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LATAR BELAKANG 

 

Dewasa ini, kemajuan ekonomi di Indonesia semakin berkembang misalnya dalam 

bidang investasi. Zaman yang semakin berkembang ini mengharuskan kita mengerti dan 

paham mengenai investasi. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi 

keuangan di Indonesia hanya 21,7%. Angka ini tertinggal jauh dibandingkan penetrasi di 

Filipina sudah di atas 30% dan Malaysia 60-70%. Masyarakat di Indonesia dinilai belum 

begitu memahami produk keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal. Padahal 

sebenarnya pembelajaran mengenai investasi sudah mulai diajarkan kepada siswa SMA. 

Sayangnya, masih banyak yang menganggap bahwa investasi diusia muda sangatlah 

beresiko dan juga membutuhkan modal yang besar. Oleh karena itu, para siswa dan juga 

mahasiswa enggan untuk mencoba berinvestasi dan membuat pengetahuan mengenai 

investasi menjadi sedikit. 

Selain itu, perpajakan di Indonesia sudah mulai menjadi topik pembelajaran yang 

sangat menarik. Siswa dan mahasiswa pun dituntut untuk mengerti mengenai perpajakan. 

Oleh karena itu, kami ingin mengemas rally games yang dapat menjadi sarana 

pembelajaran mengenai akuntansi, investasi, dan perpajakan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka mahasiswa Accounting Universitas 

Ciputra berkolaborasi dengan kanwil perpajakan Jawa Timur mengadakan kegiatan 

RAISE (Run Accounting and Investment) untuk siswa SMA. Dengan dilaksanakannya acara ini, 

diharapkan siswa SMA dapat mempelajari mengenai akuntansi, investasi, dan perpajakan 

dengan cara yang berbeda dan mudah dimengerti. 
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GAMBARAN KEGIATAN 

 

Raise merupakan lomba akuntansi dengan konsep yang modern dan fun dikemas 

dalam bentuk rally games. Pada tahun ini, Raise mengangkat tema 'Halloween' sehingga 

kegiatan acara dan games yang ada akan dikaitkan sesuai dengan tema yang digunakan. 

Pos-pos rally games terdiri dari tiga pos games, yaitu Pos master games, Pos mini games dan 

Pos Games Investasi. Dalam games ini peserta akan diberikan games-games umum dan 

game interaktif akutansi yang harus dipecahkan oleh peserta, serta mengolah keuangan 

mereka melalui transaksi pada pos Investasi dengan menjual maupun membeli saham - 

saham yang berupa token sumber daya alam. Dalam tahap awal setiap peserta akan 

diberikan modal awal sebagai modal mereka dalam bermain. Berikut penjelasan tiga pos 

games : 

1. Pos master games : dalam pos ini peserta diberikan bermain dengan permainan - 

permainan umum dan akuntansi dimana jika mereka menang akan mendapatkan 

reward berupa stiker yang akan menjadi salah satu kriteria penilaian. untuk 

memulai games, peserta diharuskan membayar dengan menggunakan sejumlah 

poin yang telah mereka kumpulkan. Bobot permainan akan lebih berat 

dibandingkan dengan pos mini games karena disesuaikan dengan reward yang 

mereka dapatkan. 

2. Pos mini games : dalam pos ini peserta diberikan permainan berupa permainan 

umum dan juga akuntansi yang dipadukan dengan dengan fun dan interaktif, 

apabila peserta tersebut menang, akan diberikan reward berupa poin. 

3. Pos Games Investasi : dalam pos ini, peserta dapat menjual maupun membeli 

saham - saham yang berupa token sumber daya alam. 

 

Pada akhir pengumpulan poin, poin-poin yang mereka dapatkan akan dipotong 

dengan pajak penghasilan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 
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KETENTUAN PENDAFTARAN 

 

1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp.275.000/tim, ditransfer ke  

BCA - 862 024 0096 a.n. Johanna Gracia atau Alicia Karina Limawal 

2. Pengumpulan Formulir 

a) Formulir dapat di download di acc.uc.ac.id 

b) *dokumen verifikasi (keterangan dibawah) diisi dan dikirim via email ke 

accstudentunion@gmail.com paling lambat 10 Oktober 2016 

c) Setelah pihak panitia menerima dokumen verifikasi dan diperiksa kebenarannya, 

peserta akan dikirimkan email konfirmasi  

d) Email konfirmasi tersebut akan menjadi bukti bahwa peserta yang mendaftar 

telah didata oleh pihak panitia 

*Dokumen Verifikasi 
Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang perlu disertakan pada email: 
1. Bukti pembayaran (scan)  
2. Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap 
3. Formulir pendaftaran seminar (bagi guru pendamping) yang telah diisi lengkap 
4. Kartu tanda pelajar masing-masing peserta (scan)  
 

Keterangan : 

 Semua file untuk 1 tim disimpan dalam 1 folder dan dikirim dengan format 

RAISE_nama sekolah_kota. 

Contoh : RAISE_Sekolah Ciputra_Surabaya 

Jika berbeda sekolah tulislah ketiga sekolah tersebut dengan format RAISE_nama 

 sekolah 1, nama sekolah 2, nama sekolah 3_kota. 

Contoh : RAISE _Sekolah Ciputra, Petra 1, Petra 2_Surabaya 

 Apabila dalam 1 sekolah mengirimkan lebih dari 1 tim (disimpan dalam folder 

berbeda), maka dikirim dengan format RAISE_nama sekolah_kota_tim ke- 

Contoh : RAISE_Sekolah Ciputra_Surabaya_1 

RAISE_Sekolah Ciputra_Surabaya_2 

 File yang dikirim HARUS menyertakan subject (dalam email) dengan format 

RAISE_nama sekolah_kota_jumlah tim 

Contoh : RAISE_Sekolah Ciputra_Surabaya_1 (jika mengirimkan 1 tim) 

http://www.acc.uc.ac.id/
mailto:accstudentunion@gmail.com
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 RAISE_Sekolah Ciputra_Surabaya_2 (jika mengirimkan 2 tim), dst 

Jika berbeda sekolah sertakan subject (dalam email) dengan format RAISE_nama 

 sekolah 1, nama sekolah 2, nama sekolah 3 

Contoh : RAISE_Sekolah Ciputra, Petra 1, Petra 2_Surabaya 

 Email konfirmasi harap ditunjukan kepihak panitia saat registrasi pada 22 Oktober 

2016 

 Uang pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan 

 

Untuk informasi lebih lanjut : 

Eunike C.Y - 085103229958 

 

3. Penggantian Peserta 

a) Jika ada salah satu anggota yang tidak bisa dan ingin digantikan, diperbolehkan 

dengan syarat memberi konfirmasi ke pihak panitia paling lambat seminggu 

setelah pendaftaran ditutup 

b) Jika konfirmasi penggantian diberikan sebelum pendaftaran ditutup maka pihak 

panitia dapat memberikan penggantian tool kit (kaos) 

c) Jika konfirmasi penggantian peserta dilakukan setelah pendaftaran ditutup 

maka pihak panitia tidak akan memberikan penggantian tool kit (kaos) 

d) Kelompok yang bersangkutan dinyatakan gugur apabila saat hari H terdapat 

anggota kelompok yang tidak sesuai dengan identitas yang didaftarkan terakhir 

kali sesuai peraturan diatas 

 

4. Akomodasi Peserta 

Panitia akan memberikan referensi untuk penginapan dan juga transportasi bagi 

peserta dari luar Surabaya. 

 Penginapan 

Fave Hotel   : ± Rp 450.000,-/night 

Hotel Kana Citra  :± Rp 350.000,-/night 

 International Village I Blok C/13 Citraland 

(031 - 51996062 / 089676656780) 



 

 

 7 

 Transportasi 

Alfath Transport  : 081703382406 / 52AA666A 

Naomi Anjem  : 081331716900 / 081703303575 



 

 

 8 

PENILAIAN 

 

RAISE merupakan perpaduan lomba akutansi dan investasi dengan konsep modern 

dan fun yang dikemas dalam rally games dimana memiliki pos-pos yang terbagi atas tiga 

titik point yaitu , Pos master games, Pos mini games dan Pos Investasi. Setiap tim akan 

diberikan Modal Awal sebagai modal untuk bermain games. 

 

Penilaian pemenang akan dilihat dari akumulasi jumlah poin yang peserta dapatkan, 

dengan peraturan sebagai berikut. 

 Setiap tim diharuskan untuk mengolah keuangannya dari modal awal yang 

diberikan dengan bermain setiap pos games umum maupun melalui transaksi 

Investasi atas penjualan atau pembelian saham 

 Setiap permainan di pos master games akan mendapatkan reward berupa stiker. 

Akan ada pengurangan poin di akhir rally jika para peserta tidak mendapatkan 

stiker sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Setiap tim diharuskan bermain di pos 

master games agar tidak mendapat pengurangan poin.  

 Poin akan dipotong dengan pajak penghasilan sesuai dengan persentase yang telah 

ditentukan. 
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JADWAL KEGIATAN 

 

TECHNICAL MEETING 

Date 

Jumat, 21 Oktober 2016 

Time 

16.00 – 17.30 WIB 

Venue 
Universitas Ciputra 

UC Town, Citraland Surabaya, 60119 
Jawa Timur 

What to wear :  
Baju yang rapi dan sopan   
Sepatu / flatshoes 

 

ACARA 

Date 

Sabtu, 22 Oktober 2016 

Time 

08.00 - 17.00 WIB 

Venue 
Universitas Ciputra 

UC Town, Citraland Surabaya, 60119 
Jawa Timur 

 
What to wear :  
Atasan : kaos hitam polos dan kaos RAISE (dibagikan pada saat registrasi) 
Bawahan : celana legging panjang/celana panjang berwarna hitam atau biru 
(disarankan yang nyaman untuk dipakai berlari), Rally tools kit (dibagikan pada saat 
registrasi), Sepatu olahraga, tas ransel 
Disarankan untuk TIDAK mengenakan perhiasan dan membawa barang-barang 
yang berlebihan 
What to Bring : Baju ganti, Obat-obatan pribadi, alat tulis 
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HADIAH 

JUARA 1 

 Rp 7.500.000,- / Team 

 Sertifikat 

 Free pembayaran DPP di Accounting Universitas Ciputra* 
*Free pembayaran DPP berlaku untuk seluruh anggota tim dan tidak boleh diatasnamakan 
*Free Pembayaran DPP tidak dapat diuangkan 
*Free DPP hanya berlaku untuk pendaftaran di jurusan Accounting Universitas Ciputra  
 
JUARA 2 

 Rp 5.000.000,- / Team 

 Sertifikat 

 Free formulir pendaftaran Universitas Ciputra Surabaya untuk 3 orang (tim yang 
menang) 

 
JUARA 3 

 Rp 3.000.000,- / Team 

 Sertifikat 

 Free formulir pendaftaran Universitas Ciputra Surabaya untuk 3 orang (tim yang 
menang) 
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PERATURAN  

1. RAISE se-SMA tingkat Pulau Jawa 2016 adalah perlombaan beregu yang 

diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Ciputra 

Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2016, dimana setiap tim terdiri dari 3 (tiga) 

orang siswa/i SMA yang terdaftar aktif. 

2. Setiap tim diwajibkan menghadiri technical meeting pada tanggal 21 Oktober 2016 

yang diwakili 1 orang atau lebih. Apabila peserta tidak hadir, maka sebagai 

konsekuensinya peserta wajib menerima segala keputusan yang terjadi pada technical 

meeting. 

3. Kehadiran peserta selambat-lambatnya 10 menit sebelum “Rally Games” dimulai dan 

jika melebihi waktu yang telah ditentukan maka konsekuensi ditanggung oleh peserta 

tanpa penambahan waktu. 

4. Apabila saat hari H terdapat 1 (satu) anggota tim yang terdaftar dalam formulir 

pendaftaran berhalangan hadir maka tim tersebut tidak dapat mengikuti jalannya 

perlombaan dan DIDISKUALIFIKASI. 

5. Peserta diwajibkan mengikuti serangkaian acara perlombaan sampai selesai sesuai 

dengan jadwal yang ditentukan, Jika peserta melanggar peraturan tersebut maka 

akan diberikan sanksi berupa sertifikat tidak diberikan kecuali terjadi hal-hal khusus 

yang dapat dipertanggung jawabkan (musibah/keluarga). 

6. Apabila terjadi suatu halangan yang menyebabkan anggota dari suatu tim tidak dapat 

mengikuti rangkaian perlombaan, tim tersebut wajib melakukan konfirmasi kepada 

panitia dengan menyerahkan segala kelengkapan bukti yang diperlukan. 

7. Tidak ada perubahan anggota dari tim selama perlombaan berlangsung baik di awal, 

di tengah, maupun di akhir perlombaan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka tim 

peserta akan DIDISKUALIFIKASI dan dinyatakan gugur. 

8. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan area selama perlombaan berlangsung. 

Jika peserta yang bersangkutan melanggar peraturan yang ditentukan, maka peserta 

tersebut tidak diperkenankan lagi mengikuti sisa perlombaan. Dalam hal ini tim yang 

ditinggalkan diperkenankan mengikuti perlombaan selanjutnya hanya dengan sisa 

anggota yang ada (minimal 2 anggota). 

9. Peserta diharuskan membawa alat tulis dan keperluannya sendiri. 
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10. Peserta dianjurkan untuk tidak membawa barang-barang berharga, panitia tidak 

bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan yang terjadi. 

11. Peserta tidak diperkenankan meminjam dan/atau meminjamkan alat tulis dan 

perlengkapan lainnya kepada tim lainnya selama perlombaan berlangsung. 

12. Peserta tidak diperkenankan mencontek, memberikan jawaban dan atau melakukan 

kecurangan dalam bentuk apapun pada saat perlombaan. 

13. Peserta tidak diperkenankan minum-minuman keras, merokok, berjudi, membawa 

senjata tajam, dan melakukan segala tindakan kriminal lainnya selama perlombaan 

berlangsung. 

14. Peserta tidak diperbolehkan mengajak atau membawa pendukung selain peserta tim 

yang akan mengikuti perlombaan. 

15. Setiap peserta harus menjaga kebersihan selama berada di area perlombaan. 

16. Peraturan ini berlaku untuk setiap sesi dalam perlombaan. 

17. Apabila terjadi hal-hal khusus luar biasa, maka panitia berhak mengambil keputusan 

yang berkaitan dengan jalannya acara dan perlombaan. 

18. Segala keputusan panitia dan dewan juri adalah keputusan yang bersifat MUTLAK 

DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

 


