaan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Indonesia dapat berkembang 

bahkan  maju apabila pendapatan  negaranya dapat dikontrol dengan baik, khususnya 

melalui aspek perpajakan yang merupakan salah satu pendapatan utama negara. 

Sebagai bagian dari Generasi Muda, Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi 

berupaya menjadi perantara dalam membangun kesadaran mahasiswa/i akan 

pentingnya kesadaran dan ketaatan pajak melalui penyelenggaraan Sosialisasi dan 

Lomba Perpajakan dengan tema “Indonesia Maju Bersama Generasi Muda Taat Pajak 

”. Melalui kegiatan ini, diharapkan agar mahasiswa/i dapat  menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai perpajakan di Indonesia, serta memotivasi masyarakat Indonesia 

untuk sadar dan taat pajak. 

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN 

a. Memacu  mahasiswa/i Program Studi Akuntansi untuk lebih mengenal perpajakan 

di Indonesia. 

b. Membangun kesadaran mahasiswa/i sebagai generasi penerus bangsa. 

c. Menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan di bidang perpajakan. 

d. Memotivasi pemuda Indonesia menjadi generasi muda taat pajak. 

 

 



III. TARGET PESERTA  

 Peserta Kegiatan Lomba Perpajakan adalah  mahasiswa/i Universitas Bunda 

Mulia dan mahasiswa/i eksternal Program Studi Akuntansi.  

 Peserta Kegiatan Sosialisasi Perpajakan  adalah  mahasiswa/iUBM Program 

Studi Akuntansi dan Peserta Lomba Perpajakan. 

 

IV. JADWAL KEGIATAN 

 Pendaftaran  

Pendaftaran Peserta Sosialisasi dan Peserta Lomba tidak dipungut biaya. 

Pendaftaran akan ditutup pada tanggal Jumat, 8 Mei 2015. 

 Technical Meeting 

Technical Meeting akan dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Mei 2015 pukul 

11:00 WIB – selesai   

 Lomba  

Lomba akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015  

 

V. HADIAH  

Hadiah perlombaan : 

- Hadiah Juara 1  Rp.5.000.000,00 

- Hadiah Juara 2 Rp.3.000.000,00 

- Hadiah Juara 3 Rp.2.000.000,00 

- Hadiah Juara Harapan  Rp.1.000.000,00 

 

VI. DEKSRIPSI KEGIATAN   

Kegiatan ini akan diadakan dalam 2 acara, yaitu Lomba Perpajakan yang diadakan di 

The UBM Seminar Room (TUSR), dan Sosialisasi Perpajakan yang diadakan di The 

UBM Hall (TUH). 

 

 

 

 

 

 



A. LOMBA PERPAJAKAN 

Lomba ini diadakan dalam  3 babak : 

1. TES TERTULIS 

Tes tertulis merupakan tahapan pertama dari lomba perpajakan. Tes tertulis ini 

akan  menguji kemampuan dan pengetahuan pajak setiap team. 

2. CERDAS CERMAT 

Pada babak cerdas cermat ini,akan diadakan dalam 4 putaran, dimana 1 putaran 

terdiri dari 4 tim. Babak ini akan memilih 1 tim dengan score tertinggi di setiap 

putaran. 4 tim yang lolos, akan maju ke babak selanjutnya yaitu Orasi Pajak. 

3. ORASI PAJAK  

Pada babak orasi pajak ini, perwakilan dari 4 tim yang berhasil lolos akan 

melaksanakan Orasi dengan Tema besar “Indonesia Maju Bersama Generasi 

Muda  Taat Pajak” .Tiap peserta diberikan waktu untuk orasi selama 5 menit. 

 

B. SOSIALISASI PERPAJAKAN 

Sosialisasi Perpajakan diadakan dengan tema “Indonesia Maju Bersama Generasi 

Muda Taat Pajak”. Pengambilan tema  tersebut dimaksudkan agar mahasiswa/i bisa 

mengenal dan mengetahui mengenai perpajakan 

  



 

VII. SUSUNAN ACARA  

 

Jam Durasi Acara Sosialisasi Perpajakan Tempat 

08:00 - 09:00  60" Registrasi The UBM Hall  

09:00 - 09:20 20" 

- Menyanyikan Mars UBM The UBM Hall  

Sambutan 

 - Pimpinan UBM The UBM Hall  

- Direktorat Jendral Pajak The UBM Hall  

09:20 - 09:35 15'' Mobilisasi Peserta Lomba ke TUSR The UBM Hall  

09:35 - 10:05 30" Sosialisasi 1  The UBM Hall  

10:05 - 10:15 10" Sesi tanya jawab The UBM Hall  

10:15 - 10:25 10" Hiburan 1 The UBM Hall  

10:25 - 10:55 30" Sosialisasi 2 The UBM Hall  

10:55 - 11:05 10" Sesi Tanya jawab The UBM Hall  

11:05 - 11:15 10" Pengumuman Pemenang The UBM Hall  

11:15 - 12:25 70" Lomba Cerdas Cermat The UBM Hall  

12:25 - 12:35 10" Pengumuman 4 tim terbaik The UBM Hall  

12:35 - 13:10 35" Orasi The UBM Hall  

13:10 - 13:20 10"  Hiburan 2  The UBM Hall  

13:20 - 13:30 10" Pengumuman Pemenang The UBM Hall  

13:30 - 13:35 5" Penutupan  oleh  MC The UBM Hall  

13:35 - selesai   Pembagian  Sertifikat The UBM Hall  

 

  



 

Jam Durasi Acara Lomba Pajak Tempat 

08:00 - 09:00  60" Registrasi The UBM Hall  

09:00 - 09:20 20" 

- Menyanyikan  mars UBM The UBM Hall  

Sambutan   

- Pimpinan UBM The UBM Hall  

- Direktorat Jendral Pajak The UBM Hall  

09:20 - 09:35 15'' 

Mobilisasi peserta lomba ke The UBM 

Seminar Room  

The UBM Seminar 

Room  

09:35 - 10:15 40" Test pilihan ganda 
The UBM Seminar 

Room  

10:15 - 10:25 10" 

Mobilisasi peserta lomba ke The UBM 

Hall The UBM Hall  

10:25 - 10:55 30" 
Sosialisasi  2 The UBM Hall  

- juri memeriksa hasil kerja The UBM Hall  

10:55 - 11:05 10" Sesi Tanya jawab The UBM Hall  

11:05 - 11:15 10" Pengumuman Pemenang The UBM Hall  

11:15 - 12:25 70" Lomba Cerdas Cermat The UBM Hall  

12:25 - 12:35 10" Pengumuman  4  tim terbaik The UBM Hall  

12:35 - 13:10 35" Orasi The UBM Hall  

13:10 - 13:20 10"  Hiburan 2  The UBM Hall  

13:20 - 13:30 10" Pengumuman Pemenang The UBM Hall  

13:30 - 13:35 5" Penutupan oleh  MC The UBM Hall  

13:35 - selesai   Pembagian Sertifikat The UBM Hall  

 



VIII. SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA 

Peraturan Umum 

1. Lomba perpajakan dalam rangkaian acara Festival Pajak 2015 ditujukan bagi 

seluruh mahasiswa aktif jurusan akuntansi pada Perguruan Tinggi di seluruh 

Indonesia. 

2. Setiap Perguruan Tinggi dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) tim peserta.  

3. Satu tim peserta Lomba Perpajakan terdiri dari 3 (tiga) orang dan ketiganya harus 

sesuai dengan yang didaftarkan kepada panitia. Apabila sebelum, selama atau 

setelah kompetisi, panitia menemukan bahwa anggota tim peserta tidak sesuai 

dengan yang didaftarkan, maka tim peserta tersebut akan DIDISKUALIFIKASI 

dan DINYATAKAN GUGUR. 

4. Konfirmasi penggantian anggota tim peserta dilakukan paling lambat 3 hari 

sebelum pelaksanaan Lomba Perpajakan  (Sabtu, 16 Mei 2015) pukul 08.00 WIB.  

5. Bila ada anggota tim peserta yang terlambat atau berhalangan hadir pada saat 

pelaksanaan kompetisi dengan atau tanpa pemberitahuan, maka anggota tim 

peserta tersebut  tidak dapat digantikan dan tim peserta tersebut diperkenankan 

mengikuti kompetisi dengan anggota tim yang tersisa.  

6. Peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai untuk registrasi ulang 

dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu. 

7. Peserta yang terlambat hadir pada saat kompetisi berlangsung diperbolehkan 

mengikuti perlombaan tanpa mendapat tambahan waktu. 

8. Peserta diwajibkan membawa alat  tulis masing-masing dan  tidak diperkenankan 

untuk melakukan pinjam-meminjam alat tulis dengan tim peserta lain. Panitia 

hanya menyediakan kertas buram yang telah dicap. 

9. Peserta diperbolehkan membawa alat hitung atau kalkulator. 

10. Peserta tidak diperkenankan untuk membawa handphone dan alat komunikasi 

lainnya selama kompetisi berlangsung. Handphone dan alat komunikasi lainnya 

dapat dititipkan kepada pembimbing atau panitia. 

11. Peserta tidak diperkenankan membawa kertas hitung atau kertas buram sendiri 

pada saat kompetisi berlangsung karena telah disediakan oleh panitia. 

12. Peserta tidak diperkenankan membawa buku atau catatan dalam bentuk apapun 

selama kompetisi berlangsung. 



13. Tim peserta dilarang mengakses internet pada saat berlangsungnya kompetisi, 

jika panitia menemukan tim peserta melanggar ketentuan ini maka tim peserta 

akan DIDISKUALIFIKASI dan DINYATAKAN GUGUR. 

14. Peserta sangat tidak diperkenankan mencontek atau melakukan kecurangan dalam 

bentuk apapun. Apabila sebelum, selama atau setelah kompetisi panitia 

menemukan bahwa terdapat salah satu atau lebih anggota tim peserta melakukan 

kecurangan, maka tim tersebut akan DIDISKUALIFIKASI dan 

DINYATAKAN GUGUR. 

15. Materi yang akan dikompetisikan meliputi Perpajakan. 

16. Tim peserta tidak diperkenankan membuat keributan dalam bentuk apapun yang 

dapat mengganggu tim peserta lain dan menghambat jalannya kompetisi. 

17. Tim peserta yang ingin meninggalkan tempat kompetisi berlangsung, wajib 

memberitahukan panitia yang berada di tempat tersebut, dan harus disertai 

dengan alasan yang jelas. 

18. Peserta dan/atau tim peserta tidak diperkenankan membawa barang-barang 

berharga, misal: perhiasan (yang tidak berhubungan dengan kompetisi). Jika 

terjadi kehilangan maka hal tersebut di luar tanggung jawab panitia. 

19. Tim peserta dilarang membawa senjata tajam, dan benda-benda lainnya yang 

membahayakan. 

20. Tim peserta diwajibkan menjaga kebersihan selama kompetisi berlangsung. 

21. Panitia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara tegas dan 

konsisten atas seluruh kondisi situasional (hal khusus/luar biasa) yang tidak diatur 

di dalam ketentuan. Hasil keputusan panitia adalah MUTLAK dan TIDAK 

DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

22. Panitia berhak memberi teguran baik lisan maupun tulisan serta memberikan 

sanksi (diskualifikasi) bagi tim peserta yang melanggar tata tertib. 

23. Panitia berhak menambahkan/mengurangi/mengubah tata tertib ini dengan atau 

tanpa Penambahan/pengurangan/perubahan ini akan diinformasikan kemudian 

kepada tim persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu pada tim peserta. 

peserta. 

24. Keputusan panitia dan dewan juri bersifat MUTLAK dan TIDAK DAPAT 

DIGANGGUGUGAT. 

 



Peraturan Khusus 

Lomba Perpajakan terdiri dari 3 babak yaitu:  

1. Lomba Tertulis 

2. Lomba Cerdas Cermat 

3. Orasi Pajak  

 

I. Lomba Tertulis  

Lomba Tertulis merupakan tahapan pertama dari tiga tahapan acara 

Lomba Perpajakan. Tes tertulis ini akan menguji kemampuan dan 

pengetahuan pajak setiap tim.  Adapun ketentuan Lomba Tertulis adalah 

sebagai berikut : 

a. Lomba Tertulis wajib diikuti oleh seluruh peserta/individu yang 

tergabung dalam tim peserta Lomba Perpajakan yang telah 

terdaftar. 

b. Waktu pengerjaan soal adalah 40 menit. 

c. Individu dari masing-masing tim akan mengerjakan 50 soal pilihan 

berganda. 

d. Sistem penilaian yang berlaku dalam Pilihan Pajak adalah: 

 Jawaban yang benar (+2) 

 Jawaban yang tidak benar (-1) 

 Tidak dijawab/ kosong (0) 

e. Peserta wajib mengikuti briefing dan registrasi yang diadakan oleh 

panitia. Panitia tidak memberikan waktu tambahan bagi peserta 

yang terlambat tiba di tempat. 

f. Setiap peserta/individu akan menerima 1 berkas soal, 1 lembar 

jawaban, dan kertas buram. 

g. Di atas meja peserta hanya boleh terdapat lembar soal, lembar 

jawaban, kertas buram yang disediakan panitia, alat hitung atau 

kalkulator, dan alat tulis-menulis yang diperbolehkan. Barang-

barang yang tidak diperbolehkan dan tidak diperlukan harap 

dititipkan pada panitia pengawas yang berada di ruangan. 



h. Tim peserta membuka dan mengerjakan soal setelah panitia 

pengawas memberikan instruksi. 

i. Lembar jawaban harus dijawab atau diisi dengan bolpoin tinta 

hitam atau biru (tidak diperkenankan menggunakan pensil). 

j. Jika terdapat lembar soal atau lembar jawaban yang rusak atau 

kurang lengkap, peserta dapat melapor kepada pengawas. 

k. Setiap peserta/individu wajib menulis identitas nama dan nomor 

timnya pada lembar jawaban dan lembar soal. Jika tidak, maka 

lembar jawaban tersebut tidak akan diperiksa atau diproses lebih 

lanjut. 

l. Jawaban diberikan dengan memberikan tanda silang (x) pada 

lembar jawaban yang telah disediakan oleh panitia. 

m.  Peserta tidak diperkenankan memilih jawaban lebih dari satu, jika 

ada lebih dari satu jawaban maka jawaban akan dianggap salah. 

n.  Setiap peserta diperbolehkan untuk melakukan perbaikan dengan 

cara memberi tanda sama dengan (=) pada jawaban yang salah. 

Perbaikan jawaban tidak diperkenankan dengan cara dihapus atau 

menggunakan tipe-ex. 

o. Soal yang dikompetisikan/diperlombakan tidak dapat diganggu 

gugat. 

p. Nilai tertinggi yang dapat diraih pada Tes tertulis  oleh setiap tim 

adalah 100 poin.  

q. Dari hasil tes tertulis akan dipilih 16 tim berdasarkan perolehan 

nilai tertinggi.  

r. Hasil keputusan panitia adalah MUTLAK dan TIDAK DAPAT 

DIGANGGU GUGAT. 

 

II. Lomba Cerdas Cermat 

Cerdas Cermat merupakan  tahapan  kedua dari tiga tahapan dalam acara 

Lomba Perpajakan. Tim yang  mengikuti babak ini adalah tim yang lolos 

pada tahapan Tes Tertulis. Adapun ketentuannya akan dijelaskan sebagai 

berikut: 



a. Dalam Cerdas Cermat dibagi menjadi 4 batch. Setiap batch terdiri 

dari 4 tim. 

b. Setiap tim akan mendapatkan 1 amplop yang berisi 3 soal yang 

harus dijawab, apabila jawaban benar maka akan mendapatkan 

poin 100 dan jika tidak benar, maka poin akan dikurangkan 

sebesar 25 poin.  

c. Setiap Batch akan mendapatkan soal rebutan  (10 soal) untuk 

dijawab. apabila jawaban benar maka akan mendapatkan poin 100 

dan jika tidak benar,maka poin akan dikurangkan sebesar 25 poin. 

d. Soal akan dibacakan oleh MC sebanyak 2 kali. 

e. Waktu menjawab maksimal 25 detik dihitung setelah soal selesai 

dibacakan. 

f. Masing –masing tim menjawab soal rebutan dengan menekan bel. 

g. Tim yang berhak menjawab adalah yang terlebih dahulu menekan 

bel, sesuai dengan instruksi dari juri siapa yang berhak menjawab.  

h. Apabila pada saat soal dibacakan Peserta diperbolehkan untuk 

menekan bel sebelum soal berakhir.  

i. Apabila jawaban tidak benar maka pertanyaannya dialihkan ke tim 

lain.  

j. Dari hasil Lomba Cerdas Cermat akan dipilih 4 tim terbaik 

berdasarkan hasil perolehan nilai.  

k. Hasil keputusan panitia adalah  MUTLAK dan TIDAK DAPAT 

DIGANGGU GUGAT. 

 

III. Orasi Pajak  

Orasi  pajak merupakan tahapan terakhir dari lomba perpajakan. Tim yang 

mengikuti babak ini adalah tim yang lolos pada tahapan Lomba Cerdas 

Cermat. Adapun ketentuan akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pada sesi ini setiap tim wajib menentukan salah satu anggota tim 

untuk mewakili tim dalam Orasi Pajak. 

b. Setiap tim mendapatkan waktu maksimal 7 menit untuk 

melakukan orasi.  



c. Dalam Orasi Pajak setiap tim diberikan kebebasan untuk membuat 

topik Orasi Pajak, namun tetap harus sesuai dengan tema acara 

yaitu “Indonesia Maju Bersama Generasi Muda Taat Pajak” 

d. Sistem penilaian dinilai berdasarkan : 

 Konten 40% 

 Sikap dan Penampilan 25% 

 Intonasi Suara 25% 

 Ketepatan Waktu 10% 

e. Sistem penilaian Keputusan Dewan Juri adalah  MUTLAK dan 

TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

 

IX. PENUTUP 

Demikian rencana program kerja Himpunan Mahasiswa ( HIMA ) Program Studi 

Akuntansi ini kami rencanakan untuk memperoleh izin dan kerja sama serta dukungan  

dari bapak/ibu, dan seluruh pihak terkait. Atas perhatian bapak/ibu, kami ucapkan 

terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Formulir Pendaftaran Lomba Perpajakan 

 

Nama Perguruan Tinggi  : 

Email     : 

No. HP   : 

Nama Pembimbing (Dosen) : 

 

Data Mahasiswa  

Nama   : 

TTL   : 

No.HP  : 

 

Nama   : 

TTL  : 

No.HP  : 

 

Nama   : 

TTL   : 

No.HP  : 

 

NB :  Fotocopy KTM di bawa pada saat Technical Meeting dan Formulir di kirim 

melalui e-mail  Deboraindah95@yahoo.com (081382115120) 

Formulir Pendaftaran Lomba Perpajakan 



 

Nama Perguruan Tinggi  : 

Email     : 

No. HP   : 

Nama Pembimbing (Dosen) : 

 

Data Mahasiswa  

Nama   : 

TTL   : 

No.HP  : 

 

Nama   : 

TTL  : 

No.HP  : 

 

Nama   : 

TTL   : 

No.HP  : 

 

NB :  Fotocopy KTM di bawa pada saat Technical Meeting dan Formulir di kirim 

melalui e-mail  Deboraindah95@yahoo.com (081382115120)  



 

LEMBAR PENGESAHAN 

Festival Pajak HIMA ACCASIA 

Jakarta, 04 Februari 2015  

 

 Ketua Acara  Sekretaris Acara  Ketua HIMA  Accasia  

 

 

 Vivian Devi Annie Susanto     Stephanie Sylvie 

      

 

          Mengetahui,  

 

 Ketua Prodi Akuntansi UBM 

 

  

 Ririn Breliastiti.,SE.MM  

 

 


