
1. Accounting Ledger Festival (ALFEST) 

Accounting Ledger Festival merupakan penggabungan unsur pendidikan dan hiburan 

yang dikemas sebagai wadah dalam ajang kompetisi dan kreatifitas. Namun, 

ALFEST tetap mengedepankan kompetisi dan pengembangan ilmu akuntansi untuk 

memperkuat daya saing serta meningkatkan kompetensi dan kualitas kalangan 

intelektual. Intelektualitas yang didasari kearifan lokal merupakan bekal Bangsa 

Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi pada Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA). 

 

2. Tema “Creative Minds For Better Future” 

Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi ke-4 sebagai Negara dengan 

jumlah populasi terbanyak didunia, yaitu sebanyak 258.316.051 jiwa. Dengan 

kondisi, indonesia memiliki lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan 

banyaknya pelamar pekerjaan. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran 

di Indonesia, ditambah lagi semenjak tahun 2016 indonesia merupakan bagian dari 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mengharuskan tenaga kerja indonesia 

bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain di seluruh kawasan ASEAN.  

Namun dengan kreativitas, para tenaga kerja indonesia dan juga generasi muda 

akan mampu merubah situasi ini menjadi lebih baik. Karena selain tenaga kerja yang 

kompeten dalam bidang pekerjaannya, akan lebih baik jika tenaga kerja indonesia 

juga dibekali oleh pemikiran yang kreatif untuk memulai bisnis dengan 

memanfaatkan segala kecanggihan teknologi yang disebabkan oleh globalisasi 

(creativepreneur), hal tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap 

tenaga kerja di indonesia sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di 

Indonesia. 

 

3. Waktu dan Tempat 

Hari, tanggal  : Jum’at – Sabtu, 10 – 11 November 2017 

Waktu    : 07.00 WIB s.d selesai 



Tempat   : Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) 

 

4. Bentuk Acara/ Kegiatan 

 National Accounting and Tax Olympiade (NATO) 

NATO merupakan lomba akuntansi dan pajak yang tujukan untuk Mahasiswa/i 

Politeknik se-Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah menjadi wadah untuk 

meningkatkan kompetensi dan intelektualitas para calon akuntan di masa yang 

akan datang dalam bidang akuntansi dan pajak.  

Hadiah : 

 Juara 1 : 6 Jt + Piala Juara 1 + Piala Bergilir NATO 

 Juara 2 : 4 Jt + Piala Juara 2  

 Juara 3 : 3 Jt + Piala Juara 3 

 Semua juara mendapatkan sertifikat perlombaan 

 Inspiring Talk : “Infinite Creativity” 

Inspiring Talk : “Infinite Creativity” merupakan penggabungan dari konsep 

talk show dan seminar nasional, yang membahas tentang bagaimana 

kreatifitas dapat membantu para penerus bangsa untuk menghadapi MEA dan 

juga diselingi oleh acara hiburan. Acara seminar diisi oleh beberapa 

narasumber yaitu  

1. Indra Yudhistira 

Sutradara & Produser 

CEO at Indonesia Entertainment Production 

2. Cathy Sharon 

Actress 

Founder of Cathy Sharon Urban Lips 

 

 



3. Sandiaga Salahuddin Uno 

Deputy Governr-Elected of Jakarta 

*still waiting for comfirmation 

4. Hanin Dhiya 

Youtuber & Female Singer 

Runner up Rising Star Indonesia 

5. More speakers will be announced very soon. 

 

Diharapkan dengan adanya acara seminar “Infinite Creativity” dapat 

memberikan motivasi kepada peserta seminar dan juga dapat menciptakan 

penerus bangsa yang kreatif serta kompeten dalam menghadapi MEA. Ada 

juga hiburan yang diisi oleh Payung Teduh, sekaligus sebagai penutup acara. 


