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Hari ini, 17 Mei 2016, bertepatan dengan hari Buku Nasional telah diresmikan Bank Indonesia (BI) 

Corner Universitas Matana, di Gading Serpong, Tangerang. Peresmian BI Corner Universias 

Matana ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Rektor (WAREK) II Bidang Keuangan dan 

Administrasi Umum, Dr. Florentina Kurniasari, MBM., mewakili Rektor Universitas Matana, 

Dr.(HC.) Willi Toisuta, PhD. dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita bersama-sama dengan 

Deputi Direktur Bank Indonesia dan Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat, Departemen 

Komunikasi Bank Indonesia, Iwan Setiawan dan Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang, Drs.H.M. Arsyad Husein, MM.  

BI Corner Universitas Matana secara resmi telah dapat digunakan oleh sivitas akademika 

Universitas Matana untuk melengkapi akses dan perolehan informasi terkini yang berkualitas 

terutama di bidang perekonomian, keuangan, dan perbankan serta juga untuk lebih mengenal dan 

memahami tugas dan peran Bank Indonesia dalam perekonomian Indonesia. Di pojok BI yang 

dilengkapi dengan seperangkat rak yang atraktif berisikan tidak kurang dari 400 judul buku lokal 

dan 100 judul buku impor, TV LED, seperangkat komputer, lampu baca dan sofa yang nyaman, 

diharapkan baik mahasiswa maupun dosen akan semakin tertarik berkunjung ke perpustakaan guna 

mendapatkan sumber bacaan untuk pengembangan diri dan keilmuannya maupun untuk turut 

mengambil bagian dalam berbagai kegiatan yang digelar bersama di sini.  

Peresmian BI Corner Universitas Matana dilanjutkan dengan Talkshow "How to be a 

Writerpreneur" yang menghadirkan Gunawan Ardiyanto, penulis buku best seller "Jadi Pengusaha, 



Siapa Takut?" dan "Intelijen Bisnis." Sivitas akademika Universitas Matana penuh antusiasme 
merespon dan mengkritisi paparan Mas Agoen, demikian panggilan akrab yang bersangkutan, 

terkait menulis itu mudah bahkan dapat menghasilkan uang. "Banyak membaca merupakan syarat 

mendasar untuk bisa menulis," demikian lanjutnya lagi.  

BI Corner Universitas Matana merupakan salah-satu dari 25 BI Corner se-JABODETABEK yang 

diimplementasi pada tahun 2015 dan 2016 yang dikembangkan Program Sosial Bank Indonesia 

(PSBI) dalam rangka program nasional Bank Indonesia bertajuk "Indonesia Cerdas". PSBI ini juga 

diarahkan untuk lebih fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi rumah tangga. 

Pemberdayaan ekonomi rumah tangga dapat dilakukan secara langsung atau melalui pembentukan 

agen perubahan ekonomi rumah tangga. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik dari 

anggota keluarga diyakini dapat mendorong perbaikan kualitas rumah tangga. Dasar pemikiran ini 

mendorong BI berinisiatif untuk memperkuat edukasi masyarakat di bidang ekonomi dan untuk 

meningkatkan minat baca melalui penyediaan sarana pojok baca. Dalam mengimplementasikan BI 

Corner tersebut, BI menggandeng Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia (YPPI) sebagai 

mitra kerjanya.  

Rektor Universitas Matana dalam sambutan tertulisnya mengungkapkan kebanggaannya menjadi 

mitra BI dalam memberikan edukasi kepada segenap sivitas akademika. Beliau mengharapkan BI 

Corner ini dieksplorasi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mewujudkan Tridarma Perguruan 

Tinggi.  

 

 
 



 

 

link: http://matanauniversity.ac.id/eventslist.php?link=eventdetail.php&id=0000000009 
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