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Jakarta, 22 Mei 2012 – Kerjasama antar bangsa merupakan sesuatu hal yang penting di zaman 
globalisasi seperti sekarang. Salah satunya adalah di bidang perekonomian yang terkait dengan 
pengelolaan bisnis dan keuangan perusahaan. Akuntan manajemen (management accountant) 
memegang peranan yang sangat krusial dalam hal ini. Profesi Akuntan merupakan salah satu 
profesi yang akan bersaing bebas dalam ASEAN Economic Community di tahun 2015. Oleh 
karenanya profesi ini memerlukan transformasi yang terus-menerus agar siap menyambut 
persaingan bebas. 
 
Salah satu cara untuk menghasilkan para calon akuntan masa depan yang berkualitas adalah 
dengan pendidikan, pelatihan, serta kompetisi. Hal inilah yang menjadi latar belakang Jurusan 
Akuntansi BINUS UNIVERSITY untuk menjadi tuan rumah Chartered Institute of Management 
Accountants (CIMA) Global Business Challenge 2012. Jurusan Akuntansi BINUS UNIVERSITY 
yang berkomitmen untuk menghasilkan 1 dari 3 lulusan bekerja di perusahaan global (global 
employability) menyambut baik kegiatan yang merupakan ajang adu keahlian analisis keuangan 
dan bisnis bagi para mahasiswa di seluruh dunia. Ini adalah kali kedua BINUS UNIVERSITY ikut 
serta dalam kegiatan ini. Pada tahun 2011 lalu, mahasiswa BINUS UNIVERSITY berhasil menjadi 
Juara 2 dan 3 dalam kompetisi tingkat Indonesia. 
 
“Melalui ajang CIMA Global Business Challenge ini para mahasiswa akan saling berkompetisi 
untuk memberikan solusi bisnis yang cerdas dan bermanfaat bagi perusahaan dan stakeholders. 
Selain itu mereka juga dapat belajar bagaimana presentasi yang baik, bekerja dalam tim dan 
menghadapi tantangan dari para juri,” ujar Gatot Soepriyanto, SE, Ak., M.Buss.(Acc), Ketua 
Jurusan Akuntansi & Finance BINUS UNIVERSITY.  
 
Kegiatan yang diselenggarakan pada 22 Mei 2012 ini akan dibagi dalam dua babak, yaitu babak 
penyisihan dan final. Dalam babak penyisihan para mahasiswa diminta untuk menyelesaikan kasus 
bisnis serta membuat laporan usulan solusi bisnis keuangan dari kasus tersebut. Babak 
selanjutnya adalah babak final negara (country final) untuk memperebutkan satu tempat yang 
akan mewakili Indonesia dalam kompetisi tingkat global di Srilanka. Sekitar 28 perguruan tinggi 
dari seluruh Indonesia ikut serta dalam babak penyisihan awal kompetisi ini. Sementara babak 
Country Final yang akan diselenggarakan di BINUS UNIVERSITY akan diikuti oleh tim dari lima 
perguruan tinggi, yaitu BINUS UNIVERSITY, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, 
Universitas Tarumanagara dan Universitas Multimedia Nusantara. 
 
Selain menjadi tuan rumah CIMA Global Business Challenge 2012, BINUS UNIVERSITY juga akan 
mengadakan penandatanganan perjanjian dengan CIMA. Dengan adanya perjanjian ini maka 
Jurusan Akuntansi BINUS UNIVERSITY resmi menjadi learning partners CIMA dan berhak 
mendapatkan akses pelatihan, best practice dan kerjasama lainnya di bidang akuntansi 
manajemen. 
 
CIMA merupakan salah satu asosiasi profesi terbesar di dunia yang terdiri dari 195,000 anggota 
dan diakui lebih dari 176 negara seluruh dunia. CIMA sebagai asosiasi profesi akuntan manajemen 
terbesar dunia, merasa tergerak untuk mencetak calon akuntan manajemen yang berkualitas di 
masa mendatang. Salah satu caranya adalah dengan mendidik para calon akuntan masa depan 
dengan kualitas diri yang mampu bersaing ditingkat global. 
 
“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, ke depannya semangat internasionalisasi dan global 
employability semakin tinggi dan sekaligus juga semakin meningkatkan kualitas dan kompetensi 
calon akuntan profesional di masa mendatang,” tambah Gatot.  
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