
PERJANJIAN KERJA SAMA 
PENYELENGGARAAN KEGIAT AN SOSIALISASI DAN EDUKASI 

PASAR MODAL DAN REKSA DANA SYARIAH Dl UNNERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 
No. 118/AGR/MAMI-RDNIII/2015 

Perjanjian Ke~a Sarna Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal dan Reksa Dana 
Syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan 
ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2015 oleh dan antara: 

1. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan 
hukum Negara Republik Indonesia, bekedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Sampoerna 
Strategic Square South Tower Lt. 31, Jl. Jend . Sudirman Kav. 45-46 , Jakarta Selatan 12930, dalam 
hal ini diwakili oleh Legowo Kusumonegoro dan Putut E Andanawarih , masing-masing bertindak 
dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur dan Direktur PT Manulife Aset Manajemen 
Indonesia (untuk selanjutnya disebut "MAMI") , dan 

2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , suatu perguruan tinggi swasta yang didirikan 
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kampus Terpadu UMY, Jl. 
Lingkar Selatan, Kasihan Bantu! , Yogyakarta , 55183, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Bambang 
Cipto, MA, bertindak dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(untuk selanjutnya disebut "UMY"). 

MAMI dan UMY masing-masing disebut Pihak dan bersama-sama disebut Para Pihak. 

Para Pihak sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: 

1. 

2. 

Bahwa MAMI dan UMY bermaksud mendukung penyelenggaraan program Gerakan Nasional Cinta 
Pasar Modal (GNCPM) yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEl) di kalangan civitas 
akademika untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman par~ mahasiswa mengenai 
inve.stasi di pasa~ modal , meningkatkan jumlah pelaku pasar modal serta memberikan kesempatan 
bag1 para mahas1swa untuk mengaplikasikan pengetahuan pasar modal yang diperoleh di kampus; 

Bahwa . partisipasi MAMI ~an UMY akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan 
edukas1 mengena1 mvestas1 di pasar modal dan reksa dana syariah syariah untuk para Mahasiswa 

Baru UMY . Angk~tan 2015 sekaligus pemecahan rekor Museum Rekor Dunia-lndonesia (MURI) 
untuk penclptaan Investor reksa dana syariah terbanyak di Indonesia. 

Untuk mengatur lebih lanjut ke~a sama da 
setuJu untuk menandatangani Perjanjian ini ~ penyelenggaraan acara tersebut di at 

engan syarat dan ketentuan b . as , maka Para Pihak 
se agal benkut: 

1. 

PASAL 1 
RUANG LINGKUP KERJA SAMA 

MAMI dan UMY d . 
engan ini setuju b h 

penyelenggaraan acara-acara seba . a ~a kerja sama di antara Para . 
a. Sosialiasi da d . gal benkut (selanjutnya disebut "Acara ")_Pihak akan mencakup 

n e ukasl mengenai inv . . . 
untuk para civitas akademika UMY. estasl dl pasar modal dan investasi k 

, re sa dana syariah 



2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7 . 

1. 

b. Pembukaan rekening Reksa Dana Syariah Manulife Syariah Sektoral Amanah (MSSA) oleh 
Mahasiswa Baru UMY Angkatan 2015 (selanjutnya disebut "Peserta") dan Panitia 
Pelaksana Masa Ta'aruf Mahasiswa Baru UMY Angkatan 2015 (selanjutnya disebut "Panitia 
MATAF"); dan 

c. Pemecahan rekor oleh MURI atas penciptaan investor reksa dana syariah terbanyak di 
Indonesia. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan masing-masing Acara di atas akan diatur lebih lanjut 
dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Perjanjian ini. 

Para Pihak setuju bahwa seluruh rangkaian Acara di atas akan dilaksanakan pada Masa Ta'aruf 
Mahasiswa Baru UMY Angkatan 2015 di lingkungan kampus UMY pada Bulan Agustus -
September 2015 dan hanya dapat diikuti oleh Peserta dan Panitia MATAF. 

Para Pihak juga setuju bahwa MAMI dan UMY akan memberikan dukungan dana untuk pembelian 
Reksa Dana Syariah MSSA oleh para Peserta dan Panitia MATAF dengan jumlah dan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Lampiran 2 Pe~anjian ini. Pembukaan rekening dan 
pembelian Reksa Dana Syariah MSSA tersebut akan dianggap sebagai pembelian oleh Peserta 
dan Panitia MATAF dan tunduk pada syarat dan ketentuan Prospektus MSSA serta prosedur 
pemrosesan transaksi sebagaimana disebutkan dalam Pe~anjian inilampiran 2 Perjanjian ini. 

Untuk pelaksanaan Acara , maka UMY akan menyiapkan lokasi Acara dan fasilitas pendukung yang 
memadai sebagaimana mungkin diminta oleh MAMI. UMY juga akan mengizinkan dan memberikan 
akses kepada perwakilan MAMI untuk masuk ke lingkungan kampus UMY untuk melakukan 
persiapan dan pelaksanaan Acara. UMY juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan 
penyelenggaraan Acara baik sebelum dan selama Acara berlangsung dan keselamatan pihak
pihak yang terlibat di dalamnya. 

Untuk tujuan publikasi Acara, MAMI akan diberikan kewenangan untuk membuat dan menyiapkan 
komunikasi yang diperlukan untuk keperluan Acara , dan menyampaikannya kepada para Peserta 
dalam bentuk dan cara yang dianggap baik. MAMI juga berhak untuk menempatkan berbagai 
branding collateral di lingkungan kampus UMY sebagaimana disepakati dengan Panitia MAT AF. 

Dengan tidak mengu~ang.i ketentuan dalam poin 5 di atas, maka masing-masing Pihak berhak 
u~tuk membuat pubhkas1 mengenai penyelenggaraan Acara untuk dimuat, ditayangkan atau 
d1seba~luaskan ~i media apa~un: dengan ketentuan bahwa setiap publikasi yang dibuat harus 
senant1asa menJaga re~~tas1 p1hak lainnya. Namun demikian , masing-masing Pihak akan 
be~anggung Jawa~ send1n ata~ p~blikasi yang dibuatnya dan membebaskan Pihak lainn a dari 
set1ap konsekuens1 yang mungkm t1mbul dari publikasi tersebut. y 
Untuk tujuan koordinasi, maka masin -m . . 
tercantum dalam Perjanjian ini. g asmg Plhak akan menuniuk koordinator "an 

' g namanya 

PASAL 2 
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

Hak dan kewajiban MAMI: 

a. 
MAMI wajib memberikan du 
dengan ketentuan yang terda kungan kepada UMY t k 

pat dalam PerJanjian ini. un u penyelenggaraan Acara sesuai 
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b. MAMI wajib untuk memberikan kepada para Peserta dan Panitia MATAF dokumen dan 
informasi yang memadai mengenai Reksa Dana Ssyariah MSSA, proses dan tata cara 
pembelian yang berlaku dan hal-hal lain yang perlu diketahui oleh Peserta dan Panitia MATAF 
sebagai calon investor Reksa Dana Syariah MSSA. 

c. MAMI wajib untuk memberikan dukungan dana sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) , 
bersih setelah pajak , untuk setiap permohonan pembelian Reksa Dana Syariah MSSA yang 

disetujui. 

d. MAMI wajib untuk memroses pembukaan rekening dan pembelian Reksa Dana Syariah 
MSSA yang lengkap (in good fund dan in good application) sesuai ketentuan Lampiran 2 
Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan Prospektus Reksa Dana Syariah MSSA. 

e. MAMI berhak untuk menempatkan perwakilannya di kampus UMY dan melakukan komunikasi 
dengan Peserta dan Panitia MATAF, untuk menyebarluaskan informasi mengenai 
pelaksanaan Acara atau untuk membantu Peserta dan Panitia MATAF melakukan pembukaan 
rekening dan pembelian Reksa Dana Syariah MSSA. 

f. MAMI berhak untuk mendistribusikan dan memasang berbagai marketing collateral yang 
diperlukan sebelum dan selama berlangsungnya Acara di lingkungan kampus UMY dengan 
memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Panitia MATAF. 

g. MAMI berhak untuk memperoleh data Peserta dan Panitia MATAF dari UMY yang diperlukan 
untuk pelaksanaan Acara , termasuk daftar nomor telepon dari para Peserta untuk keperluan 
pengiriman SMS broadcast. UMY menjamin bahwa data Peserta dan Panitia MATAF yang 
diberikan kepada adalah benar dan terkini . 

h. MAMI berhak untuk menentukan sendiri apakah permohonan pembukaan rekening dan 
pembelian Reksa Dana Syariah MSSA telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (in 
good fund dan in good application) sesuai dengan ketentuan pada prospektus Reksa Dana 
Syariah MSSA dan Perjanjian ini. 

i. MAMI berhak untuk diakui sebagai salah satu pihak yang berhasi~ melakukan pemecahan 

rekor MURI untuk penciptaan investor reksa dana syariah terbanyak di Indonesia bersama
sama dengan UMY dan BEl. 

2. Hak dan kewajiban UMY 

a. 

b . 

C. 

d. 

UMY waj ib memberikan akses untuk perwakilan MAMI masuk ke lingkungan kampus UMY 
dan menyed1akan . serta memastikan bahwa tempat berlangsungnya Acara berikut fasilitas 
pendukung yang d1perlukan oleh MAMI tersedia dan dapat digunakan dengan baik UMY ·u 
WaJib untuk memastikan keamanan lingkun an kam u ·. J ga 
bertangsungnya Acara g P s UMY selama perslapan dan 
UMY "b 

. wal' melakukan publikasi . 
disepakati oleh MAMI. mengenal penyelenggaraan Acara . 

.. sebagalmana mungkin 
UMY WaJib memastikan bahwa P 
serta akan memberikan da eserta dan Panitia MATAF ~dal 
kepada MAMI. ta Peserta dan Panltia MATAF seb ~h benal mahasiswa UMY 
UMY "b . agamana mungkin diperlukan 

WaJI membantu MAMI m . 
rekening dan pemb ,. engkoordlnasikan seluruh p 

. e 1an Reks D eserta dala k . 
dilaksanakan a ana Syariah MSSA ter t m eg,atan pembukaan 

. , u ama pada 
saat kegiatan tersebut 
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e. UMY wajib untuk memberikan dukungan dana sebesar Rp 50.000 ,- (lima pu luh ribu Rupiah) , 
bersih setelah pajak , untuk setiap permohonan pembelian Reksa Dana Syariah MSSA yang 
disetujui oleh MAMI. 

f . UMY wajib untuk mengurus segala hal yang diperlukan untuk pendaftaran pencatatan rekor 
penciptaan investor reksa dana syariah terbanyak di Indonesia ke MURI dan menanggung 
biaya pengurusan tersebut. UMY wajib memastikan bahwa selain UMY, maka MAMI dan BEl 
juga akan tercatat sebagai pemegang rekor tersebut. 

g. UMY berhak untuk memperoleh dukungan dari MAMI untuk penyelenggaraan Acara sesuai 
dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini. 

PASAL 3 
JANGKA WAKTU 

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh Para Pihak dan akan berakhir paling lama 30 
(tiga puluh) hari setelah Acara selesai dilaksanakan , dengan ketentuan masing-masing Pihak telah 
memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur Perjanjian ini. 

2. Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian karena suatu hal , maka Para Pihak 
akan terlebih dahulu menyepakati syarat-syarat dan ketentuan untuk tujuan perpanjangan 

Perjanjian tersebut. 

3. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, apapun alasannya, tidak 
mengurangi apalagi menghapus hak dan/atau kewajiban Para Pihak yang telah timbul sebelum 
berakhirnya Pe~anjian ini. 

4 . Untuk tujuan pengakhiran Pe~anjian , Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 
1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan untuk 
mengakhiri Perjanjian ini. 

1' 

2 . 

3. 

., 

PASAL 4 
TATA CARA PEMBAYARAN DANA DUKUNGAN PEMBELIAN REKSA DANA SYARIAH MSSA 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Pe~anjian in i, maka MAMI dan UMY akan memberikan 
da~a dukungan . mas1ng-masing sebesar Rp . 50 .000,- (lima puluh ribu Rupiah) , bersih setelah 
paJak, untuk set1ap Peserta yang berpartisipasi dalam Acara dan setuju untuk membuka rek · 
dan membell Reksa Dana Syariah MSSA 0 . . . enJng 
Dana Syariah MSSA untuk setiap Pese~ a:~;~nRde~~~a; , JUmlah pem~elian pertama kaH Re\<.sa 
Seluruh pembelian Reks D . p . . 00 ,- (seratus nbu Rupiah) 
oleh MAMI a ana Syanah MSSA 1 h · 

, akan diproses sesuai d o e Peserta pada saat A 
memperhatikan ketentuan P engan ketentuan Lampiran 2 P . ..car~ yang telah disetujui 
Untuk kepe I rospektus Reksa Dana Syariah MSSA el)anJian lnl dan dengan tetap 

. r uan pembayaran d . 

~::;i~gn ~;:qanjan ini, maka P:n~ :i~~~n:k:~ ~·.~~~u~:~;~~e~:~:; s~~ng dbise~akati dalam 
N aga1 enkut· 

ama Pem ilik Rekenin . · 
No Rekening g Universitas Muhammadiyah y 
Bank 1001450049 ogyakarta 

Bukopin 
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Rekening Reksa Dana Syariah MSSA 
Nama Pemilik Rekening : Manulife Syariah Sektoral Amanah 
No Rekening : 305-388-8883 
Bank : BCA 

PASAL 5 
HUBUNGANANTARAPARAP~AK 

1. Para Pihak akan dianggap sebagai pihak independen dan tidak akan memiliki kewenangan 
bertindak untuk atau mewakili atau menimbulkan suatu kewajiban untuk atau atas nama Pihak 
lainnya, atau untuk mengikat Pihak lain tersebut. Masing-masing Pihak akan bertanggung jawab 
kepada pihak lainnya atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh 
karyawan/staf/vendor/pihak lain yang ditunjuknya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan 
Perjanjian ini. 

2. Kerja sama diantara masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak bersifat eksklusif, 
karenanya setiap pihak berhak untuk melakukan kerja sama serupa dengan pihak lain . 

3. Masing-masing pihak tidak boleh mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini 
kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya. 

4. Penggunaan nama, merek dagang atau logo salah satu pihak pada marketing collateral pihak 
lainnya, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis pihak yang mem iliki nama, merek 
dagang atau logo tersebut. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

PASAL 6 
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK 

., 
Masing-masing Pihak setuju dan menjamin bahwa masing-masing Pihak mempunyai kewenangan 
dan kapasitas untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini. 

Penandatangan dan pelaksanaan Pe~anjian ini oleh masing-masing Pihak tidak akan melanggar 
peraturan hukum atau ketentuan dimana masing-masing Pihak terikat dan wajib tunduk. 

Semua perizinan yang diperlukan untuk memungkinkan masing-masing Pihak melaksanakan dan 
terl1bat dalam penyelenggaraan Acara telah diperoleh dan masih berlaku sampai dengan acara 
berakhir. 

PASAL 7 
. PENGAKHIRAN PER 

PerJanjian ini akan berlak JANJIAN 
u sesuai jangk 

P . a waktu yang dite t k 
engakhlran Perjanjian ini lebih awaJ dapat d'l k n u an dalam Pasal 3 Pe1anjian ini. 

a. Pihak lainnya t'd k . . I a ukan apabila : 
I a lagl berw 

kewajiban berd . enang berdasarkan hukum 
asarkan Pel]anjian ini; yang berlaku untuk men·ala k 

b. terdapat kelalaian atau kesal h J n an 

m~ngganggu atau menyebabka~ an ya~g dilakukan oleh salah satu . 
balk atau reputasi pihak Ia· . Acara tldak dapat/gagal dilaksa k Plhak yang dapat 

lnnya, na an atau merusak nama 
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c. terjadi keadaan memaksa yang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan masing
masing Pihak untuk melanjutkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana 
dimaksud dalam Perjanjian ini . 

3. Para Pihak setuju bahwa untuk pengakhiran Pe~anjian in i, Para Pihak akan mengesampingkan 
ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya putusan 
pengadilan . 

PASAL 8 
KEADAAN MEMAKSA 

Dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa sebagai akibat dari hal-hal yang berada diluar kemampuan Para 
Pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran , gempa bumi, huru-hara, perang, sabotase, banjir 
atau bencana alam lainnya dan hal-hallain yang serupa yang dapat menghalangi Para Pihak untuk 
memenuhi kewajibannya , maka : 

1. Pihak yang terpengaruh oleh keadaan memaksa tersebut akan berusaha sebaik mungkin untuk 
memulihkan kemampuannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan memberitahukan Pihak yang 
lain tentang rencana yang akan dilakukannya untuk mengantisipasi dan mengatasi akibat yang 
ditimbulkan keadaan memaksa tersebut. 

2 . Apabila keadaan memaksa berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sehingga 
menyebabkan salah satu pihak atau Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan 
Perjanjian ini atau menimbulkan halangan dan/atau keterlambatan dalam pelaksanaan Acara , 
maka salah satu pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini. 

PASAL 9 
KERAHASIAAN ., 

Para Pihak setuju untuk menjaga setiap informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh terkait dengan 
pelaksanaan Acara atau Perjanjian ini dan tidak akan menggunakan atau mengizinkan penggunaan , 
penyebaran ~tau pengungkapan data Peserta atau informasi lain yang bersifat rahasia tersebut selain 
untuk kepentmgan Pe~anjian ini, kecualijika informasi tersebut: 

a. Telah atau sudah menjadi informasi publik; atau 

b. Telah dimiliki oleh salah satu Pihak sebelum Pe~anjian ini ditanda tangani; atau 
C . 

Haruskan diungkapkan berdasarkan suatu keputusan pengadilan atau peraturan perundangan . 

1. 
HUKUM YANG BERLAKU ;A~~~~~ 

Mengenai pe~anjian ini dan . ELESAIAN PERSELISIHAN 
dan perunda segala aklbatnya Par p·h 
Se al n~-.undangan Republik Indonesia ~ang ~erlla:~ dapat merujuk pada ketentuan hukum 

g a persel1s1han akibat d . . .. · 
untuk an perJanJian in · k 

mencapai mufakat oleh Para Pih k I a an diselesaikan dengan cara 
Dalamhal . . a . musyawarah secara 

perselislhan tersebut t"d 
makaPara Pihak setuju untuk m I ak dapat diselesaikan secara mu 

enyelesaikan permasalaha . syawarah untuk mufakat, 
n melalul Badan Arbitrase Nasional 

2. 

3. 

''-
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Indonesia (BANI). Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan yang berlaku , maka setiap 
keputusan majelis arbitrase bersifat final dan mengikat. 

PASAL11 
KORESPONDENSI 

Segala surat menyurat dan pemberitahuan tertulis yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dan/atau 
pemberitahuan tertulis lainnya harus dilakukan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui email atau 
faksimili ke pihak-pihak yang namanya tercantum pada pasal ini sebagai koordinator dari masing-masing 
pihak : 

MAMI 
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia 
Alamat : Sampoema Strategic Square, South Tower Lt. 31 

Jl. Jend . Sudirman Kav. 45-46 , Jakarta 12930 
Faksimili : 021 2555 2330 
Email 
Nama Koordinator 

UMY 

: Stanley_Peddijanto@manulifeam.com 
: Stanley Peddijanto 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto , Kasihan , Bantu I 

Yogyakarta 55183 
Faksimili : 0274-387646 
Email 
Nama Koordinator 

: bejotop08@gmail.com 
: Iskandar Bukhori 

Setiap perubahan informasi diatas harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya. 

PASAL12 
LAIN-LAIN 

1. Para pihak sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat diubah dengan persetujuan tertulis Para 
Pihak. 

3. 

Apabila ada ketentuan atau bagian dari Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku berdasarkan 
suatu peraturan atau putusan lembaga peradilan a . 
ketentuan atau atau bagian dari Per"an"ia y ng m~mpunyal kekuatan huKum tetap maka 
atau bag,an lain dari Perjanjian ini a~anl di: tersebut akan dianggap tidak berlaku nam k , 
Perjanjian in · nggap tetap berlaku . un etentuan 

I mencakup seluruh kese . 
yang pernah dibuat sebelumn pakatan diantara Para Pihak da . 

ya . n mengganbkan kesepakatan 

2. 
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Demikianlah , Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) , masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama 
serta ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini. 

PT Manu life Aset Manajemen Indonesia 

1'-- Legowo Kusumonegoro 
Presiden Direktur 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Prof. Dr. Bambang Cipto , MA 
Rektor 

Putut E Andanawarih 
Direktur 

., 
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Lampiran 1: Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Acara 

a. Kegiatan Sosialiasi dan Edukasi lnvestasi di Pasar Modal dan Reksa Dana syariah 

Tema: 
Jadwal: 

Pasar Modal dan Reksa Dana syariah 
Sen in, 1 Desember 2015 

Tempat: Sportorium UMY, Yogyakarta 
Pembicara: MAMI , Bursa Efek Indonesia , dan UMY 
Peserta: Mahasiswa Baru UMY Angkatan 2015 dan Panrtia MATAF 

b. Pembukaan Rekening Reksa Dana Syariah MSSA oleh Mahasiswa Baru UMY Angkatan 2015 

Peserta : 
Hanya diperbolehkan untuk Mahasiswa Baru UMY Angkatan 2015 dan Panitia MATAF 
Setiap Peserta harus sudah memiliki KTP dan rekening bank atas nama Peserta sendiri. 

Reksa Dana: Manulife Syariah Sektoral Amanah (MSSA) 

c. Pemecahan Rekor MURI 

Rekor yang dicatatkan: "PENCIPTAAN INVESTOR REKSA DANA SYARIAH TERBANYAK DALAM 
SATU PERGURUAN TINGGI". 
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Lampiran 2: Alur Acara 

JADWAL PIC TINDAKAN 

MarComm, RD. KOMUNIKASI SMS BLAST 
Panitia Kampus SMS Blast kepada seluruh Maba mengenai: 

-Teaser mengenai pemecahan rekor MURI 
1-23 Ags - Maba agar membuat KTP 

- Maba agar membuat no rekening atas nama sendiri 
- Maba agar membawa fotocopy KTP di hari-H 
- Link www.reksadana-manulife.com (prospektus reksa dana MSSA) 

RD, Panitia Kampus BRIEFING DENGAN PANITIA MURI DAN PANITIA MATAF 
- 30 orang Panitia MURI dibriefing mengenai cara pengisian Form 

19-20 Ags Aplikasi , sekaligus mengisi untuk dirinya sendiri 
- Kurang lebih 1000 orang Panitia MATAF dibriefing mengenai cara 

pengisian Form Aplikasi , sekaligus mengisi untuk dirinya sendiri 
Panitia MURI TECHNICAL MEETING MATAF 
Panitia MATAF - Seluruh Maba berkumpul di masing-masing Fakultas untuk 

26-29 Ags RD Technical meeting MATAF 
- Panitia MURI, Panitia MATAF dan Staff MAMI memandu Maba 

mengisi Form Aplikasi dan Subscription Form 
-Staff MAMI mengumpulkan Form dan copy KTP Maba 

Panitia UMY PEMBUKAAN MATAF DAN SEREMONIAL MURI 
Panitia MURI - Edukasi singkat reksa dana oleh MAMI 

31 Ags MAMI - UMY, BEl dan UMY menyerahkan copy Subscription Form sebagai 
bukti pemecahan rekor 

- Acara lain oleh BEl 
Val do PROSES DATA INPUT 

1-30 Sep - MAMI melakukan proses data input dari seluruh Formulir 
Aplikasi yang lengkap (telah memiliki no rekening , dilampiri copy 
KTP yang berlaku) . Aplikasi lengkap ini disebut "Good Apps" . 

Panitia UMY INVOICING 
- MAMI mengirimkan informasi jumlah total Good Apps dan jumlah 

1-4 Okt yang akan ditagihkan oleh UMY kepada MA~I melalui invoice. 
Contoh jumlah Good Apps adalah 4.00, maka jumlah yang ditagihkan 

oleh UMY adalah 4.100 x Rp. 50.000,- = Rp. 205.000.000,- (+pajak) 

Finance 
- UMY megirimkan invoice kepada MAMI 
PEMBAYARAN INVOIOCE 

5-9 Okt - MAMI melakukan pembayaran invoice ke rekening UMY yang 

Operations 
dltUnJuk (sesuai Agreement) 

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 
11-12 Okt 

- UMY melakukan transfer ke rekening Reksa Dana Manulife Syariah 
Sektoral Amanah (sesuai Agreement) sesuai dengan jumlah Good 
Apps. Contoh jumlah Good Apps adalah 4.100, maka jumlah yang 
d1transfer adalah 4.100 x Rp. 100.000,- = Rp. 410.000.000,-

- SelanJutnya operations akan melakukan proses pembelian reksa 

Bank Kustodian dana MSSA sesuai dengan NAB saat itu 
22-23 Okt CONFIRMATION · 

- Bank Kustodian mengirimkan Confirmation Stat 
cment !I.e alamat 

10 


