
 

 



 

 

 

  



 

I. PENDAHULUAN 

Revolusi Industri 4.0 sudah di depan mata. Era ini diwarnai dengan munculnya 

pesawat autopilot, robot pintar, super komputer, dan neuroteknologi. Faktor kecepatan 

dan penguasaan teknologi internet mampu mengantarkan siapa pun menjadi pemenang. 

Indonesia menyambut era tersebut sebagai peluang karena revolusi industri gelombang 

keempat ini akan melahirkan jauh lebih banyak lapangan pekerjaan baru dari pada 

jumlah lapangan kerja yang hilang. Maka dari itu, pemerintah sedang mempersiapkan, 

merencanakan, dan mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan era tersebut. 

Namun, era ini bisa saja menjadi tantangan bagi Indonesia apabila tidak cepat tanggap 

dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada. 

Generasi muda harus melek betul dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi 

dalam masa Revolusi Industri 4.0 ini. Perubahan yang sangat cepat harus kita ketahui 

agar dapat melakukan antisipasi dan tahu apa yang harus dilakukan. Mahasiswa dan 

masyarakat saat ini mulai kritis akan kegiatan yang dapat menumbuhkan wawasan agar 

dapat berkontribusi secara nyata untuk negeri serta bersiap untuk menghadapi era ini 

agar tidak tergeser oleh peran teknologi. Dalam menjawab tantangan yang ada, 

Departemen Edukasi yang berada dibawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi 

Akuntansi FE UNJ turut mengambil peran dengan menggelar Seminar Akuntansi 

(SEMARAK) dengan tema “Peluang dan Tantangan Profesi Akuntan di Era 

Revolusi Industri 4.0”. Seminar ini bertujuan agar peserta seminar dapat mengetahui 

apa saja peluang dan tantangan yang ada pada profesi akuntansi akibat adanya revolusi 

industri yang keempat ini serta memperluas wawasan peserta seminar hingga dapat 

termotivasi untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kompetensi. 

Alhamdulillah seminar ini telah berhasil diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 

2018 dengan segala hambatan dan tantangan yang dilewati. Pada tahun ini diikuti oleh 

107 peserta yang berasal dari dalam dan luar UNJ. Semoga ke depannya, Seminar 

Akuntansi (SEMARAK) ini dapat terus diselenggarakan dan bergerak ke arah yang 

lebih baik lagi serta dapat mengangkat tema-tema yang uptodate agar mahasiswa-

mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi tidak ketinggalan perkembangan 

mengenai wawasan akuntansi terkini. 

 

  



 

II. PELAKSANAAN 

Seminar Akuntansi (SEMARAK) yang merupakan salah satu rangkaian dari 

Gebyar Akuntansi 9th sudah terlaksana pada hari Senin, 01 Oktober 2018 bertempat di 

Aula Mafctuchah Yusuf, Gedung Dewi Sartika Lantai 2. Seminar Akuntansi 

(SEMARAK) tahun ini diawali dengan acara Opening Gebyar Akuntansi 9th, karena 

merupakan rangkaian pertama di pekan Gebyar Akuntansi 9th.  

Seminar Akuntansi (SEMARAK) ini menghadirkan narasumber-narasumber yang 

merupakan ahli ekonom yang diharapkan dapat membuka wawasan mahasiswa 

akuntansi mengenai akuntansi di era ini dan serta mengetahui bagaimana cara 

menghadapi tantangan-tantangan yang ada di akuntansi dan bagaimana cara 

memaksimalkan peluang yang ada. Narasumber tersebut yaitu Bapak Yusron Fauzan 

dari PWC dan Ibu Andar Ramona Sinaga perwakilan dari Kementerian Keuangan serta 

dimoderatori oleh perwakilan dosen akuntansi, Ibu Dwi Handarini.  

 

 

III. LAPORAN MASING-MASING SIE. 

Sie. Acara 

Koordinator : Geraldy Nour Qodri 

Staf  : - Bima Fikri Anggareksa 

     - Choirul Anan 

     - Deva Ayu Pradani 

     - Jihan Fitriana 

      - Lia Asprila Ambarwati 

      - Misyka Qalbiya Nugrha Ikhsani 

      - M. Adib Ichwan 

     - M. Safitri Ruswandi 

     - Wisnu Haryo Prakoso 

     - Zahratul Haya 

 

  



 

A. Perencanaan 

▪ Menentukan tema seminar 

▪ Membuat konsep acara seminar 

▪ Membuat rincian anggaran biaya untuk acara 

▪ Menentukan list pembicara 

▪ Menyusun Term of Reference 

▪ Merancang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis acara 

▪ Membuat list perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk bingkisan untuk 

pembicara dan moderator, serta hadiah untuk para audiens yang bertanya 

 

B. Pelaksanaan 

▪ Membagi tugas kepada seluruh panitia 

▪ Menghubungi pembicara dan moderator 

▪ Membuat Term of Reference 

▪ Berkoordinasi dengan Sie. HPD terkait publikasi acara dan update peserta 

yang mendaftar 

▪ Berkoordinasi dengan Sie. Perlengkapan terkait perlengkapan yang 

dibutuhkan pada saat acara 

▪ Berkoordinasi dengan Sie. Konsumsi terkait konsumsi untuk peserta, 

moderator, dan pembicara 

 

C. Faktor Pendukung 

▪ Ridho Allah SWT 

▪ Ridho orang tua 

▪ Doa seluruh panitia 

▪ Kerja sama yang baik dengan semua pihak 

▪ Persiapan yang baik 

▪ Peserta yang antusias dengan acara 

 

D. Faktor Penghambat 

▪ Pembicara yang baru bisa dipastikan pada H-7 acara, sehingga publikasi 

masih kurang 

▪ Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis baru disebar pada hari pelaksanaan 

acara 

▪ Peserta yang diwajibkan banyak yang tidak hadir 

▪ Susunan acara yang diubah pada hari pelaksanaan 

▪ Pembelian hadiah untuk doorprize yang terlalu mendadak, hingga akhirnya 

doorprize dibatalkan 



 

 

E. Dinamika Perjalanan 

Awalnya, Sie. Acara menentukan tema acara dan konsep acara SEMARAK. 

Lalu Sie. Acara berkonsultasi dengan dosen akuntansi mengenai pembicara yang 

cocok dengan tema yang telah ditentukan dari sisi praktisi dan dari sisi 

pemerintahan. Setelah berkonsultasi, kita langsung menghubungi pihak IAI dan 

Deloitte. Namun, terdapat hambatan saat menghubungi keduanya, dari pihak 

Deloitte tidak dapat menjadi pembicara sehingga kita mencoba menghubungi 

PWC sebagai pengganti dari Deloitte. Dan saat menghubungi IAI, responnya 

sangat lambat karena pimpinan yang kita undang sedang berada di luar kota, 

sehingga kita menghubungi Kementerian Keuangan sebagai pengganti dari IAI. 

Pihak PWC, yaitu Pak Yusron Fauzan akhirnya mengkonfirmasi bahwa bisa 

menjadi pembicara di acara SEMARAK. Dan dari pihak Kemenkeu 

mengkonfirmasi juga bisa hadir tetapi dengan diwakilkan oleh stafnya yaitu Ibu 

Andar Ramona Sinaga. Setelah menentukan pembicara, Sie. Acara menentukan 

moderator. Sie. Acara mengajukan Ibu Dwi Handarini sebagai moderator. 

Selanjutnya kami membuat Term of Reference untuk pembicara dan moderator, 

sekaligus petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk persiapan hari 

pelaksanaan acara. 

Karena nama pembicara yang sudah pasti baru didapatkan seminggu 

sebelum acara, dampaknya adalah kurangnya waktu publikasi. Maka dari itu, kami 

mencoba untuk berkoordinasi dengan koordinator prodi akuntansi untuk 

mewajibkan mahasiswa baru 2018 untuk datang ke acara SEMARAK, namun 

pada hari pelaksanaan acara banyak mahasiswa yang tidak hadir karena merasa 

keberatan dengan HTM acara. 

 

F. Saran 

Untuk SEMARAK tahun depan, berkoordinasilah dengan dosen akuntansi 

terkait pembicara jauh-jauh hari. Karena memang membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk menghubungi pihak pembicara. Penyebaran publikasi 

diusahakan H-30 acara agar bisa menarik peserta lebih banyak lagi. Dan segala 

perlengkapan untuk acara harus disiapkan H-1 acara agar persiapan lebih matang. 

Serta sebelum hari pelaksanaan harus diadakan briefing agar saat pelaksanaan 

tidak terdapat banyak miskomunikasi. 

 

 

  



 

Sie. Kreatif 

Koordinator : Fyra Muzdalya 

Staf  : - Anisa Widyastuti 

     - Adien Amelia 

     - Aurellie Zulfa Islamy 

     - Nur Rizki Oktifiani 

      - Riska Nur Nabilah 

      - Siti Nurbaeti Khasanah 

       

A. Perencanaan 

▪ Berkoordinasi dengan ketua pelaksana 

▪ Menentukan staf Sie. Kreatif 

▪ Melaksanakan rapat internal Sie. Kreatif 

▪ Menentukan job description dan membagi tim 

▪ Menentukan deadline dari job description yang telah dibagi 

▪ Membuat rencana dekorasi hari pelaksanaan acara 

▪ Berkoordinasi dengan sie. lain berkaitan dengan desain dan dekorasi 

 

B. Pelaksanaan 

▪ Menentukan job description masing-masing staf Sie. Kreatif 

▪ Menentukan deadline masing-masing tugas Sie. Kreatif 

▪ Membuat desain proposal sponsorship 

▪ Membuat desain proposal kegiatan 

▪ Membuat dan mencetak desain backdrop dan banner 

▪ Membuat hiasan dekorasi 

▪ Membuat desain maskot 

▪ Menata dan mendekorasi ruangan tempat acara berlangsung 

▪ Melakukan koordinasi dengan Sie. Perlengkapan berkaitan dengan peralatan 

yang dibutuhkan untuk kegiatan dekorasi dan pencetakan banner dan 

backdrop 

▪ Berkoordinasi dengan Sie. HPD berkaitan dengan konsep desain 

▪ Berkoordinasi dengan Sie. Acara berkaitan dengan konsep maskot dan konten 

untuk banner dan backdrop 

 

  



 

C. Faktor Pendukung 

▪ Berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

▪ Doa dan restu kedua orang tua 

▪ Adanya kerja sama antar panitia 

▪ Keaktifan serta komitmen dari panitia, baik internal Sie. Kreatif maupun 

panitia dari sie. lain 

 

D. Faktor Penghambat 

▪ Backdrop Gebyar Akuntansi yang rencananya akan digunakan untuk 

SEMARAK hilang, sehingga pada saat acara berlangsung tidak 

menggunakan backdrop Gebyar Akuntansi 

▪ Jadwal kelas yang berbenturan, sehingga membuat kekurangan sumber daya 

untuk mendekorasi ruangan sebelum acara dimulai 

▪ Revisi desain banner SEMARAK dan photobooth terlalu dekat dengan hari 

pelaksanaan acara, sehingga baru bisa dicetak H-1 

 

E. Dinamika Perjalanan 

Setelah terbentuknya kepanitiaan, Sie. Kreatif mengadakan rapat internal 

untuk membahas persiapan yang dilakukan menjelang acara dimulai, yaitu mulai 

dari pembagian tim (desain dan dekorasi), pembagian jobdesc, serta penentuan 

deadline. Selain itu, kami juga membuat rencana dekorasi hari pelaksanaan acara, 

yaitu berupa dekorasi apa saja yang akan dipasang serta tata letak dekorasi.  

Namun, dikarenakan kesibukan panitia diluar acara Gebyar Akuntansi, baik 

karena akademik dan proker lainnya, beberapa pengerjaan jobdesc melewati batas 

deadline yang telah ditentukan, salah satunya adalah banner SEMARAK dan 

backdrop photobooth. Deadline banner SEMARAK yang telah ditentukan adalah 

pada tanggal sekian, sementara deadline backdrop photobooth pada tanggal 20 

September. Namun, desain banner SEMARAK dan backdrop photobooth baru 

bisa selesai jauh setelah deadline yang ditentukan, terlebih lagi belum adanya 

revisi. Kedua desain tersebut baru benar-benar fix pada hari Jumat, 28 September 

2018, dimana H-3 sebelum acara berlangsung.  

Ketika hari pelaksanaan, hampir semua staf Sie. Kreatif mempunyai jadwal 

kuliah kelas pagi, sehingga hanya ada dua orang staf Sie. Kreatif yang tidak 

mempunyai jadwal pagi yang mendekorasi ruangan sebelum acara berlangsung. 

Hal ini menyebabkan adanya kekurangan tenaga dalam memasang dekorasi di hari 

pelaksanaan. Namun, dengan adanya keaktifan dan kerja sama yang baik antar 

panitia, Sie. Kreatif terbantu oleh panitia sie. lain dalam mendekorasi ruangan, 

sehingga pekerjaan mendekorasi dapat lebih ringan dikerjakan. 



 

F. Saran 

Uuntuk acara selanjutnya, lebih ditambahkan lagi persiapan yang harus 

dilakukan menjelang acara, mulai dari perencanaan, pembuatan, serta 

mendekorasi sebelum acara dimulai. Dalam menentukan deadline juga harus 

disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan, serta jangan terlalu mendekati hari 

pelaksanaan acara. Selain itu, Koordinator Sie. Kreatif selanjutnya sebaiknya 

lebih tegas lagi dalam merealisasikan deadline, agar tidak terburu-buru dan 

persiapan juga lebih matang, serta agar staf maupun koordinator tidak dikejar 

deadline, sehingga hasil desain maupun dekorasi dapat maksimal.  

H-1 sebelum acara sebaiknya diperiksa dahulu peralatan dan barang-barang 

dekorasi yang akan digunakan, apakah sudah lengkap atau belum, sehingga dapat 

diantisipasi apabila ada barang dekor yang kurang lengkap. Untuk kedepannya, 

usahakan peralatan, hiasan dekorasi, banner, backdrop, dan hal-hal lain yang 

dibutuhkan untuk keperluan dekorasi sebaiknya ditempatkan di satu tempat 

khusus agar barang-barang tersebut tidak tercecer dan hilang, serta dapat dengan 

mudah dicari apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.  

Selain itu untuk acara selanjutnya, saran khususnya untuk Sie. Kreatif, 

apabila mempunyai jadwal kuliah kelas pagi, diusahakan datang terlebih dahulu 

untuk mendekorasi ruangan sebelum kelas, sehingga dapat meringankan 

pekerjaan mendekorasi ruangan. 

 

 

Sie. Dana dan Usaha (Danus) 

Koordinator : M. Satrio Wibisono 

Staf  : - Aurellia Bianda Sandri 

     - Khoirunnisa Amelia Rizqi 

     - M. Ridlo Akbar 

     - M. Ridwanullah 

      - Nia Damayanti 

      - Olivia Javiera 

      - Reza Permata Sari 

     - Reyhan Haritsta 

     - Saudah 

 

  



 

A. Perencanaan 

▪ Penentuan staf Sie. Danus 

▪ Pembagian job description terhadap staf 

▪ Pembuatan list sponsorship 

▪ Perencanaan penjualan barang/makanan 

▪ Perencanaan garage sale pada Car Free Day 

 

B. Pelaksanaan 

▪ Divisi dagang bergerak lebih awal jauh hari sebelum GA 9th 

▪ Divisi sponsorship membuat list perusahaan & donatur potensial 

▪ Menyebar proposal di perusahaan-perusahaan yang sudah dilist 

▪ Menyediakan makanan dan minuman untuk dijual 

▪ Melakukan paid promote 

▪ Mengikuti event yang berpotensi menghasilkan uang, seperti Milo Run 

▪ Melakukan penjualan buku-buku pelajaran 

 

C. Faktor Pendukung 

▪ Dukungan dan saran dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal 

seperti senior dan Alumni Akuntansi FE UNJ 

▪ Adanya staf yang aktif dalam berjualan dan mencari perusahaan-perusahaan 

terkait sponsorship  

▪ Adanya link dari beberapa alumni 

▪ Kerja keras dari seluruh Panitia Gebyar Akuntansi 9th  untuk menutupi 

kekurangan dana yang ada 

 

D. Faktor Penghambat 

▪ Kurangnya komunikasi yang baik kepada pihak eksternal/sponsorship 

▪ Jarak antara ketersediaannya proposal dan acara sangat dekat 

▪ Koordinasi dengan sie. lain untuk membantu pekerjaan divisi dagang sulit 

tercapai 

▪ Kurangnya penyatuan pikiran dan visi serta misi untuk menyukseskan GA 9th 

▪ Kurangnya dukungan dari sie. lain terhadap inovasi Sie. Danus 

▪ Kurangnya dukungan dari beberapa panitia untuk berdagang dan mem-

posting paid promote 

 

  



 

E. Dinamika Perjalanan 

Setelah terbentuknya kepanitiaan, Sie. Danus melakukan rapat untuk 

membahas persiapan pendanaan yang harus disediakan dengan terlebih dahulu 

yaitu pembentukan divisi dagang & divisi sponsorship, lalu kami membuat list 

perusahaan yang dianggap potensial untuk mendanai kegiatan Gebyar Akuntansi 

9th. 

Saat proposal sudah rampung, Sie. Danus langsung bergerak cepat dalam 

hal menelepon/menghubungi contact person dari perusahaan yang ada, 

mengirimkan proposal ke perusahaan-perusahaan yang dituju, serta mem-follow 

up nya dengan penanggung jawab yang sudah ditentukan, namun hasilnya nihil. 

Sie. Danus hanya merencanakan penjualan baik makanan, minuman 

maupun buku belajar hanya di area kampus saja karena menurut kami lebih tetap 

sasarannya. Kami diberikan modal untuk berjualan makanan dengan sasaran 

utama seluruh angkatan aktif di lingukngan Fakultas Ekonomi. Dan tahun ini 

kebanyakan yang membeli buku adalah angkatan 2017, bukan mahasiswa baru 

angkatan 2018. 

 

F. Saran 

Untuk Gebyar Akuntansi 9th khususnya kepanitiaan dari Sie. Danus, karena 

masalah dari tahun ke tahun belakangan ini terdapat pada masalah pendanaan. 

Terlebih dahulu dicari solusinya dengan penyatuan pikiran terhadap sumber-

sumber mana saja yang berpotensi untuk pendanaan Gebyar Akuntansi 9th nanti, 

komunikasi, peran aktif serta semangat anggota Sie. Danus sangat berperan 

penting terhadap kelancaran perencanaan sie ini. Maka dari itu diperlukan staf 

yang mempunyai kriteria di atas. Untuk Gebyar Akuntansi yang akan datang, kami 

berharap dapat menjadi suatu acara yang akan dapat memenuhi mengapa dan 

kenapa Gebyar Akuntansi diadakan agar dapat memenuhi visi dari Gebyar 

Akuntansi ini.  

  



 

Sie. Kesekretariatan dan Administrasi (Kestari) 

Koordinator : Syafira Fikriyyah Hakim 

Staf  : - Anggraeni Eka Prameswari 

     - Dede Marliana 

     - Elvina Tri Novembriani 

     - Lysa Nur Awalianti 

      - Puput Amelia 

      - Retno Dwi Saputri 

      - Wirianti 

 

A. Perencanaan 

▪ Melaksanakan rapat internal Sie. Kestari 

▪ Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang berhubungan dengan job 

description Sie. Kestari 

▪ Membuat daftar hadir (presensi) peserta 

▪ Mengatur jalannya registrasi peserta 

▪ Membuat sertifikat untuk pembicara dan moderator 

▪ Membuat sertifikat untuk peserta 

▪ Membuat laporan pertanggungjawaban 

 

B. Pelaksanaan 

▪ Membagikan job description kepada semua staf Sie. Kestari 

▪ Mem-follow up data peserta yang mendaftar beserta jumlahnya 

▪ Menerima daftar nama peserta yang mendaftar dalam seminar untuk 

dimasukkan ke dalam daftar hadir 

▪ Membuat daftar hadir (presensi) peserta 

▪ Mengatur jalannya registrasi peserta 

▪ Membuat sertifikat untuk pembicara dan moderator 

▪ Membuat sertifikat untuk peserta 

 

C. Faktor Pendukung 

▪ Rahmat Allah SWT 

▪ Koordinasi dan kerja sama yang cukup baik antar Sie. Kestari 

▪ Kesukarelaan dari Sie. lain untuk membantu Sie. Kestari 

 

  



 

D. Faktor Penghambat 

▪ Lambatnya proses pencetakan sertifikat dikarenakan beberapa sarana yang 

terbatas seperti laptop dan kabel roll 

▪ Banyaknya peserta seminar yang diwajibkan sehingga harus membuat banyak 

sertifikat, sedangkan terdapat kendala dalam sarana proses pencetakannya 

 

E. Dinamika Perjalanan 

Persiapan untuk acara SEMARAK dari Sie. Kestari yaitu berkoordinasi 

dengan Sie. HPD untuk terus mem-follow up jumlah dan data peserta presale yang 

telah mendaftar untuk SEMARAK, setelah Sie. HPD mengirimkan data-data 

peserta presale yang telah mendaftar, Sie. Kestari mulai memasukkan nama-nama 

peserta yang telah mendaftar ke dalam daftar hadir (presensi) peserta. Sie. Kestari 

juga membuat daftar hadir (presensi) untuk peserta yang diwajibkan seminar dan 

peserta on the spot (OTS). Sie. Kestari juga berkoordinasi dengan Sie. HPD terkait 

dengan desain sertifikat untuk pembicara, moderator, dan peserta. Selain itu, Sie. 

Kestari juga berkoordinasi dengan Sie. Acara terkait nama pembicara dan 

moderator. Setelah mendapatkan desain beserta nama pembicara dan moderator, 

Sie. Kestari segera mencetak sertifikat untuk ditandatangani oleh Ketua Pelaksana 

Gebyar Akuntansi 9th, Ketua BEM Prodi Akuntansi, dan juga Koordinator 

Program Studi Akuntansi. Pada saat hari pelaksanaan, registrasi peserta dilakukan 

tepat waktu, namun banyak peserta yang masih keliru untuk registrasi di presensi 

mana, padahal Sie. Kestari telah memberikan tanda pembeda antara presale, on 

the spot, dan peserta seminar yang diwajibkan, dan Sie. Kestari juga selalu 

menanyakan kepada peserta tersebut apakah peserta tersebut presale, on the spot, 

atau peserta yang diwajibkan seminar. Beberapa Sie. Kestari yang tidak ikut 

mengaturnya jalan registrasi, langsung bertugas untuk membuat sertifikat peserta 

yang telah hadir. Pada saat pembagian sertifikat, suasana kurang kondusif, karena 

banyaknya peserta yang langsung keluar dari ruangan seminar dan segera ingin 

mendapatkan sertifikatnya. Sie. Kestari juga masih mempunyai tugas untuk 

membagikan sertifikat ke kelas yang diwajibkan seminar.  

 

F. Saran 

Untuk Sie. Kestari, diharapkan kedepannya tetap terus menjaga koordinasi 

dengan Sie. HPD untuk mengetahui daftar peserta yang telah mendaftar, dan terus 

mengingatkan Sie. HPD untuk membuat desain sertifikat dan mengumpulkannya 

ke Sie. Kestari, agar Sie. Kestari dapat langsung mencetak sertifikat yang telah 

jadi. Diharapkan Sie. Kestari juga terus mem-follow up nama pembicara dan 

moderator kepada Sie. Acara untuk proses pembuatan sertifikat moderator dan 



 

pembicara. Diharapkan juga kerjasama yang baik antar masing-masing Sie. 

Kestari dan sie. lainnya dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan sebelum dan 

saat acara berlangsung. 

 

 

Sie. Logistik 

Koordinator : Andhika Septoaji Pramudya Putra 

Staf  : - Ahmad Panji Bhaskoro 

     - Daffa Putra Kedua 

     - Dhea Nabilla Cahya Pertiwi 

     - Faris Rifqi Syarindra 

      - Musthofa Hadi 

      - Rinaldi Abdilah 

      - Viandra Kurniawan 

     - Vivi Nursyamsyiyyah 

 

A. Perencanaan 

▪ Melaksanakan rapat internal Sie. Logistik 

▪ Berkoordinasi dengan sie lain terkait perlengkapan yang dibutuhkan 

▪ Berkoordinasi dengan sekretaris terkait surat peminjaman aula dan 

perlengkapan lainnya 

▪ Membagikan job description kepada para staf 

 

B. Pelaksanaan 

▪ Meminjam Aula Maftuchah Yusuf untuk acara 

▪ Meminjam perlengkapan tambahan di Gedung R 

▪ Menyiapkan tiang dan pita sebagai kebutuhan opening 

▪ Menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan saat acara 

▪ Memeriksa keadaan perlengkapan yang akan digunakan 

 

C. Faktor Pendukung 

▪ Ridho Allah SWT 

▪ Doa dan ridho orang tua 

▪ Bantuan dari seluruh pihak yang telah membantu Sie. Logistik 

▪ Perlengkapan yang tersedia cukup optimal 

 

  



 

D. Faktor Penghambat 

▪ Terdapat sedikit masalah pada sound (agak berdengung) yang membuat acara 

agak terganggu 

▪ Stand mic yang seharusnya dibutuhkan 3 hanya tersedia 2 

▪ Kurangnya koordinasi antar staf 

▪ Kurangnya inisiatif untuk mengangkat tiang 

▪ Tidak ada panitia yang memberikan mic pada saat sesi tanya jawab 

 

E. Dinamika Perjalanan 

SEMARAK merupakan salah satu rangkaian dari Gebyar Akuntansi 9th 

yang pelaksanaannya bersamaan dengan Opening Gebyar Akuntansi 9th ,yang 

dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2018 di Aula Maftuchah Yusuf, Gedung 

Dewi Sartika Lantai 2. Panitia sudah berkumpul pada pukul 09.00 WIB dan 

langsung mengecek dan mempersiapkan aula dan perlengkapan yang akan 

digunakan seperti mic, proyektor, dan lain-lain. Dalam pemasangan backdrop 

photobooth, terdapat sedikit kendala yaitu sinar yang masuk terlalu terang 

sehingga gambar tidak terlalu terlihat. Selain itu, terjadi kesalahan pada 

peletakkan bendera yang ada di panggung, yang seharusnya bendera UNJ 

diletakkan di kanan bendera Indonesia, namun ini malah sebaliknya. Alhasil, 

terdapat teguran dari salah satu dosen. Pada saat acara berlangsung pun tidak ada 

panitia dari Sie. Logistik yang menetap di dalam sehingga ketika ada 

perlengkapan yang dibutuhkan tidak bisa langsung menyediakannya. 

 

F. Saran 

Anggota Sie. Logistik harus lebih bersemangat lagi, usahakan untuk 

dekorasi aula pada H-1, dan jangan lupa mengingatkan penjaga aula untuk 

membuka ruangan acara pada pukul 07.00 WIB, segala perlengkapannya harus 

sudah siap H-1 serta harus lebih memperhatikan perlengkapan yang dibutuhkan 

pada saat acara. Jangan terfokus pada job description nya saja. Staf Sie. Logistik 

juga harus ada yang standby di dalam aula agar sigap jika ada yang membutuhkan 

perlengkapan. Dalam menyimpan perlengkapan, sebaiknya dijadikan di dalam 

satu kotak atau wadah lainnya agar memudahkan dalam mencari. Koordinasi antar 

staf juga harus terjaga dengan baik. 

 

 

  



 

Sie. Konsumsi 

Koordinator : Febrian Ayu Wulansari 

Staf  : - Dewi Wulandari 

     - Moch. Farhan Fadilla 

     - Nur Komala 

     - Raihan Noval Akbar 

      - Rania Rochmah 

      - Rizqi Amalia 

      - Yudistira Imansyah 

 

A. Perencanaan 

▪ Melaksanakan rapat internal Sie. Konsumsi 

▪ Membentuk penanggung jawab di setiap rangkaian acara Gebyar Akuntansi 

9th 

▪ Mencari tempat untuk memesan snack yang sesuai dengan budget dan dekat 

dengan lokasi acara 

▪ Mencari tempat untuk memesan makan siang yang sesuai dengan budget dan 

dekat dengan lokasi acara 

▪ Mencari tempat untuk memesan air mineral dus baik dalam kemasan gelas 

maupun kemasan botol 

▪ Berkoordinasi dengan Sie. Acara terkait berapa jumlah pembicara, dosen, dan 

undangan yang akan hadir dalam acara 

▪ Berkoordinasi dengan Sie. HPD terkait berapa jumlah peserta yang mendaftar 

 

B. Pelaksanaan 

▪ Membeli air mineral baik dalam kemasan gelas ataupun botol 

▪ Memesan makan siang untuk peserta 

▪ Membeli snack untuk peserta, pembicara dan dosen 

▪ Memasukkan snack untuk peserta ke dalam box 

▪ Melakukan pengambilan makan siang untuk peserta 

▪ Membeli makan siang untuk pembicara dan dosen yang hadir 

▪ Membagikan snack dan makan siang kepada peserta, pembicara, dan dosen 

 

  



 

C. Faktor Pendukung 

▪ Rahmat dan karunia Allah SWT 

▪ Ketulusan panitia dari sie. lain yang bersedia membantu memasukkan snack 

peserta ke dalam box 

▪ Tersedianya panitia lain yang ikut membantu pengambilan makan siang 

peserta yang sudah dipesan sebelumnya 

▪ Ketulusan panitia dari sie. lain yang bersedia membantu Sie. Konsumsi dalam 

membagikan snack peserta dan juga makan siang peserta 

 

D. Faktor Penghambat 

▪ Sulitnya menentukan waktu untuk melakukan rapat internal Sie. Konsumsi 

▪ Kurangnya komunikasi internal Sie. Konsumsi dalam memecahkan 

permasalahan secara cepat 

▪ Sulitnya mencari tempat untuk memesan snack ataupun makan siang yang 

sesuai dengan budget 

▪ Kurangnya panitia dalam melakukan pengambilan makan siang 

▪ Data peserta mendaftar yang selalu berubah-ubah, membuat Sie. Konsumsi 

sulit untuk menentukan jumlah snack dan makan siang yang harus dipesan 

 

E. Dinamika Perjalanan 

Setelah terbentuknya kepanitiaan Sie. Konsumsi, kami melakukan rapat 

untuk menentukan penanggung jawab di setiap rangkaian Gebyar Akuntansi 9th. 

Setelah itu, kami mulai mencari tempat memesan snack dan makan siang, baik 

untuk peserta, pembicara, juri, dosen maupun undangan. Kami juga berkoordinasi 

dengan Sie. Acara dan juga Sie. HPD. 

Satu hari sebelum diadakan SEMARAK, kami memesan snack dan juga 

makan siang untuk peserta, sebelumnya penanggung jawab telah berkoordinasi 

dengan Sie. Acara dan Sie. HPD mengenai jumlah peserta yang mendaftar, yaitu 

sebanyak 35 orang.  Kami memutuskan untuk memesan makan sebanyak 40 box, 

sedangkan untuk snack kami memesan 60 box, karena dikabarkan bahwa akan ada 

mahasiswa Akuntansi yang akan diwajibkan untuk mengikuti SEMARAK dengan 

membayar setengah dari harga HTM tetapi tidak mendapatkan makan siang. 

Namun, tidak lama dari itu kami dikabarkan bahwa akan ada banyak mahasiswa 

Akuntansi yang akan diwajibkan untuk mengikuti SEMARAK, sehingga kami 

diminta untuk menambah jumlah snack, dan kami memutuskan untuk 

menambahkan lagi menjadi 100 box.  

SEMARAK diadakan pada siang hari, setelah jam makan siang berakhir. 

Sehingga pada saat registrasi, kami hanya membagikan snack kepada seluruh 



 

peserta yang hadir. Sedangkan untuk makan siang, kami bagikan pada saat acara 

selesai. Kami diberitahu bahwa peserta akan keluar sekitar pukul 16.30 WIB, 

namun pada saat kami baru akan menyiapkan makan siang di pintu keluar untuk 

dibagikan, peserta sudah mulai keluar, sekitar pukul 16.00 WIB. Melihat kami 

sedikit kesulitan, panitia lain pun sigap untuk membantu, namun yang menjadi 

kesulitan adalah kami tidak tahu mana saja peserta yang mendaftar presale dan 

OTS yang mendapat makan siang, dengan peserta yang diwajibkan untuk 

mengikuti SEMARAK yang tidak mendapat makan siang. Sebelumnya panitia 

sepakat bahwa peserta wajib diarahkan keluar melalui pintu bagian atas, 

sedangkan peserta presale dan OTS diarahkan keluar melalui pintu bagian bawah, 

namun kenyataanya semua peserta keluar melalui pintu bagian bawah, sehingga 

kami harus menanyakan terlebih dahulu, apakah ia peserta presale, OTS atau 

mahasiswa yang diwajibkan. 

 

F. Saran 

Sie. Konsumsi harus menyiapkan beberapa tempat memesan snack maupun 

makan siang agar snack maupun makan siang yang kita berikan kepada peserta, 

pembicara, juri, dan dosen lebih bervariasi tidak hanya dari satu tempat makan 

saja dan dengan menu yang sama. Membuat plan A, B, dan C untuk menghindari 

hal-hal yang tidak terduga terkait jumlah peserta yang hadir. Selanjutnya, mencari 

alternatif lain untuk membedakan antara peserta yang mendapat makan siang 

dengan yang tidak. Persiapan membentuk snack box juga sebaiknya dilakukan H-

1 hari pelaksanaan agar ketika pagi tidak terburu-buru. Terakhir, yang terpenting 

adalah menjaga komunikasi yang baik dalam internal Sie. Konsumsi, serta selalu 

berkoordinasi dengan Sie. Acara dan Sie. HPD. 

 

 

  



 

Sie. Humas, Publikasi, Dokumentasi (HPD) 

Koordinator : Yeni Amelia 

Staf  : - Daffa Hamzah Polontalo 

     - Devina Ramadhani 

     - Dimas Wiratama 

     - Jihan Khalisah Khansa 

      - Monica Shahnaz Safitri 

      - M. Naufal Sya’ban 

      - Rani Lestari Marthen 

     - R. Kemala Pertiwi 

     - Salwaa Ghaaziyah 

     - Wahyuni Nurcahyati 

 

A. Perencanaan 

▪ Membuat desain dan jarkoman open recruitment Panitia Gebyar Akuntansi 

9th 

▪ Mempublikasikan jarkoman open recruitment panitia Gebyar Akuntansi 9th 

di media sosial 

▪ Menentukan staf Sie. HPD 

▪ Melaksanakan rapat dengan staf Sie. HPD 

▪ Pembagian job description kepada staf Sie. HPD agar pekerjaan terkendali 

▪ Mengenalkan dan mempublikasikan maskot beserta filosofinya di sosial 

media Gebyar Akuntansi 9th  

▪ Membuat jarkoman untuk rapat akbar dan evaluasi akbar Gebyar Akuntansi 

9th  

▪ Membuat teaser Gebyar Akuntansi 9th  

▪ PJ Semarak membuat berbagai keperluan desain untuk SEMARAK, seperti 

poster, countdown, e-ticket dan sertifikat 

▪ Menentukan narahubung untuk SEMARAK 

▪ Membuat desain ID Card, live report, twibbon dan kaos panitia 

▪ Membuat jarkoman SEMARAK 

▪ Bekerja sama dengan media partner 

▪ Mempublikasikan poster dan countdown SEMARAK 

▪ Melakukan sounding ke kelas-kelas Akuntansi FE UNJ 

▪ Mengelola media sosial Gebyar Akuntansi 9th  

▪ Mendokumentasikan rangkaian acara Gebyar Akuntansi 9th  



 

▪ Membuat video testimoni yang dipublikasikan bersamaan dengan publikasi 

countdown 

▪ Membuat aftermovie dari rangkaian Gebyar Akuntansi 9th  

▪ Menentukan pembagian job description pada hari pelaksanaan 

 

B. Pelaksanaan 

▪ Membuat desain dan jarkoman open recruitment panitia Gebyar Akuntansi 

9th  

▪ Mempublikasikan open recruitment panitia Gebyar Akuntansi 9th di media 

sosial 

▪ Melaksanakan rapat dengan staf Sie. HPD 

▪ Menjelaskan dan membagi job description kepada staf Sie. HPD 

▪ Membuat desain pengenalan maskot dan mempublikasikannya di media 

sosial Gebyar Akuntansi 9th  

▪ Membuat dan mempublikasikan jarkoman rapat akbar dan evaluasi akbar di 

grup panitia Gebyar Akuntansi 9th  

▪ Membuat poster timeline acara Gebyar Akuntansi 9th  

▪ Membuat dan mempublikasikan video teaser bersamaan dengan publikasi 

poster timeline 

▪ Berkoordinasi dengan Sie. Acara terkait konten yang ada di dalam poster 

▪ Berkoordinasi dengan Sie. Kreatif terkait konsep desain untuk banner dsb. 

▪ Mencetak beberapa buah poster untuk dipasang di mading kampus 

▪ Bekerja sama dengan media partner 

▪ Membuat desain poster dan jarkoman SEMARAK 

▪ Membuat dan mempublikasikan video testimoni yang bersamaan dengan 

publikasi countdown SEMARAK 

▪ Menentukan narahubung SEMARAK 

▪ Melakukan sounding ke kelas-kelas Akuntansi FE UNJ angkatan 2018 

▪ Membuat desain ID Card, live report, twibbon dan kaos panitia 

▪ Mempublikasikan poster serta countdown di Instagram dan Line@ Gebyar 

Akuntansi 9th  

▪ Menjadi penghubung antara peserta dengan pihak panitia 

▪ Narahubung melakukan reminder kepada peserta melalui personal chat untuk 

segera membayar tiket 

▪ Mengirimkan e-ticket kepada peserta SEMARAK yang telah melakukan 

pembayaran 

▪ Pembagian job description menjadi operator, live report dan dokumentasi 

pada hari pelaksanaan 



 

▪ Membuat desain sertifikat untuk peserta SEMARAK 

▪ Mendokumentasikan acara Opening Gebyar Akuntansi 9th dan SEMARAK 

▪ Membuat jarkoman khusus untuk mahasiswa Akuntansi FE UNJ angkatan 

2018 pada H-1 acara 

 

C. Faktor Pendukung 

▪ Rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang telah diberikan kepada seluruh 

panitia Gebyar Akuntansi 9th   

▪ Adanya kerja sama yang baik antar staf Sie. SPD 

▪ Adanya koordinasi antara Sie. HPD dengan Sie. Acara 

▪ Adanya bantuan dari media partner untuk menambah cakupan dalam 

mendapatkan peserta 

▪ Tingginya semangat panitia Gebyar Akuntansi 9th  

 

D. Faktor Penghambat 

▪ Kurangnya intensitas rapat internal Sie. HPD untuk menyiapkan Gebyar 

Akuntansi 9th  

▪ Ukuran ID Card yang kurang proporsional (terlalu panjang) sehingga 

menyulitkan dalam mencari plastik wadah ID Card yang cocok 

▪ Kolom nama dan jabatan pada ID Card yang terlalu kecil sehingga tidak 

terlalu terlihat dari kejauhan 

▪ Poster timeline yang dibuat tidak sesuai rencana awal karena belum fix-nya 

pembicara 

▪ Sounding mengenai rangkaian acara Gebyar Akuntansi 9th hanya dilakukan 

di angkatan 2018 saja  

▪ Tidak ter-handle-nya desain twibbon sehingga penggunaan twibbon hanya 

dilakukan di Closing Gebyar Akuntansi 9th  

▪ Terlambatnya penyebaran poster baik secara digital maupun cetak karena 

belum fix-nya pembicara 

▪ Masih kurangnya pempublikasian video testimoni  

▪ Tidak terpublikasinya poster dan jarkoman Opening Gebyar Akuntansi 9th  

▪ Terdapat beberapa media partner yang terlambat mempublikasikan poster 

SEMARAK karena terlambatnya pemberian materi publikasi 

 

  



 

E. Dinamika Perjalanan 

Pada saat rapat, Sie. HPD telah membagi beberapa staf ke dalam tim-tim 

antara lain tim desain, tim video, tim media sosial dan tim media partner. Tim 

desain yang terdiri dari 5 orang ini menjadi PJ dari masing-masing acara di Gebyar 

Akuntansi 9th. Tim media partner dari jauh-jauh hari sudah membuat daftar media 

partner serta menghubungi pihak media partner untuk teknis pengajuan sebagai 

media partner untuk. Pengajuan ini sedikit terhambat karena belum selesainya 

proposal per acara. Namun pengajuan ini bisa dikebut pada hari-hari terakhir 

sebelum penyebaran poster digital di media sosial Gebyar Akuntansi 9th.  

Sie. HPD telah membuat rancangan untuk teknis pempublikasian di 

Instagram. Diawali dengan desain Gebyar Akuntansi 9th coming back, coming 

soon open recruitment, open recruitment, perpanjangan open recruitment, 

pengenalan panitia Gebyar Akuntansi 9th, pengenalan tema dan maskot beserta 

filosofinya. Lalu dilanjut dengan publikasi poster timeline, poster tiap-tiap acara 

dan countdown tiap acara. Namun, ada perubahan saat publikasi countdown acara 

yang awalnya satu desain di-grid menjadi tiga foto, diubah menjadi hanya satu 

desain dan tidak di-grid karena nanti saat mendekati acara puncak akan terjadi 

spamming saat publikasi.  

Sie. HPD juga telah mengonsepkan untuk desain poster timeline, namun 

pada pelaksanaannya berubah dikarenakan belum fix-nya pembicara di beberapa 

acara di rangkaian puncak sehingga hanya dibuat sederhana, hanya 

mencantumkan nama acara serta tanggal pelaksanaannya saja. Diwaktu yang 

bersamaan, Sie. HPD telah membuat video teaser oleh tim video. Video teaser 

tersebut dipublikasikan bersamaan dengan poster timeline. 

Penyebaran poster digital mengalami kemunduran dari jadwal yang telah 

ditentukan karena masih belum fix-nya pembicara serta masih kurangnya konten-

konten yang harus ada di poster. Penyebaran poster ini dilakukan H-8 acara 

SEMARAK dilaksanakan. Karena terlalu dekat dengan hari H pelaksanaan, hal 

ini mengakibatkan adanya beberapa media partner yang terlambat 

mempublikasikan acara SEMARAK karena pemberian materi publikasinya juga 

terlalu dekat dengan hari pelaksanaan. Setelah penyebaran poster, narahubung 

acara melakukan update peserta dan merekap peserta yang sudah membayar tiket. 

Narahubung juga melakukan reminder kepada peserta yang belum membayar 

tiket agar menyegerakan untuk membayar tiket presale. Setelah peserta membayar 

tiket, narahubung mengirimkan e-ticket kepada peserta.  

Sebelum hari pelaksanaan, Sie. HPD melakukan sounding Gebyar 

Akuntansi 9th ke kelas-kelas Akuntansi FE UNJ. Namun, sounding ini hanya 

dilakukan di kelas akuntansi angkatan 2018 saja. Sie. HPD juga melakukan 



 

penyebaran countdown dari H-7 acara sampai H-1 acara yang diselingi dengan 

poster SEMARAK serta video testimoni pada H-1 acara. Dikarenakan jumlah 

peserta yang daftar SEMARAK masih kurang jauh dari target yang ditetapkan, 

pada H-1 acara Sie. HPD membuat dan menyebarkan jarkoman SEMARAK 

dengan HTM khusus untuk mahasiswa Akuntansi UNJ yang diwajibkan hadir 

sesuai arahan dari koordinator prodi Akuntansi FE UNJ. 

Pada saat hari pelaksaanaan, terdapat sedikit kendala, yaitu masih belum 

jelasnya siapa yang akan menjadi peserta Opening Gebyar Akuntansi 9th karena 

peserta SEMARAK diarahkan untuk datang jam 12.00 WIB. Selain itu juga tidak 

adanya publikasi mengenai Opening Gebyar Akuntansi 9th. Karena hal tersebut, 

Opening Gebyar Akuntansi 9th diundur pada saat SEMARAK dengan peserta 

SEMARAK.  

Sie. HPD membagi job description kepada staf Sie. HPD, antara lain 

sebagai operator, live report dan dokumentasi. Dokumentasi ini terbagi menjadi 

dua, yaitu dokumentasi SEMARAK di dalam Aula Maftuchah Yusuf dan 

dokumentasi di stand photobooth. Untuk job desription di hari H pelaksaan ini 

tidak ada kendala yang berarti. 

 

F. Saran 

Sie. HPD lebih sering lagi rapat untuk mempersiapkan Gebyar Akuntansi 

ini, terutama tim media partner karena untuk bagian media partner harus selalu 

update. Perhatikan lagi untuk ukuran ID Card serta keproporsionalan konten di 

desain ID Card tersebut. Untuk sounding, sebaiknya dilakukan di semua angkatan, 

agar tersebar secara merata baik untuk angkatan baru maupun angkatan lama. 

Berkoordinasi lagi dengan Sie. Acara terkait peserta Opening Gebyar Akuntansi 

9th agar informasinya dapat terpublikasi dengan baik. 

 

  



 

IV. SUSUNAN ACARA  

RUNDOWN 

SEMINAR AKUNTANSI (SEMARAK) 2018 

SENIN, 1 OKTOBER 2018 

 

12.00 - 12.55 WIB Registrasi peserta 

12.55 - 13.00 WIB  Pembukaan oleh MC 

13.00 - 13.05 WIB  Tilawah dan sari tilawah 

13.05 - 13.10 WIB  Sambutan Ketua Gebyar Akuntansi 9th 

13.10 - 13.15 WIB  Sambutan Ketua BEM Prodi Akuntansi 

13.15 - 13.20 WIB  Sambutan Koor. Prodi Akuntansi  

13.20 - 13.23 WIB  Pembacaan CV Moderator1 

13.23 - 13.28 WIB  Pembacaan CV Pembicara 1 

13.28 - 13.48 WIB  Presentasi pembicara 1 mengenai tema acara menurut  

    sudut pandang pembicara 

13.48 - 14.06 WIB  Sesi tanya jawab 1 

14.06 - 14.00 WIB  Pembacaan CV Pembicara 2 

14.00 - 14.20 WIB  Presentasi pembicara 2 mengenai tema acara menurut  

    sudut pandang pembicara 

14.20 - 14.30 WIB  Sesi tanya jawab 2 

14.30 – 15.20 WIB  Talkshow bersama seluruh pembicara 

15.20 - 15.30 WIB  Sesi tanya jawab 3 

15.30 - 15.35 WIB  Pemberian bingkisan 

15.35 - 15.40 WIB  Pembagian doorprize 

15.40 - 15.50 WIB  Penutupan dan do'a 

 

  



 

V. LAPORAN SUSUNAN ACARA  

REAL TIME 

SEMINAR AKUNTANSI (SEMARAK) 2018 

SENIN, 1 OKTOBER 2018 

 

11.30 – 13.00 WIB Briefing dan persiapan panitia 

12.00 – 13.00 WIB Registrasi peserta 

13.09 – 13.15WIB  Pembukaan oleh MC 

13.15 – 13.18 WIB  Tilawah dan sari tilawah 

13.18 – 13.20 WIB  Menyanyikan lagu Indonesia Raya 

13.20 – 13.22 WIB Sambutan Ketua Gebyar Akuntansi 9th 

13.22 – 13.28 WIB  Sambutan Koor. Prodi Akuntansi 

13.28 – 13.29 WIB  Pemotongan pita oleh Koor. Prodi Akuntansi sebagai  

simbolis pembukaan Gebyar Akuntansi 9th  

13.29 – 13.35 WIB  Penampilan tari dari MIKART FE 

13.35 – 13.38 WIB  Pembacaan CV Moderator 

13.38 – 13.41 WIB  Pembacaan CV Pembicara 1 

13.41 – 13.44 WIB  Pembacaan CV Pembicara 2 

13.44 – 14.16 WIB  Presentasi Pembicara 1  

14.16 – 14.50 WIB  Presentasi Pembicara 2 

14.50 – 15.25 WIB  Talkshow dan sesi tanya jawab 

15.25 – 15.33 WIB  Pemberian bingkisan 

15.33 – 15.36 WIB  Sesi foto bersama 

15.36 – 15.38 WIB  Pembacaan doa penutup  

15.38 – 15.40 WIB  Penutupan oleh MC 

 

 

 

  



 

VI. ANGGARAN BIAYA  

ANGGARAN BIAYA  

SEMINAR AKUNTANSI 2018 

 

PEMASUKAN 

✓ Kas BEM Prodi Akuntansi     Rp    300.000,- 

✓ Pendapatan Danus      Rp  3.000.000,- 

✓ HTM : 

- Presale  (180 orang x @ Rp 35.000,-)  Rp 6.300.000,- 

- OTS   (20 orang x @  Rp 45.000)  Rp    900.000,- + 

TOTAL PEMASUKAN      Rp 10.500.000,- 

 

PENGELUARAN 

• Sie. Kesekretariatan 

✓ Pembuatan dan Penggandaan Proposal: 

- Cetak Proposal  (1 buah x @ Rp 30.000,-) Rp      30.000,- 

- Fotokopi Proposal  (2 buah x @ Rp 5.000,-) Rp      10.000,- 

✓ Pembuatan Presensi, Formulir, Undangan, dan Surat-menyurat: 

- Print    (80 lembar x @ Rp 1.000,-) Rp     80.000,- 

- Fotokopi   (100 lembar x @ Rp 150,-) Rp     15.000,- 

✓ Map Batik   (4 buah x @ Rp 4.000,-) Rp     16.000,- 

✓ Sertifikat : 

- Pembicara   (2 lembar x @ Rp 5.000,-) Rp     10.000,- 

- Moderator   (2 lembar x @ Rp 5.000,-) Rp     10.000,- 

- Peserta    (200 lembar x @ Rp 3.000,-) Rp    600.000,- 

✓ Pembuatan dan Penggandaan LPJ : 

- Print    (30 lembar x @ Rp 1.000,-) Rp      30.000,- 

- Fotokopi   (210 lembar x @ Rp 150,-) Rp      31.500,- 

- Jilid     (3 buah x @ Rp 4.000,-) Rp      12.000,- + 

Total Pengeluaran Sie. Kesekretariatan   Rp   844.500,- 

 

• Sie. Acara 

✓ Honor Pembicara :  

- IAI        Rp 1.500.000,- 

- KJAI        Rp 1.000.000,- 



 

✓ Bingkisan Pembicara  (2 orang x Rp 75.000,-) Rp    150.000,- 

✓ Paket Seminar    (200 paket x @ Rp 5.000,-) Rp 1.000.000,-  

✓ Print Rundown dan Juklak (20 lembar x @ Rp 1.000,-) Rp     20.000,- 

✓ Fotokopi Rundown dan Juklak (100 lembar x @ Rp 150,-) Rp     15.000,-+ 

Total Pengeluaran Sie. Acara     Rp 3.685.000,- 

 

• Sie. Logistik 

✓ Uang Kebersihan Aula Maftuhah    Rp   100.000,- + 

Total Pengeluaran Sie. Logistik    Rp   100.000,- 

 

• Sie. Humas, Publikasi, dan Dokumentasi 

✓ Poster    (5 buah x @ Rp 10.000,-) Rp     50.000,-  +  

Total Pengeluaran Sie. HPD     Rp    50.000,- 

 

• Sie. Konsumsi 

✓ Snack : 

- Pembicara dan Dosen  (15 dus x @ Rp 15.000,-) Rp     225.000,- 

- Peserta    (200 dus x @ Rp 5.000,-) Rp  1.000.000,- 

✓ Makan Siang 

- Pembicara dan Dosen  (15 orang x @ Rp 30.000,-) Rp     450.000,- 

- Peserta    (200 orang x @ Rp 15.000,-) Rp  3.000.000,- 

✓ Air Mineral   (10 dus x @ Rp 25.000,-) Rp     25.000,-  + 

Total Pengeluaran Sie. Konsumsi    Rp 4.925.000,- 

 

• Sie. Kreatif 

✓ Spanduk   (3m x 1m x @ Rp 20.000,-) Rp      60.000,- 

✓ Back Drop   (3m x 1m x @ Rp 20.000,-) Rp      60.000,-  

✓ Hiasan & Perlengkapan Dekorasi    Rp    300.000,- + 

Total Pengeluaran Sie. Kreatif     Rp    415.000,- 

 

  



 

Rekapitulasi Anggaran Seminar Akuntansi 2018     

PEMASUKAN :       Rp 10.500.000,- 

 

PENGELUARAN : 

✓ Sie. Kesekretariatan   Rp    844.500,- 

✓ Sie. Acara    Rp 3.685.000,- 

✓ Sie. Logistik    Rp    100.000,- 

✓ Sie. HPD    Rp      50.000,- 

✓ Sie. Konsumsi    Rp 4.925.000,- 

✓ Sie. Kreatif    Rp    415.000,- 

TOTAL PENGELUARAN     Rp  10.019.500,- + 

SURPLUS SEMINAR AKUNTANSI    Rp      480.500,-  

 

  



 

VII. LAPORAN ANGGARAN BIAYA  

LAPORAN KEUANGAN 

SEMINAR AKUNTANSI 2018 

 

PEMASUKAN 

✓ Kas BEM Prodi Akuntansi     Rp    300.000,- 

✓ Donasi        Rp 1.500.000, 

✓ Pendapatan Danus        Rp    400.000,-     

✓ HTM : 

- Presale    

• Umum    (34 orang x @ Rp 35.000,-) Rp 1.190.000,- 

• Mahasiswa UNJ  (68 orang x @ Rp 20.000,-) Rp 1.360.000,- 

- OTS    (8 orang x @  Rp 45.000) Rp    360.000,- + 

TOTAL PEMASUKAN      Rp 5.110.000,- 

 

PENGELUARAN 

• Sie. Kesekretariatan 

✓ Pembuatan dan Penggandaan Proposal: 

- Print    (14 lembar x @ Rp 1.000,-) Rp       14.000,- 

- Fotokopi   (28 lembar x @ Rp 250,-) Rp         7.000,- 

- Jilid    (3 buah x @ Rp 4.000,-) Rp       12.000,- 

✓ Pembuatan Surat-Menyurat 

- Print      (8 lembar x @ Rp 1.000,-) Rp         8.000,- 

- Fotokopi   (16 lembar x @ Rp 250,-) Rp         4.000,- 

✓ Pembuatan Presensi 

- Print     (16 lembar x @ Rp 1.000,-) Rp       16.000,- 

✓ Pembuatan dan Penggandaan LPJ 

- Fotokopi    (70 lembar x @ Rp 250,-) Rp       17.500,- 

- Jilid    (3 buah x @ Rp 4.000,-) Rp       12.000,-  

✓ Pembuatan dan Penggandaan SPJ 

- Fotokopi    (30 lembar x @ Rp 250,-) Rp         7.500,- + 

Total Pengeluaran Sie. Kesekretariatan   Rp      98.000,- 

 

  



 

• Sie. Acara 

✓ Pita Gulung   (1 buah x @ Rp 12.000,-) Rp       12.000,- 

✓ Paket Seminar : 

- Notes 25 Lembar  (2 pak x @ Rp 38.000,-) Rp       76.000,- 

- Pulpen Biru   (1 pak x @ Rp 15.000,-) Rp       15.000,- 

- Notes 50 Lembar   (100 buah x @ Rp 2.500,-) Rp     250.000,- 

- Pulpen Hitam   (100 buah x @ Rp 1.000,-) Rp     100.000,-  

✓ Karikatur Pembicara  (2 orang x Rp 50.000,-) Rp     100.000,- 

✓ Bingkisan Moderator :   

- Roma Kelapa    (1 buah x @ Rp 8.250,-) Rp         8.250,- 

- Roma Malkist Kelapa  (1 buah x @ Rp 6.250,-) Rp         6.250,- 

- Delfiorion Custas  (1 buah x @ Rp 17.225,-) Rp       17.225,- 

- Country Choice Guava (1 buah x @ Rp 17.975,-) Rp       17.975,- 

- Kis Cherry   (1 buah x @ Rp 6.325,-) Rp         6.325,- 

- Khong Guan   (1 buah x @ Rp 6.750,-) Rp         6.750,- 

- Infaq        Rp              25,- 

✓ Honor Pembicara : 

- Bapak Yusron Fauzan  (1 orang x @ Rp 1.000.000,-) Rp  1.000.000,- 

- Ibu Andar Ramona  (1 orang x @ Rp 1.000.000,-) Rp  1.000.000,- 

✓ Paperbag Kecil  (2 buah x @ Rp 6.000,-) Rp       12.000,- 

✓ Paperbag Besar  (1 buah x @ Rp 8.000,-) Rp         8.000,- 

✓ Map Batik   (3 buah x @ Rp 5.000,-) Rp       15.000,- 

✓ Bingkisan revisi  (1 buah x @ Rp 50.000,-) Rp       50.000,- 

✓ Ongkos kirim bingkisan (1 kali x @ Rp 25.000,-) Rp       25.000,- +                                                     

Total Pengeluaran Sie. Acara     Rp 2.725.800,- 

 

• Sie. Logistik 

✓ Baterai ABC Alkalin  (2 buah x @ Rp 18.000,-) Rp       36.000,- + 

Total Pengeluaran Sie. Logistik    Rp      36.000,- 

 

• Sie. HPD 

✓ Poster    (4 lembar  x @ Rp 5.000,-) Rp       20.000,- +  

Total Pengeluaran Sie. HPD     Rp      20.000,- 

 

 



 

• Sie. Konsumsi 

✓ Amidis Gelas   (3 dus x @ Rp 17.500,-) Rp       52.500,- 

✓ Aqua Botol   (1 dus x @ Rp 45.000,-) Rp       45.000,- 

✓ Snack Pembicara dan Dosen    

- Dus    (10 dus x @ Rp 600,-)  Rp         6.000,- 

- Risol    (10 buah x @ Rp 2.900,-) Rp       29.000,- 

- Roti Gunung Coklat  (10 buah x @ Rp 4.500,-) Rp       45.000,- 

- Roti Kismis   (10 buah x @ Rp 4.000,-) Rp       40.000,- 

✓ Snack Pengisi Acara  

- Dus    (1 pak x @ Rp 49.000,-) Rp       49.000,- 

- Sedotan   (1 pak x @ Rp 1.000,-) Rp         1.000,- 

- Muffin    (3 buah x @ Rp 4.000,-) Rp       12.000,- 

- Risol    (3 buah x @ Rp 3.000,-) Rp         9.000,- 

- Puding    (3 buah x @ Rp 2.000,-) Rp         6.000,- 

✓ Snack Peserta         

- Dus Motif   (50 dus x @ Rp 750,-)  Rp       37.500,- 

- Dus Polos   (1 pak x @ Rp 49.000,-) Rp       49.000,- 

- Lontong Isi Oncom  (100 buah x @ Rp 1.000,-) Rp     100.000,- 

- Tahu Isi   (100 buah x @ Rp 1.000,-) Rp     100.000,- 

- Risol    (100 buah x @ Rp 1.000,-) Rp     100.000,-  

✓ Makan Siang 

- Pembicara dan Dosen  (4 orang x @ Rp 25.000,-) Rp     100.000,- 

- Pajak 10%       Rp       10.000,- 

- Peserta    (50 orang x @ Rp 14.000,-) Rp     700.000,- + 

Total Pengeluaran Sie. Konsumsi    Rp 1.491.000,- 

 

• Sie. Kreatif 

✓ Pembuatan Maskot : 

• Tripleks   (1 buah x @ Rp 75.000,-) Rp       75.000,- 

• Reng    (2 batang x @ Rp 15.000,-) Rp       30.000,- 

• Lem    (1 kaleng x @ Rp 28.000,-) Rp       28.000,- 

• Ongkos Kerja   (1 orang x @ Rp 50.000,-) Rp       50.000,- + 

Total Pengeluaran Sie. Kreatif     Rp    183.000,- 

 



 

Rekapitulasi Laporan  Keuangan Seminar Akuntansi 2018    

  

PEMASUKAN :       Rp 5.110.000,- 

PENGELUARAN : 

✓ Sie. Kesekretariatan   Rp      98.000,- 

✓ Sie. Acara    Rp 2.725.800,- 

✓ Sie. Logistik    Rp      36.000,- 

✓ Sie. HPD    Rp      20.000,- 

✓ Sie. Konsumsi    Rp 1.491.000,- 

✓ Sie. Kreatif    Rp    183.000,- 

TOTAL PENGELUARAN     (Rp 4.553.800,- ) 

SURPLUS SEMINAR AKUNTANSI    Rp     556.200,-  

 

 

 

 

  



 

VIII. PENUTUP 

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami susun sebagai bahan informasi 

bagi pihak-pihak yang terkait serta dapat pula dijadikan bahan pembelajaran dan 

acauan bagi pelaksanaan Seminar Akuntansi (SEMARAK) berikutnya. Atas perhatian 

dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

Jakarta, 29 Oktober 2018 

 

PANITIA GEBYAR AKUNTANSI 9th  

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PRODI AKUNTANSI 2018 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

 

Ketua Pelaksana,      Sekretaris, 

 

 

Muhammad Raihan Pratama    Isni Zuhriani 

NIM 1706617024         NIM 1704517036 

 

 

 

 

  



 

Sie. Kreatif 

 

Desain Proposal 

   

 

Desain LPJ 

   

 

Desain Banner  

 



 

Sie. Logistik 

 

Daftar Perlengkapan 

NO Perlengkapan Yang Dibutuhkan Perlengkapan yang Dipinjam 

1 Mic Mic 

2 Standing mic Kabel HDMI 

3 Laptop Kamera 

4 Kabel Rol Tripod 

5 Kabel HDMI  

6 Taplak   

7 Trashbag  

8 Kamera  

9 Tripod  

10 Baterai Mic  

11 Nampan  

12 Piring Buah  

13 Lakban  

14 Gunting  

15 Banner Bekas 3x2 m  
 

 

 

 

  



 

Sie. Konsumsi 

 

Daftar Menu Makanan 

➢ Peserta 

- Snack   : lontong, tahu isi, risol, dan air mineral gelas 

- Makan siang : Nasi ayam goreng dan air mineral gelas 

➢ Pembicara dan Dosen 

- Snack  : snack box Majestyk dan air mineral botol 

- Makan siang : nasi box Ayam Kremes Kraton 

 

  



 

Sie. HPD 

 

Dokumentasi Kegiatan 

   

   

 

Desain Poster dan Countdown 

   

 

    

 

   


