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Grand Final GAAC2016 (depoknews/mujiran)

Depok News — Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengikuti Gunadarma All About Accounting Competition
2016 (GAAC 2016) atau kompetisi menggunakan aplikasi akuntasi Zahir. Kegiatan berlangsung di Universitas Gunadarma, Depok, Rabu
(20/1/2016).
Ketua Panita GAAC 2016, Budi Santoso, mengatakan bahwa kompetisi tersebut melaui beberapa tahapan sebelum masuk tahap semi final
dan grand final. “Kegiatan ini diikuti puluhan kelompok mahasiswa jurusan akuntansi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik dari
Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Satu perguruan tinggi bisa mengirimkan dua kelompok atau dua tim yang babak penyisihannya secara
online,” katanya.
Menurut Budi, setelah melaui babak penyisihan secara online maka kelompok peserta yang dinyatakan lulus berhak mengikuti tahapan
semifinal dan akhirnya terjaring tiga tim dari tiga perguruan tinggi yang masuk grandfinal. Katagori penilaian kompetisi tersebut ialah
ketepatan dan kecepatan menjawab soal-soal akuntansi yang diberikan tim penguji.
Sementara, Penanggung Jawab GAAC 2016, Untoro, mengatakan bahwa acara tersebut baru pertama kalinya diadakan dan rencananya
setiap tahun akan diselenggarakan secara rutin. “Kegiatan ini baru pertama kali kita adakan, namun melihat antusias peserta yang datang
dari berbagai perguruan tinggi bahkan ada yang dari Makassar serta banyaknya dukungan dari berbagai pihak sebagai sponsor, kami akan
merencanakan untuk diadakan setiap tahun,” katanya.
Setelah melaui tahapan penyisihan dan semifinal akhirnya tiga perguruan tinggi berhasil maju babak grandfinal. Secara berturut-turut juara
1 dari Universitas Gunadarma, juara 2 AMIK BSI Bekasi, dan juara 3 Universitas Pancasila.
Adapun peserta yang tidak masuk dalam grandfinal tetap setia mengikuti acara acara tersebut hingga selesai. Tiara Ningtias Yusuf, salah
satu anggota tim dari Universitas Muhamadiyah Makassar, merasa bangga dan senang bisa masuk babak semifinal meski gagal
ke grandfinal.
“Saya merasa bangga bisa ikut kompetisi akuntasi yang pesertanya para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ini
menjadi pengalaman bagi saya bersama teman-teman meskipun tim kami gagal masuk grandfinal,” kata mahasiswi yang baru pertama
kalinya mengunjungi Depok tersebut.
Sementara, Yunan Hilmi selaku IT and Support Manager PT. Zaher Internasional yang aplikasi akuntasinya dipergunakan untuk kompetisi
tersebut mengatakan, pihaknya ingin memfasilitasi agar para mahasiswa siap bekerja setelah lulus kuliah.
“Kami ingin menjembatani atau mempertemukan antara pencari kerja terutama mahasiswa jurusan akuntasi dengan perusahaan yang
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membutuhkan akuntan yang profesioanal,” katanya.
Kegiatan ini disponsori oleh Zahir Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Perbarindo Depok, Bank DKI, serta dari IAI Affiliated Campus. (muj)
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