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BINA NUSANTARA Gandeng BCA Digital untuk Layanan Bank as a Service (BaaS)
Pertama di Sektor Pendidikan
Jakarta, 8 Agustus 2022 - BINA NUSANTARA melalui BINUS UNIVERSITY yang merupakan perguruan
tinggi Indonesia berkelas dunia, tak henti berinovasi untuk memberikan pengalaman transformasi digital
kepada para mahasiswa/i-nya. Inovasi ini diwujudkan dengan menghadirkan produk dan layanan baru
yang dapat dinikmati oleh BINUSIAN, yakni payment solution.
Dalam konferensi pers bertajuk #melangkahdiBINUSdenganblu yang digelar secara virtual, Rektor
BINUS UNIVERSITY, Harjanto Prabowo, mengatakan kolaborasi dengan blu by BCA Digital ini adalah
wujud keseriusan BINUS untuk selalu menghadirkan layanan digital terdepan. Di sisi lain, ia melihat BCA
Digital merupakan bank digital yang selalu berinovasi dan terpercaya dalam memberikan layanan
maksimal kepada masyarakat.
“Hal ini selaras dengan BINUS yang terus berinovasi dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan,
terutama di era digital saat ini. Kami harap kolaborasi dengan blu by BCA Digital ini dapat mendukung
transformasi digital di BINUS dengan penyediaan fasilitas dan teknologi yang akan memberi kemudahan
dan kenyaman bagi para BINUSIAN dalam perjalanan perkuliahnya,” ujar Harjanto pada Senin, 8
Agustus 2022.
Meyliana selaku Vice Rector Global Employability & Entrepreneurship BINUS UNIVERSITY juga menilai
kerja sama ini sebagai komitmen BINUS untuk semakin memanjakan lebih dari 42.000 mahasiswa/i
aktifnya.
“Kerja sama ini menunjukkan bahwa BINUS hadir mendukung segala lini kegiatan mahasiswa/i. Salah
satunya dengan memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi para mahasiswa/i. Tentunya ini juga akan
meningkatkan kualitas learning ecosystem sebagai bagian dari transformasi digital di BINUS
UNIVERSITY,” ucap Meyliana.
Direktur Utama BCA Digital Lanny Budiati menjelaskan, layanan bank as a service (BaaS) dari blu by
BCA Digital ini akan terintegrasi di dalam platform digital BinusMaya. Integrasi BaaS ini memungkinkan
mahasiswa/i BINUS mengakses berbagai layanan perbankan blu dari aplikasi BinusMaya Mobile, antara
lain pembukaan rekening blu, transfer, tarik/setor tunai tanpa kartu di ATM BCA, top-up E-Money, dan
kirim bluGift.
“Kolaborasi ini adalah bagian dari roadmap BCA Digital untuk membangun ekosistem digital
berkelanjutan di Indonesia. Setelah BaaS terintegrasi dengan E-Commerce dan Telco, BCA Digital
menjadi bank digital pertama yang menerapkan BaaS dengan bidang pendidikan. Per 29 Juni 2022,
layanan blu sudah bisa diakses langsung dari aplikasi BinusMaya Mobile ” kata Lanny.
Menurut Lanny, hadirnya blu di aplikasi BinusMaya akan menjadi sahabat finansial mahasiswa yang tidak
hanya mempermudah pembayaran kuliah, tapi juga membantu mengelola keuangan mereka.

BinusMaya merupakan aplikasi pembelanjaran yang dibuat untuk mempermudah proses belajar
mahasiswa/i dengan berbagai fitur yang tersedia. Mahasiswa/i dan dosen dapat mengecek jadwal kuliah,
mengakses sumber materi pembelajaran, mengerjakan tugas, urusan administrasi perkuliahan, hingga
diskusi interaktif melalui online forum.
Kolaborasi ini tidak berhenti hanya di integrasi antar aplikasi. Para mahasiswa/i BINUS UNIVERSITY bisa
mengikuti kelas pengelolaan keuangan yang secara eksklusif diselanggarakan oleh blu by BCA Digital.
Kelas ini dinamai bluAcademy dengan tujuan mengedukasi mahasiswa/i BINUS tentang literasi
keuangan, yang tentunya akan menjadi bekal untuk mengatur finansial dalam keseharian mereka.
Menggandeng Finansialku, kelas ini membuka pendaftaran hingga maksimal 250 mahasiswa/i dan akan
berjalan selama 2-3 bulan.
***
Tentang BINA NUSANTARA
BINUS GROUP merupakan organisasi yang berfokus pada komitmen dalam dunia pendidikan. BINUS
GROUP memulai perjalanannya dengan kesederhanaan dan diteruskan dengan kerja keras, dedikasi,
komitmen, dan visi yang jelas, serta semangat untuk mendidik generasi muda selama 41 tahun.
Setiap elemen yang membentuk BINA NUSANTARA, dijiwai dengan semangat untuk meningkatkan
kualitas kehidupan melalui pendidikan. BINUS kini telah dinobatkan sebagai "Best Company to Work for
in Asia" (HR Asia) serta “Most Caring Company" (WeCare).
BINUS percaya akan pentingnya budaya kerja yang baik dan mengutamakan kesejahteraan pekerja,
sehingga diperlukan platform aplikasi yang dapat mendukung hal tersebut. Sebagai bentuk inovasi untuk
mendukung semangat fostering and empowering yang merupakan tujuan BINUS 2035, sumber daya
manusia dan teknologi menjadi parameter utama yang mendorong pencapaian visi tersebut.
Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih, mimpi menjadi pendidikan berkelas dunia,
memberdayakan masyarakat dan melayani masyarakat belum berakhir. BINUS GROUP terus
berkomitmen untuk berkembang menjadi lebih baik di setiap langkah yang diambil dalam mencapai
tujuan untuk menjadi institusi bagi generasi global.
Kontak BINA NUSANTARA:
Gandy Pratama Jaya - Public Relations
gandy.jaya@binus.edu | (+62) 815 1949 8085

Tentang BCA Digital
PT Bank Digital BCA atau BCA Digital sebelumnya bernama Bank Royal, hadir sejak 2020 setelah
diakuisisi oleh PT Bank Central Asia. BCA Digital merupakan the next-generation bank tanpa cabang
yang fokus melayani segmen digital savvy melalui aplikasi mobile perbankan digital blu. blu by BCA
Digital diluncurkan pada Juli 2021 untuk memberikan kemudahan kepada para nasabah agar bisa
melakukan transaksi finansial maupun non finansial melalui ponsel. Hingga 31 Juli 2022, blu sudah
mencatatkan sekitar 815.000 pengguna.

Beberapa fitur di dalamnya seperti bluSaving, bluDeposit, dan bluGether dirancang untuk membantu
pengguna memiliki kontrol lebih serta kebebasan mengatur finansial mereka. Aplikasi blu bisa diakses
melalui Google Play Store dan Apple App Store. blu tak hanya hadir sebagai direct digital banking, tetapi
juga sebagai bank as a service (BaaS). Berbagai enhancement dilakukan di aplikasi blu untuk semakin
memudahkan proses pembukaan rekening, user-friendly UI/UX, dan pelayanan haloblu.
Selengkapnya: bcadigital.co.id | blubybcadigital.id
Kontak blu by BCA Digital:
Nariswari Yudianti - Corporate Communication BCA Digital
corpcomm@bcadigital.co.id | +62 811 833 104
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