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Direktur Hubungan Kelembagaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Alexandra Askandar, melakukan
soft opening beroperasinya Biomart di Fakultas Biologi UGM, Jumat (9/11). Soft opening Biomart
ditandai dengan pemotongan pita disaksikan Dekan Fakultas Biologi, Dr. Budi Setiadi Daryono,
M.Agr.Sc., beserta jajaran pimpinan fakultas dan jajaran manajemen PT. Bank Mandiri.
"Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, prosesnya tidak mudah, tapi semua ini atas ijin Yang
Maha Kuasa Biomart bisa berdiri dan ini tentu berkat peran serta dari PT. Bank Mandiri," ujar Budi
Setiadi Daryono.
Budi menjelaskan Biomart berdiri di Gedung Baru Fakultas Biologi. Di saat gedung baru dalam
proses pembangunan, nampaknya PT. Bank Mandiri pada saat itu memiliki magnet untuk
mendukung gedung ini agar tidak mati nantinya.
“Setelah berdiri pada 8 Oktober 2016 kami berpikir apa yang bisa kami kerjakan. Jadi, Biomart ini
kita konsep pada tahun 2016, sebelum gedung ini berdiri karena pembangunan gedung ini pada
dasarnya memerlukan waktu kurang lebih satu tahun dari 2015 ke 2016," katanya.
Seperti halnya Plaza Agro, tujuan pendirian Biomart Fakultas Biologi UGM adalah untuk
menggulirkan hasil-hasil riset dari para dosen, mahasiswa, alumni dan UMKM. Adapun konsep
Biomart ingin menjadikan pengunjung tidak hanya sekadar berbelanja atau membeli, namun di saat
pulang mereka bisa membawa sesuatu yang diperoleh dari proses edukasi.
Budi Daryono mengakui fakultas sebenarnya berencana melakukan peresmian pada 19 Desember
2018 di saat Biomart siap secara menyeluruh. Meski begitu, dengan soft launching ini diharapkan

bisa menjadi cambuk bagi Biomart untuk lebih cepat berlari.
“Karena dalam proses berbisnis demikian siapa yang cepat dan siap itulah yang dapat. Bukan lagi
siapa yang besar dan kuat. Siapa yang cepat yang survive kemudian bisa berkembang. Kebetulan
disini ada 12 laboratorium dan ini yang akan mendukung nantinya masing-masing mengisi 1
windows," ucapnya. (Humas UGM/ Agung)
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