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Unpak - Universitas Pakuan (Unpak) secara resmi bekerja sama dengan PT Bank Mandiri 

(Persero) TBK terkait penyediaan dan pengguna layanan jasa perbankan. 

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara Unpak dengan PT Bank Mandiri 

(Persero) TBK tersebut berlangsung di gedung Rektorat Unpak, lantai 3, Selasa, 6 September 

2022. 

Adapun sejumlah poin yang terdapat dalam kesepakatan kerja sama antara PT Mandiri 

(Persero) TBK dengan Unpak, di antaranya: 

a. Bidang pendidikan dan pengajaran; 

b. Bidang penelitian; 

c. Bidang pengabdian kepada masyarakat; 

d. Bidang pengembangan sumber daya manusia;  

e. Bidang pengembangan kelembagaan;  

f. Bidang pemanfaatan dan pengembangan sistem teknologi, informasi dan komunikasi; 

dan digital banking; 

g. Bidang pendistribusian sumberdaya yang dimiliki Para Pihak; 

h. Layanan jasa perbankan dari Bank Mandiri terkait sistem penerimaan pembayaran 

yang dilakukan oleh mahasiswa pada Universitas Pakuan; 

i. Layanan produk dan jasa perbankan untuk civitas academica dapat dilakukan Bank 

Mandiri; 



j. Program magang mahasiswa pada Bank Mandiri; 

k. Program beasiswa mahasiswa pada Bank Mandiri; 

l. Pengembangan kualitas dan mutu pendidikan melalui pemanfaatan kerjasama 

pelatihan perbankan. 

Dalam kesempatan itu, Rektor Unpak Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosoedjono, M.Sc 

menyambut baik penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) atau kerja sama 

antara Unpak dengan PT Mandiri (Persero) TBK. 

Selain mempermudah mahasiswa melakukan transaksi, program kerja sama Unpak dengan 

PT Mandiri (Persero) TBK ini sebagai upaya dalam mendukung beberapa kegiatan yang 

berkaitan dengan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). 

Menurut rektor, program MBKM itu merupakan suatu hal yang sangat penting, sesuai dengan 

pesan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV, Dr. M. Samsuri, 

S.Pd, M.T. 

Berkaitan dengan itu, PT Mandiri (Persero) TBK siap menunjang Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) untuk mewujudkan program MBKM. Selain itu, nantinya akan tersedia sejumlah 

beasiswa untuk mahasiswa di Unpak. 

Rektor berharap dengan kerja sama tersebut akan mempermudah proses bertransaksi dan 

mengembangkan kegiatan yang berkaitan dengan MBKM. 

 



 


