UGM dan Bank Syariah Mandiri Jalin Kerja Sama Layanan
Perbankan
Thursday, 16 May 2019 WIB, Oleh: gloria

UGM dan PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) melaksanakan Penandatanganan Kerja Sama
Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah, Rabu (15/5) di
Ruang Sidang Pimpinan Gedung Pusat UGM.
Penandatanganan Kerja Sama dilaksanakan oleh Dr. Supriyadi, M. Sc., Akt selaku Wakil Rektor
Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi UGM dan Anton Sukarna selaku SEVP
Distribution and Service Mandiri Syariah.
“Sebelum ada perjanjian kerja sama ini, sebenarnya sudah ada kerja sama antara Bank Syariah
Mandiri dan UGM. Dengan adanya perjanjian resmi, harapannya lebih banyak aktivitas yang bisa
kita kerjakan ke depan,” tutur Anton.
Kerja sama di antara kedua institusi ini meliputi jasa payroll atau layanan pembayaran gaji pegawai
UGM, pembayaran kewajiban kepada rekanan UGM dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu dan
tepat sasaran serta layanan untuk memberikan fasilitas perbankan kepada pegawai di UGM yang
tidak terbatas pada layanan pendanaan atau pembiayaan.
Sebagai salah satu bentuk literasi sekaligus CSR Mandiri Syariah, sebelum penandatanganan kerja
sama telah dilaksanakan seremonial peresmian bantuan pembangunan gedung takmir Masjid Al
Ardhu, ruang UKM dan Syariah Corner di Fakultas Geografi UGM. Diluncurkan pula penggunaan
layanan Quick Response Code (QR Code) Mandiri Syariah Mobile untuk Masjid Al Ardhu UGM dan
RZIS UGM yang dapat digunakan untuk pembayaran zakat, infaq dan shadaqoh di lingkungan UGM

secara cashless. Layanan QR Code juga akan dikembangkan di pembayaran transaksi café/kantin
dan GeoMart.
Anton mengungkapkan rasa bangga atas kesempatan yang didapatkan untuk bekerja sama dengan
UGM yang merupakan salah satu kampus terbesar di Indonesia. Kerja sama dengan UGM, ujarnya,
memberikan nilai tersendiri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BSM.
“Kalau kita bekerja sama dengan UGM, orang dari Sabang sampai Merauke akan tahu bahwa bank
ini sudah digunakan oleh salah satu lembaga pendidikan terbesar dan terbaik di Indonesia,”
imbuhnya.
Ia menegaskan, Mandiri Syariah saat ini telah menjadi Bank Syariah terbesar di Indonesia sekaligus
satu-satunya Bank Syariah dengan kategori Bank BUKU III dengan asset mendekati Rp100T.
Mandiri Syariah, terangnya, akan terus meningkatkan kerja sama bukan hanya dalam bidang jasa
layanan dan produk perbankan, namun juga melalui pengembangan SDM serta jiwa
enterpreunership mahasiswa antara lain melalui literasi keuangan syariah, beasiswa, Islamic Social
Development Programm dan corporate social responsibility (CSR) dengan tagline BSM Mengalirkan
Berkah.
“Semoga penandatanganan akad kerja sama UGM – Mandiri Syariah dan peresmian Syariah Corner
Mandiri Syariah di bulan Ramadhan membawa manfaat untuk semua pihak dan jadi berkah,”
pungkas Anton.
Dalam kesempatan yang sama, Supriyadi menyampaikan bahwa kerja sama tersebut
mengakomodasi aspirasi pegawai UGM yang ingin berhijrah dan mendapatkan layanan jasa
perbankan berdasarkan prinsip syariah di lingkungan UGM. Ia berharap, kerja sama ini akan
membawa manfaat yang sama besarnya baik bagi UGM maupun bagi Bank Syariah Mandiri.
“Kelebihan dan kemampuan dari masing-masing pihak bisa kita gabungkan dalam rangka
memberikan layanan yang lebih baik dan lebih prima bagi seluruh stakeholder kita,” kata Supriyadi.
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