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MENJADI BINUSIAN YANG BERPRESTASI DAN AKTIF BERORGANISASI 

 

Banyak mahasiswa yang terlalu sibuk dengan aktivitas perkuliahannya hingga melupakan masa-

masa untuk berkarya di usia muda. Mungkin kebanyakan dari mahasiswa jaman sekarang ini 

berpikir untuk fokus kuliah saja, mendapat IP yang tinggi sudah cukup untuk mengantarkan 

mahasiswa tersebut kepada cita-cita mereka. Tetapi ternyata tidak, BINUS UNIVERSITY 

mengajak mahasiswanya tidak hanya untuk menjadi mahasiswa yang pintar dalam bidang 

akademik tetapi juga memiliki pengalaman organisasi yang baik sehingga dapat menunjang karir 

mahasiswa tersebut kedepannya. Melalui kegiatan organisasi ini, banyak BINUSIAN yang 

mendapatkan kesempatan yang lebih baik di luar sana. 

Tidak hanya aktif berorganisasi tetapi BINUS UNIVERSITY juga aktif mengikutisertakan 

mahasiswanya mengikuti perlombaan yang bersifat akademik atau non-akademik. Pada 

kesempatan ini, tiga mahasiswa BINUS UNIVERSITY berhasil memenangkan juara 1 Tingkat 

Nasional pada lomba Parahyangan National Accounting Challenge (PNAC) 2014. Ketiga 

mahasiswa yang memenangkan perlombaan ini, ternyata juga aktif organisasi, yaitu Susanti 

sebagai bendahara BNEC 2013/2014, Ivana Beatrice sebagai bendahara BNEC 2014/2015 dan 

Mariana sebagai bendahara BSLC 2014/2015. 

“Sebenarnya bisa di bilang kami kurang persiapan karena kami cukup sibuk dengan aktivitas 

kami masing-masing. Tapi kami sudah pernah menjadi tim sebelumnya, sehingga persiapan tim 

yang kami lakukan tidaklah banyak. Namun untuk persiapan individu kami fokus di beberapa 

hari sebelum perlombaan”, ujar Ivana. 

PNAC 2014 ini diikuti oleh 15 kelompok dari berbagai universitas salah satunya Universitas 

Atma Jaya Jogja, Telkom Bandung, Universitas Musi Palembang, Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, Universitas Maranatha dan berbagai universitas lainnya. Perlombaan inipun dibagi 

menjadi beberapa tahap. Pada tahap awal, peserta mengikuti tes tertulis individu dan tes tertulis 

kelompok. Pada tahap kedua dan selanjutnya, perlombaan dilakukan secara berkelompok dan 

sistem poin. Dari 15 kelompok tersebut terpilih 3 besar dari BINUS UNIVERSITY, Atma Jaya 

Jogja dan Widya Mandala. Pada tahap ini, setiap kelompok diberi kasus kemudian dianalisis 

serta dipresentasikan dan perlombaan cerdas cermat. 
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“Kami tidak menyangka kami berhasil. Karena di tahap awal kami selalu kalah pada babak 

presentasi. Tapi pada saat final kebalikannya, presentasi kami malah lebih baik dari kedua 

kelompok yang lain. Saya pribadi sangat bersyukur bisa ikut perlombaan ini, karena ini 

merupakan kesempatan kita sebagai ajang unjuk diri dan mengenal mahasiswa akutansi di 

universitas lain”, tutup Ivana. (AL) 

 

 


