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saran mengenai isi Channel dapat disampaikan ke redaksi 
melalui email : redaksi@artajasa.co.id
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PERTANYAAN
Salam hormat,
Kebetulan orang tua saya tinggal di daerah yang 
jauh dari perkotaan dan masih sangat terpencil, 
sehingga mereka belum mempunyai akun bank. 
Jadi apakah mereka tetap bisa mengirimkan kepada 
saya uang dalam jumlah besar? Namun, saya ingin 
transaksi itu juga aman, dan kalau bisa uangnya 
langsung masuk ke rekening saya setelah sampai 
di Jakarta. Jadi, apakah ada solusinya untuk saya?

Puspo – Jakarta Barat

JAWABAN
Bapak Puspo yang kami hormati,
Sebagai solusi dari permasalahan Anda, Artajasa 
telah menghadirkan layanan Bersama Kirim 
Uang, demi memberikan kemudahan, kecepatan, 
efisien, keamanan, dan real time layanan terhadap 
masyarakat yang ingin mengirim atau transfer 
dana/uang ke rekening bank secara cash to 
account melalui Kantor Pos. Layanan pengiriman 
uang melalui ATM Bersama ini merupakan layanan 
weselpos cash to account yang disediakan oleh PT 
Pos Indonesia untuk walking customer yang ingin 
mengirimkan uang ke rekening bank di seluruh 
bank member ATM Bersama. Layanan Bersama 
Kirim Uang ini bermaksud memenuhi kebutuhan, 
dan memudahkan customer/masyarakat 
mengakses layanan di seluruh Kantor Pos yang 
akan mengirimkan uang tunai ke rekening bank 
penerima (beneficiary), tanpa mengharuskan 
pengirim memiliki akun bank.
Silakan Bapak manfaatkan layanan Bersama Kirim 
Uang. Terima kasih.
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T
idak dapat dipungkiri bahwa salah satu pendorong pertumbuhan 
ekonomi Indonesia adalah daya beli masyarakatnya. Penduduk 
Indonesia yang jumlahnya sangat besar, dan mayoritasnya 
senang berbelanja, tentunya mendorong berkembangnya pusat 
perbelanjaan. Termasuk di dunia maya, di mana situs-situs belanja 

online banyak tercipta. Dengan beragamnya sarana belanja ritel, maka 
dibutuhkan juga sistem pembayaran yang praktis, cepat, aman dan efisien.

Sesungguhnya sistem pembayaran nasional tidak hanya terbatas pada belanja 
ritel saja, tapi juga misalnya untuk pembayaran tiket transportasi umum, 
gardu tol, tagihan listrik atau telepon, dan lain-lain. Dan, ini menyangkut arus 
keluar-masuknya uang, yang mana kalau menyangkut uang pasti akan menjadi 
masalah yang sensitif kalau sampai terjadi ketidakberesan dalam transaksi.

Sarana pembayaran tersebut diupayakan tidak hanya menggunakan uang 
tunai saja, melainkan lebih diperbanyak lagi transaksi pembayaran yang 
menggunakan kartu, baik itu kartu debet, kredit, maupun uang elektronik. Maka 
itu, Bank Indonesia menggalakkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan 
pada tahun ini mulai menyelenggarakan National Payment Gateway (NPG) 
atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Pada edisi kali ini, Majalah Channel ingin membahas lebih jauh soal NPG 
tersebut dalam rubrik Laporan Utama. Seperti apa NPG akan diimplementasikan 
di Indonesia, dan bagaimana peran Artajasa sebagai salah satu perusahaan 
switching di Indonesia untuk menyukseskan penerapan NPG. Sejalan dengan 
itu, dalam rubrik Produk pun akan diulas mengenai produk pembayaran Artajasa, 
yaitu Transfer for Payment.

Selain itu, masih ada artikel-artikel lainnya yang menarik untuk dibaca, misalkan 
tentang relasi perusahaan yaitu Bank Mandiri. Yang salah satu pembahasannya 
adalah tentang bagaimana bank pelat merah tersebut mengembangkan fasilitas 
pembayarannya, supaya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para 
nasabahnya.

Last but not least, selamat membaca! Semoga edisi ini dapat menjadi pembuka 
yang menawan untuk menyongsong edisi-edisi selanjutnya.
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Pada 6 Juli 2017, Bank Indonesia merilis Peraturan 
Bank Indonesia (PBI) No. 19/8/PBI/2017 tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment 
Gateway). Tujuan utama NPG adalah 
meningkatkan interoperabilitas dan 
interkonektivitas sistem pembayaran di Indonesia.
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D
alam membangun suatu sistem 
pembayaran yang kokoh untuk 
Indonesia, Bank Indonesia (BI) 
berkomitmen secara terbuka 
un tuk  mengembangkan 

National Payment Gateway (NPG) atau 
jika dalam bahasa Indonesia menjadi 
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) 
untuk meningkatkan interoperabilitas dan 
interkonektivitas sistem pembayaran di 
Indonesia.

NATioNAl PAYmENT GATEWAY (NPG)
NPG adalah sistem untuk memproses 
transaksi pembayaran secara elektronis 
melalui berbagai instrumen, termasuk ATM/
kartu debit, uang elektronik dan kartu kredit. 

Lewat NPG, masyarakat dapat memproses 
transaksi non tunai domestik dari bank mana 
saja secara efisien, menggunakan instrumen 
dan channel apapun.

Pada 21 Desember 2016 lalu, Gubernur BI 
Agus Martowardojo telah menandatangani 
Nota Kesepahaman atau Memorandum 
o f  Unde r s tand ing  (MoU)  ten tang 
interkonektivitas dan interoperabilitas 
antara kartu debit dan uang elektronik. 

MoU ini ditandatangani oleh empat bank 
sebagai acquirers, yang merepresentasikan 
75% dari keseluruhan transaksi debit 
domestik, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI 
dan BCA, termasuk empat prinsipal yang 
berperan sebagai switching, yaitu Artajasa 
Pembayaran Elektronis, Alto Network, Rintis 
Sejahtera, dan Jalin. MoU merepresentasikan 
bentuk konkret dari komitmen industri untuk 
mendukung implementasi rencana NPG 
yang disiapkan oleh BI.

P e n a n d a t a n g a n a n  M o U  t e r s e b u t 
memperlihatkan gerakan solid untuk 
mewujudkan NPG di Indonesia. Infrastruktur 
i n te roperab le  dan i n te rconnected 
memfasil itasi pemrosesan transaksi 

domestik yang menggunakan berbagai 
instrumen, mulai dari kartu ATM/debit, 
uang elektronik, Electronic Data Captured 
(EDC), kartu kredit, agen, payment gateway, 
dan sebagainya. NPG juga akan meluaskan 
akses publik kepada transaksi non tunai dan 
penerimaan, sekaligus mempromosikan 
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan 
inklusi finansial di area publik. NPG pun akan 
memperbanyak jumlah issuer, instrumen dan 
jasa sistem pembayaran domestik/nasional, 
serta mendorong inovasi. Pada akhirnya, 
NPG diharapkan dapat mengembangkan 
ketahanan, independensi dan daya saing 
dari sistem pembayaran nasional.

Sebelum penandatanganan MoU tersebut, 
tepatnya ketika Pertemuan Tahunan 
Bank Indonesia 2016, Gubernur BI juga 
menerangkan bahwa pihaknya akan 
mewajibkan penyelenggara jasa sistem 
pembayaran untuk melakukan pemrosesan 
transaksi keuangan dan menempatkan 
datanya secara domestik, menyimpan dana 
di perbankan nasional, menggunakan uang 
bank sentral, dan mematuhi kewajiban 
penggunaan rupiah di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

debit domestik, yang mana sebagiannya 
masih diproses secara internasional.

Sementara, Menteri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) Rini M. Soemarno memiliki 
penjelasan tersendiri mengapa Indonesia 
perlu memiliki suatu gerbang pembayaran, 
yaitu: (1) Untuk menciptakan kedaulatan 
sistem pembayaran nasional, sebab negara 
ini dapat melakukan kontrol transaksi 
domestik, khususnya Alat Pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK) domestik; (2) 
Berkurangnya ketergantungan terhadap 
pihak prinsipal asing; (3) Menghemat 
devisa negara, karena fee transaksi 
domestik akan dapat diperoleh dan 
dinikmati oleh prinsipal nasional; (4) 
Meningkatkan efisiensi dalam pembayaran 
nasional, karena akan ada pelaksanaan 
sharing antara para pihak terkait sistem 
pembayaran tersebut; (5) Meningkatkan 
efisiensi transaksi perbankan; dan (6) 
Memudahkan proses transaksi untuk 
bisnis-bisnis di Indonesia, baik online 
maupun offline, yang keamanannya pun 
telah terjamin, karena telah didukung oleh 
berbagai lembaga keuangan terpercaya.

National Payment Gateway 
(NPG)

Bangunan Masa Depan
Sistem Pembayaran Nasional

Sistem pembayaran merupakan salah satu aspek vital dalam perekonomian suatu negara. Hal ini 
haruslah selalu minim hambatan, karena setiap harinya pasti akan ada transaksi pembayaran. 

Kalau sampai mengalami gangguan (dalam hal ini transaksi pembayaran elektronik), tentu saja 
akan menghambat jalannya perekonomian negara ini. Semua aspek yang tergabung dalam sistem 

pembayaran semestinya bersinergi sebagai satu kesatuan, yang mana akan membuat sistem 
tersebut menjadi lebih kuat dan tak tergoyahkan oleh persoalan apapun.

Road map untuk implementasi NPG, 
kata Bayu, bukan one time, melainkan 
ber jen jang  a tau  ber tahap sampa i 
tahun 2021. Tahun ini (2017) adalah 
untuk melaksanakan interkoneksi antar 
switching domestik, dan pelaksanaan 
interoperabilitas ATM dan debit, serta 
in terkoneks i  uang e lekt ron ik ,  la lu 
implementasi Electronic Bills and Invoices 
Presentment and Payment (EBIPP) dan 
perluasan layanan internet, mobile dan 
e-commerce di 2018, implementasi 
kartu kredit domestik di 2019, dan 
processing transaksi domestik untuk 
prinsipal internasional di 2021.

TuJuAN NPG
Pengembangan  NPG d i  I ndones ia 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 
dan keamanan sistem yang berhubungan 
dengan kepentingan nasional .  NPG 
diharapkan bisa mengatasi hambatan 
yang terjadi dalam sistem pembayaran 
di Indonesia, yaitu: (1) kekurangan dalam 
efisiensi infrastruktur sistem pembayaran 
yang disebabkan oleh interkonektivitas 
dan interoperabilitas yang terbatas; (2) 
Risiko keamanan yang terjadi akibat 
manajemen keamanan data dari transaksi 
bilateral antar prinsipal; dan (3) transaksi 

Direktur Utama (Dirut) PT Artajasa 
Pembayaran Elektronis (Artajasa), Bayu 
Hanantasena menuturkan keuntungan 
dari keberadaan NPG, salah satunya yaitu 
menimbulkan efisiensi pembayaran. “Jadi 
kalau diproses di sini (Indonesia), jatuhnya 
(biaya) pasti lebih murah. Tidak perlu diproses 
di luar. Kemudian, kita harus mengurangi 
ketergantungan juga (dengan asing). BI kan 
sangat concern terhadap keamanan transaksi, 
proteksi nasabah, makanya perlu dipikirkan 
solusinya seperti apa. Ini (NPG) merupakan 
salah satu solusinya,” tuturnya.

Artajasa siap mendukung (implementasi) NPG, dan kami sudah 
melakukan banyak hal yang membuktikan hal tersebut, misalkan 

dengan memberikan pelayanan yang lebih baik (daripada 
sebelumnya). Kami ingin membantu pemerintah, dalam hal ini 
adalah BI, untuk mengembangkan sistem pembayaran nasional 

yang andal, efisien dan aman. Supaya rakyat Indonesia bisa 
bertransaksi dengan murah, aman, dan nyaman.

Bayu Hanantasena
Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronis 

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment 
Gateway) disebutkan dua pihak dalam NPG, 
yakni sebagai penyelenggara, yang terdiri 
atas Lembaga Standar, Lembaga Switching, 
dan Lembaga Services. Serta, sebagai 
pihak yang terhubung, terdiri dari Penerbit, 
Acquirer, Penyelenggara Payment Gateway, 
dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh BI.

Lebih jelasnya, pihak yang terhubung 
dengan NPG adalah bank umum, bank 
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(dispute); yang mana ini berlaku antar bank 
dengan lembaga switching, juga antar 
lembaga switching dengan switching 
lainnya.

“Kami pun diminta untuk membuat road 
map fraud management-nya juga. Misalkan 
ada kejadian fraud, jadi kita harus punya 
aturan mainnya juga. Ujung-ujungnya nanti, 
Artajasa akan bertindak di switching dan 
services. Sebelum lembaga services itu 
terbentuk, nanti kami (dulu) yang melayani 
masalah kliring, settlement, dan sampai 
menyelesaikan masalah operasional (jika 
sampai terjadi),” papar Heru.

PERluAsAN BisNis
Implementasi NPG ini diyakini akan 
memperluas segmen bisnis Artajasa, 
khususnya pada bidang payment. Sebab, 
semua transaksi pembayaran domestik 
harus diproses di Indonesia. Kemudian, 
format NPG yang diterapkan di Indonesia 
adalah multi switch. Dalam hal ini pihak 
terhubung harus bekerja sama dengan 
minimal dua lembaga switching.

Heru menuturkan, respon dari member tentang 
hal tersebut cukup baik, karena mereka diberi 
kesempatan terbuka untuk terhubung pada 
minimal dua lembaga switching. Pasalnya, 
ini akan membawa manfaat untuk mereka 
juga; apabila ada masalah di satu tempat, 
maka dia bisa pindahkan transaksinya melalui 
switching lain.

“Ini juga bisa menjadi kesempatan bagi 
Artajasa untuk menambah anggota baru, yaitu 
bank-bank yang belum menjadi anggota ATM 
Bersama, termasuk perbankan syariah, BPR, 
dan lain-lain. Kami akan memperluas jaringan 
bank, serta jaringan internasional, karena nanti 
dimungkinkan prinsipal internasional bekerja 
sama dengan prinsipal lokal,” tutur Heru.

PENYiAPAN dARi dAlAm
Menurut Bayu, setiap divisi di Artajasa 
yang berhubungan dengan NPG akan terus 
bekerja secara all-out dalam implementasi 
NPG sampai terimplementasi secara 
sempurna pada 2021 mendatang. “Kami 
aktif di working group business, technology, 
dan services untuk NPG. Untuk platform-nya, 
interkoneksi ATM dan debit sudah selesai, 
(sedangkan) uang elektronik harus dilihat 
dulu (sistemnya) seperti apa. Intinya kita 
mempersiapkan sesuai road map-nya, 
serta menguatkan di semua aspek, yakni 
teknologi, operasional, dan bisnis,” ujarnya.

Sebagai contoh, untuk penyiapan sistem host 
dan back-end dalam migrasi ke kartu chip 
supaya sesuai dengan NSICCS, ada beberapa 
bagian di Artajasa yang harus bekerja ekstra. 
Seperti misalnya, bagian IT Operation yang 
harus lembur untuk melakukan pengujian, 
karena migrasi biasanya dilakukan di malam 
hari. Tim operasi juga harus menyiap personel-
personelnya, khususnya untuk membuat ke-
88 member bank comply terhadap aturan 
NSICCS itu tepat pada waktunya.

Salah satu ciri khas NPG sebenarnya 
adalah harus bisa mengoptimalkan 
infrastruktur (hardware dan jaringan) 
yang sudah ada. Juga berarti bahwa 
yang utamanya harus dikembangkan 
adalah aplikasi atau software-nya saja. 
Kemudian, dari s is i  SDM pun harus 
d i tambah personelnya,  ya i tu  yang 
akan bertugas melakukan pengujian, 
marketing, dan operasional.

ChAmPIoN di NEGERi sENdiRi
Harapan dengan mulai berjalannya NPG, 
yaitu baik penyelenggara maupun pihak 
terhubung lokal, dapat menjadi pemenang 
(champion) di negeri sendiri. Apalagi harus 
tercipta cashless society di masa depan 
negara ini. Transaksi berbasis kartu harus 
ditingkatkan, dan ini akan dapat terwujud 
jika biaya bisa ditekan seminimal mungkin. 
Sebab, cost transaksi yang tadinya harus 
dibayarkan kepada prinsipal internasional, 
akan dapat diserap oleh pihak lokal.

“Artajasa siap mendukung (implementasi) 
NPG, dan kami sudah melakukan banyak hal 
yang membuktikan hal tersebut, misalkan 
dengan memberikan pelayanan yang 
lebih baik (daripada sebelumnya). Kami 
ingin membantu pemerintah, dalam hal ini 
adalah BI, untuk mengembangkan sistem 
pembayaran nasional yang andal, efisien 
dan aman. Supaya rakyat Indonesia bisa 
bertransaksi dengan murah, aman, dan 
nyaman,” pungkas Bayu. 

umum syariah, dan lembaga selain bank. 
Sedangkan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
dan bank pembiayaan rakyat syariah dapat 
terhubung dengan NPG melalui bank umum 
atau bank umum syariah.

Lembaga standar bertugas menetapkan 
spesifikasi teknis dan operasional yang 
dibakukan dalam NPG. Kemudian, lembaga 
switching bertugas untuk memproses 
transaksi pembayaran. Sementara, lembaga 
services bertugas menjaga keamanan 
transaksi pembayaran nasabah; melakukan 
rekonsiliasi, kliring, dan settlement, serta 
mengembangkan sistem untuk pencegahan 
manajemen risiko.

Kepala Pusat Program Transformasi BI, 
Onny Widjanarko mengungkapkan, dengan 
adanya NPG biaya transaksi non-tunai 
nasabah bisa ditekan, misalnya biaya 
transfer antar bank dan pembayaran ritel 
domestik. Pasalnya, NPG menjadikan sistem 
pembayaran dijalankan dengan interkoneksi 
dan interoperabilitas.

NPG, lanjut Onny, menciptakan interkoneksi 
infrastruktur jaringan penghubung penerusan 
data transaksi pembayaran menggunakan 
kartu ATM/ debit (switching) yang satu 
dengan jaringan switching lainnya di 
Indonesia. “Untuk instrumen kartu ATM dan/
atau kartu debit, wajib terhubung dengan 
paling sedikit dua lembaga switching 
selambat-lambatnya pada 30 Juni 2018,” 
ujarnya.

Interkoneksi switching mewujudkan 
interoperabilitas dan interkoneksi antar 
kanal pembayaran. Artinya, jaringan kanal 
pembayaran satu dengan yang lain akan 
saling terhubung. Selain itu, infrastruktur 
instrumen pembayaran juga bisa digunakan 
secara bersama-sama oleh bank-bank 
penerbit kartu. Penurunan biaya transaksi 
juga bisa terjadi, mengingat proses transaksi 
pembayaran ritel menggunakan kartu di 
Indonesia harus melalui NPG, tidak lagi 
bergantung pada prinsipal asing. Jika para 
prinsipal asing ingin memproses transaksi 
pembayaran ritel di Indonesia, maka harus 
bekerja sama dengan lembaga switching 
domestik yang telah disetujui oleh BI.

PERAN ARTAJAsA dAlAm NPG
Bayu menjelaskan bahwa perusahaan yang 
dipimpinnya ini sudah mengajukan izin 
untuk menjadi salah satu lembaga switching 
dalam NPG. “Maka itu, kami harus juga 
menjadi salah satu pemegang saham dari 

lembaga service (yang akan dibentuk), dan 
ini harus melayani semua industri (yang 
bertransaksi dalam NPG),” jelasnya.

Selain itu, sebagai anggota Asosiasi Sistem 
Pembayaran Indonesia (ASPI), Artajasa 
pun akan berperan dalam hal standarisasi. 
Terutama, Artajasa merupakan pemegang 
saham dari PT Citra Bakti Indonesia (CBI), 
yang salah satu fokus pekerjaannya adalah 
melakukan sertifikasi, serta memastikan 
apakah perangkat dan kartu sudah sesuai 
dengan standar chip nasional.

“Sebagai pemain juga dalam praktik 
(standarisasi) selama ini ,  tentunya 
kami memberi masukan terkait standar. 
Standarisasi mau tidak mau akan melibatkan 
pelaku, karena dia yang akan melaksanakan. 
Misalnya saja National Standard Indonesian 
Chip Card Specification (NSICCS), yang salah 
satu founder-nya adalah Artajasa. Jadi peran 
kami (dalam NPG) ada di switching, services, 
dan standarisasi,” papar Bayu.

Dengan demikian, Artajasa akan berperan 
aktif di semua lini dalam implementasi 
NPG ke depannya. Pastinya hal ini akan 
membuka peluang-peluang bisnis baru bagi 
perusahaan. “Persisnya seperti apa, akan 
bisa kita lihat nanti. Karena ini masih baru 
di level regulasinya. Tapi kami harus tajam 
dalam melihat segala peluang maupun 
tantangan yang ada, dan tentunya harus 
bisa tetap menjadi perusahaan terkemuka 
di sistem pembayaran,” lanjut Bayu.

Vice President (VP) Product & Services 
Development Artajasa, Heru Perwito 
menambahkan, pada PBI No. 19/8/

PBI/2017 tersebut telah tercantum beberapa 
persyaratan bagi lembaga switching 
yang ingin bergabung dalam NPG. Yaitu 
lembaga itu harus memiliki kapabilitas untuk 
menjalankan fungsi switching, mempunyai 
infrastruktur di Indonesia, harus dimiliki pihak 
lokal sebesar 80% dan asing maksimal 20%, 
lalu sudah menjalankan fungsi pemrosesan 
secara domestik, serta mempunyai modal 
disetor minimal Rp50 miliar.

“Kami kan sudah (memproses domestik) 
dengan adanya ATM dan Debit Bersama. 
Di Oktober nanti, kami harus sudah siap 
launching untuk NPG-nya. Fitur pertama 
untuk dimasukkan dalam NPG adalah 
purchase dan uang elektronik untuk 
pembayaran di jalan tol,” ungkapnya.

Ketika penggunaan uang elektronik 
untuk masuk ke semua ruas jalan tol 
sudah berjalan, maka jumlah kartu yang 
beredar juga akan semakin banyak. Untuk 
mempermudah pengguna, tentu saja 
diperlukan sarana top up yang praktis dan 
cepat. “Jadi misalnya pengguna mau top up 
kartu uang elektronik milik satu bank, dia 
bisa menggunakan kartu bank lain sebagai 
sumber dananya, dan tidak perlu pakai 
uang tunai lagi. Artajasa, sebagai salah satu 
lembaga switching, yang diminta untuk 
menjalankannya,” ucap Heru.

Sebaga i  sa l ah  sa tu  p ion i r  da lam 
pembangunan NPG, Artajasa bersama 
lembaga switching lainnya sudah membuat 
spesifikasi dan Standard Operating Procedure 
(SOP)-nya. Mengenai bagaimana cara 
bertransaksi dan penyelesaian (settlement)
nya, serta mengatasi kalau ada pertentangan 

    I     EDISI 66 - tahun 2017 ENLIGHTEN YOUR  VISION6     I     EDISI 66 - tahun 2017ENLIGHTEN YOUR  VISION 7

laporan utamalaporan utama



“Divisi Product & Services Development 
menangani produk yang sudah mature, 
misalnya ATM Bersama (switching) 
dan payment. Untuk itu, mungkin 80% 
pendapatan Artajasa (berasal) dari produk 
tersebut. Jadi (bisa disebut) produk kami 
adalah pilar utama Artajasa. Di sini, 
kami mengelola produk tersebut, dalam 
arti menjaga, mengembangkan dan 
meningkatkan layanan terkait produk,” 
jelas Vice President (VP) Product & Services 

Development PT Artajasa Pembayaran 
Elektronis, Heru Perwito, ketika ditemui 
redaksi Channel di ruang kerjanya.

Peningkatan layanan tersebut bertujuan 
supaya produk-produk Artajasa tetap 
bisa diterima dengan baik oleh customer. 
Pelayanan itu harus memenuhi service 
level yang sudah ditetapkan sebelumnya, 
sehingga pelanggan puas dan terus loyal 
kepada Artajasa.

Te rdapa t  bebe rapa  inovas i  yang 
te lah d i lakukan d iv i s i  in i ,  antara 
l a i n  m e n g e m b a n g k a n  p r o d u k 
ATM Bersama. Sebelumnya mesin 
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) saja 
yakni sebatas untuk mengambil uang 
tunai ,  mengecek sa ldo tabungan, 
se r ta  t r ans fe r  an ta r  reken ing  d i 
satu bank ataupun ke bank lainnya. 
Namun, sekarang telah dibuat produk 
turunan dari ATM Bersama, sehingga 

Departemen Integrated Financial Solution 
(IFS) dan Integrated Payment Solution 
( IPS).  IFS merupakan departemen 
yang mengurusi segala sesuatu yang 
berhubungan dengan ATM Bersama, 
sedangkan IPS menangani  onl ine 
payment.

“Jumlah total SDM di divisi ini adalah 13 
orang (termasuk saya). Ada satu Manager 
di masing-masing departemen, kemudian 
di bawahnya ada Business Analyst, yakni 
di IFS ada 5 staf, dan di IPS ada 4 staf, dan 
1 staf untuk Marketing Communication,” 
paparnya.

Dalam koordinasi masalah pekerjaan 
sehari-hari, ujar Heru, terjalin secara natural 
saja seperti yang umumnya dilakukan di 
kantor-kantor yang lain. Meeting akan 
diadakan apabila ada perkembangan 
terbaru yang perlu dilaporkan dari suatu 
kegiatan yang sedang dilakukan oleh 
masing-masing departemen. Kemudian, 
laporan yang diberikan adalah laporan 
mingguan dan bulanan.

pekerjaan) masing-masing individu,” 
tuturnya.

Pekerjaan terkait masalah switching 
d i se r ahkan  ke  Depa r temen  I F S , 
supaya mereka b isa menurunkan 
rencana kerjanya sampai kepada level 
individual. Sedangkan, untuk pekerjaan 
yang berhubungan dengan payment 
dipercayakan pada Departemen IPS, untuk 
kemudian mereka breakdown lagi supaya 
bisa menjadi tugas untuk masing-masing 
staf di sana.

“Kami selalu ditanya target setiap 
bulannya, jadi setiap hari dan bulanan 
kami selalu mengirimkan laporan evaluasi 
pendapatan ke manajemen. Di dalam 
laporan bulanan tersebut ada analisa atau 
evaluasi mengapa target revenue itu bisa 
tidak tercapai. Dan, di akhir tahun kita 
membuat laporan tahunan produk, dan 
ini bukan hanya untuk konsumsi internal 
saja, tapi juga untuk regulator. Isi (laporan 
tahunan)nya adalah evaluasi apa yang 
sudah dikerjakan, dan rencana bisnis ke 
depan seperti apa. Kalau ada regulator 
datang melakukan audit, kami juga bisa 
membantu hal itu,” ucapnya.

Untuk mempererat keakraban di antara 
personel-personel divisi ini, mereka seringkali 
sarapan atau makan siang bersama di lobi 
yang ada di ruang kerjanya. Ketika bertemu 
untuk makan bersama itu juga bisa sekaligus 
melakukan koordinasi pekerjaan. Selain itu, 
mereka juga rutin mengadakan buka puasa 
bersama ketika bulan Ramadhan. “Baru-baru 
ini, kami menang perlombaan balap karung 
di acara 17-an Artajasa,” imbuhnya.

Selain koordinasi secara internal, tidak lupa 
juga mereka selalu menjaga hubungan 
baik dengan para member. Ada program-
program yang dijalankan setiap tahun 
untuk member, misalnya rapat komisi dan 
Members Meeting (yang terdiri atas teknis, 
operasional dan awarding).

“Kalau ada regulasi baru yang punya 
impact terhadap member, ya kami 
akan mengumpulkan mereka (untuk 
sosialisasi). Kami juga punya website 
untuk berkomunikasi dengan member 
ATM Bersama. Mereka (member) punya 
komunikasi yang dekat, terutama dengan 
bagian bisnis dan operasional, jadi kalau 
ada permasalahan di sana akan lebih cepat 
ditanganinya,” tutupnya. 

Pada rubrik Profil di edisi perdana tahun 2017 ini, Channel mengangkat profil sebuah divisi 
yang merupakan salah satu pilar dari PT  Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa). Divisi 

tersebut adalah Product & Services Development. Divisi yang baru terbentuk pada Oktober 2016 
ini merupakan pemisahan dari Divisi Innovation; yang mana satu bagian yang lainnya dibentuk 

menjadi Divisi Corporate Strategic. Divisi Product & Services Development fungsinya adalah 
menangani produk yang sekarang jalan atau existing. Sementara, Divisi Corporate Strategic, 

mengurusi produk-produk baru yang nanti menjadi produk Artajasa di masa depan.

“(Survei itu) Tidak hanya dari sisi layanan 
saja, tapi juga yang lain, semisal tentang 
produk, sistem, marketing, dan lain-lain. 
Masih banyak aspek yang akan kita nilai di 
sana, sehingga itu akan menjadi feedback 
bagaimana kami harus bertindak ke 
depannya, agar bisa meningkatkan (semua 
servis) lebih baik lagi,” ungkapnya.

Ada dua departemen di bawah Divisi 
Product & Services Development yaitu 

di dalamnya tersedia juga fitur untuk 
pembayaran (payment).

“Di ATM Bersama, kita pun bisa membayar, 
misalnya untuk tagihan kartu kredit atau 
pendidikan. Ini dinamakan Transfer 
for Payment, dan di sini kami bekerja 
sama lagi dengan pihak ketiga yaitu 
biller-biller yang mau terhubung dengan 
Artajasa, sehingga tagihan (dari mereka) 
bisa dibayar melalui ATM Bersama. 
Setelah mereka bergabung, maka akan 
mendapatkan akses kepada semua 
anggota ATM Bersama,” katanya.

Menurut Heru, salah satu hal yang menjadi 
fokus utama dari Artajasa adalah kepuasan 
pelanggan (customer). Terutamanya 
sekarang perusahaan sudah masuk ke 
implementasi ISO 9001, dan output 
dari sana adalah peningkatan mutu dan 
kepuasaan pelanggan. Setiap tahun, 
Artajasa akan mengadakan survei untuk 
mengetahui segala aspirasi serta seberapa 
tinggi tingkat kepuasan dari semua 
customer-nya.

“Sebab mereka itu (berperan) sebagai 
pemegang produk ya ,  jad i  harus 
mempunyai  rencana kegiatannya. 
Pertama kali, pada setiap akhir tahun, 
kami akan membuat Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA) untuk tahun ke 
depannya. Dari situ, kami bikin target 
revenue yang mau dicapai, lalu hal-hal 
apa saja yang perlu dikerjakan di tahun 
depan, dan setelah itu disetujui, maka 
RKA tadi akan diturunkan ke (rincian 

Divisi ProDuct &
services DeveloPmeNt

Sang Pilar yang Selalu Fokus 
kepada Kepuasan Pelanggan

Keluarga besar Product 
& Service Development 
Division PT Artajasa 
Pembayaran Elektronis
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U
ntuk payment, Artajasa 
beker ja sama dengan 
banyak biller, contohnya 
Indosat, Telkomsel, serta 
multif inance .   Dengan 

bergabung di ATM Bersama, bil ler 
dapat dengan mudah mengelola dan 
mengumpulkan data secara real-time 
online melalui berbagai macam delivery 
channel seperti ATM, teller, EDC, kiosk, 
maupun mobile yang tersedia di agen 
pengumpul pembayaran tagihan (collecting 
agent), baik bank maupun non bank.

Se la in i tu ,  ke leb ihan dar i  produk 
transfer for payment tersebut bagi 
biller antara lain yakni memperluas 
a k s e s  p e m b a y a r a n ,  s e h i n g g a 
memudahkan pelanggan penyedia 
tagihan dalam melakukan pembayaran 
tag ihan;  cash management  yang 
efisien dan transparan; mengurangi 
r is iko pengumpulan dana tagihan; 
tersedianya rekonsiliasi data; serta 
penyediaan solusi database hosting 
dan infrastrukstur Artajasa yang siap 
digunakan oleh biller.

Ke depannya, akan ditambah biller-
biller baru lagi. Apalagi Artajasa dapat 
menghubungkan ke banyak member 
bank ataupun institusi keuangan non 
bank di ATM Bersama yang berperan 
sebagai collecting agent. Manfaat yang 
dapat dirasakan collecting agent dengan 
adanya Transfer for Payment ini antara 
lain adalah menerima fee based income; 
peningkatan penggunaan terminal/
channel transaksi; meningkatkan loyalitas 
pelanggan; serta efisien dan selalu update 
dengan perkembangan terkini.

Vice President (VP) Product & Services 
Development PT Artajasa Pembayaran 
Elektronis, Heru Perwito menuturkan, 
setiap produk yang sedang berjalan harus 
selalu dikembangkan. Karena kalau tidak, 
maka bisa kalah saing di pasaran dan 
akhirnya menghilang.

“Jadi, produk harus dikelola agar sesuai dengan 
perkembangan zaman serta regulasi. Karena 
produk yang di pasar adalah produk regulated, 
sehingga kami harus comply dengan itu. 
(Produk) Kami bisa jalan seatas izin dan 

lisensi dari Bank Indonesia (BI). Kami pun 
selalu memperbaharui fitur; memperhatikan 
layanan, kapasitas, kecepatan bertransaksi; 
memperkuat segi marketing; dan sebagainya, 
agar pelanggan tetap puas, tertarik, dan loyal 
dengan produk kami,” tuturnya.

Dengan adanya fasilitas Transfer for 
Payment di ATM Bersama, maka customer 
dapat membayar tagihan dari biller apapun 
yang dia butuhkan, dengan kartu bank 
manapun. Hal ini tentu saja mempermudah 
customer yang biasanya punya tagihan 
bulanan yang harus dibayar, semisal 
tagihan kartu kredit, multifinance, asuransi, 
dan lain-lain. Ketika belanja di e-commerce 
pun pembayaran barang-barang yang 
customer beli dapat menggunakan transfer 
ataupun virtual account yang dimiliki pada 
situs maupun aplikasi toko online tersebut.

“Transfer ini juga bisa digunakan untuk 
remitansi atau pengiriman uang dari luar 
negeri. Kalau transfer (biasa) kan dari satu 
rekening ke rekening lainnya, sementara 
remitansi itu bisa cash to account bank, 
atau kebalikannya. Untuk remitansi, kami 
bekerja dengan banyak partner, misalnya 
PT Pos Indonesia. Transaksinya lumayan 
banyak di situ,” paparnya.

Kemudian ,  Ar ta jasa juga sedang 
mengembangkan produk yang nantinya 
akan memungkinkan customer menarik 
uang tunai di ATM tanpa menggunakan kartu 
(card no present). Caranya yaitu dengan 
menekan salah satu tombol di mesin ATM, 
lalu masukan nomor ponsel, ketikkan juga 
jumlah uang yang mau ditarik, dan langsung 
bisa mengambil uangnya. “Kami sudah 
sampaikan mengenai ini ke beberapa bank 
member, dan mereka setuju,” ucapnya.

Heru juga mengatakan bahwa Artajasa pun 
menjalin kerja sama dengan institusi selain 

bank, seperti perusahaan telekomunikasi. 
Karena mereka juga mempunyai fasilitas 
pembayaran e lektronik ,  misa lnya 
Dompetku/Paypro (Indosat) dan T-Cash 
(Telkomsel), yang sudah terhubung dengan 
Artajasa. Jadi para pengguna provider itu 
bisa top up atau menambah saldo dompet 
elektroniknya melalui ATM Bersama 
ataupun di convenience store.

“Kami juga sedang mengembangkan 
agar bisa transfer antar uang elektronik. 
Regulasi dari BI menyebutkan bahwa itu 
bisa masuk infrastruktur National Payment 
Gateway (NPG) juga. Sekarang kan 
konsepnya masih (transfer) dari akun ke 
akun bank. Tetapi regulasi belum sampai 
sana, sehingga begitu regulasi buka, kami 
bisa piloting di sana,” ungkapnya.

Mulai 31 Oktober 2017 mendatang, memang 
kartu uang elektronik dari beberapa bank 
harus digunakan sebagai sarana pembayaran 
di gardu-gardu tol. Belum semua ruas jalan 
tol mempunyai Gardu Tol Otomatis (GTO), 
tapi ke depannya tidak ada gardu tol yang 
menerima uang tunai lagi.

“Jadi di Artajasa pun, pada tahun ini, yang 
diutamakan adalah produk card-based. 
Kartu debit bisa dipakai untuk pembelian 
di terminal manapun, sementara kartu 
uang elektronik bisa untuk transaksi 
di jalan tol manapun. Setelah itu di 
2018 akan beranjak ke e-commerce. 
Di Divisi Corporate Strategic sedang 
dikembangkan (produk) untuk sistem 
transaksi e-commerce,” tutupnya. 

traNsfer
for PaymeNt
Untungkan Biller dan
Collecting Agent
PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) selama ini terkenal dengan produk 
ATM Bersama-nya. Fasilitas tersebut pada mulanya hanya untuk mengambil uang, 
mengecek saldo dan transfer antar bank yang menjadi anggota (member) ATM 
Bersama. Dalam perkembangan saat ini, telah diciptakan produk turunannya yaitu 
Transfer for Payment melalui ATM Bersama.

Heru Perwito 
Vice President (VP) Product &

Services Development
PT Artajasa Pembayaran Elektronis
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Pada 17 Mei 2017, Artajasa mengadakan acara Pisah Sambut Direksi 
& Komisaris Artajasa 2017 yang bertempat di Function Room, Grha 
Artajasa Lt. 6. Pelaksanaan acara pisah sambut ini merupakan tindak 
lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah 
dilaksanakan pada 4 Mei 2017 lalu, di mana terdapat perubahan di 
jajaran Direksi dan Komisaris Artajasa.

Pemegang saham mengangkat Zainal Abidin sebagai Komisaris 
Utama, Bayu Hanantasena sebagai Direktur Utama, dan Teddy 
Sis Herdianto sebagai Direktur IT & Operasional, serta melepas 
dengan hormat Eddy Sulaeman Yusuf yang telah berakhir masa 
jabatannya sebagai Komisaris Utama.

Dihadir i  jajaran Komisaris,  Direksi ,  Manajemen serta 
karyawan Artajasa, acara dimulai tepat pukul 10.30 dengan 
menayangkan video testimonial dari Eddy Sulaeman Yusuf 
tentang kesan-kesannya selama bekerja di Artajasa, kemudian 
diikuti oleh sambutan dari beliau. Selanjutnya, ditayangkan 
juga video testimonial dari keluarga Zainal Abidin dan Teddy 
Sis Herdianto.

Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata berupa karikatur 
kepada Eddy Sulaeman Yusuf, dan diadakan juga sesi foto dengan 
Direksi dan Komisaris, beserta masing-masing divisi, lalu diakhiri 
dengan acara santap siang bersama. 

Halal Bihalal artajasa

Taqobalallahu Minna Wa Minkum. 
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H. 
Minal Aidin Wal Faidzin. Mohon maaf 

lahir dan batin.

Begitulah ucapan yang terdengar saat 
seluruh karyawan Artajasa kembali 
bertemu usai libur Hari Raya Idul Fitri di 
kampung halaman masing-masing. Pada 
hari itu, 6 Juli 2017, Artajasa mengadakan 
acara Halal Bihalal Keluarga Besar Artajasa 
yang bertempat di Function Room, Grha 
Artajasa Lt.6. 

Direktur Utama Artajasa, Bayu Hanantasena, 
dalam sambutannya mengatakan bahwa 
momen bulan suci Ramadhan yang telah lalu 
adalah momentum yang indah bagi Artajasa. 
Sebab, kondisi berpuasa tidak menyurutkan 
semangat para karyawan untuk menciptakan 
kemajuan dan inovasi bagi Artajasa. 

Selain itu, momen berbahagia tersebut 
juga dihadiri oleh jajaran Komisaris dan 
mantan Komisaris Artajasa. Di akhir acara, 
ditutup dengan makan siang bersama 
seluruh karyawan. 

Pisah sambut Direksi & Komisaris artajasa 2017

Da l am  r angka  membe r i k an 
pemahaman yang sama terkait 
rencana implementasi debit domestik 

NPG kepada para anggota ATM Bersama, 
Artajasa selaku pengelola ATM Bersama 
melakukan sosialisasi Debit Nasional kepada 
para Anggota ATM Bersama di Shangri-La 
Hotel Jakarta, 15 Juni 2017.

Pada 19 Juni 2017, Manajemen Artajasa mengundang 
rekan-rekan media nasional untuk jumpa pers sekaligus 
berbuka puasa bersama. Dalam pertemuan hangat 

tersebut, secara khusus Manajemen Artajasa menyampaikan 
persiapan layanan ATM Bersama dalam menghadapi masa libur 
Hari Raya Idul Fitri 2017. 

Direktur Utama Artajasa, Bayu Hanantasena menjelaskan, aktivitas 
transaksi perbankan semakin tinggi karena kebutuhan masyarakat 
menjelang Hari Raya Idul Fitri yang meningkat pula. Terutama 
adalah untuk transaksi tarik tunai dan transfer antarbank melalui 
jaringan ATM Bersama.

“Peningkatan transaksi yang terjadi saat memasuki bulan 
Ramadhan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri cukup signifikan, 
bahkan bisa mencapai rata-rata kenaikan hingga di atas 20% 
dibandingkan transaksi harian,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Artajasa juga memperkenalkan jajaran 
Direksi baru berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada awal Mei 2017, yaitu:
1. Bayu Hanantasena sebagai Direktur Utama
2. Anthoni Morris sebagai Direktur Bisnis
3. Teddy Sis Herdianto sebagai Direktur Teknologi Informasi dan 

Operasional
4. Nawawi sebagai Direktur Keuangan dan SDM. 

Buka Puasa Bersama 
manajemen artajasa

dengan media Nasional

D a l a m  k e s e m p a t a n  t e r s e b u t , 
disampaikan beberapa materi terkait 
rencana implementasi debit domestik. 
Di antaranya adalah mengenai Road 
Map Layanan Artajasa, Sosialisasi Debit 
Domestik NPG, ATM Bersama Debit 
sebagai solusi implementasi Debit 
Domestik NPG, ATM Bersama Debit - 

Prosedur Operasional Harian & Dispute 
Resolution, Fraud Management, serta 
dilakukan sesi tanya jawab di akhir 
acara. Diharapkan dari pertemuan ini 
seluruh Anggota ATM Bersama dapat 
memahami rencana besar implementasi 
debit domestik NPG yang sudah diinisiasi 
oleh bank sentral. 

sosialisasi 
Debit Nasional 
anggota
atm Bersama
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Penandatanganan 
Perjanjian Kerja sama 

artajasa dan Bank Bengkulu 

Ar ta jasa dan Bank 
Bengkulu melakukan 
penandatanganan 

perjanjian kerja sama untuk 
layanan penyediaan terminal 
Electronic Data Captured (EDC), 
pengadaan kartu berbasis 
chip ,  dan Memorandum 
of Understanding (MoU) 
implementasi fitur Debit 
Bersama di jaringan ATM 
Bersama. 

Bertempat di Kantor Pusat 
Bank Bengkulu, 17 Juli 2017, 
penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Bengkulu H. 
Agusalim, S.E., M.E., dengan Direktur Bisnis Artajasa  Anthoni Morris, dan 
disaksikan oleh jajaran Manajemen Bank Bengkulu. 

Dengan penandatanganan kerja sama ini, Bank Bengkulu menunjuk 
Artajasa sebagai penyedia kartu berbasis teknologi chip, sehubungan 
dengan kewajiban implementasi teknologi tersebut sebagaimana yang 
diamanatkan Bank Indonesia. Selain itu, untuk penyediaan terminal EDC, 
Bank Bengkulu menambah sebanyak 900 unit.
Selamat! 

management 
meeting mid-year 
Plan artajasa 2017

Pada 20-22 Juli 2017, bertempat di The 
Royal Surakarta Heritage Hotel Solo, Jawa 
Tengah, Manajemen Artajasa mengadakan 

Management Meeting tengah tahun yang 
dihadiri seluruh pimpinan divisi dan departemen 
di Artajasa.

Pertemuan ini membahas mengenai evaluasi 
kinerja hingga tengah tahun 2017, serta rencana 
bisnis dan korporasi pada tengah hingga 
akhir 2017 mendatang. Selain pertemuan 
rutin ini, Manajemen Artajasa juga disuguhi 
oleh aktivitas-aktivitas yang bertema budaya 
perusahaan yaitu CITA, dalam bentuk fun 
activity bertema “Restaurant Dish Competition”, 
serta diadakan makan malam bersama di 
Restoran Goela Klapa Solo. 

artajasa memperingati 
Hut republik 
indonesia ke-72

Dalam rangka 
memperingati 
HUT Republik 

Indones ia  ke-72 , 
k e l u a r g a  b e s a r 
Artajasa turut pula 
memer i ahkannya 
mela lu i  be rbaga i 
k e g i a t a n  y a n g 
diperuntukkan bagi 
semua karyawan. 
Bertempat di Function 
R o o m  L t . 6  G r h a 

Artajasa, yang sudah didesain dengan pernak-pernik 
bertemakan 17 Agustus. 

Berbagai kegiatan diadakan, di antaranya adalah Sedotan 
Maut, Balap Sarung Bersamamu dan Photo Competition. 
Ini diikuti oleh para karyawan Artajasa yang dibagi dalam 
beberapa grup. Kemeriahan ini menjadi tambah seru, 
karena dihibur juga oleh penampilan Flago Band sepanjang 
acara berlangsung. Sebelum berbagai lomba itu diadakan, 
seluruh karyawan juga menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, 
bersamaan dengan penaikan bendera merah putih.
Merdeka! 

Pesatnya perkembangan sistem pembayaran di Indonesia 
saat ini tidak terlepas dari peran serta berbagai elemen yang 
terlibat, mulai dari regulator hingga para pelaku industri sistem 
pembayaran itu sendiri.

Tingginya potensi di industri ini membuat Bank Indonesia (BI) sejak beberapa 
tahun silam menggagas lahirnya National Payment Gateway (NPG) atau 
istilah saat ini adalah Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Tujuannya adalah 
untuk menciptakan ekosistem sistem pembayaran nasional yang kuat dan 
memberikan benefit bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Artajasa sebagai salah satu pelaku di industri sistem pembayaran pun turut 
terlibat dalam setiap aktivitas yang terkait dengan NPG ini. Nah, menurut 
pendapat kamu, bagaimana dampak hadirnya NPG ini bagi Indonesia?

rioni Willem
IT Operation Division

Bila NPG terealisasi, artinya setiap transaksi 
pembayaran domestik nantinya wajib 
diproses di Indonesia. Tidak seperti saat 
ini masih banyak yang melakukan proses 
pembayaran melalui jaringan internasional. 
Mengapa? Karena sebelum NPG hadir, 
belum ada aturan yang dapat dijadikan 
acuan oleh bank penerbit kartu. Maka 
itu, selain adanya acuan atau panduan, 
transaksi NPG nantinya harus cepat, aman, 
efisien dan andal. Oleh karena itu, Artajasa 
sebagai lembaga switching siap mendukung 
implementasi NPG tersebut. 

ainel firas
Commercial Banking Division

Hadirnya NPG diharapkan akan memberi 
dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian 
yang lebih cepat, sehingga terciptanya kedaulatan, 
eksklusivitas, efisiensi dan keamanan dari sistem 
pembayaran yang terintegrasi antar pelaku 
industri dan masyarakat Indonesia. 

mia eka Waty
Product & Services 
Development Division

NPG merupakan suatu sistem pembayaran 
yang sangat membantu masyarakat dalam 
melakukan transaksi non tunai, seperti 
pembayaran melalui ATM/debit, kartu kredit 
dan uang elektronik. Dengan implementasi 
NPG tersebut, Indonesia dapat melakukan 
kontrol transaksi domestik, khususnya 
Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 
(APMK) domestik. Selain itu, juga dapat 
meningkatkan efisiensi transaksi perbankan 
dan adanya kedaulatan sistem pembayaran 
nasional. Penghematan devisa negara bisa 
dilakukan, karena fee transaksi domestik 
akan dapat dinikmati oleh pihak-pihak 
terkait di dalam negeri. 

arti Penting NPG 
untuk indonesia
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U
ang elektronik yang diterbitkan 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
mempunyai merek Mandiri 
e-money. Penggunaan uang 
elektronik diharapkan akan 

mengurangi jumlah penggunaan uang tunai 
untuk transaksi pembayaran ritel, seperti 
membeli tiket transportasi umum,  makanan 
ringan atau barang-barang lainnya di swalayan, 
dan membayar biaya masuk jalan tol. Apalagi 
mulai 31 Oktober 2017, semua pengguna 
jalan tol diwajibkan menggunakan kartu jika 
mau masuk ke jalan bebas hambatan tersebut.

“Persiapan kami yaitu dengan menambah 
atau memperbanyak jumlah kartunya. Kita 
jualannya lebih masif lagi, dengan lebih 
banyak saluran. Jadi, apabila ada pengguna 
jalan tol yang mau beli, baik di toko modern 
(ritel), toko online, cinema chain, dan bahkan 
sampai akhir September 2017 nanti kita jual 
di pinggiran gerbang tol. Untuk persiapan 
kartunya, kita bekerja sama dengan Jasa 
Marga dan penyedia jalan tol lainnya, jadi 
bisa non tunai 100%,” kata SVP Transaction 
Banking Retail PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk., Thomas Wahyudi, ketika dijumpai 
redaksi Channel, Jumat (8/9).

Saat ini, pengguna kartu atau card holder 
Mandiri e-money telah mencapai 10 juta, 
sementara kartu debitnya sebanyak 14 juta. 
Namun, pertumbuhan pengguna e-money 
terbilang pesat, karena keberadaan produk 
tersebut masih kurang dari 10 tahun.

“Kita harapkan (transaksi dengan) uang tunai 
semakin lama semakin berkurang, terutama 
untuk yang small ticket, seperti parkir, jalan 
tol, serta untuk belanja di convenience store. 
Karena sebenarnya pengelolaan uang fisik 
itu sangat mahal, jadi ini kita ganti dengan 
uang elektronik yang jauh lebih murah dan 
ter-record semua transaksinya,” ungkapnya.

Penambahan saldo atau top up Mandiri 
e-money dapat dilakukan di ATM Bank 
Mandiri, convenience store yang terdapat 
EDC (baik Bank Mandiri ataupun bank lain), 
sales representative e-money di gerbang-
gerbang tol tertentu, stasiun kereta, halte 
Transjakarta, vending machine e-money, 
merchant online tertentu, dan lainnya yang 
akan dikembangkan di kemudian hari.

“Kami juga punya fasilitas Mandiri Online. Ini 
untuk nasabah, supaya mereka bisa top up 
via smartphone yang sudah ada NFC. Lalu, 
kerja sama juga dengan beberapa agen, serta 
membuka kemitraan dengan bank-bank 
lain,” tuturnya.

Selain e-money yang berbentuk kartu chip 
based, Bank Mandiri juga mempunyai 
fasilitas prepaid payment yang server 
based bernama Mandiri e-cash. Fasilitas 
ini menggunakan nomor ponsel sebagai 
nomor rekening, dan semua orang (tidak 
harus menjadi nasabah Bank Mandiri) dapat 
mengunduh aplikasinya di Google Play 
atau App Store. Saldo maksimalnya lebih 
besar daripada e-money, yakni sebesar 
Rp5 juta apabila memasukkan data diri atau 
mendaftar di aplikasi itu, sementara saldo 
maksimal e-money hanya sebesar Rp1 juta.

Semua transaksi yang dilakukan melalui 
aplikasi Mandiri e-cash terdapat rekam 
jejaknya. Seseorang juga bisa transfer uang 
ke orang lain yang belum punya e-cash, 
karena dia nanti tinggal download saja 
aplikasinya, dan setelah diinstal uangnya 
langsung masuk. Kemudian, pengguna 
e-cash juga bisa tarik tunai di semua ATM 

Bank Mandiri, dan melakukan setor melalui 
beberapa convenience store yang sudah 
bekerja sama, ataupun top up dari rekening 
Mandiri yang dimilikinya.

“Perkembangan e-cash cukup menarik, 
karena ini menyasar ke (segmen) remaja. Jadi 
anak-anak muda akan terbiasa bertransaksi 
perbankan. e-cash ini dapat digunakan untuk 
transaksi (pembayaran) di e-commerce, 
karena apabila pembelanjaannya tidak 
banyak, ada orang yang lebih suka 
memasukkan nomor ponselnya saja daripada 
nomor kartu debitnya. e-cash ini relatively 
aman, sebab menggunakan pin number dan 
One Time Password (OTP),” ucapnya.

Di samping menggunakan uang elektronik, 
tentunya nasabah pun suka membayar 
dengan transfer melalui mesin ATM atau 
fasilitas mobile banking, baik itu ke sesama 
rekening Mandiri maupun bank lain. Untuk 
menjaga kelancaran hal tersebut, Bank 
Mandiri bekerja sama dengan PT Artajasa 
Pembayaran Elektronis (Artajasa) sebagai 
perusahaan switching.

“Kami adalah salah satu member Artajasa 
yang sudah lama, sejak awal bank ini 
berdiri. Sehingga, ATM kita bisa dipakai oleh 
member Artajasa yang lainnya untuk tarik 

tunai, cek saldo, transfer, dan sebagainya. 
Demikian juga sebaliknya, nasabah Mandiri 
bisa melakukan hal yang sama ke bank lain 
yang jadi member ATM Bersama ,” ujarnya.

Bagi Bank Mandiri, kerja sama dengan 
Artajasa merupakan suatu sinergi yang 
strategis, yang diharapkan pula dapat 
menimbulkan efisiensi cost untuk saat ini 
dan seterusnya. “Karena kami membangun 
sistem, dan dipakai sendiri, cost-nya sudah 
segitu (besarnya). Sedangkan kalau di-share 
ke beberapa bank lain, cost-nya tetap sama. 
Paling hanya ada variable cost, tapi akan 
tertutup dengan jumlah member yang lebih 
banyak,” katanya.

Thomas menambahkan, kerja sama dengan 
Artajasa pun bisa me-leverage infrastruktur 
Mandiri e-money kepada member Artajasa 
yang berminat untuk bergabung. Bank Mandiri 
sudah membangun sistem dengan sangat 
besar, serta menggelar infrastrukturnya 
secara luas di seluruh Indonesia.

“Kalau teman-teman bank lain butuh 
waktu, biaya, dan lain-lain, kenapa tidak 
di-sharing saja. Kami tidak ada pembedaan 
antara e-money lama, dengan yang dari 
member. Jadi untuk semuanya open, tidak 
ada batasan, termasuk di jalan tol, kereta 
api, Transjakarta, parkiran, dan sebagainya,” 
paparnya.

Melalui Artajasa juga, terkadang Bank 
Mandiri memperoleh insight mengenai 
kebutuhan member bank di ATM Bersama 
yang lainnya. Karena mengetahui kebutuhan 
nasabah itu penting bagi bank agar selalu 
bisa memberikan layanan terbaik kepada 
mereka. Terdapat beberapa saluran yang 
digunakan untuk memantau berbagai saran 
dan kritik dari nasabah.

Bank Mandiri Pertajam Lini 
Pembayaran Non tunai

Dalam mendukung 
Gerakan Nasional Non 

Tunai (GNNT) yang 
telah dicanangkan Bank 

Indonesia, salah satu bank 
pelat merah di Indonesia 
yaitu Bank Mandiri juga 
terus mengembangkan 
produk kartunya, baik 

itu berbentuk kartu 
debit, kartu kredit, 

maupun uang elektronik. 
Pengembangan itu 
dilakukan dengan 

memperbanyak jumlah 
kartu secara fisik, serta 

memperluas saluran 
penjualan, khususnya 

untuk uang elektronik.

e-cash ini dapat digunakan 
untuk transaksi (pembayaran) 
di e-commerce, karena apabila 

pembelanjaannya tidak banyak, 
ada orang yang lebih suka 

memasukkan nomor ponselnya saja 
daripada nomor kartu debitnya. 
e-cash ini relatively aman, sebab 

menggunakan pin number dan One 
Time Password (OTP)

thomas Wahyudi
SVP Transaction Banking Retail
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

“Jadi yang tradisional itu kadang nasabah 
datang ke bank, bertemu customer service, 
kemudian kami record apa yang menjadi 
concern nasabah. Kami juga punya media 
sosial yang dipantau khusus oleh satu tim 
untuk menangkap apa yang nasabah harapkan. 
Sampai kalau ada (penyebutan) Mandiri, 
itu ada Service Level Agreement (SLA)-
nya, jadi maksimal dalam tiga menit harus 
direspon. Kami juga pakai lembaga survei, 
untuk menggali, misalnya bikin Focus Group 
Discussion (FGD) segala macam,” tuturnya.

Jadi, ungkap Thomas, kerja sama antara 
dengan Artajasa merupakan pengalaman 
yang cukup membanggakan dan strategis. 
Sebab, di satu sisi Bank Mandiri sudah punya 
infrastruktur, jaringan, sistem, dan di sisi lain 
Artajasa punya member, konektivitas, dan 
sebagainya. “Harapannya kerja samanya harus 
ditingkatkan, makin baik dan berkembang, 
serta membawa manfaat bagi semua anggota 
ATM Bersama, yang pada gilirannya akan 
membawa manfaat buat semua nasabah 
bank pada umumnya,” pungkasnya. 
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K
etika resmi terbentuk, komunitas ini hanya 
beranggotakan lima orang saja yang waktu itu ikut 
serta pada event Kaskus Run to Vote dalam rangka 
Pilkada DKI Jakarta – Februari 2017 silam. Tapi 
seiring berjalannya waktu (sampai Agustus 2017), 

anggotanya sudah mencapai 20 orang, yang kesemuanya tergabung 
dalam satu grup di aplikasi WhatsApp yang dinamai Artajasa Runner 
(AJ Runner), sesuai nama komunitas ini.

“Di grup itu juga kami berkoordinasi apabila akan mengikuti satu 
event, dan juga untuk menginformasikan kalau ada event-event 
(lomba) lari yang terbaru. Namun, memang belum ada satu waktu 
khusus untuk bertemu; paling kalau orang Bekasi ya (bertemu) di Car 
Free Day (CFD) Bekasi, sedangkan yang di Jakarta, di CFD Senayan 
misalnya,” tutur Eko Nur Zhafar, founder Artajasa Runner.

Setelah event Kaskus Run to Vote, mereka sudah mengikuti Taiwan 
Excellence Happy Run (Mei 2017), Run for Education Color Rain (Mei 
2017), dan Milo Jakarta International 10K (Juli 2017). “Kemudian, yang 
terdekat kami akan mengikuti Peruri Run pada akhir Agustus 2017 
ini, kemudian Danamon Run (September 2017), dan yang terbesar 
adalah Jakarta Marathon pada Oktober 2017 mendatang,” jelas Eko.

Selain karena mempunyai kesamaan hobi lari, mereka membentuk 
komunitas ini sebab memang belum ada yang seperti ini di Artajasa. 
Sedangkan, komunitas olahraga lainnya yang sudah ada yaitu futsal 
dan renang. Harapan mereka yakni bisa mempunyai anggota lebih 

artajasa runner
Berlari Tingkatkan Keakraban

banyak lagi daripada sekarang, dan bisa menjadi sebuah komunitas 
resmi di perusahaan ini. Sehingga kalau ingin berpartisipasi dalam 
event yang lebih besar lagi akan dapat dukungan moril dan materiil 
dari kantor.

“Selama ini kami mendaftar (lomba lari) dari kocek sendiri. 
Sebenarnya ikut ini untuk have fun saja, namun ternyata hal ini 
dapat meningkatkan keakraban di antara kami. Dari yang tadinya 
belum kenal, jadi kenal karena tergabung di sini dan bersama-sama 
ikut lomba. Selain itu, olahraga lari dapat membuat badan lebih 
sehat, jadi kalau sehat akan membuat kami lebih produktif juga 
dalam bekerja,” ujarnya.

Mayoritas anggota komunitas ini adalah lelaki, pasalnya kaum adam 
tersebut lebih excited untuk “melihat” peserta lomba lari yang 
lawan jenisnya. Meski begitu, anggota perempuan pun tidak kalah 
semangat untuk aktif di komunitas ini dan meramaikan event-event 
perlombaan lari yang diikuti. “Seminggu sebelum event (lari) Milo, 
kaki saya terluka sampai sobek, jadi ketika event itu saya tetap ikut 
berlari dengan kondisi luka baru dijahit,” ungkap Riri Amanda, salah 
satu anggota perempuan komunitas ini.

AJ Runner, kata Eko, ke depannya ingin mempunyai media sosial 
lainnya seperti Instagram atau Facebook yang khusus untuk 
komunitasnya, sehingga akan lebih mudah menarik anggota 
baru dari kalangan Artajasa sendiri. Komunitas ini dapat menjadi 
tempat berkumpulnya mereka yang “tidak jago” main futsal, 
basket, ataupun olahraga yang perlu teknik lainnya; sebab lari itu 
lebih mudah dilakukan oleh siapa saja, murah biayanya, dan jika 
beramai-ramai akan lebih menyenangkan.

“Bahkan, (kalau bisa) kami mau mengajak BOD untuk membuat 
event (lomba) lari untuk memperingati HUT Artajasa yang ke-18. 
Misalkan berlari sejauh 18 kilometer, dan akan mengikutsertakan 
perwakilan dari member ATM Bersama,” imbuhnya optimis menutup 
pembicaraan dengan Channel. 

Berawal dari kesukaan atau hobi olahraga lari, berkumpullah beberapa 
karyawan muda Artajasa dalam sebuah komunitas bernama Artajasa 
Runner (AJ Runner). Pada mulanya, ini hanyalah hobi dari satu sampai 
tiga orang dari mereka yang suka mengikuti event perlombaan lari yang 
akhir-akhir ini sedang booming diselenggarakan di Indonesia. Mereka 
berlari secara individu terlebih dulu, sebelum akhirnya membentuk 
sebuah kelompok seperti sekarang.

Pegawai Lakukan Kesalahan
Bimbinglah dengan sabar

saat PeGaWai 
melaKuKaN 
KesalaHaN, 

iNGatlaH KemBali 
aPa yaNG 

meNjaDi tarGet 
PerusaHaaN.

Dalam perjalanan sebuah 
perusahaan, pasti akan ada 
saatnya di mana pegawai 
(tidak semuanya) mengalami 
penurunan kualitas kerja dan 
banyak melakukan kesalahan. 
Untuk menghadapi hal ini, 
seorang atasan tidak lantas 
harus emosi, melainkan harus 
sabar dalam menghadapinya. 
D i  s in i ,  a tasan memi l i k i 
tanggung jawab baru, yaitu 
mendidik dan membimbing 
mereka untuk bisa bekerja 
dan menghasilkan yang lebih 
baik. Ya, bila atasan malah 
menghentikan pekerjaan-
pekerjaan pegawai, justru akan 
semakin sulit untuk menggapai 
target-target perusahaan. 
Karena untuk meraih target 
yang sangat diperlukan adalah 
kerja tim (teamwork).

S
etiap pegawai yang dimiliki sebuah perusahaan merupakan 
aset yang harus dijaga. Tak hanya “dijaga” dengan memberikan 
kompensasi dan fasilitas-fasilitas lain yang menjadi haknya, 
mereka juga perlu dididik supaya bisa menjadi pekerja yang 
lebih maju dan produktif lagi ke depannya. Untuk menjaga 

kualitas kerja mereka, alangkah baiknya jika atasannya dapat membina 
atau mengarahkan mereka dengan sebaik mungkin.

Bila pegawai Anda sudah mengerjakan tugasnya dengan 
maksimal, tidak ada salahnya jika ada sebaris kalimat pujian 

dan apresiasi yang ditujukan untuknya. Namun, bagaimana bila 
pegawai Anda melakukan kesalahan dalam melakukan suatu 
tugas dan kualitas kerjanya semakin lama semakin menurun? 
Cara menyikapinya adalah dengan membimbing dan mendidiknya 
kembali untuk lebih profesional dalam menghasilkan performa 
kerja yang maksimal.

Lantas, seperti apa cara untuk mendidik pegawai tanpa membuat 
mereka merasa disalahkan? Yuk simak cara-caranya, seperti yang 
dilansir dari bisnishack.com.

ajaK BerBiNcaNG-
BiNcaNG DaN 

sHariNG Bersama 
soal KeNDala 

yaNG DiHaDaPi.
Keterbukaan adalah salah satu 
cara untuk menyelesaikan suatu 
persoalan. Apapun persoalannya, 
bila diselesaikan secara terbuka, 
niscaya akan menemukan titik 
terang sebagai jalan keluar yang 
tepat. Begitu juga dalam mengatasi 
kinerja salah satu atau beberapa 
pegawai yang kian memburuk. 
Agar tidak semakin parah, cobalah 
menerapkan keterbukaan dalam 
iklim kerja sehari-hari. Ajak mereka 
berdiskusi atau berbincang-
bincang sederhana soal pekerjaan, 
brainstorming ataupun sharing 
mengenai apa saja kendala yang 
dihadapi dalam melakukan suatu 
pekerjaan. Sebaiknya atasan 
dapat memposisikan dirinya 
sebagai teman, sehingga mereka 
tidak ragu untuk menceritakan 
kendala-kendala itu secara jujur 
dan terbuka. Dengan adanya 
keterbukaan seperti ini, maka 
akan lebih mudah mengidentifikasi 
masalah apa saja yang perlu 
diselesaikan secara bersama-sama.

PercayalaH 
BaHWa motivasi 
DaN PujiaN Dari 

PemimPiN aDalaH 
sesuatu yaNG 
istimeWa BaGi 

PeGaWai.
Seorang pimpinan atau atasan 
tentu memil iki kewajiban 
untuk selalu menumbuhkan 
semangat dan kepercayaan 
diri para pegawainya. Dalam 
setiap kegagalan dan kesulitan 
yang dihadapi oleh pegawai, 
a tasan harus  senant iasa 
memantau dan jangan segan 
untuk memotivasi kepada 
mereka. Yakinlah bahwa apa 
yang dikatakan atasan untuk 
mengapresiasi apapun hasil 
kerja pegawai akan sangat 
berharga untuk menumbuhkan 
s emanga t  me re ka ,  d an 
memacu mereka untuk selalu 
memberikan yang lebih baik 
daripada sebelumnya.

iNGatlaH BaHWa 
KeKomPaKaN 

Dalam tim aDalaH 
seGalaNya.

Kekompakan  t im  da l am 
bekerja adalah salah satu 
kunc i  u tama terc ip tanya 
kesuksesan dalam mencapai 
target-target bisnis yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Untuk 
mewujudkan kekompakan tim, 
atasan perlu membimbing 
pegawa i  dengan  seba i k 
m u n g k i n ,  a g a r  m e r e k a 
t idak  merasa d isa lahkan 
jika suatu saat melakukan 
kesalahan. Atasan sebaiknya 
dapat menjaga semangat 
dan mengapres ias i  ker ja 
mereka. J ika kekompakan 
atau kebersamaan dalam tim 
menjadi luntur hanya karena 
ketidaksesuaian kinerja antara 
atasan dengan anak-anak 
buahnya, maka ini  justru 
akan berdampak buruk pada 
kegiatan bekerja sehari-hari.
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S
elain untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari ataupun bulanan, 
bagi beberapa orang belanja juga 
merupakan solusi yang tepat 
untuk menghilangkan stres. 

Namun, jika Anda menuruti keinginan 
belanja secara berlebihan, maka bisa-bisa 
pengaturan keuangan akan berantakan. 
Niatnya ingin menghilangkan stres, justru 
tambah stres karena menumpuknya 
tagihan dan saldo di tabungan yang makin 
menipis. Makanya, jadilah konsumen atau 
pembeli yang cerdas. Begini lho cara-
caranya.

mENAhAN GodAAN diskoN
Tidak perlu Anda memaksa belanja hanya 
karena iming-iming diskon. Ketika Anda 
belanja saat diskon hanya akan membuat 
Anda belanja barang yang tidak dibutuhkan. 
Maka tetaplah berpikir jernih meskipun ada 
tawaran diskon yang menggiurkan. Belilah 
barang sesuai kebutuhan, bukan sekadar 
memenuhi keinginan belaka.

JANGAN TERGodA PRomo
Saat memasuki pusat perbelanjaan, 
ataupun jika Anda melihat-lihat penawaran 
di toko online, mungkin Anda akan 
menemukan banyak promo. Beli 1 gratis 
1, beli 2 gratis 1 dan seterusnya. Tidak 
perlu tergoda, sehingga akan mengurangi 
risiko kamu membeli barang yang tidak 
dibutuhkan.

mENGoNTRol PEmAkAiAN
kARTu kREdiT
Menyenangkan memang memiliki kartu 
kredit, tapi bukan menjadi alasan untuk 
membuatmu menjadi boros. Batasi 
penggunaan kartu kredit Anda. Sebaiknya 
digunakan hanya ketika Anda butuh, dan 
segera bayar semua tagihannya. Jangan 
menunggu jatuh tempo untuk menghindari 
bunga yang justru akan membebanimu.

BuAT dAfTAR BElANJA dAN PATuhi
Sebaiknya sebelum Anda berbelanja, 
buatlah daftar belanjaan yang akan dibeli. 
Patuhi hal itu dengan tidak belanja di luar 
daftar tersebut. Tidak perlu tergoda untuk 
membeli barang yang sebenarnya tidak 
kamu dibutuhkan dengan alasan diskon 
atau promo tertentu.

mENYiAPkAN ANGGARAN
Memiliki anggaran membuat Anda akan 
lebih disiplin dalam membelanjakan uang 
yang dimiliki. Mulailah dengan disiplin 
terhadap anggaran (misalnya belanja 
bulanan) yang telah dibuat sebelumnya. 
Kalaupun perlu belanja lebih, jangan sampai 
terlalu jauh dari anggaran yang ditentukan.

mEmPERhiTuNGkAN Risiko
Benda apa pun yang akan dibeli hendaknya 
telah dirinci sebelumnya masuk ke 
dalam kriteria kebutuhan. Sebab, produk 
kebutuhan akan lebih banyak memberikan 

manfaat maksimal kepada pemiliknya, 
daripada produk yang dibeli karena ingin 
saja. Membuat suatu penilaian ketika 
memilih banyak produk sangat dibutuhkan 
untuk mendapatkan gambaran jelas 
tentang keuntungan atau manfaat yang 
bisa didapatkan.

mElihAT PElAYANAN
Pelayanan terhadap setiap keluhan dari 
produk yang dibeli menjadi pertimbangan 
yang besar pengaruhnya, agar uang yang 
dikeluarkan saat membeli produk atau 
investasi tidak terbuang percuma begitu 
saja. Sebagai konsumen, Anda berhak 
menyampaikan keluhan permasalahan 
dari apa yang dibeli kepada pihak penjual 
atau produsen. Contohnya saat membeli 
smartphone harus benar-benar tahu 
layanan garansinya dan harus tahu ke mana 
harus menghubungi layanan servisnya jika 
sewaktu-waktu mengalami kerusakan.

TidAk mudAh PERcAYA
Promosi produk sangat banyak dan 
beragam caranya, untuk menarik hati calon 
konsumen agar mau membeli apa saja yang 
ditawarkan dari produsen. Dalam mengambil 
keputusan untuk membeli suatu produk, 
hendaknya tidak terpengaruh apa kata orang. 
Sebaiknya keputusan tersebut didapatkan 
dari analisa pribadi terhadap produk, maupun 
dari orang yang mempromosikan atau 
merekomendasikan produk itu. 

(Dari berbagai sumber)

jaga Kondisi Keuangan 
dengan jadi Pembeli cerdas

A
ngklung memang diyakini 
memi l i k i  k a r a k t e r i s t i k -
ka rak te r i s t i k  un i k  yang 
m e m b u a t n y a  m a m p u 
mengikuti arus globalisasi dan 

modernisasi. Karakteristik tersebut pernah 
diutarakan oleh Daeng Soetigna (pencipta 
angklung diatonis) dengan sebutan 5M, 
yaitu mudah, murah, menarik, mendidik 
dan massal. Dengan karakter itu , angklung 
menonjol dalam pembangunan karakter 
seperti kerja sama, gotong royong, disiplin, 
kecermatan, ketangkasan, tanggung jawab, 
dan lain-lain. Angklung dapat dimainkan siapa 
saja dari semua kalangan dan usia, sehingga 
tidak membutuhkan keterampilan khusus 
apapun di bidang musik.

Jenis angklung dapat terbagi menjadi: (1) 
Angklung Kanekes/Badui; angklung ini dapat 
ditemukan di daerah Kanekes (Badui) dan 
digunakan sebagai ritus padi, bukan semata-
mata untuk hiburan, (2) Angklung Dogdog 
Lojor; ini terdapat di masyarakat Kasepuhan 
Pancer Pangawinan dan biasanya digunakan 
untuk acara ritual padi, (3) Angklung Gubrag; 
ada di di Desa Cipining, Kecamatan Cigudeg, 
Bogor, dan seringkali digunakan untuk 
menghormati Dewi Padi dalam kegiatan 
Melak Pare (menanam padi), 5) Angklung 
Badeng; merupakan jenis kesenian yang 
berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan 
dakwah islam, dan (6) Angklung Buncis; 
merupakan seni pertunjukan yang bersifat 
hiburan, dan di antaranya terdapat di Baros 
(Anjasari, Bandung).

Satu angklung mewakili satu nada dari deretan 
nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi, jika 
ingin memainkan satu lagu penuh dengan 
menggunakan angklung, harus dimainkan oleh 
beberapa orang, tidak bisa sendirian. Makanya, 
bunyi bersahut-sahutan dari alat musik yang 
terkenal di tataran Sunda itu terdengar lebih indah 
dan unik. Bisa dibilang bahwa bermain angklung 
bukan sekadar bermain musik biasa saja, tetapi 
di dalamnya pun terkandung nilai gotong royong 
atau kerja sama, disiplin, kreativitas, ketangkasan, 
konsentrasi dan tanggung jawab.

Kalau satu angklung mewakili satu nada 
berarti dalam satu tim pemain angklung 
minimal ada delapan orang. Kerja sama 
semua pemain di dalam tim itu akan 
berhasil memainkan satu ataupun banyak 
lagu dengan sempurna. Namun, apabila ada 
satu pemain saja yang melakukan kesalahan 
atau tidak berkonsentrasi, maka lagu yang 
dimainkan pun akan terdengar kurang bagus.

Terlibatnya banyak orang dalam memainkan 
sebuah lagu, mengajari mereka akan 
pentingnya kerja sama antar anggota tim. 
Karena hal ini pula yang menjadikan setiap 
individu memiliki peran signifikan, meskipun 
seseorang hanya memainkan satu nada 
dan berperan dengan kadar yang berbeda 

dalam lagu. Untuk itu, ketika bermain 
angklung setiap anggota tim dituntut untuk 
mau berkolaborasi dengan anggota yang 
lainnya untuk menghasilkan sebuah lagu 
dan akhirnya mementaskannya secara 
bersama-sama pula. Pada pentas itu, baik 
buruknya penampilan di mata penonton 
tidak dipandang sebagai hasil individual, 
melainkan sebagai hasil dari sebuah tim yang 
merupakan gabungan dari peran setiap orang.

Kompaknya para pemain angklung dalam 
satu t im dapat memberikan contoh 
pentingnya kerja sama (teamwork) dalam 
mewujudkan satu tujuan bersama. Kalau 
dalam permainan angklung yaitu mereka 
dapat memainkan sebuah lagu dengan 
sempurna dari awal sampai akhir. Sementara, 
jika diimplementasikan dalam sebuah 
organisasi atau perusahaan, maka kerja sama 
tim itu diperlukan untuk meraih visi-misi 
perusahaan yang telah ditetapkan di awal. 
Hal ini pun sesuai dengan prinsip atau tata 
nilai yang berlaku di lingkungan Artajasa yakni 
CITA; yang mana kepanjangan dari salah satu 
hurufnya yakni ‘T’ adalah Teamwork. Marilah 
kita selalu ciptakan proses kerja sama yang 
baik di antara semua personel Artajasa, 
supaya target-target perusahaan ini dapat 
tercapai dengan sebaik-baiknya pula. 

(Dari berbagai sumber)

Angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang berasal 
dari Jawa Barat. Alat musik ini terbuat dari bambu dan dibunyikan 

dengan cara digoyangkan. Bunyi tersebut dihasilkan oleh benturan 
badan bambu yang berbentuk seperti pipa, sehingga menghasilkan 

suara bergetar. Saat ini, angklung telah mempunyai “nama” di 
dunia internasional, dan dikenal karena ciri khasnya sebagai alat 

musik yang murah, sederhana, unik dan berpendidikan seni.

Eratkan Kerja Sama 
dengan Bermain 

angklung
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A
pabila Anda menggemari 
wisata bahari atau pantai, 
ada satu lagi lokasi wisata 
menarik yang harus Anda 
kunjungi, yaitu Taman Nasional 

Kepulauan Togean (TNKT) di Kabupaten 
Tojo Unauna, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini 
merupakan kepulauan yang terletak dalam 
zona transisi garis Wallace dan Weber dan 
merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang 
melintang di tengah Teluk Tomini. Kawasan 
TNKT memanjang sekitar 102,7 kilometer, 
dengan luas daratan kurang lebih 755,4 km2. 
TNKT terdiri dari kurang lebih 66 pulau besar 
dan kecil, di mana Pulau Unauna, Batudaka, 

lain-lain. Tak hanya itu, jika beruntung Anda 
juga bisa bertemu dengan spesies penyu yang 
sudah tergolong langka, seperti Penyu Sisik 
(Eretmochelys imbricata) dan Penyu Hijau 
(Chelonia mygas).

Selain wisata bahari dan pantai, objek wisata 
alam di TNKT meliputi pegunungan dan 
habitat flora-fauna khas. Jadi, Anda dapat 
melakukan diving, snorkeling, mangrove 
tracking, jungle tracking, Gunung Colo tracking, 
menikmati pasir pantai, dan menikmati 
terbit atau tenggelamnya matahari serta 
keanekaragaman hayati lainnya. Memang, 
sejak lebih dari 10 tahun lalu Kepulauan Togean 
telah banyak dikunjungi oleh wisatawan 
mancanegara, dan kebanyakan dari mereka 
adalah backpacker yang datang ke Indonesia 
tanpa melalui travel agent tertentu.

Dari berbagai sudut TNKT, Anda akan menemui 
keasrian hutan dengan pepohonan rimbun, 
tentu saja dengan udara yang masih segar 
dan sejuk. Daratan Kepulauan Togean juga 
menjadi tempat berlindung dan berkembang 
biak bermacam-macam satwa, misalnya 
Rusa, Kuskus, Tarsius, Ketam Kenari (Birgus 
latro), dan lebih dari 90 jenis burung. Jika 
beruntung, Anda bisa menyaksikan kehidupan 
fauna endemik Pulau Togean, seperti Biawak 

Togean (Varanus salvator togeanus), Kera 
Togean (Macaca togeanus), dan Babi Rusa 
Togean (Babirussa togeanensis).

Di antara gunung-gunung yang tinggi daratan 
Kepulauan Togean, Anda bisa mengunjungi 
kawah Gunung Colo yang ada di Pulau Unauna. 
Selain itu, Anda juga bisa berpetualang 
mengunjungi gua-gua, sungai, air terjun, dan 
sumber air panas. Serta, berinteraksi dengan 
masyarakat di pemukiman Suku Muna dan 
Suku Bajo (di daerah pesisir) yang sangat ahli 
dalam menyelam.

Untuk menuju Kepulauan Togean, apabila 
berangkat dar i  Jakarta, Anda dapat 
menggunakan pesawat tujuan Palu Sulawesi 
Tengah, dengan waktu tempuh sekira 4 jam. 
Lalu dari Bandara Mutiara Sis Al Jufrie Palu, Anda 
dapat menyewa taksi untuk menuju Ampana. 
Perjalanan darat yang harus ditempuh dari 
Palu ke Ampana, melalui jalur Poso, memakan 
waktu sekitar 11 jam perjalanan. Namun Anda 
tidak perlu khawatir merasa jenuh, karena 
selama perjalanan akan disuguhi oleh indahnya 
pemandangan pegunungan, perkebunan kopi, 
serta pantai di sepanjang garis Khatulistiwa. 
Kemudian, Anda harus melanjutkan perjalanan 
dengan perahu dari Ampana ke Wakai dan 
Malenge. Jadwal rutin perahu ini adalah setiap 
hari pukul 10.00-11.00 WITA.

Kepulauan Togean
“surga” di Sulawesi Tengah

Togean, Talatakoh, Waleakodi dan Waleabahi 
merupakan pulau-pulau besarnya.

Wilayah TNKT terdiri atas kawasan perairan 
seluas ± 362.605 hektare, terdiri dari hutan 
lindung seluas ± 10.659 hektare, hutan produksi 
terbatas seluas ± 193 hektare, hutan produksi 
tetap seluas ± 11.759 hektare, hutan produksi 
yang dapat dikonversi seluas ± 3.221 hektare dan 
perairan laut seluas ± 336.773 hektare, terletak 
menjadi Taman Nasional Kepulauan Togean”.

Sebagai bagian dari wilayah Pulau Sulawesi, 
Kepulauan Togean tercatat dalam daftar 
wilayah The Coral Triangle region Indonesia-

Filipina (region 1). The Coral Triangle adalah 
wilayah segitiga perairan laut tropis yang 
memiliki lebih dari 500 spesies gugusan terumbu 
karang, serta merupakan pusat kekayaan 
hayati bawah laut (biodiversitas) dari seluruh 
biodiversitas dunia. Juga sebagai kawasan 
konservasi utama di dunia yang berada di bawah 
naungan World Wide Fund for Nature (WWF).

Tercatat empat tipe terumbu karang yang ada 
di wilayah perairan TNKT, yaitu Karang Cincin 
(Atol), Karang Tompoh (Patch Reef), Karang Tepi 
(Fringing Reef), dan Karang Penghalang (Barrier 
Reef). Sekitar 262 spesies terumbu karang dari 
19 famili tersebar di perairan kepulauan ini, 
dan tujuh spesies di antaranya adalah spesies 
endemik Kepulauan Togean. Lalu, Anda pun bisa 
menyaksikan Ikan Kupu-kupu (sekitar 35 jenis), 
Paus Pilot, Ikan Pari Manta, Hiu Karang Abu-abu, 
Ikan Trevally mata besar (Trochus niloticus), 
Kima raksasa (Tridagna gigas), Lola (Trachus 
niloticus), Dugong (sejenis Ikan Duyung), dan 

Namun jika ingin cepat, ada alternatif rute 
lain bagi Anda, yaitu Jakarta-Luwuk-Ampana-
Togean. Di Luwuk tersedia bandara, dan di 
sana melayani penerbangan dari Surabaya dan 
Makassar (Ujung Pandang). Jarak dari Luwuk 
ke Ampana lebih dekat, hanya sekira 4-5 jam 
perjalanan darat. Setelah sampai di Ampana, 
Anda dapat langsung datang ke  Kantor 
Balai TNKT di Jalan Poros Uemalingku Atas, 
Kecamatan Ampana Kota. Di sana, Anda dapat 
bertanya lebih lanjut tentang informasi TNKT. 
Bagi yang ingin mencari penginapan, di sana 
banyak sekali wisma atau cottage dengan tarif 
sekitar Rp150-Rp400 ribu per hari.

Tetapi alangkah baiknya sebelum menjelajah 
Kepulauan Togean, yang pada 1999 pernah 
dianugerahi penghargaan dari British Airways 
Award untuk kategori “Highly Recommended 

Tourism for Tomorrow” ,  Anda sudah 
mempersiapkan uang tunai terlebih dulu 
kalau-kalau di sana tidak tersedia mesin ATM. 
Anda dapat melakukan tarik tunai di gerai-
gerai ATM di Palu dan sekitarnya. Kalaupun 
mesin ATM bank Anda tidak ada di sana, Anda 
tetap dapat tarik tunai di ATM yang masuk 
jaringan ATM Bersama. Tinggal cari mesin 
ATM yang berlogo ATM Bersama. Selain itu, 
Anda juga dapat melakukan transfer dana 
untuk pengiriman dana ke rekening bank lain 
atau pembayaran tagihan. 
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