
Menuju Kopma Melek Teknologi 

 Beberapa hari yang lalu, Kopma (Koperasi Mahasiswa) FIB UI memulai gebrakan 

baru berupa sistem pembayaran menggunakan GO-PAY, salah satu jenis e-money yang akhir-

akhir ini digandrungin para kawula muda. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi kedua 

pihak; Kopma sebagai pihak penjual dan para mahasiswa sebagai pihak pembeli. Tentu saja, 

pasalnya promo tersebut berbunyi setiap transaksi yang menggunakan GO-PAY akan 

mendapatkan cashback sebesar 10%. 

 Berdasarkan wawancara terhadap Ketua Kopma FIB UI, Yosafat, awal mulanya kerja 

sama tersebut dimulai dari pendekatan pihak GO-JEK selaku pencetus GO-PAY kepada 

beberapa toko di sekitar UI. Memang, selain Kopma FIB UI, toko-toko yang membuka 

promo ini antara lain ESCO Flow Photocopy, PPJ Fotocopy, Kopma FH UI, Dzaky 

Fotocopy, dan Cv. Santoen Photo Copy. Alasan lainnya adalah Kopma FIB UI sendiri yang 

ingin mengikuti perkembangan teknologi, lebih tepatnya teknologi transaksi. 

 Baru beberapa hari promo itu berlangsung, animo mahasiswa begitu tinggi, bahkan 

Yosafat bercerita mahasiswa langsung mengetahui promo tersebut setelah melihat logo GO-

PAY di pintu Kopma. Ia juga berpendapat bahwa keuntungan yang didapat cukup banyak, 

seperti keuntungan cashback 10% bagi penjual dan pembeli serta pengelolaan keuangan 

Bursa Kopma yang lebih terkontrol. 

Selain itu, promo cashback 10% ini mempermudah Om Sam (sapaan pegawai Kopma 

FIB UI) karena tidak perlu menukar uang bernominal besar dan tak lagi membuat pembeli 

lama menunggu uang kembalian. Pembeli cukup meninjau kode QR yang tertera lalu Om 

Sam cukup memastikan jumlah uang yang akan ditransfer pembeli. Sejauh ini, tidak ada 

dampak kerugian yang muncul karena promo tersebut. 

“Lagipula, kita (red. Kopma FIB UI) juga mikir-mikir kerugiannya juga kok kalau 

mau bekerja sama dengan pihak lain,” tambah Yosafat. 

 Sejauh ini, promo cashback 10% hanya berlaku untuk transaksi di Bursa Kopma. Hal 

tersebut untuk mempermudah kinerja bendahara 2 yang memegang data keuangan Bursa 

Kopma. Harap maklum, ada dua unit usaha di Kopma FIB UI; Bursa Kopma yang menjual 

makanan dan minuman, serta CyberKop yang melayani jasa print. 

 Untuk saat ini, pihak Kopma FIB UI belum berencana untuk menambah sistem 

pembayaran e-money lainnya seperti OVO, Jenius, atau Dana.  



“Soalnya, biasanya kalau ada satu yang udah bikin kerja sama, kompetitornya gak 

akan ikutan. Bisa-bisa kalau tambah satu, nanti keuntungannya hilang,” tutur Yosafat 

menutup pembicaraan. (GIN) 


