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SMAK 3 Juara 1 lomba akuntansi “D’ABC 2014” di BINUS INTER 

Pada hari Kamis, 20 Februari 2014 dan Jumat, 21 Februari 2014, kami mewakili SMAK3 

Penabur Jakarta untuk mengikuti lomba akuntansi “D’ABC 2014” yang berada di Binus 

International University. SMAK3 mengirimkan 3 tim untuk menjadi peserta lomba. Pada hari 

Kamis, pkl. 07.00, kami berkumpul di Lobby Joseph Wibowo Center, Universitas Binus 

International untuk mengikuti acara pembukaan. Acara ini diawali dengan kata sambutan yang 

dibawakan oleh Ketua Pelaksana dan berbagai penampilan dari mahasiwa dan mahasiswi disana.  

Setelah selesai, kami memasuki ruangan disana untuk technical meeting . Setelah itu, kami 

langsung mengikuti salah satu tahap babak penyisihan satu yaitu tes individu. Lalu kami 

diberikan waktu beristirahat dan selanjutnya pkl. 13.00 kami melakukan babak penyisihan tahap 

dua yaitu membuat siklus dagang.  Setelah babak penyisihan selesai, pengumuman hasil babak 

penyisihan dibacakan dan ternyata ketiga tim dari SMAK3 berhasil lolos, lalu kami langsung 

melanjutkan babak semifinal tahap 1 yaitu bermain bingo. 90 menit berlalu, babak semifinal 

pertama selesai dan babak penyisihan tahap 2 dilanjutkan esok hari. 

Keesokan harinya, kami kembali dikumpulkan ke dalam 1 ruangan untuk kembali briefing. Pada 

tahap semifinal kedua, kami harus menjawab 20 pertanyaan dengan sistem pertaruhan. Babak 
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kedua semifinal selesai dalam waktu 90 menit, kemudian untuk mengetahui peserta yang lolos 

nilai semifinal tahap pertama diakumulasikan dengan semifinal tahap kedua.  

Peserta yang lolos adalah tim A SMAK 3 dan 2 tim dari SMA Binus Internasional. Pada babak 

final, kami diberikan soal sebanyak 15 pertanyaan dan jika jawaban kami benar, kami harus 

menjelaskan bagaimana cara kami mendapatkan jawaban tersebut. Dan akhirnya Puji Tuhan, 

kami bisa mendapatkan nilai tertinggi sehingga meraih juara 1 kompetisi D’ABC 2014. 

Dibuat oleh : Margareta, Melinda, Yolanda SMAK3    

 


