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UGM menerima bantuan kurban seekor sapi dari Bank Mandiri Syariah pada Kamis (30/7) sore.
Penyerahan ditandai dengan penandatanganan nota berita acara di Balairung UGM oleh kedua
belah pihak. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Agung Nugroho Dewanto (Area Manager
Bank Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta) dan Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto (Wakil Rektor
Bidang SDM dan Aset UGM).
Agung mengungkapkan penyaluran hewan kurban ini merupakan agenda rutin dari Bank Mandiri
Syariah yang tidak hanya dilakukan oleh cabang Yogyakarta saja, melainkan di seluruh Indonesia. Ia
juga mengatakan penyaluran ini bukanlah satu-satunya program dari Bank Mandiri Syariah untuk
kemaslahatan umat.
“Tiap keuntungan yang kami terima akan kami berikan kembali untuk kemaslahatan umat. Kami
menjadi besar seperti sekarang juga karena dukungan dari umat, maka kami akan terus berupaya
untuk melayani dan membantu umat. Insya Allah jika kami besar maka rakyat akan lebih sejahtera
pula,” ujarnya.
Agung juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada UGM. Ia mengungkapkan penyaluran di
UGM bukanlah yang pertama kali. Ia berharap agar jalinan kerja sama dengan UGM ini akan terus
berlangsung untuk ke depan.
Hal tersebut disambut baik oleh Bambang Agus Kironoto selaku perwakilan dari UGM. Ia
mengungkapkan terima kasih kepada Bank Mandiri Syariah atas bantuannya ini. Ia menyebut

bantuan ini akan diserahkan ke Masjid Kampus UGM untuk disembelih dan selanjutnya
didistribusikan kepada beberapa pihak, seperti sebagian warga UGM, para difabel, dan beberapa
rekan pondok pesantren.
“Kita semua mengetahui bahwa kini sedang berada pandemi dan belum ada tanda menurun.
Dampaknya, pola ibadah kita juga harus menyesuaikan protokol, tidak seperti tahun-tahun Namun,
kita patut bersyukur karena paling tidak masih bisa berbagi hewan kurban. Dengan hal itu, kita
masih bisa pula meresapi nilai-nilai dari Idul Adha ini, seperti ketaatan dan semangat berkurban,”
pungkasnya.
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