
  



A. GAMBARAN UMUM 

Widya Mandala Accounting Games merupakan lomba akuntansi 

berskala Nasional yang rutin diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas 

Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Widya Mandala 

Accounting Games tahun ini mengangkat tema CARNIVAL : Lets Play 

Challenging Games Together and Achieve Victories at Widya Mandala 

Accounting Games dimana nantinya para tim lomba akan berkompetisi melalui 

berbagai bentuk games bernuansa akademik yang dikemas secara fun dan 

menarik yang akan meningkatkan kemampuan softskill dan hardskill dari tim 

lomba. Melalui lomba ini, para tim akan memperebutkan berbagai macam 

hadiah dan beasiswa. 

 

B. PENJABARAN TEMA 

Perkembangan ekonomi dunia yang pesat telah menjadi sumber pemicu 

ketatnya persaingan dalam berbagai aspek. Telah banyak kita temui entitas 

ekonomi saat ini mulai berlomba untuk meningkatkan tingkat kompetensi yang 

dimiliki demi mendapatkan keunggulan kompetitif terhadap para pesaing. 

Seiring dengan hal tersebut, entitas bisnis mengupayakan peningkatan 

produktivitas dan efisiensi usahanya dengan menggunakan Sumber Daya Alam 

(SDA) yang berkualitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. 

Salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan adalah Profesi 

Akuntan. Akuntan memiliki tanggung jawab dalam mengupayakan 

pengungkapan informasi yang memadai dalam entitas bisnis agar dapat 

memberikan dasar pengambilan keputusan yang terpercaya dan tepat bagi 

para pemangku kepentingan dalam perekonomian secara luas. 

Menyadari hal tersebut, banyak Standar Akuntansi yang telah disusun 

dengan memperhatikan kebutuhan para pemangku kepentingan dan iklim 

ekonomi di Indonesia yang bertujuan untuk dapat menjadi pedoman atau 

landasan bagi para Akuntan dalam menyajikan dan menganalisis laporan 

keuangan entitas bisnis sebagai bentuk kontribusi bagi negara. Sehubungan 

dengan hal tersebut, siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) sebagai calon kontributor bangsa dan sebagai 

calon-calon Akuntan dirasa perlu untuk dapat mengembangkan kompetensi diri 

dalam bidang akuntansi sejak dini. Oleh karena itu, generasi milenial saat ini 

yang terkesan memiliki budaya berjiwa kompetensi tinggi memerlukan sarana 

pengembangan diri untuk dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam 

bidang akuntansi. Dari dasar pemikiran tersebut, maka Jurusan Akuntansi, 



Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya terdorong untuk 

menyelenggarakan Widya Mandala Accounting Games dengan mengangkat 

tema “Lets Play Challenging Games Together and Achieve Victories at Widya 

Mandala Accounting Games” yang diharapkan dapat menjadi sebuah wadah 

untuk meningkatkan kompetensi dan berbagi ilmu antar siswa/i SMA/SMK 

untuk mempersiapkan mereka menjadi calon kontributor bangsa dan calon-

calon Akuntan serta demi kepentingan dan kemajuan perekonomian 

masyarakat pada umumnya. 

 

C. TOTAL HADIAH 

Juara 1       : Rp 4.000.000 + Medali + Beasiswa* + Piala Bergilir + E-Sertifikat  

Juara 2  : Rp 3.000.000 + Medali + Beasiswa* + E-Sertifikat  

Juara 3  : Rp 2.000.000 + Medali + Beasiswa* + E-Sertifikat  

Juara 4  : Rp 1.000.000 + Medali + E-Sertifikat  

Juara 5  : Rp 500.000 + Medali + E-Sertifikat  

* Beasiswa akan di beritahukan pada saat Webinar 

 

D.  PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Technical Meeting 

Hari, tanggal : Sabtu, 05 November 2022 

Waktu  : Pk. 18.00-20.00 WIB 

Tempat : Video conference (Zoom) 

 

2. Pelaksanaan Lomba 

Hari, tanggal : Jumat, 11 November 2022 

      Sabtu, 12 November 2022 

Waktu  : Jumat : Pk. 08.30-16.30 WIB 

      Sabtu  : Pk. 08.30-17.00 WIB 

Tempat : Video conference (Zoom) 

 

 

 

 

 



E.   SUSUNAN ACARA 

1. Technical Meeting (Sabtu, 05 November 2022) 

 

Waktu Acara 

18.00-18.15 Heregistrasi 

18.15-18.25 Pembukaan dan Doa Pembuka 

18.25-19.25 
Pembacaan Peraturan dan Rundown Main 

Event 

19.25-19.40 Sesi Tanya Jawab 

19.40-19.45 Doa Penutup 

19.45-20.00 Heregistrasi 

      

 2.  Main Event (Jumat, 11 November 2022) 

 

Waktu Acara 

08.30 08.45 Heregistrasi  

08.45-09.00 Pembukaan + Doa pembuka + Indonesia 

Raya + Pembacaan Peraturan Umum 

09.00-09.05 Kata Sambutan Ketua Pelaksana 

09.05 - 09.15 Kata Sambutan Ketua Jurusan 

Akuntansi + Pembukaan Acara  

09.15-09.20 Foto Bersama 

09.20-09.50 Pengenalan Jurusan Akuntansi 

Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya 

09.50-10.20 Webinar 

10.20-10.35 Pembacaan Peraturan Babak I “Circus 



Chase” dan Persiapan Peserta 

10.35-11.15 Pelaksanaan Babak I “Circus Chase”  

11.15-11.30 Pembacaan Peraturan Babak I “Find 

Couple” dan Persiapan Peserta 

11.30-12.10 Pelaksanaan Babak I “Find Couple”  

12.10-13.10 ISHOMA 

13.10-13.20 Pengumuman 40 Besar  

13.20-13.30     Pembacaan Peraturan Babak II “Lets 

Monopolize Theme Parks” dan 

Persiapan Peserta 

13.30-15.35 Pelaksanaan Babak II “Lets Monopolize 

Theme Parks” dan side event 

15.35-15.55 Mini Games 

15.55-16.05       Pengumuman 20 Besar 

16.05-16.15 Penutup + Pengumuman Hari ke-2 + 

Doa Penutup 

16.15-16.30 Heregistrasi  

 

         3.   Main Event (Sabtu, 12 November 2022) 

   

Waktu Acara 

08.30-08.45 Heregistrasi 

08.45-09.00 Pembukaan + Doa Pembuka + Pembacaan 
Peraturan Umum 

09.00-09.05 Pembacaan Peraturan Babak III “Fun 

Festival” dan Persiapan Peserta 

09.05-09.55 Pelaksanaan Babak III “Fun Festival” 



09.55-10.05 Mini Games 

10.05-10.10 Pengumuman 10 Besar 

10.10-10.15 Pembacaan Peraturan Babak IV “Crazy 

Gambling” dan Persiapan Peserta 

10.15-11.45 Pelaksanaan Babak IV “Crazy Gambling” 

11.45-12.55 ISHOMA 

12.55-13.00 Pengumuman 5 Besar 

13.00-13.05 Pembacaan Peraturan Babak V Sesi 1 “ Ring 

the Bell” dan Persiapan Peserta 

13.05-13.45 Pelaksanaan Babak V Sesi 1 “ Ring the Bell” 

13.45-13.55 Sesi Toilet 

13.55-14.00 Pembacaan Peraturan Babak V  Sesi 2 “Be 

The Star” dan Persiapan Peserta 

14.00-16.10 Pelaksanaan Babak V Sesi 2 “Be The Star” dan 

side event  

16.10-16.20 Mini Games 

16.20-16.35 Pengumuman Pemenang + Foto Bersama 

16.35-16.45 Penutup Acara + Doa Penutup 

16.45-17.00 Heregistrasi 

 

 

 

 

 

 

 



F. TIMELINE KEGIATAN 

Kegiatan Tanggal 

Pendaftaran 
Senin, 22 Agustus 2022 - Sabtu, 22 

Oktober 2022 

Technical Meeting Sabtu, 05 November 2022 

Main Event Widya Mandala 

Accounting Games 

Jumat, 11 November 2022 - Sabtu, 12 

November 2022 

 

G. KETENTUAN UMUM 

1. Ketentuan Tim 

1. Tim terdiri dari 3 orang dalam satu tim. 

2. Tim adalah siswa/i aktif yang terdaftar dalam Sekolah Menengah 

Atas yang sama. 

3. Peserta dalam satu tim boleh berasal dari jurusan yang berbeda. 

4. Seluruh tim harus sesuai dengan identitas yang didaftarkan pada 

panitia. 

5. Apabila panitia menemukan tim yang tidak sesuai dengan identitas 

yang telah didaftarkan maka tim tersebut didiskualifikasi dan 

dinyatakan gugur. 

6. Peserta wajib menghadiri Technical Meeting dan hanya 

diperbolehkan bertanya saat sesi tanya jawab. Panitia tidak 

menerima pertanyaan di luar Technical Meeting. 

7. Seluruh peserta wajib mengikuti serangkaian acara lomba dari awal 

hingga akhir, heregistrasi merupakan syarat utama mendapatkan e-

sertifikat. 

8. Tidak ada batasan maksimal tim untuk pendaftaran dari setiap 

sekolah, namun hanya maksimal 3 tim dari sekolah yang sama 

yang dapat lanjut ke babak 3. 

9. Peserta wajib menggunakan Laptop/PC selama perlombaan 

berlangsung. Tidak disarankan menggunakan handphone. 



10. Peserta wajib meng-upload Twibbon yang telah disediakan oleh 

panitia, kemudian follow Instagram @WMAGUKWMS dan tag 3 

teman dipostingan Twibbon. 

11. Segala bentuk kecurangan dapat mengakibatkan tim 

didiskualifikasi. 

12. Apabila tim melanggar ketentuan diatas, maka panitia berhak 

mendiskualifikasi tim yang bersangkutan, baik sebelum, selama, 

dan sesudah kompetisi berlangsung. 

13. Setiap anggota tim wajib melakukan pendaftaran melalui Google 

Form dan harap menghubungi Contact Person yang tertera pada 

Google Form untuk mengonfirmasi keikutsertaan tim.  

14. Link video conference (Zoom) untuk Technical Meeting dan 

pelaksanaan kegiatan akan dibagikan melalui group peserta Widya 

Mandala Accounting Games 2022. 

15. Peserta wajib berada di dalam video conference (Zoom) selama 

kegiatan berlangsung.  

16. Peserta wajib menyalakan kamera dan mute microphone saat 

Technical Meeting maupun pelaksanaan kegiatan Widya Mandala 

Accounting Games 2022.  

17. Peserta wajib menjawab soal sesuai dengan bahasa soal. 

18. Tim disarankan menggunakan seragam sekolah. 

19. Bagi peserta yang beragama Muslim yang ingin menunaikan ibadah 

Sholat bisa dilakukan pada saat jam ISHOMA. 

20. Waktu yang digunakan adalah WIB, peserta yang berada di 

luar zona waktu WIB dapat menyesuaikan.  

21. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

22. Keterlambatan tim akan mempengaruhi penilaian. 

23. Diharapkan peserta memiliki kuota dan koneksi internet yang 

memadai.  

24. Jika terjadi masalah pada koneksi internet peserta, panitia 

tidak akan bertanggung jawab, dan konsekuensi akan 

ditanggung oleh peserta. 

25. Dilarang melakukan hal-hal yang tidak sopan saat perlombaan 

berlangsung (merokok, menggunakan dan menunjukan benda tajam, 

dll). 



26. Hal-hal yang tidak tercantum akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh 

pihak panitia dan dapat ditambahkan sewaktu-waktu apabila 

diperlukan. 

2. Ketentuan Administrasi  

1. Mengisi surat pernyataan mengikuti Widya Mandala Accounting 

Games 2022. 

2. Surat pernyataan wajib bertandatangan kepala sekolah diatas 

meterai Rp 10.000 asli bukan gambar dan berstempel sekolah 

(optional). 

3. Mengupload surat pernyataan beserta data diri pada link Google 

Form yang disediakan.  

4. Apabila pada hari pelaksanaan tidak menghadiri acara, wajib 

membayar denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). 

 

H. MATERI 

1. Pengetahuan Umum Akuntansi 

2. Siklus Akuntansi 

3. Laporan Keuangan 

4. Akuntansi untuk Perusahaan Jasa 

5. Akuntansi untuk Perusahaan Dagang 

6. Akuntansi untuk Aset Tetap (Penyusutan dan sebagainya) 

7. Akuntansi untuk Persediaan (LIFO, FIFO, dan AVERAGE) 

8. Akuntansi untuk Ekuitas 

9. Akuntansi untuk Pendapatan 

10. Akuntansi untuk Beban 

11. Pengetahuan Ekonomi dan Matematika Ekonomi 

12. Pengetahuan Umum Perpajakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENJABARAN UMUM BABAK WIDYA MANDALA ACCOUNTING GAMES 

BABAK I 

1. Babak ini akan diikuti oleh seluruh tim dengan 3 orang anggota dalam 

setiap tim. 

2. Babak ini berdurasi 97 menit. 

3. Permainan dalam babak ini bersifat individu. 

4. Babak ini terdiri dari 2 games, yaitu : 

- Circus Chase 

- Find Couple 

5. Poin peserta dalam tim yang sama dari games 1 dan 2 akan diakumulasikan 

menjadi poin final pada babak 1. Poin akumulasi maksimal dari games 1 dan 

2 adalah @800 poin/individu dan @2400 poin/tim. 

6. Tim yang lolos ke babak II adalah 40 tim dengan total akumulasi poin 

tertinggi.  

7. Babak ini akan dilaksanakan pada website yang telah disediakan oleh 

panitia, yaitu http://accgameswm.com/. Username dan password 

dikirimkan H-1 ke e-mail ketua tim sesuai dengan alamat e-mail yang 

dikumpulkan saat pendaftaran. 

 

    Circus Chase 

1. Permainan ini berdurasi 47 menit. 

2. Setiap peserta dari seluruh tim akan dibagi untuk memasuki 12 room games. 

3. Setiap room diisi oleh 15 individu dari tim yang berbeda. 

4. Pada game ini setiap peserta akan diberikan poin awal sebesar @100 

poin/individu. 

5. Setiap peserta wajib memasuki website 10 menit sebelum permainan dimulai 

dan memilih game “Circus Chase”. Keterlambatan peserta tidak menjadi 

tanggung jawab panitia. 

6. Alokasi waktu game : 

- Masuk website  : 10 menit 

- Game    : 32 menit 

- Keluar website  : 5 menit 

Alokasi per ronde : 

- Menjawab soal  : 1 menit 

Total waktu keseluruhan game Circus Chase : 

- Memilih avatar : 2 menit  

http://accgameswm.com/


- 30 ronde x 1 menit     : 30 menit 

7. Pada babak ini setiap peserta akan diberikan soal berupa : 

- Easy (Pilihan Ganda)  : 30 soal x @10 poin = 300 poin/individu 

8. Poin akan ditampilkan di layar setiap peserta. 

9. Peserta akan ditempatkan di kursi penonton sirkus dengan posisi baris 3x5 

dengan total 15 kursi. Jadi, terdapat 3 kursi/baris dan baris paling 

belakang, yaitu baris ke-5, akan ada api di bagian ujung kursi. 

10. Penilaian diurutkan berdasarkan ketepatan jawaban setelah itu 

berdasarkan kecepatan dalam menjawab. Jadi, peserta yang bisa 

menjawab soal dengan benar akan mendapat penambahan @10 poin dan 

peserta tercepat akan diutamakan terlebih dahulu urutan posisi duduk di 

kursi. Bagi peserta yang salah dalam menjawab soal tidak ada 

pengurangan poin tetapi poin akan diurutkan berdasarkan kecepatan 

menjawab, apabila peserta yang salah menjawab berada di posisi 3 

terendah dari total peserta yang salah akan diletakkan di kursi pada baris 

ke-5 dan terkena api sehingga poin akan berkurang sebesar @10 poin. 

11. Jika pada 1 ronde lebih dari 12 peserta menjawab dengan benar maka 3 

peserta yang menjawab soal benar tapi paling lambat atau menjawab soal 

salah akan terkena api dan akan dikurangi @10 poin. 

12. Maksimal poin yang dapat diperoleh adalah : 

- Poin awal   : 100 poin 

      30 soal x @10 poin : 300 poin 

Total poin maksimal : 400 poin/individu x @3 orang = 1200 poin/tim. 

 

   Find Couple 

1. Permainan ini berdurasi 50 menit. 

2. Pada game ini setiap peserta akan mempunyai poin awal dari game Circus 

Chase yaitu maksimal @400 poin/individu. 

3. Peserta wajib memasuki website 10 menit sebelum permainan dimulai dan 

memilih game “Find Couple”. Keterlambatan peserta tidak menjadi 

tanggung jawab panitia. 

4. Alokasi waktu game : 

- Masuk website   : 10 menit 

- Game     : 35 menit 

- Keluar website   : 5 menit 

Alokasi per ronde :  



- Menjawab soal     : 1 menit 

- Pilih kartu      : 40 detik 

Total waktu per ronde               : 1 menit 40 detik 

Total waktu keseluruhan game find couple : 

- 20 ronde x 1 menit 40 detik   : 33 menit 20 detik 

- Bonus 3 pasang kartu          : 30 detik x 3 pasang = 1 menit 30  detik 

5. Pada babak ini setiap peserta akan diberikan soal berupa : 

- Easy (Pilihan Ganda)    : 20 soal x @10 poin = 200      

ccccccccccccccccccccccccc  poin/individu 

6. Terdapat 6 set susunan kartu dan setiap anggota tim tidak akan 

mendapatkan set yang sama. 

7. Poin akan ditampilkan di layar setiap peserta. 

8. Setiap peserta akan dihadapkan oleh 20 pasang kartu dan pada awal 

permainan akan diberi kesempatan untuk membuka kartu sebanyak 6 kali. 

Jika berhasil memasangkan 3 pasang kartu akan mendapatkan bonus 

sebanyak @10 poin, namun apabila tidak berhasil tidak ada pengurangan 

poin. 

9. Jika peserta bisa menjawab dengan benar akan mendapat penambahan 

@10 poin dan diberikan kesempatan untuk membuka kartu sebanyak 1 

pasang dan saat kartu yang dibuka tersebut sepasang maka akan 

mendapat bonus @10 poin, namun apabila tidak berhasil tidak ada 

pengurangan poin. Jika peserta salah menjawab soal maka tidak 

mendapat kesempatan untuk membuka kartu dan akan langsung ke 

pertanyaan selanjutnya. 

10. Maksimal poin yang dapat diperoleh adalah : 

- Poin awal (babak circus chase)  : 400 poin 

- 20 soal x @10 poin       : 200 poin 

- Bonus 3 pasang kartu   : 30 poin 

- 17 pasang kartu x @10 poin  : 170 poin 

Total poin maksimal      : 800 poin/individu x @3 orang 

  = 2400  poin/tim 

 

 

 

 

 



BABAK II 

Lets Monopolize Theme Parks 

1. Babak ini akan diikuti oleh 40 tim, yang beranggotakan 3 orang setiap 

tim. 

2. 40 tim tersebut dibagi ke dalam 10 room games, dimana setiap room 

terdiri dari 4 tim. 

3. Babak ini dimainkan secara berkelompok dan melawan tim lain melalui 

website http://accgameswm.com/  dengan estimasi durasi waktu selama 

127 menit. 

4. Babak ini mewajibkan setiap anggota tim untuk memasuki website 

http://accgameswm.com/ selambat-lambatnya 5 menit sebelum babak 

dimulai dan memilih game “Lets Monopolize Theme Parks”. Keterlambatan 

peserta tidak menjadi tanggung jawab panitia. 

5. Alokasi waktu : 

- Masuk website  : 5 menit 

- Game     : 120 menit 

- Keluar website  : 3 menit 

Alokasi waktu per putaran :  

- Menjawab soal : 60 detik 

- Melempar dadu  : 10 detik 

- Transaksi   : 20 detik 

Total waktu per putaran  : 1 menit 30 detik 

Total waktu per ronde : 1 menit 30 detik x 4 tim = 6 menit 

Total     : 6 menit x 20 ronde = 120 menit 

6. Dalam babak ini terdapat 20 petak yang terdiri dari Theme Parks, Stall, 

Go to Jail, Jail, Free Parking, Tax, Bonus Box, dan Pass Go. 

7. Setiap tim hanya akan ketua tim saja yang diberi akses untuk menjawab 

soal, melemparkan dadu, dan melakukan transaksi, anggota tim yang 

lainnya sebagai spectator. 

8. Setiap tim dalam satu room akan mendapat urutan giliran maju secara 

acak. 

9. Pada babak ini masing-masing tim akan diberikan modal awal sebesar 

WM 1.000. 

10. Dadu yang diputar pada babak ini sejumlah 2 dadu kubus. Sebelum 

melempar dadu, setiap tim diberi soal berbentuk pilihan ganda berupa 

teori atau hitungan. 

http://accgameswm.com/
http://accgameswm.com/


11. Jika tim dapat menjawab soal dengan benar maka akan mendapatkan 

penambahan uang sesuai dengan kategori soal, jika salah atau belum 

terjawab maka tidak akan mendapatkan penambahan uang maupun 

pengurangan uang. 

12. Pada babak ini setiap tim akan diberikan beberapa kategori soal: 

○ Kategori easy  : WM 300 

○ Kategori medium  : WM 400 

○ Kategori hard   : WM 500 

13. Kategori soal tidak dapat dipilih oleh tim dan dikeluarkan secara otomatis, 

setiap tim akan mendapatkan jumlah kategori soal yang sama dalam 

games. 

14. Menjawab atau tidak menjawab, tim tetap diperbolehkan untuk memutar 

dadu. 

15. Apabila tim mendarat di petak theme parks atau stall yang belum dimiliki 

oleh tim lain, tim dapat membeli petak tersebut. Jika petak tersebut sudah 

dibeli oleh tim lain, maka tim harus membayar uang sewa kepada tim 

pemiliknya sesuai yang tertera pada kartu kepemilikan. 

16. Tim dapat mendirikan rumah di atas themeparks yang dimilikinya dengan 

maksimal 2 rumah per putaran dan/atau memiliki lebih dari satu stall untuk 

mendapat harga sewa yang lebih tinggi. 

17. Apabila tim memiliki semua petak themeparks (lengkap) dengan warna 

yang sama, maka harga sewa akan naik dua kali lipat. 

18. Setiap tim yang melewati Pass Go akan mendapatkan uang sebesar WM 

200. 

19. Apabila tim masuk ke Jail, tim dapat keluar dari Jail, jika: 

○ Membayar denda sebesar WM 100; atau 

○ Memiliki kartu jailbreak, yang bisa didapatkan melalui Bonus Box. 

20. Jika tim mendarat di petak Free Parking, tim tidak akan menerima uang, 

soal, properti, hadiah, atau penalti dalam bentuk apa pun. 

21. Jika tim mendarat di petak Tax, tim wajib membayar pajak sebesar WM 

200. 

22. Apabila tim tidak memiliki uang yang cukup, maka tim akan dianggap 

berhutang. Namun apabila tim sedang berhutang, tim tidak dapat 

membeli tanah maupun rumah. 



23. Terdapat petak Bonus Box, yang memiliki kekuatan tertentu untuk 

melawan tim lawan seperti mendapatkan kartu jailbreak, 1 petak tanah  

(akan diberikan secara acak) atau rumah, dividen, interest, soal, atau 

pergi ke Pass Go. 

24. Username dan password akan dikirimkan H-1 melalui e-mail ketua tim 

sesuai dengan alamat e-mail saat awal pendaftaran. 

25. Tim yang lolos ke Babak III adalah 2 tim yang memiliki total aset (tanah + 

rumah + uang) tertinggi pada setiap room. Total tim yang maju ke babak 

III sebanyak 20 tim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BABAK III 

Fun Festival 

 

1. Babak ini akan diikuti oleh 20 tim, yang beranggotakan 3 orang setiap tim. 

2. Babak ini dimainkan secara berkelompok dan melawan tim lain dengan 

estimasi durasi waktu selama 52 menit.  

3. Babak ini terdiri dari 10 ronde. 

4. Setiap tim akan mendapatkan poin awal sebesar 1.000 poin. 

5. Ketua tim akan menerima email berisikan link dan kode tim pada H-1 

babak III dan ketua tim diwajibkan untuk membalas email tersebut 

dengan kata “sudah diterima”. Kode tim yang diterima oleh setiap tim 

berbeda-beda dan tidak boleh diketahui oleh tim lain. 

6. Link yang diterima oleh ketua tim pada e-mail merupakan linktree yang 

berisikan 4 link yaitu: link Google Form poin taruhan, link Google Form 

lembar jawaban, link Google Form Carnival Mart, dan link Scoreboard. 

7. Scoreboard digunakan oleh peserta untuk melihat poin tim selama babak 

Fun Festival berlangsung. 

8. Setiap kali mengisi Google Form, peserta harus menulis kode tim yang 

telah diberikan oleh panitia dan kode tim harus diisi dengan benar. 

9. Masing-masing tim harus menetapkan poin taruhan melalui Google Form 

yang telah disediakan oleh panitia dengan durasi waktu 1 menit.  

10. Poin yang dipertaruhkan minimum 50 poin dan berkelipatan 50 poin, jika 

poin taruhan tidak berkelipatan 50 maka poin taruhan peserta dianggap 

sebesar poin minimum yaitu 50 poin. 

11. Jika dalam 1 menit peserta belum menetapkan poin taruhan, maka poin 

taruhan tim tersebut akan dianggap sebesar poin minimum, yaitu 50 poin. 

12. Jenis soal adalah uraian singkat. 

13. Soal pada setiap ronde akan ditampilkan pada layar dan tim menjawab 

melalui Google Form yang telah disediakan. 

14. Jika jawaban peserta benar maka poin akan ditambah sesuai jumlah poin 

yang telah ditetapkan saat mengisi Google Form poin taruhan dan 

mendapat golden ticket (1 jawaban benar = 1 golden ticket). 

15. Jika jawaban peserta salah maka poin akan dikurangi sebesar poin  

taruhan. 

16. Jika peserta terlambat untuk mengumpulkan jawaban, maka jawaban 

akan dinyatakan SALAH. 



17. Poin akhir ronde sebelumnya akan menjadi poin awal pada ronde 

berikutnya. 

18. Poin taruhan maksimal 25% dari poin awal pada setiap ronde. Jika poin 

taruhan lebih dari 25% poin awal pada ronde tersebut maka poin taruhan 

tim tersebut akan dianggap sebesar 50 poin.  

19. Apabila poin awal tim pada ronde kurang dari 200 poin,  maka tim 

diperbolehkan untuk memberikan poin taruhan sebesar poin minimum 

yaitu 50 poin.  

20. Hanya satu perwakilan tim yang mengisi Google Form untuk poin 

taruhan dan menjawab pada setiap ronde. Peserta diminta untuk mengisi 

Google Form dengan benar beserta kode tim yang telah diberikan oleh 

panitia melalui email ketua tim.  

21. Jika terdapat lebih dari satu jawaban dan format pengumpulan jawaban 

salah, maka jawaban peserta akan dinyatakan SALAH. 

22. Satuan wajib disertakan pada jawaban apabila jawaban berupa angka. 

23. Peserta wajib menjawab sesuai dengan Bahasa soal yang diberikan.  

24. Peserta hanya boleh mengisi Google Form poin taruhan dan jawaban 

ketika telah diinstruksikan oleh panitia. Jika peserta mengisi Google Form 

di luar waktu yang ditentukan oleh panitia maka peserta dianggap 

TIDAK MENGISI Google Form. 

25. Golden Ticket yang dikumpulkan oleh masing-masing tim dapat ditukarkan 

menjadi souvenir pada akhir ronde 10 di Carnival Mart melalui Google 

Form. 

26. Rincian Carnival Mart sebagai berikut : 

● WMAG Keychain      : 1 tiket (50 poin)  

● Minion Doll    : 2 tiket (100 poin) 

● Carousel Miniature  : 3 tiket (150 poin)  

● Tumbler   : 5 tiket (250 poin)  

● Snow Ball    : 10 tiket (500 poin) 

27. Tim bebas membeli item apapun sesuai dengan jumlah tiket yang dimiliki. 

Setiap item souvenir hanya dapat dibeli sebanyak satu kali.   

28. Pembelian di carnival mart hanya dapat dilakukan satu kali saja pada 

saat akhir ronde 10. Jika terdapat tim yang mengirim google form dua kali 



atau melakukan pembelian sebanyak dua kali, maka panitia hanya 

menerima pembelian pertama. 

29. Jika terdapat tim yang melakukan pembelian diatas jumlah tiket yang 

dimiliki maka pembelian dibatalkan atau dianggap tidak melakukan 

pembelian.  

30. Alokasi waktu :  

● Taruhan    : 1 menit x 10 ronde = 10 menit 

● Menjawab soal dan  

mengumpulkan jawaban   : 3 menit x 10 ronde = 30 menit 

● Jeda     : 1 menit x 10 menit = 10 menit 

● Pembelian souvenir              : 2 menit 

Total     : 52 menit 

31. Pada akhir babak, jumlah poin dan nilai souvenir akan diakumulasi untuk 

menentukan 10 tim dengan poin akumulasi tertinggi yang akan 

melanjutkan ke Babak IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BABAK IV 

Crazy Gambling 

 

 

 

 

1. Babak ini diikuti oleh 10 tim, yang beranggotakan 3 orang tiap tim.  

2. Setiap tim akan dibagi ke dalam 5 (lima) breakout room dan masing-

masing berisi 2  (dua) tim yang akan ditentukan melalui roulette. 

3. Setelah tim memasuki breakout room maka akan ditampilan kotak Crazy 

Gambling yang berisikan tipe soal dan poin masing-masing. 

4. Setiap tim pada masing-masing breakout room akan di roulette untuk 

menentukan urutan pemilihan kotak. 

5. Soal dapat berupa uraian singkat maupun hitungan. 

6. Setiap tim memiliki poin awal sebesar 100 poin. 

7. Setiap tim akan memilih 1 (satu) kotak sesuai dengan pilihan masing-

masing tim. Contoh: Kotak Tipe A dengan poin 15. 

8. Ketika kotak dibuka, tim akan menjawab soal dengan menon-aktifkan 

mode mute mic. 

9. Jika tim tidak memilih kotak dalam batas waktu yang ditentukan, kotak 

akan ditentukan oleh panitia secara acak. 

10. Babak ini dimainkan secara berkelompok dan melawan tim lain yang 

terdiri dari 18 ronde dengan estimasi durasi waktu selama 76 menit 30 

detik.  

Alokasi waktu : 

● Memilih kotak     : 15 detik 

● Menjawab soal   : 3  menit 

● Lempar pertanyaan  : 30 detik 

● Rotasi       : 30 detik  

● Total   : 4 menit 30 detik x 18 ronde = 76 menit 30   

                                    detik 

 

Tipe A 10 15 30 

Tipe B 5 20 25 

Tipe C 10 15 30 

Tipe D 5 20 25 

Tipe E 10 15 30 

Tipe F 5 20 25 



11. Apabila tim menjawab pertanyaan dengan benar maka akan 

mendapatkan  

poin sesuai dengan angka yang tertera di kotak. Namun, apabila tim salah 

menjawab maka poin akan dikurangi sesuai poin yang tertera di kotak. 

12. Apabila dalam 3 menit tim tidak dapat menjawab, maka pertanyaan akan 

dilempar ke tim lain selama 30 detik. Apabila tim lain ingin menjawab 

pertanyaan maka perwakilan tim dapat mengirimkan chat Zoom dengan 

format: Nama Tim_Jawab.  Perwakilan tim diberikan waktu selama 10 

detik untuk menjawab setelah mengirimkan chat Zoom. Jika 

perwakilan tim menjawab lebih dari waktu 10 detik yang diberikan,  maka 

jawaban dianggap salah.  

13. Setiap tim akan diberikan kesempatan maksimal 2 kali kesempatan 

menjawab  

Contoh :  

Saat lempar pertanyaan kotak Tipe A dengan poin 5 

Tim A mencoba menjawab untuk pertama kali namun salah maka akan 

dikurangi -5 poin, 

Kemudian Tim A mencoba menjawab untuk kedua kali dan salah lagi maka 

akan dikurangi -5 poin lagi, 

Sehingga Tim A mendapatkan pengurangan poin sebesar -10 poin. 

14. Tim yang lolos ke babak V adalah 1 tim yang memiliki poin tertinggi pada 

setiap breakout room. Total tim yang maju ke babak V sebanyak 5 tim. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BABAK V 

The Final Games 

Peraturan Umum  

1. Babak V akan diikuti 5 tim selama 168 menit. 

2. Seluruh anggota dalam kelompok dapat me-rename dengan format: 

Nama Kelompok_Nama_Jabatan (Contoh: Tim1_Budi_Ketua / 

Tim1_Siti_Anggota) 

3. Tim wajib menjawab sesuai bahasa dari soal dan menyertakan satuan 

apabila ada. 

4. Babak 5 memiliki 2 sesi yaitu : 

- Sesi Pertama → Terdapat 10 soal dimana semua tim saling 

memperebutkan soal tersebut menggunakan bel masing-masing. 

- Sesi Kedua  → Presentasi. 

5. Tim dapat menentukan terlebih dahulu perwakilan untuk mengetik di 

kolom chat zoom pada ronde pertama (agar tidak terjadi double answer). 

6. Bobot akumulasi penilaian yaitu: 

- Sesi 1 = 300 poin x 30%        : 90 poin 

- Sesi  2 = 300 poin x 70%      : 210 poin 

- Total                                      : 300 poin 

7. 5 tim dengan akumulasi poin tertinggi pada babak V akan dinyatakan 

sebagai pemenang Widya Mandala Accounting Games 2022. 

 

Peraturan Sesi 1 (Memperebutkan Soal) → Ring the Bell 

1. Dalam babak ini terdapat 10 soal. 

2. Soal akan ditampilkan di layar peserta dan tidak akan dibacakan. 

3. Durasi setiap soal adalah 3 menit.  

4. Sistem menjawab dalam babak ini menggunakan kolom chat Zoom yang 

dimana tim akan chat sesuai dengan bel yang sudah dipilih. (Contoh: Ting) 

5. Bel sudah disediakan oleh panitia sehingga tim cukup memilih bel yang 

sudah disediakan melalui chat Zoom. Pilihan bel yang disediakan yaitu 

Tang, Ting, Tung, Teng, dan Tong. 

6. Semua anggota dalam tim dapat menjawab soal. Untuk menjawabnya tim 

dapat menon-aktifkan mode mute mic. 



7. Setelah melakukan chat Zoom sesuai dengan bel yang dipilih oleh tim 

maka panitia akan terlebih dahulu memilih tim yang tercepat. Peserta 

akan diberikan waktu selama 10 detik untuk menjawab setelah chat di 

kolom chat Zoom. Apabila tim melakukan chat Zoom dengan waktu 

kurang dari 10 detik maka waktu yang dimiliki tim untuk menjawab adalah 

waktu yang tersisa, misal tim melakukan chat Zoom di 2 menit 55 detik, 

dan tersisa waktu 5 detik maka waktu 5 detik tersebut merupakan waktu 

untuk tim menjawab. 

8. Dalam sesi ini apabila jawaban tim salah, tim lain dapat merebut dan 

menjawab selama waktu masih tersisa. Tim yang sudah menjawab salah, 

tidak diperbolehkan untuk menjawab lagi di soal tersebut.  

9. Sistem poin dalam babak ini yaitu : 

- Jawaban benar mendapatkan 30 poin. 

- Jawaban salah atau tidak menjawab maka akan adanya 

pengurangan poin sebesar 15 poin. 

10. Alokasi Waktu : 

- Pemilihan bel              : 3 menit 

- 10 soal pertanyaan rebutan (3 menit/soal) : 30 menit 

- Jeda 30 detik (10 soal)           : 5 menit 

- Total             : 38 menit 

 

Peraturan Sesi 2 (Presentasi) → Be The Star 

1. Babak ini akan diikuti oleh 5 tim yang beranggotakan 3 orang tiap tim. 

2. Babak ini merupakan babak presentasi dimana masing-masing tim akan 

diberikan sebuah studi kasus berupa persoalan tentang akuntansi yang 

menjadi bahan presentasi. 

3. Masing-masing tim akan mendapatkan studi kasus yang berbeda-beda 

dengan tingkat kesulitan yang sama. 

4. Urutan maju dan mengerjakan kasus akan diundi menggunakan roulette. 

5. Kasus akan dikirimkan melalui e-mail ketua tim sesuai dengan alamat e-

mail saat awal pendaftaran. 

6. Ketua tim wajib memeriksa e-mail sebelum babak ini dimulai. Jika terdapat 

kendala dapat menyampaikan langsung di Video Conference (Zoom) 

sebelum babak dimulai. Segala kendala mengenai soal TIDAK AKAN 

DITERIMA bila babak ini telah dimulai. 



7. Dalam mengerjakan kasus tim akan dibagi kedalam breakout room 

sehingga setiap tim akan memiliki breakout room masing-masing. 

8. Dalam babak ini, tim akan diberikan waktu untuk menjawab kasus 

dengan membuat poster dan dikumpulkan melalui e-mail oleh ketua 

tim dengan cara reply dari e-mail pembagian soal. 

9. Setiap tim hanya diperbolehkan mengirimkan 1x untuk file yang 

digunakan saat presentasi di depan dewan juri. Oleh karena itu, tim 

wajib memastikan file yang dikirimkan sudah benar dan sesuai. 

Segala bentuk kesalahan pengiriman file akan menjadi tanggung jawab 

tim. 

10. File poster dapat dikumpulkan dalam format PNG, JPG, JPEG dan nama 

file yaitu “Nomor urutan maju_Nama Tim”. (Contoh : 1_Wimates) 

11. Waktu pengerjaan dan pengumpulan poster yaitu 40 menit. Setiap tim 

memiliki interval waktu pengerjaan dan pengumpulan jam yang 

berbeda-beda dan akan diikuti pola yang sama untuk tim selanjutnya.  

Contoh : Tim pertama akan memulai pengerjaan, kemudian pada waktu 

15 menit selanjutnya tim kedua akan diberikan soal dan diperbolehkan 

untuk mengerjakan, sehingga otomatis waktu pengerjaan selesai dan 

pengumpulan setiap tim akan berbeda-beda.   

12. Terlambat pada pengumpulan bukan menjadi tanggung jawab panitia 

dengan alasan apapun dan akan mendapatkan minus poin dengan 

kriteria sebagai berikut: 

- Keterlambatan 1 sampai 10 menit = -10 poin. 

- Keterlambatan lebih dari 10 menit akan dinyatakan gugur. 

13. Setiap tim akan melakukan presentasi dan sesi tanya jawab di depan 

dewan juri. 

14. Presentasi bersifat tertutup dimana tim akan mempresentasikan di main 

room dan tim yang telah selesai presentasi akan menunggu di waiting 

room. Seluruh tim akan kembali ke main room setelah 5 tim selesai 

melakukan presentasi dan tanya jawab di depan dewan juri. 

15. Setiap tim yang melakukan presentasi diwajibkan menggunakan device 

masing-masing (tidak diperbolehkan berada di dalam satu layar yang 

sama). 

16. Tim yang menunggu urutan maju akan berada di breakout room masing-

masing. Seluruh tim wajib mempersiapkan diri dan tetap berada di depan 

laptop. 



17. Alokasi waktu : 

- Pemutaran roulette   : 5 menit 

- Waktu pengerjaan   : 40 menit 

- Waktu presentasi   : 8 menit x 5 tim = 40 menit 

- Tanya jawab    : 6 menit x 5 tim = 30 menit 

- Rotasi     : 3 menit x 5 tim = 15 menit 

- Total waktu    : 130 menit 

18. Kriteria penilaian : 

- Ketepatan jawaban             : 30% 

- Penyajian jawaban                       : 50% 

- Manajemen waktu                          : 10% 

- Penggunaan bahasa dan kerjasama  : 10% 

19. Presentasi akan dinilai oleh dewan juri. Segala keputusan yang diambil 

oleh dewan juri bersifat mutlak dan TIDAK DAPAT DIGANGGU 

GUGAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PIHAK PENYELENGGARA 

Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

Jalan Dinoyo 42-44 Surabaya 

Telp 031-5678478 Ext. 122/124 

 

Media Sosial: 

Email : wmag2k22@gmail.com  

Instagram : wmagukwms 

Youtube : Widya Mandala Accounting Games 
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WMAG 2022 

WA : 0895406721112 
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