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Jakarta, 7 September 2022 – PT MNC Teknologi Nusantara, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh PT 
MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Bina Sarana 
Informatika (UBSI), salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia untuk menyediakan fasilitas pembayaran 
dan pengiriman uang digital melalui aplikasi e-money, e-wallet, dan transfer digital, MotionPay. 

Sinergi ini ditandatangani pada Rabu, 7 September 2022, bertempat di MNC Financial Center yang dilakukan oleh 
Managing Director MotionPay, Jessica Tanoesoedibjo, Chief Operating Officer MotionPay, Sukma Archie, dan 
Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika, Efriadi Salim. 

Dengan kerja sama ini, MotionPay dan UBSI dapat menyediakan layanan keuangan digital di bidang edukasi serta 
memberikan nilai tambah bagi mahasiswa UBSI melalui platform BSI.ID, dengan kerjasama ekslusif bersama 
MotionPay. 

-Jessica Tanoesoedibjo, Managing Director MotionPay  

Kerja sama ini akan memberi kemudahan lebih bagi para mahasiswa UBSI, dengan meningkatkan fitur 
layanan pembayaran dan transaksi digital pada aplikasi BSI.ID sehingga mahasiwa dapat melakukan 
pembayaran uang kuliah secara digital. 

“ 

Kerja Sama MotionPay dengan Universitas Bina Sarana 
Informatika Sediakan Layanan Keuangan Digital di Bidang Edukasi  

” 
“Tujuan kerja sama tentunya agar memudahkan mahasiswa maupun karyawan dalam bertransaksi dan ikut serta 
dalam mendukung program Pemerintah yaitu GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai). Di samping itu, secara 
bertahap mahasiswa dapat pula melakukan pembayaran biaya kuliah, ujian, wisuda, dan lainnya melalui 
pengembangan BSI.ID, hasil kerja sama eksklusif dengan MotionPay,” tutur Herman Pratikto, Yayasan Bina 
Sarana Informatika. 

Kerja sama ini juga bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan melalui edukasi, dimana MotionPay akan 
mendukung seluruh sistem keuangan aplikasi yang dibuat oleh UBSI bernama BSI.ID. Platform BSI.ID 
mengutamakan pengembangan pada fitur transaksi yang akan terintegrasi dengan program-program unggulan 
yang sedang berjalan di MotionPay. Sehingga, para pengguna BSI.ID dapat ikut menikmati cashback atau diskon 
menarik di merchant mitra MotionPay. 
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DISCLAIMER 

Dengan menerima Siaran Pers ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak 
dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.  

Informasi dan opini yang tercantum dalam Siaran Pers ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau 
menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari 
infomasi yang terdapat disini. Siaran Pers ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, 
analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti 
ataupun hasil operasional Perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera 
pada Siaran Pers ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik Perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan 
perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadap 
kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini 
maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Siaran Pers ini.  

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam Siaran Pers ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang 
merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. 
Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian 
persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari Perusahaan dan direkturnya. 
Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi 
Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan 
diproyeksikan.  

Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari 
sekuritas manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi 
dari sekuritas manapun.  

MotionPay adalah aplikasi keuangan yang 
menyediakan fasilitas e-money, e-wallet, dan transfer 
digital. Selain untuk melengkapi ekosistem MNC 
Group, aplikasi ini juga terintegrasi dengan produk 
digital MNC Group lainnya. 

Dengan QRIS (QR Indonesian Standard), pengguna 
MotionPay dapat membayar menggunakan QR Code 
dari penyedia layanan e-money lainnya. Selain itu, fitur 
e-wallet memungkinkan pengguna melakukan 
pembayaran dengan kartu kredit dan debit. 

MotionPay juga memungkinkan pengguna untuk 
mentransfer dana melalui nomor ponsel atau ke 

rekening bank lain. MotionPay telah memperoleh izin 
dari Bank Indonesia sebagai penerbit uang elektronik 
(e-money), penyelenggara dompet elektronik (e-
wallet) dan transfer dana elektronik (digital 
remittance). 

Ditambah, MotionPay sekarang tersedia dalam 
MotionBanking, aplikasi perbankan digital dari PT Bank 
MNC Internasional Tbk (BABP), melalui layanan 
Account Linkage yang memungkinan nasabah 
MotionPay untuk melihat saldo dan melakukan 
transfer dari aplikasi MotionBanking. 

Tentang 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 
Rizky Reynaldo 
Marketing Department Head PT MNC Teknologi Nusantara 
Email : rizky.reynaldo@mncgroup.com 
 
 

Kantor Pusat PT MNC Teknologi Nusantara: 
iNews Tower Lantai 2, MNC Center,  
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Menteng, 
Jakarta Pusat 10340, Indonesia 
Call Center : 1 500 899 (tekan 4) 
Telp  : 021-392 3065 

“Kami berharap kerja sama ini dapat ditingkatkan sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah mahasiswa aktif 
yang pada saat ini sudah mencapai 35 ribu. Meliputi iklan bersama, pemberian beasiswa, onsite ke sekolah-
sekolah dan lain sebagainya,” tutup Herman Pratikto, Yayasan Bina Sarana Informatika. 

Selain kerja sama dengan UBSI, MotionPay juga terus melakukan ekspansi bisnis di bidang pembayaran digital 
dan telah bekerja sama dengan berbagai partner strategis seperti, Koinworks, Alodokter, Alfamart, POS 
Indonesia, dan lainnya. 


