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T
erus meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 
layanan transaksi perbankan, membuat Artajasa 
paham benar bagaimana caranya memberikan 
pelayanan yang memuaskan bagi nasabahnya. 
Pelayanan yang ideal kepada nasabah, tentunya 

akan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan 
Artajasa ke depannya. Di samping itu, secara tidak langsung 
keberadaan logo pun juga turut berperan terhadap eksistensi 
layanan. Logo tersebut juga lah yang turut menjadi semacam 
simbol, hingga akhirnya nasabah mengenal layanan ATM 
Bersama. 

Logo memiliki peran yang sentral dalam mengkomunikasikan 
nilai-nilai perusahaan. Oleh karena itu, ketika nilai-nilai 
tersebut sudah tidak dapat dikedepankan oleh logo tersebut, 
mau tidak mau harus diganti. Sebuah situasi dan kodisi baru, 
diharapkan bisa menjadi semangat dan harapan baru yang 
lebih baik kedepannya. Hal inilah yang dilakukan oleh Artajasa 
dengan merubah tampilan baru logo ATM Bersama. 

Dengan hadirnya tampilan logo baru yang lebih fresh dan 
dinamis, bisa menjadi sebuah momentum guna mengokohkan 
positioning ATM Bersama sebagai layanan terdepan dalam 
sistem pembayaran, sekaligus Artajasa sebagai pengelola 
layanan yang kredibel. Selalu saja yang namanya “baru” 
menyimpan sebuah optimisme ke depan. Demikian pula 
dengan penggantian logo perusahaan, terasa ada semangat 
baru yang ingin dikedepankan. 

Selain mengetengahkan informasi tentang perubahan 
logo ATM Bersama, Majalah CHANNEL juga memberikan 
informasi mengenai Produk perbankan terbaru dan solutif 
yang disuguhkan oleh Artajasa guna semakin memberikan 
kemudahan bertransaksi bagi para nasabah perbankan yang 
tergabung dalam jaringan ATM Bersama. Di samping itu, 
berbagai ragam informasi lainnya seperti figur, relasi, tren, 
kolom, opini, tips, dan lain sebagainya turut memperluas 
wawasan dunia perbankan bagi pembacanya. 

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengguna layanan 
ATM Bersama yang setia menggunakan jasa yang kami 
berikan. Untuk itulah satu kewajiban bagi kami, guna terus 
memberikan pelayanan yang optimal bagi Anda. Diharapkan, 
dengan logo baru ini akan menumbuhkan semangat baru ke 
depannya. Sukses selalu…!

Logo Baru, 
Semangat Baru…
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Redaksi channel menerima 
tulisan dari luar. Bagi yang 
dimuat akan memperoleh 
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komentar tanggapan, kritik 
dan saran mengenai isi 
channel dapat disampaikan 
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tren

Menuju “Ledakan”
Perdagangan Virtual

Suburnya situs perdagangan 
online, menjadi sinyal signifikan 

menguatnya tren dan implementasi 
e-commerce di Indonesia.

4
LapOran utama
Identitas Baru
Semangat Baru

Sebagaimana pada umumnya, 
sebuah logo hanyalah suatu 
bentuk emblem atau tanda 
dari sebuah identitas layanan 
atau produk yang fungsinya 
menjadi alat komunikasi 
kepada publik. Namun secara 
tidak disadari, keberadaan 
logo turut berperan terhadap 
eksistensi layanan.
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BERANDA

pertanyaan
Apa yang harus saya lakukan serta bagaimana penyelesaian dan tanggung 
jawab dari pihak bank terkait dengan transaksi yang saya lakukan di ATM 
Bersama ternyata gagal? Namun, dana saya sudah terlanjur terdebet. Mohon 
penjelasan dan penyelesaiannya. Terima kasih.

Diani Safitri - Radio Dalam, Jakarta Selatan

jawaban
Ibu Diani yang kami hormati,
Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan Anda dalam menggunakan 
layanan ATM Bersama. Menanggapi keluhan Anda, dapat kami sampaikan 
bahwa apabila nasabah mengalami masalah ketika melakukan transaksi 
dengan menggunakan jaringan ATM Bersama, nasabah diminta untuk melapor 
ke bank penerbit kartu. Nantinya, bank penerbit kartu akan berkoordinasi 
dengan bank pemilik terminal ATM dan pengelola jaringan untuk dilakukan 
investasi dan penyelesaian atas kegagalan transaksi tersebut. Mengenai 
pengembalian dana nasabah yang terdebet, hal ini sepenuhnya merupakan 
kebijakan dari bank penerbit kartu. Nasabah tidak perlu khawatir, karena 
setiap transaksi pasti tercatat di ketiga pihak tersebut. Demikian yang kami 
sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

memang tidak ada perubahan yang 
global dari logo tersebut. Karena bila 
perubahan dilakukan secara massive, 
maka dikhawatirkan akan mengubah 
mind-set yang sudah tertanam di benak 
nasabah dan perlu upaya yang besar 
dari sisi mengkomunikasikannya baik 
kepada Anggota ATM Bersama maupun 
masyarakat. Untuk itu, gaya atau susunan 
nama ATM Bersama pun sama dengan 
logo sebelumnya, dimana merupakan 
identitas brand yang tetap dijaga.

Seiring berjalannya waktu, tak terasa 
layanan ATM Bersama telah menginjak di 
usia ke-25 tahun. Hingga kini, telah banyak 
nasabah yang terlayani dengan berbagai 
fitur di dalamnya, seperti tarik tunai, 
cek saldo ataupun transfer antarbank, 
hingga fitur-fitur ini pun seolah menjadi 
kegiatan rutin dalam memenuhi kebutuhan 
bertranskasi sehari-hari. Kita berharap, 
dengan adanya perubahan pada logo ini 
bisa menjadi pemecut semangat baru 
dalam layanan ATM Bersama terhadap 
anggotanya agar lebih dekat, optimal serta 
profesional ke depannya. 

Sebutkan bank yang 

pertama kali memanfaatkan 

layanan outsorce switching 

Artajasa?

Jawaban dikirimkan melalui alamat email 

disertai identitas pengirim lengkap ke :

redaksi@artajasa.co.id

dengan subjek email : Jawaban Kuis Edisi 62

Jawaban diterima paling lambat 15 Januari 2016

1 Pengirim dengan jawaban yang benar akan 

mendapatkan hadiah menarik.

MAKIN PROFESIONAL DENGAN
evolusi Logo

P
erubahan menuju kebaikan 
sangat penting agar setiap 
langkah dalam menjalankan 
bisnis perusahaan dapat berjalan 
lancar. Salah satu perubahan yang 

dilakukan oleh perusahaan di antaranya 
adalah perubahan logo. Hal inilah yang 
dilakukan oleh Artajasa dengan merubah 
tampilan baru logo ATM Bersama. 

akan menimbulkan semangat bagi 
setiap karyawan untuk meraih cita-cita 
perusahaannya. 

Jika berbicara dalam lingkup produk 
maupun perusahaan, penggunaan logo 
bagi suatu produk atau perusahaan adalah 
suatu cerminan dari hal-hal yang ideal, 
yaitu ruang lingkup, visi dan misi, serta 

Evolusi  logo ini  dilakukan Artajasa 
untuk membuat citra suatu produk 
maupun perusahaan menjadi semakin 
tertanam di benak setiap pelanggan. 
Tentunya, ini akan sangat membantu 
terutama untuk menjaring pelanggan 
setia. Logo yang baik akan menimbulkan 
pencitraan yang baik, dan juga tentunya 

budaya produk atau perusahaan tersebut. 
Logo merupakan penterjemahan dari 
ide-ide abstrak menjadi sesuatu yang 
nyata, dan berperan sebagai wajah dari 
perusahaan tersebut.

Perubahan yang dilakukan memang 
lebih ke arah peremajaan.  Artinya 

Surat Pembaca Kuis
berhadiah

pertanyaan kuisMajalah  CHANNEL edisi 62Oktober - Desember 2015
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LAPORAN UTAMA

S
eberapa pentingkah keberadaan logo dalam membangun 
citra sebuah produk? Murphy, (1993); Michael Rowe 
mengatakan, ”Every succesful product or organization has 
it own “personality”, and just as human personalities are 
complex so too are product and organizational personalities. 

The trademarks and logos of products and organizations are means 
of condensing complex reality into a single simple statement, one 
that can controlled, modified, developed and matured over time”. 

Jika berbicara dalam lingkup produk maupun perusahaan, 
penggunaan logo bagi suatu produk atau perusahaan adalah 
suatu cerminan dari hal-hal yang ideal, yaitu ruang lingkup, visi 
dan misi, serta budaya produk atau perusahaan tersebut. Logo 
merupakan penterjemahan dari ide-ide abstrak menjadi sesuatu 
yang nyata, dan berperan sebagai wajah dari perusahaan atau 
produk tersebut. 

Keberadaan layanan ATM Bersama yang telah eksis lebih dari 
dua dekade, tidak terlepas dari tampilan logo kotak dengan 
background berwarna biru dan tulisan berwarna putih yang 
melekat di berbagai atribut bank. Mulai dari kartu debit, mesin 
ATM, pintu ATM, signage di lokasi ATM hingga berbagai atribut 
promosi. Logo tersebut juga lah yang turut menjadi semacam 
simbol hingga nasabah mengenal layanan ATM Bersama. 

Waktu terus berjalan hingga tak terasa layanan ATM Bersama 
di tahun ini telah 25 tahun melayani nasabah perbankan. 
Sudah banyak nasabah yang terlayani dengan berbagai fitur 
di dalamnya, seperti tarik tunai, cek saldo ataupun transfer 
antarbank, hingga fitur-fitur ini pun seolah menjadi kegiatan 
rutin dalam memenuhi kebutuhan bertransaksi sehari-hari. 
Sudah banyak korporasi yang bergabung di jaringan ini, hingga 
beranggotakan 87 institusi. Sudah banyak terminal-terminal 
ATM bank yang tergabung di jaringan ini, hingga terkoneksi 
dengan lebih dari 62 ribu terminal ATM yang tersebar dari 
Sabang sampai Merauke. Pencapaian ini tentu tak terlepas dari 
kerja keras maupun koordinasi yang harmonis antara Artajasa 
selaku pengelolanya bersama dengan para Anggotanya dalam 
membangun infrastruktur yang output nya dapat memberikan 
kemudahan bagi nasabah. 

Kini setelah lebih dari dua dekade, 
Artajasa terus berupaya untuk 
meningkatkan layanan ATM 
Bersama ke depannya. Salah 
satu langkah strategisnya 
adalah melakukan peremajaan 
logo ATM Bersama dari yang 
eksis sekarang ke logo yang 
lebih baru, fresh dan dinamis. 
Zul Irfan, Vice President 
Corporate Secretary Artajasa 
menjelaskan perubahan logo 
ATM Bersama ini merupakan 
momentum untuk mengokohkan 
positioning ATM Bersama sebagai 
layanan terdepan dalam sistem 
pembayaran & sekaligus Artajasa sebagai 
pengelola layanan yang kredibel. 

“Dengan mempertimbangkan value yang telah dimiliki pada 
brand yang saat ini, kami tidak ingin mengubah struktur 
logo yang ada saat ini secara signifikan. Hal ini dikarenakan 
nasabah sudah sangat aware dengan logo ATM Bersama saat 
ini. Sehingga, yang kami lakukan adalah lebih memperbarui 

Identitas BARU
Semangat Baru

Sebagaimana pada umumnya, sebuah logo adalah suatu bentuk 
emblem atau tanda dari sebuah identitas layanan atau produk 
yang fungsinya menjadi alat komunikasi kepada publik. Namun 

banyak tidak disadari, keberadaan logo turut berperan 
terhadap eksistensi layanan.
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LAPORAN UTAMA

tampilan logo tersebut seiring dengan perkembangan industri 
perbankan saat ini, yang lebih dinamis, catchy, clean looks, 
memberikan kesan ramah kepada pelanggan dan menjadi 
business solution,” jelas Zul. 

Perubahan yang dilakukan memang lebih ke arah peremajaan. 
Artinya memang tidak ada perubahan yang global dari logo 
tersebut. Karena bila perubahan dilakukan secara massive, 
maka dikhawatirkan akan mengubah mind-set yang sudah 
tertanam di benak nasabah dan perlu upaya yang besar dari sisi 
mengkomunikasikannya baik kepada Anggota ATM Bersama 
maupun masyarakat. Untuk itu, gaya atau susunan nama ATM 
Bersama pun sama dengan logo sebelumnya (tulisan “ATM” di 
atas, tulisan “Bersama” di bawah) dimana merupakan identitas 
brand yang tetap dijaga. 

Elemen garis diantara huruf ATM yang sudah menjadi 
ciri khas logo ATM Bersama tetap dipertahankan, karena 
sudah menjadi “iconic-signifier” dan membuat logo 
identifiable bahkan sebelum kata ATM terbaca. Warna Biru 

merupakan lambang profesionalisme dan stabilitas yang 
sangat diutamakan dalam dunia perbankan turut pula 
dipertahankan. Efek gradient dipilih untuk memberikan kesan 
contemporary sekaligus menanggapi gencarnya perkembangan 
di dunia digital yang semakin hari semakin mendominasi dan 
kemungkinan besar akan menjadi sarana komunikasi utama 
bagi setiap brand. 

Sudut yang dibuat membulat untuk meninggalkan kesan kaku 
korporasi keuangan pada umumnya dan menampilkan kesan 
ramah/bersahabat dibalik setiap layanannya yang sarat dengan 
kemudahan. Begitu juga dengan kata “Bersama” yang kini tidak 
ditulis dengan huruf capital secara keseluruhan, bertujuan untuk 
menampilkan kesan ramah dan semangat melayani sebagai 
satu instansi keuangan. Dasar yang solid pada kata “Bersama” 
melambangkan stabilitas yang menjadi 
pondasi utama penopang 
segmen keuangan. 

Perubahan pada logo 
ini tentunya menjadi 
semangat baru yang 
merepresentasikan 
s e m a n g a t 
l a y a n a n  A T M 
Bersama kepada 
Anggotanya agar 
l e b i h  d i n a m i s , 
lebih dekat, lebih 
optimal  & lebih 
p r o f e s i o n a l  k e 
depannya.. 

Selamat!

Z
u

l
 IR

f
a

n

   |   VICE PRESIDENT CORPORATE SECRETARy A
RTA

JA
SA

    I     EDISI 62 / OKTOBER-DESEMBER 2015

EN
LIG

TH
EN

 YO
U

R  VISIO
N

5



PRODUK

Sebuah Solusi
O u t s o u r c e  S w i t c h i n g  m e r u p a k a n 
sebuah solusi terkait sistem teknologi 
informasi perbankan bagi bank yang 
menginginkan sebuah kondisi yang 
efektif, baik di sisi fitur dan fungsionalitas 
serta efisien di sisi pembiayaan tanpa 
p e r l u  m e m p e r t i m b a n g k a n  f a k t o r-
faktor penyerta, seperti infrastruktur, 
p e n g e m b a n g a n ,  o p e r a s i o n a l ,  d a n 
sumber daya manusia. Dengan model 
inilah, maka bank dapat secara bebas 
menentukan bagian mana dari teknologi 
yang akan di-outsourcing, yakni diserahkan 
pengelolaannya kepada pihak ketiga, dan 
mana yang akan ditangani sendiri oleh 
bank itu.

Outsource Switching adalah salah satu 
produk unggulan yang dimiliki oleh Artajasa, 
dimana sistem ini telah diperkenalkan dan 
diluncurkan pada pertengahan 2010, seiring 
dengan kebutuhan dunia perbankan yang 
semakin maju dan ketatnya persaingan. 

Sejatinya, jika dikorelasikan dengan 
organ tubuh maka outsource switching 
adalah jantungnya dari sistem suatu 
perbankan. Melalui sistem ini, diharapkan 
konsentrasi kinerja bank akan lebih ringan 
dan fokus sehingga mampu meningkatkan 
kualitasnya. Didasarkan banyaknya fitur 
payment yang dimiliki oleh Artajasa, yang 
menjadikan perbankan mendesak adanya 
penyediaan switching. Hal ini dikarenakan, 
proses implementasi dan pengembangan 
tiap fitur yang dilakukan Artajasa sangat 
cepat dan terbuka. Dibandingkan dengan 
penyedia layanan switching lainnya, jika 
bank ingin mengimplementasi salah satu 
dari 50 lebih fitur yang dikelola oleh Artajasa 
tidak akan dikenakan biaya tambahan lagi, 
free of charge. Itulah yang menjadi tujuan 
Artajasa dalam menerbitkan satu layanan 
bernama outsource switching ini.

Vice President Commercial Banking 
Artajasa Eko Putranto menjelaskan 
jika sebuah bank ingin menambah fitur 

layanan dan penambahan del ivery 
channel, misalnya berupa pembayaran, 
ATM, EDC, internet banking, mobile 
banking dengan service level yang 
tinggi, report yang sesuai kebutuhan, 
dan lain-lain, maka dengan sistem yang 
terintegrasi seluruhnya akan dengan 
mudah diimplementasikan sesuai dengan 
rencana program kerja bank. 

“Layanan OutsourceSwitching yang 
ditawarkan oleh Artajasa ini sangat 
kompetitif, karena dalam pengelolaan 
dan pengembangannya semua fitur yang 
dimiliki oleh Artajasa juga akan turut di 
share. Jadi, tidak perlu berlama-lama, 
hanya perlu mendownload fiturnya saja ke 
ATM,” terangnya. 

Eko Putranto menambahkan bahwa 
layanan Outsourcing Switching yang disewa 
oleh bank akan dikelola oleh Artajasa 
misalnya dalam hal pengembangan, 
sertifikasi delivery channel, operasional 
harian, capacity planning dan lain-lain. 
Sehingga, j ika ada pengembangan 
semuanya akan diserap oleh Artajasa. 
“Dengan menyerap seluruh fitur-fitur 
pengembangan yang ada di perbankan, 
dan mengimplementasikannya menjadi 
konsep outsource switching yang diusung 
oleh Artajasa,” sebutnya.

Keunggulan
Terdapat beberapa alasan yang diberikan 
mengenai minat perbankan melakukan 
outsource switching sistem teknologi 
informasi perbankan, yaitu Pertama, 
F o k u s  p a d a  b i s n i s  b a n k .  D e n g a n 
menyerahkan hal teknis sistem informasi 
kepada pihak Artajasa, maka bank dapat 
fokus pada bisnis utamanya. Selain itu, 
produk-produk juga akan lebih cepat 
dihasilkan, sehingga pada akhirnya 

Outsource Switching
Solusi Bisnis Perbankan Masa Depan
Dewasa ini, perkembangan dan persaingan di dunia perbankan semakin ketat. 
Demi menjaga eksistensinya, sistem perbankan yang mudah, simpel, cepat dan 

aman namun tetap berkualitas menjadi sebuah tantangan kedepannya. 
Oleh karena itulah, dibutuhkan sebuah solusi tepat guna mendukung 

kinerja perbankan yang tetap harus fokus pada bisnis pengelolaan dana. 
Outsource Switching adalah jawabannya.
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PRODUK

time to market dapat tercapai. 
Kedua, membagi r is iko untuk 
mendapatkan solusi  terbaik. 
Melalui  pengelolaan system 
informasi oleh pihak Artajasa 
selaku perusahaan penyedia 
layanan perbankan, maka bank 
membagi risiko kepada pihak 
yang dianggap mengerti dan 
menguasai teknologi perbankan. 
Sehingga, bila terjadi sebuah 
kondisi yang penting maka bank 
berasumsi bahwa Artajasa sudah 
ahli  dan mempunyai  pengalaman 
yang lebih baik karena telah menangani 
bank-bank lainnya juga. Ketiga, solusi 
hemat anggaran. Tidak dapat ditolak 
bahwa skema outsource menawarkan 
solusi pembiayaan yang sangat menarik. 
Dimana, memungkinkan sampai pada 
kondisi bank tidak perlu melakukan 
investasi  perangkat keras maupun 
sumber daya manusia.  Investasi  di 
awal bisa diubah menjadi pembiayaan 
dengan anggaran operasional.  Dan 
Keempat,  Mengefis ienkan sumber 
daya manusia dalam hal jumlah dan 
kemampuan. Berhadapan dengan system 
informasi, berarti bank juga berhadapan 
dengan sumber daya manusia yang 
khusus. Dengan mempercayakan pada 
Artajasa, pihak bank dapat menghindari 
risiko turn over dari karyawan yang 
dapat mengakibatkan terhambatnya 
perkembangan teknologi informasi 
dalam lingkungan bank tersebut.

A r t a j a s a  m e n g i n g i n k a n  b a h w a 
nantinya, bank itu hanya fokus saja 
t e r h a d a p  b i s n i s n y a  s e n d i r i ,  y a i t u 
fokus pada pengelolaan dana pihak 

ketiga. Sedangkan yang terkait pada 
kesiapan infrastruktur, pengoperasian 
infrastruktur, perhitungan capacity 
planning, serta pengelolaan harian 
selama 24 jam diserahkan kepada 
Artajasa. Sehingga, masing-masing 
pihak dapat focus ke bisnis utamanya, 
dimana Artajasa focus pada infrastruktur 
dan teknologinya, sementara bank 
fokus pada bisnis pengelolaan dananya. 
M e l a l u i  ko n s e p  y a n g  d i t a w a r k a n 
itulah, beberapa bank setuju untuk 
melakukan outsource switching dengan 
Artajasa. Artajasa memiliki  sumber 
daya manusia yang berkompetensi 
di masing-masing bidangnya, sangat 
menguasai baik pada switching, kartu 
chip, teknologi, dan lain sebagainya. 
Kemudian, secara infrastruktur mesin 
Artajasa sudah cukup besar, dimana jika 
bank ingin melakukan sharing banyak, 
maka Artajasa siap untuk menerima 
kapasitas yang banyak. Saat ini mesin 
outsource switching Artajasa kapasitas 

terpakai baru mencapai sekitar 6% yang 
terpakai, sehingga masih siap untuk 

menerima pertumbuhan transaksi dari 
perbankan.

Jika dilihat dari segi keamanan, 
Artajasa sangat peduli terhadap 
sistem keamanan (security). Adanya 
sertifikasi ISO 27001 adalah bukti 

keseriusan terkait dengan IT Security. 
Artinya, seluruh proses implementasi, 

proses operasi,  dan lain-lain harus 
sesuai dengan prosedur ISO 27001. 
Selain itu, outsource switching yang 
ditawarkan kepada perbankan sudah 
berikut system DRC (Disaster Recovery 
Center), sesuai dengan aturan dari Bank 
Indonesia (BI) bahwa setiap data center 
wajib memiliki fasilitas DRC. Jika dilihat 
secara teknologi, Artajasa tidak main-
main dalam mengembangkan sistem 
outsource switching ini, dimana telah 
menggunakan mesin switching dengan 
teknologi yang setara dengan perbankan 
pemerintah. Jadi, secara kualitas jika 
dibandingkan dengan Mandiri dan BNI 
ataupun BCA, mesinnya sama. Bisa 
dikatakan, Artajasa telah termasuk dalam 
kelas mainframe yang tujuannya agar 
dapat menjamin kecepatan transaksi, 
capacity planning yang baik, service level 
yang tinggi dan tingkat kepercayaan dari 
perbankan.

Di samping itu, yang menjadi keunggulan 
dibanding vendor pengembang lainnya, 
Artajasa tidak melakukan penagihan biaya 
pengembangan jika bank tersebut ingin 
melakukan pengembangan fitur tertentu. 
Jadi, semuanya telah include di biaya awal 
yang telah disepakati. 

B
ank Kalimantan Selatan (Kalsel) 
adalah yang pertama kali menjalin 
kerja sama pada petengahan 
2010,  menggunakan layanan 

outsource switching Artajasa. Sistem ini 
memang sangat dibutuhkan oleh Bank 
Kalsel, terkait dengan produk-produk 
perbankan yang memang harus tersedia 
demi kelancaran dan kemudahan para 
nasabahnya, antara lain dalam penyediaan 
layanan anjungan tunai mandiri (ATM) 
dan electronic data capture (EDC). Seiring 
dengan kebutuhan perbankan, saat 
ini, Artajasa telah melakukan kontrak 
penandatanganan kerja sama dengan 10 
bank, dimana 8 bank telah operasional 
sedangkan 2 bank sedang dalam proses 
implementasi.

Untuk bank-bank yang telah bekerja sama dengan Artajasa 
antara lain:
• Bank Jambi
• Bank Kalimantan Selatan
• Bank Sulawesi Tenggara (Kendari)
• Bank NTB
• Bank QNB (Qatar National Bank) Indonesia
• Bank INA Perdana
• Bank Bumiarta
• Bank Dinar
• Bank BTPN Syariah
• Bank Mantap (Mandiri Taspen dan Pos)

Diharapkan pada awal 2016, Bank BTPN Syariah dan 
Bank Mantap sudah bisa operasional. Direncanakan pada 
tahun depan, akan ada 2 atau 3 bank yang bergabung, dan 
diperkirakan hingga 2017 mendatang ditargetkan dapat 
bekerjasama dengan 15 – 20% perbankan.
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KOLOM

S
iapa yang tidak pernah berbelanja 
online? Hampir semua orang dari 
anak-anak, tua muda bahkan kakek 
nenek semua sudah merasakan 
begitu banyak kemudahan, 

banyaknya pilihan dan beragam diskon 
menarik yang ditawarkan oleh toko online. 
Hampir semua aspek kebutuhan hidup, baik 
primer, sekunder bahkan tersier tersedia 
secara online.

Masaya Ueno, Direktur Rakuten Asia Pte Ltd 
dalam kutipannya yang dimuat di tempo.
co akhir 2014 lalu mengatakan tahun 2015 
akan menjadi tahun yang besar untuk 
pasar e-commerce. Pertumbuhan pasar 
e-commerce Indonesia diperkirakan sebesar 
US$ 10 miliar pada akhir tahun 2015.

Pasar e-commerce Indonesia memang 
menjanjikan. Tapi dibalik itu, tanpa 
kita sadari dengan berbagai banyak 
kemudahan, banyaknya pilihan dan 
beragam diskon menarik yang ditawarkan 
oleh toko online telah membawa kita 
menjadi lebih konsumtif bahkan dalam 
beberapa kasus cenderung menjadi 
candu/ketagihan. Memang salah satu hal 
yang tidak bisa lepas dari manusia adalah 
kecanduan/ketagihan. 

Apakah anda kecanduan (ketagihan) 
belanja secara online?

 Pernahkan anda sehari tanpa membuka 
situs toko online

 Pernahkan anda 
membeli barang 
yang sama 2 (dua) 
kali dalam waktu 
berdekatan secara online

 Pernahkan anda merasa 
bersalah setelah berbelanja secara 
online

 Pernahkan tagihan kartu kredit Anda 
membengkak atau tabungan anda 
menipis karena berbelanja online

 Pernahkan anda berbelanja online tergiur 
promosi, padahal barang tersebut sama 
sekali tidak anda butuhkan.

Jika Anda pernah merasakan 3 (tiga) dari 5 
(lima) kejadian diatas. Hati-hati, Anda mulai 
memasuki fase-fase kecanduan (ketagihan) 
berbelanja secara online. 

Berikut efek negatif jika anda kecanduan 
belanja online, sebagaimana yang penulis 
kutip dari liputan6.com:
1. Utang kartu kredit menumpuk.
 Saat belanja berkali-kali, Anda tidak 

akan menyadari kartu kredit Anda telah 
mencapai batasnya.

2. Kehabisan uang di pertengahan bulan. 
 Saat kartu kredit anda overlimit, anda 

akan melakukan pembayaran secara 
tunai (COD atau transfer) sehingga 
membuat pendapatan Anda habis 
sebelum waktunya.

3. Berhalusinasi soal pendapatan.
 Hanya karena senang belanja, Anda akan 

merasa sangat layak untuk naik gaji dan 

berhalusinasi bahwa pendapatan tiap 
bulan seharusnya sudah naik dua kali 
lipat.

4. Membenci siapapun yang tak suka 
belanja.

 Anda mulai membenci siapapun yang 
menilai Anda sebagai shopaholic. 
Anda bahkan tak segan-segan beradu 
pendapat dan mengatakan bahwa 
belanja hanya sekadar alat pembuang 
stres. 

Tapi hal-hal diatas, jangan sampai 
menyurutkan Anda untuk 

berbelanja online. Karena jika 
Anda dapat menanggapi hal 
tersebut dengan bijak dan 
cerdik, maka kita akan banyak 
mendapatkan manfaat berlipat 

ganda.

Berikut adalah beberapa tips-tips 
untuk berbelanja online:

1. Berlangganan newsletter toko online. 
 Anda akan mendapat informasi 

terbaru terkait promo, diskon terbaru 
via email tanpa harus membuka situs 
toko online.

2. Gunakan 1 (satu) kartu kredit yang 
berlimit paling kecil untuk berbelanja 
online. 

3. Jangan tergiur diskon besar, lakukan 
pengecekan harga di toko online 

lainnya. 
4. Buat daftar belanja online dan 

belilah saat ada diskon atau promo.
 Ingat, Anda akan beli, apabila ada 

diskon atau promo.
5. Pilihlah toko online yang terpercaya. 
6. Pilihlah toko online yang 

menyediakan pengiriman gratis.
 Anda akan jauh berhemat, apalagi jika 

Anda tinggal berbeda kota dengan 
kota domilisi toko online.

Dan yang perlu Anda tekankan saat 
berbelanja online adalah belanjalah sesuai 
dengan kebutuhan Anda dan selalu cek 
harga barang yang Anda akan beli di toko-
toko online lainnya. 

Selamat Berbelanja Online!

Belanja online
antara candu & cerdik

Ivan Oktoviandi*
Commercial Payment Division, PT Artajasa Pembayaran Elektronis

*) Penulis merupakan pegawai PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.
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Pahlawan itu…
Masing-masing orang pasti memiliki sosok yang dianggap sebagai pahlawan dalam 
hidupnya. Keberadaan pahlawan tersebut bisa menjadi sebuah lecutan semangat 

guna meraih cita-cita, mimpi dan harapan yang terbaik. Berikut adalah pandangan 
dari beberapa penggawa Artajasa, mengenai sosok pahlawan dalam hidup mereka.

OPINI

Endang Lidia 
Simangunsong
Corporate Payment II Dept.

Makna pahlawan dimataku adalah 
orang yang berjuang untuk kepentingan 
dan kemajuan bersama bukan untuk 
kepentingan pribadi atau segelintir orang 
tertentu, dengan maksud mengambil 
keuntungan pribadi. Malah dia rela 
mendahulukan kepentingan orang lain 
dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. 
Bagiku itu pantas disebut pahlawan. Bukan 
langsung melihat ukuran jasa, tetapi 
lebih ke pengorbanan. Sosok pahlawan 
dimataku adalah orang tua dan kakak. 

Asti
Suarti 
Pane
Human Capital 
Development Dept.

Pahlawan itu mereka yang 
memberikan perjuangan terbaiknya 
dan membuat kita merasa bangga 
dan hormat dengannya .. pahlawan 
itu mama... 

Oktavian 
Dwi 
Kusuma
Finance Dept.

Pahlawan adalah orang yang 
berjuang untuk membela segala 
sesuatu yang dianggap benar 
dengan segenap harta dan jiwa. 
Sosok pahlawan bagi saya adalah 
kedua orang tua yang telah 
membesarkan dan guru yang 
berjasa menyampaikan ilmu 
yang bermanfaat. Selamat hari 
pahlawan... 

Adityo Abdi Nugroho
Customer Engineering Dept.

Menurutku Pahlawan itu adalah sosok yang memberikan kontribusi, inspirasi, motivasi dan 
atau tindakan-tindakan lainnya yang berpengaruh terhadap manfaat dan asas kebaikan untuk 
orang lain. Pahlawan berarti orang yang “berjasa” memberikan pengaruh kebaikan-kebaikan 
buat diri kita. Pahlawan itu bermanfaat dan berpengaruh untuk kebaikan tanpa terkecuali.Bagi 
saya sosok pahlawan dimataku ialah orang tua, guru, saudara, kakak, adik dan orang-orang 
lainnya yang selalu menebarkan kebaikannya berupa nasihat, motivasi, inspirasi, contoh, ilmu 
dan kebermanfaatan berupa kebaikan bagi diriku dan orang banyak, karena merekalah yang 
telah menjadi pahlawan untuk kebaikan-kebaikan orang banyak. 
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T
iga perusahaan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), yaitu 
PT Bank Mandiri (Persero), 
Tbk; PT Pos Indonesia; dan PT 
Taspen (Persero) bersinergi 

membangun bank joint venture bertajuk PT 
Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap). 
Bank di bawah kepemimpinan Nixon 
LP Napitupulu ini didirikan atas dasar 
yang cukup mulia, yaitu dalam rangka 
menyejahterakan para pensiunan yang ada 
di Indonesia. 

Bank Mantap dibentuk berdasarkan 
peleburan dari Bank Sinar Harapan 
Bali yang berperan sebagai perantara 
i m p l e m e n t a s i  ke r j a  s a m a .  Ke t i g a 
perus ah aan  B UMN  t ers ebut  te lah 
menjalani tanda tangan kesepahaman 
pada 2013,  dan penandatanganan 
pemegang saham yang dilakukan pada 
2014. Terhitung sejak 2015, Bank Mantap 
sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK).

Pegang Teguh Prinsip 
Profesionalisme 
Sebagai Direktur Utama Bank Mantap, pria 
Alumni Universitas Sumatera Utara (USU) 
jurusan Akuntansi ini sebelumnya tidak 
menyangka bahwa dirinya memperoleh 
kepercayaan untuk memimpin bank joint 
venture tersebut. Meski demikian, dari 
sisi kompetensi dan kapabilitas, dirinya 
tentu sangat mumpuni. Terlebih berbagai 
“pekerjaan” lainnya telah ia geluti sebelum 
menduduki posisi Direktur Utama Bank 
Mantap.

“Kalau orang akuntansi itu mikirnya pasti 
jadi finance manager saja sudah tinggi. 
Cuma, saya mengikuti takdir saja. Dulu, 
sebelum kerja di bank, saya juga pernah 
bekerja di IT, di finance, di mikro, pernah 
di kantor akuntan juga. Jadi, saya sih 
mengikuti takdir saja,” ujarnya ketika 
ditemui Majalah Channel dalam rapat 
kinerja Bank Mantap.

B a g i n y a ,  m e n j a l a n i  p r o f e s i  y a n g 
digeluti saat ini bukanlah perkara yang 
mudah. Meskipun terbilang sebagai 
bank joint venture .  Ia menganggap 
bahwa Bank Mantap memiliki persoalan 
dan tantangan yang berbeda. “Dipilih 
menjadi Dirut di Bank Mantap ini dengan 
persoalan yang cukup berbeda ketika 
masih menjadi pegawai. Saya senang 
dengan posisi yang sekarang karena 
tantangan yang dihadapi. Tantangannya 

beda. Saya yakin untuk menjadi yang 
terbaik itu membutuhkan waktu lebih 
panjang,” imbuhnya.

Jalan Panjang Menuju 
Kemantapan
Berbagai tantangan dan peluang pun 
dihadapi ketika membangun Bank Mantap. 
Bagi Nixon, usaha mengembangkan bank 
joint venture serupa dengan membuat 
bank baru. Apalagi dengan bank yang 
berlatarbelakang joint venture. Tentu saja 
membutuhkan kesepakatan bersama dan 
memakan waktu relatif cukup panjang. 

“Menurut saya, ini persis seperti membuat 
bank baru. Pertama, regulasinya cukup 
banyak dan kita nggak mungkin nggak taat 
pada regulasi. Kedua, dua joint venture saja 
butuh kesepakatan panjang. Apalagi tiga!” 
paparnya sembari tersenyum.

Ketiga, masih menurut Nixon, menjalin 
k e r j a  s a m a  d e n g a n  t i g a  B U M N 
membutuhkan relationship yang strong. 
“Kalau ada persoalan, bisa jadi sensitif. 
Nah, itu adalah poin yang sulit. Jadi, kalau 
dapat informasi, ketiganya juga harus 
dapat informasi yang sama. Kalau ada 
sesuatu, kita harus meyakinkan ketiganya,” 
tandas mantan Corporate Secretary PT 
Bank Mandiri (Persero). 

Nixon juga menambahkan bahwa ragam 
tantangan tersebut berhasil dilewati 
dalam waktu satu hingga dua tahun. 
“Nah, itu yang saya alami. Berhasil kami 
lakukan, tapi memang perjalanannya 

Saya Ingin
Bank Mantap 

Disegani!
Nixon LP Napitupulu

Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Pos
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panjang. Proses kita itu dua tahun lebih 
untuk membentuk ini dari tahun 2012 
-2013. Sampai perusahaan ini benar-benar 
terbentuk,” imbuhnya.

Optimistik
Secercah optimisme Nixon akan masa depan 
Bank Mantap terlihat dari semangatnya 
yang menegaskan bahwa Bank Mantap akan 
menjadi bank yang memiliki prospek bagus 
di kemudian hari. Hal tersebut dibuktikan 
dengan kualitas penyaluran kredit Bank 
Mantap yang masih tetap terjaga. 

Selain itu, Non Performing Loan (NPL) 
Bank Mantap kini turun 0,3 persen dari 
NPL sebelumnya, yaitu 1,7 persen. Hal 
itu membuktikan bahwa Bank Mantap 
tidak memiliki indikasi kredit masalah. 
Produktivitas pada sektor pengkreditannya 
juga mulai bergerak membaik. Buktinya, 
September 2015, booking kredit di Bank 
Mantap meningkat hingga Rp 150 Miliar.

Selama menggeluti profesi di dunia 
perbankan, Nixon selalu menjalani sesuatu 
yang dihadapi mengalir begitu saja dan 
berusaha untuk memberikan yang terbaik 
dengan profesi apapun yang dimilikinya. 
Begitu juga dengan Bank Mantap, ia ingin 
bank tersebut menjadi bank yang paling 
disegani oleh masyarakat.

“Untuk pencapaian tertingginya, saya 
tidak tahu. yang jelas, saya mengikuti saja. 
Apakah ini menjadi akhir perjalanan, saya 
nggak tau pasti. Saya ingin ini menjadi 
bank yang sangat disegani dan saya akan 
kerja keras mati-matian mendorong bank 
ini harus berhasil,” ungkapnya.

Nixon juga menjelaskan bahwa ke 
depannya Bank Mantap menargetkan 
sebanyak 3000 nasabah pensiunan pada 
akhir 2015. “Kami optimis bisa mencapai 
target itu. Terlebih, kami akan membuka 
kantor cabang di 16 lokasi di berbagai 
daerah Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, 
Jawa Timur dan Jawa Barat,” jelasnya.

Demi kesejahteraan para nasabah 
pensiunan, Nixon memaparkan bahwa 
Bank Mantap akan memberikan fasilitas 
yang mudah dijangkau dan nyaman bagi 
para nasabah. Hal itu dibuktikan dengan 
memanfaatkan jaringan kantor PT Pos 
Indonesia sesuai dengan perjanjian kerja 
sama. 

Selain itu, Bank Mantap juga akan 
meningkatkan fasilitas baik dari sisi 
teknologi, maupun sisi layanan. Selama ini, 
para pensiunan tetap membutuhkan fasilitas 

kredit untuk memenuhi berbagai 
kebutuhan, seperti membuka 
usaha atau menyekolahkan anak 
dengan sistem jemput bola dan 
memberikan potongan bunga.

Kedepannya, dengan sinergi yang 
kuat, Nixon mengharapkan Bank 
Mantap dapat mencapai targetnya 
dengan menaikan modal di atas Rp 
1 Triliun dalam dua tahun ke depan. 
Untuk mengembangkan bank ini, 
tentu saja membutuhkan beberapa 
strategi-strategi yang menjadi 
elemen penting, seperti membenahi 
sumber daya manusia, layanan dan 
penempatannya.

“Strategi-strategi yang perlu dilakukan 
adalah membenahi SDM, membenarkan 
layanan, kemudian, yang paling penting 
lagi membenahi placing-nya supaya 
pensiunan bisa lebih sejahtera. 
Kemudian juga, ya ini seperti 
menyadarkan kembali 
b a h w a  b a n k 
ini  mil ik t iga 
B U M N , ” 
paparnya. 
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RELASI

P
enerapan NSICCS pada kartu 
host, kartu debit chip dan kartu 
ATM  sesuai dengan kebijakan 
dan peraturan Bank Indonesia, 
dilaksanakan secara penuh dan 

menyeluruh oleh Bank CIMB Niaga. Hal 
ini dilaksanakan karena Bank CIMB Niaga 
sangat menyadari pentingnya keamanan 
dan kenyamanan transaksi nasabah 
dengan menggunakan kartu debit yang 
berbasis chip. Chip Card memiliki enkripsi 
yang lebih kompleks, sehingga data 
nasabah lebih aman.

Retail Banking Project Office Group Head 
CIMB Niaga Ida Bagus Made Wisadnya 
mengatakan bahwa secara global standar 
kartu EMV dan NSICCS merupakan kartu 
standar yang sesuai dengan perbankan 
di Indonesia pada chip card kartu ATM. 

“Investasi yang besar ini sebanding dengan 
keamanan dan kenyaman transaksi 
nasabah,” ungkap Ida Bagus.

Selain menjaga keamanan data nasabah, 
penerapan in i  juga sebagai  bukt i 
kepatuhan bank terhadap regulator. Dalam 
mengimplementasikannya, Bank CIMB 
Niaga terus berusaha untuk memenuhi 
standar chip yang sesuai dengan arahan 
Bank Indonesia. Komitmen Bank CIMB 
Niaga ini memiliki kontribusi positif dalam 
mengurangi potensi fraud yang saat ini 
marak terjadi di Indonesia pada transaksi 
kartu debit magnetic. Kemudian, Bank 
CIMB Niaga pun turut menyukseskan 
dengan berpartisipasi pada arahan atau 
rencana penggunaan national payment 
gateway dengan mengimplementasikan 
Chip Card ini.

Penerapan Chip Card Bank CIMB Niaga 
ini tidak lepas dari keterlibatan Artajasa 
sebagai salah satu badan sertifikasi 
transaksi yang menggunakan chip melalui 
ATM. Artajasa melakukan sertifikasi atas 
pengembangan kepada Bank CIMB Niaga 
yang sebagai acquiring ATM. Dalam hal 
ini Artajasa menyediakan spesifikasi 
messaging yang digunakan untuk transaksi 
debit chip yang melibatkan bank lain (off 
us) melalui ATM.

Investasi Demi Keamanan & 
Kenyamanan Nasabah!
Bank CIMB Niaga senantiasa menjunjung tinggi kebutuhan nasabahnya, 
termasuk dalam hal keamanan dan kenyamanan bertransaksi. Terkait hal 
tersebut, selain dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia, Bank CIMB 
Niaga tengah bersiap mengimplementasikan NSICCS.

Menurut Ida Bagus, diperlukan edukasi 
tambahan kepada nasabah mengenai 
ni lai  lebih dari  Chip Card  dan tata 
cara penggunaannya. Termasuk pula 
mengenai  proses perso yang lebih 
lama karena harus menginput data 
pada magnet maupun chip. Selain itu, 
terbatasnya daftar produsen Chip Card  
dan mesin ATM yang telah memiliki 
sertifikat resmi menjadi salah satu 
tantangan tersendiri dalam memenuhi 
target implementasi yang direncanakan. 
“ Hal ini diperlukan agar seluruh bank 
di Indonesia dapat turut menyukseskan 
semangat national payment gateway”, 
tutur Ida Bagus.

Setiap bank pasti memiliki kebijakan 
yang berbeda-beda dan untuk CIMB 
Niaga menerapkan migrasi Chip Card 
dan mengikut  proses penggantian 
kartu nasabah yang sudah berjalan 
selama ini. Saat ini untuk migrasi dari 
magnetic card ke chip tidak dilakukan 
sosial isasi  khusus sehingga proses 
migrasi berjalan secara natural bagi 
nasabah baru maupun nasabah yang 
melakukan penggantian kartu karena 
hilang atau rusak. Proses sertifikasi 
p a d a  C I M B  N i a g a  y a n g  b a r u  p u n 
menunjukan perkembangan yang baik 
di awal tahun 2015. 
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RELASI

S
e b a g a i  s a l a h  s a t u  B a n k 
t e r k e m u k a  d i  I n d o n e s i a , 
B a n k  P e r m a t a  t u r u t 
mengimplementasikan NSICCS. 
Direktur Retail Banking Permata 

Bank Bianto Surodjo  menjelaskan 
bahwa migrasi Magnetic Card ke Chip 
Card dilakukan Bank Permata secara 
bertahap, mulai dari migrasi sistem, 
penyesuaian terminal  ATM, hingga 
pengadaan dan distribusi Chip Card. 
Keterlibatan Artajasa pada persiapan 
implementasi sistem Chip Card Bank 
Permata  terbukti sangat signifikan, 
terutama dalam melakukan sertifikasi 
jaringan.

Pada tahapan awal dilakukan studi 
teknis  & bisnis  guna mendapatkan 
konsensus para pemangku kepentingan 
yang tercakup dalam project member, 
termasuk melibatkan vendor aplikasi 
Switch Host System, Card Production, 
C a r d  Pe r s o  d a n  Pe n y e l e n g g a r a  3 

Jaringan ATM (ATM Bersama, Prima 
& ALTO), CBI – Certification Body, Key 
Management.

Ke m u d i a n ,  s t r a t e g i  i m p l e m e n t a s i 
dilakukan dengan mendahulukan migrasi 
aplikasi pada Back-End System  atau 
Switch Host terlebih dulu. Berlanjut ke 
tahap upgrade/update Front-End System 
(terminal ATM/EDC). Koordinasi intens 
dengan penyelenggara jaringan ATM, 
seperti sarana interkoneksi antar bank 
nasional (ATM Bersama, Prima & ALTO) 
sangat mutlak dilakukan untuk menjamin 
interoperability. Setelah itu, distribusi 
kartu pun dapat dilakukan.

Dalam proses implementasi NSICCS, 
Bank Permata telah menyelesaikan 
penyesuaian aplikasi dan hardware (Card 
Perso, Card Production Server dan Switch 
Host). Proses penyesuaian aplikasi dan 
hardware terminal (ATM/EDC) sedang 
berlangsung secara bertahap guna 
mendukung standar NSICCS. Secara 
pararel, Bank Permata tengah melakukan 
distribusi Chip Card. 

“Proses migrasi ini kami lakukan karena 
Bank Permata mempunyai komitmen 
untuk taat dan patuh terhadap regulator. 
Selain itu inisiatif migrasi ke Chip Card 
juga merupakan langkah tepat untuk 
meningkatkan perlindungan nasabah 

terkait  kartu ATM khususnya card 
skimming,” ungkap Bianto. Implementasi 
Chip Card menjadikan nasabah lebih aman 
bertransaksi di ATM, karena Chip Card tidak 
mudah untuk di skim.

Untuk itu, Bank Permata berkomitmen 
menyelesaikan proses roll-out ATM dan 
distribusi Chip Card secepatnya. Bank 
Permata pun telah mengomunikasikan 
ragam proses tersebut kepada nasabah 
melalui cabang dan dari media yang lain 
seperti website, layar ATM, SMS dan email. 
Bank Permata terus berkomitmen untuk 
memenuhi deadline dari regulator. 

NSICCS merupakan standar nasional untuk Kartu ATM/Debit 
berbasis teknologi chip (micro processor). Implementasinya akrab 
dikenal dengan Chip Card. Chip card  memanfaatkan micro prosesor 
untuk menjalankan fungsi algoritma secara kompleks, sehingga 
mampu melakukan dekripsi dan enkripsi data perbankan. Dengan 
demikian data finansial perbankan dan nasabah atau pemegang 
kartu ATM/Debet lebih terlindungi.

Implementasi NSICCS salah satunya dipicu jumlah transaksi 
dan peredaran kartu ATM/Debit yang terus meningkat. 

Penerapannya diperkuat mandat 
Bank Indonesia dalam Surat 
Edaran Bank Indonesia (SEBI) 
No. 13/22/DASP tanggal  18 
Oktober 2011 untuk menerapkan 
chip standard pada kartu ATM/Debit dan PIN 6 digit. 
Seluruh bank di Indonesia wajib melakukan migrasi ke Chip 
Card dengan tenggat waktu hingga 1 Januari 2016. Esensi yang 
termuat dalam SEBI adalah untuk meningkatkan pengamanan 
data finansial perbankan.

Serba-Serbi NSICCS

Komitmen
Melindungi Nasabah

Dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi nasabahnya, 
Bank Permata berkomitmen menerapkan National Standard 

Indonesia Chip Card Specification (NSICCS)

Bianto SURoDJo
Direktur Ritel Banking Permata Bank
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TREN

S
ejatinya, e-commerce mulai marak 
mewarnai transaksi perdagangan 
tanah air sejak aksesibil itas 
jaringan internet mudah dijangkau 
dan dimanfaatkan masyarakat, 

yaitu  sekitar  dua dasawarsa la lu . 
e-commerce pertama kali diperkenalkan 
pada 1994, yaitu saat pertama kali 
electronic banner dipakai untuk tujuan 
promosi dan periklanan di suatu halaman-
web (website). Hebatnya, menjelang satu 
dasawarsa dari dimulainya era e-commerce, 
sistem perdagangan virtual ini mampu 
membukukan transaksi senilai US$12,2 
miliar pada 2003.

e-commerce dapat dimaknai sebagai proses 
pembelian, penjualan, pertukaran barang 

dan jasa antara dua belah pihak melalui 
sistem elektronik seperti internet atau 
televisi. e-commerce dapat melibatkan 
transfer dana elektronik, pertukaran data 
elektronik, sistem manajemen inventori 
otomatis, dan sistem pengumpulan data 
otomatis.

Ada pula yang mendefinisikan e-commerce 
atau yang biasa disebut dengan Ecom 
atau Emmerce (EC) sebagai pertukaran 
bisnis yang rutin dilakukan dengan 
menggunakan transmisi Electronic Data 
Interchange  (EDI), e-mail, electronic 
bulletin board, mesin faximile, dan Electric 
Fund Tranfer yang berkenaan dengan 
transaksi-transaksi belanja di internet 
shopping.

Menuju 
“Ledakan”
Perdagangan 

Virtual
Suburnya situs perdagangan online, menjadi sinyal signifikan 
menguatnya tren dan implementasi e-commerce di Indonesia.

Industri teknologi informasi sendiri 
m e l i h a t  k e g i a t a n  e - c o m m e r c e 
sebagai aplikasi dan penerapan dari 
e-business  yang berkaitan dengan 
transaksi komersial, seperti: transfer 
dana secara elektronik, SCM (supply 
c h a i n  m a n a g e m e n t ) ,  e - p e m a s a r a n 
(e-marketing), atau pemasaran online 
(online marketing), pemrosesan transaksi 
online (online transaction processing), 
pertukaran data elektronik (electronic 
d a t a  i n t e r c h a n g e / E D I ) ,  d l l .  S e l a i n 
teknologi jaringan website, e-commerce 
m e m e r l u k a n  t e k n o l o g i  b a s i s  d a t a 
(databases), surat elektronik (e-mail), 
dan bentuk teknologi non komputer yang 
lain seperti halnya sistem pengiriman 
barang, serta alat pembayaran untuk 
e-commerce ini.

Dewasa ini, maraknya e-commerce dapat 
dilihat dari menjamurnya situs-situs 
penjualan online yang melibatkan banyak 
pihak. Pertumbuhannya tercatat signifikan 
dari waktu ke waktu. Paralel, berkat 
kehandalan jaringan internet yang terus 
bertumbuh di Bumi Pertiwi, e-commerce 
dapat dilakukan oleh semua pihak tanpa 
terkecuali. Mulai dari transaksi pembelian 
tiket ragam moda transportasi, hotel, 
barang elektronik, buku, pakaian, tas, 
jam maupun berbagai kebutuhan tersier 
lainnya. Semua dapat dilakukan secara 
online, dimana pihak penjual dan pembeli 
tidak harus bertemu secara langsung. 
e-commerce bahkan menjadi salah satu 
industri dengan potensi bisnis yang tinggi 
di seluruh dunia. Banyak perusahaan 
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TREN

yang semula bergerak di lini offline mulai 
merambah ke digital dan menerapkan 
e-commerce.

Presiden MasterCard wilayah Asia Tenggara 
Matthew Driver menengarai bahwa 
Indonesia merupakan salah satu negara 
dengan pertumbuhan pasar e-commerce 
terbesar di Asia-Pacific. 

Meski volume penjualan di Indonesia masih 
rendah dibanding negara lainnya, namun 
melihat perkembangan Indonesia yang 
cukup pesat, tidak menutup kemungkinan 
Indonesia akan menyaingi negara Asia 
lain yang sudah dulu menghasilkan 
penjualan e-commerce.

Adapun manfaat lain yang diperoleh 
m e l a l u i  e - c o m m e r c e  a n t a r a  l a i n 
meningkatkan pendapatan lantaran 
biayanya lebih murah, mengurangi biaya 
operasional, memperluas jangkauan 
s e h i n g g a  t r a n s a k s i  o n l i n e  d a p a t 
diakses oleh semua orang, mengurangi 
keterlambatan dengan menggunakan 
transfer elektronik/pembayaran yang  
tepat waktu serta dapat langsung dicek, 
mempercepat waktu pelayanan ke 
pelanggan, dan pelayanan lebih responsif, 
serta meningkatkan customer loyalty. 

Sebuah riset yang dilakukan Asosiasi 
e - c o m m e r c e  I n d o n e s i a  ( i d E A ) 
mengungkapkan bahwa salah satu 
hal utama yang mendorong pembeli 
melakukan traksaksi e-commerce adalah 
penghematan waktu yang didapat dari 
belanja online (72%), tidak perlu travel 
untuk belanja (66%), barang belanjaan 

yang diantar sampai rumah (64%), bisa 
membandingkan banyak produk (61%).

Adapun proses ini yang umumnya terdapat 
dalam kegiatan e-commerce antara lain 
presentasi elektronik (pembuatan website) 
untuk produk dan layanan, pemesanan 
secara langsung dan tersedianya tagihan, 
dan  pembayaran yang dilakukan secara 
langsung (online)  dan penanganan 
transaksi.

Dalam banyak kasus, e-commerce bisa 
bertahan tidak hanya mengandalkan 
kekuatan produk semata. Berbekal tim 
manajemen yang handal, pengiriman 
yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, 
struktur organisasi bisnis yang baik, 
jaringan infrastruktur dan keamanan, 
desain situs web yang bagus, maka prospek 
cerah e-commerce adalah sebuah janji yang 
pasti terwujud. 

Online to Offline (O2O)

Solusi “Ledakan” 
e-Commerce..?

Ke g i a t a n  e - c o m m e r c e  y a n g  d a p a t 
dibedakan menjadi B2B (Business to 
Business), B2C (Business to Consumer), 
B2g (Business to Government),  C2C 
(Customer to Customer), dan Mobile 
Commerce ini diprediksi akan tumbuh 
kian marak di masa mendatang. Betapa 
tidak? Ada sejumlah keuntungan yang 
dapat diperoleh melalui implementasi 
e-commerce ini, yang terutama adalah 
meningkatkan keuntungan dengan lebih 
efektif, efisien sekaligus optimal.

e-commerce dapat dimaknai 
sebagai proses pembelian, 
penjualan, pertukaran 
barang dan jasa antara dua 
belah pihak melalui sistem 
elektronik seperti internet 
atau televisi

O2O digadang-gadang mampu berevolusi menjadi layanan omni-
channel retailing dan dapat berperan sebagai solusi alternatif 
permasalahan logistik layanan e-commerce di Indonesia. Saat ini 
adopsi O2O memang masih sangat terbatas di Indonesia, tetapi 
dengan pesatnya pertumbuhan industri e-commerce membuat 
potensi adopsi O2O sedikit tersingkap. 

Masa depan O2O adalah omni-channel retailing. Pelanggan 
dapat memesan dari mana saja (online, mobile, offline, social, dan 
sebagainya) dan produk yang dipesan bisa diantar via channel 
manapun dan kapan pun. 

O 2 O  d a p at  b e r k e m b a n g 
menjadi solusi alternatif 
untuk memecahkan masalah 
logistik yang kerap mampir 
ke para pemain e-commerce 
Indonesia. 

S et idak nya ada t iga 
alasan yang mendasari 
pendapat mengapa tren 
O2O akan terus berlangsung. 
Pertama, pesatnya pertumbuhan bisnis 
e -commerce di Indonesia.  Kedua, 
lanskap e -commerce yang masih 
terpecah-pecah (fragmented) .  Dan 
ketiga, masih adanya marketplace C2C 
“bayangan” melalui media sosial seperti 
Facebook dan Instagram.
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JELAJAH NEGERI

W
isata keli l ing bawah 
laut dengan kapal selam 
dapat kita alami di Bali. 
Dengan menumpangi 
Kapal Selam Odyssey 

Submarine, kita dapat menikmati satu-
satunya wisata petualangan bawah laut 
paling unik di Indonesia. 

Dengan mengikut i  wisata  Oddysey 
Submarine selama 45 menit, kita dapat 
menyelam di dasar laut tanpa harus basah 
kuyup. Odyssey Submarine memiliki 
kapasitas 36 penumpang dan dapat dinikmati 
segala usia dan kondisi dengan suasana 
aman dan nyaman. 

Kapal berdimensi panjang 17 meter, lebar 
4 meter serta tinggi 5,5 meter memiliki 
kemampuan mengangkut penumpang 
hingga 3.500 kg. Untuk itu, setiap peserta 
harus ditimbang berat badannya termasuk 
semua barang yang akan dibawa. Penumpang 
tidak diijinkan merokok, makan dan minum 
didalam kapal. Dianjurkan kencing terlebih 
dahulu, karena didalam kapal tidak tersedia 
toilet. Suasana didalam kapal sangat terang, 
sehingga nyaman bagi anak-anak dan bayi 
yang takut gelap. 

Di dalam kapal kita dimanja dengan posisi 
duduk yang nyaman serta ruangan full 
AC. Perjalanan tour bawah laut bersama 
kapal wisata Odyssey Submarine Bali, 

t e r a s a  s e m a k i n 
n y a m a n  d e n g a n 
Pilot dan Co Pilot 
berpengalaman yang 
akan mendampingi kita di sepanjang 
perjalanan. Selama dalam kapal seorang 
guide ikut memandu dan menjelaskan 
berbagai hal, baik tentang kapal selam yang 
tengah kita tumpangi, maupun biota laut 
yang kita temui di dasar laut.

Petualangan bawah laut bersama Oddysey 
Submarine kan mengajak kita menyelam 
hingga kedalaman sampai 90 kaki di 
bawah permukaan laut untuk melihat 
keanekaragaman biota dan kehidupan 
bawah laut. Terumbu karang, binatang 
laut dan tumbuhan laut yang beraneka 
ragam terlihat jelas dan tersaji sepanjang 
perjalanan melalui jajaran jendela yang 
berada di posisi kanan atau kiri kapal 
selam. 

Paket Petualangan
Untuk jadwal  penyelaman Odyssey 
Submarine Bali tergantung dengan agen 
tour yang menyelenggarakannya. Biasanya 
jadwal yang tersedia pukul 10.30, 11.30, 12.30 
dan 13.30 dengan teknis penjemputan 2 jam 
sebelum jadwal dive (penyelaman). 

Dalam berberapa paket yang tersedia, 
rekreasi Kapal Selam Odyssey Submarine 
Bali juga termasuk akomodasi Hotel di 

kawasan Kuta, Sanur, Nusa Dua, Legian, 
Seminyak area  (kecuali Ubud dan Tanah 
Lot). Kemudian ada juga Welcome drink 
dengan variannya yang unik serta makan 
siang BBQ buffet. Ditambah lagi kita pun 
mendapatkan Certificate of Dive of Experience 
karena telah melakukan perjalanan 1X dive 
selama 45 menit.

Harga untuk sekali perjalanan wisata 
bawah laut dengan Odyssey Submarine 
Bali ini sekitar Rp 110.000/orang untuk anak 

dibawah lima tahun, Rp 380.000 
untuk anak berumur 5-12 tahun 
dan Rp 550.000 untuk dewasa. 
Beberapa agen tour biasanya 
mempunyai program promo atau 
paket yang murah meriah untuk 
satu keluarga atau satu grup 
wisatawan.

Untuk melakukan pemesanan tiket Odyssey 
Submarine Bali diperlukan tips dan trik 
tersendiri, yaitu terutama karena jumlah 
wisatawan per perjalanan yang sangat 
terbatas, yaitu hanya untuk 36 orang saja. 
Oleh karenanya, lebih baik Anda melakukan 
pengecekan kuota terlebih dahulu. Apabila 
masih tersedia, yaitu sesuai dengan waktu 
yang Anda inginkan, maka dapat dilakukan 
pemesanan dengan memberikan data diri 
dan melakukan pembayaran segera.

Pembayarannya pun kini telah dipermudah 
dengan via transfer dengan rekening 
resmi Odyssey Submarine Bali. Kemudian 
transaksi pun dapat dilakukan dengan 
mudah dengan menggunakan Bank-Bank 
yang terintegrasi dengan ATM Bersama. 
Dengan pembayaran via transfer tersebut, 
kita dapat melakukan pemesanan jauh-
jauh hari agar kuotanya masih tersedia, 
bahkan sebelum kita menginjakan kaki di 
Pulau Dewata. Setelah transaksi selesai, 
pengiriman voucher atau tiket pun akan 
segera sampai di tangan kita.

Jadi apabila Anda ingin menyelam di Bali sambil 
menikmati pemandangan laut dan tanpa 
harus basah maka Kapal Selam Odyssey Bali, 
merupakan pilihan yang cocok. 

Menjelajah Bawah Laut
di Tanah Dewata

Petualangan bawah laut dengan Odyssey Submarine menjadi wisata 
yang sangat diminati wisatawan domestik maupun asing.
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ICIP-ICIP

Dia.Lo.Gue
Cafe Western Berkonsep Seni

Memiliki usaha kuliner yang mengusung konsep 
berbeda adalah salah satu cara bersaing dalam 
dunia bisnis.

M
enikmati hidangan dengan 
s u a s a n a  y a n g  b e r b e d a 
kini menjadi incaran para 
k o n s u m e n  p e n i k m a t 
kuliner. Apalagi, jika konsep 

yang diusung berbeda dengan tempat 
makan lainnya. Tak pelak, keunikan ini 
memungkinkan konsumen untuk hadir 
berlama-lama meskipun hanya  sekadar 
untuk bercengkerama. Mengenai konsep 
yang berbeda, kafe yang satu ini memiliki 
konsep unik. Tempat ini digadang-gadang 
cocok bagi para pencinta seni. Kafe tersebut 
bertajuk : Dia.Lo.gue Cafe. 

Kafe ini memberikan fasilitas yang dapat 
dinikmati oleh pengunjung mulai dari 

layanan wifi hingga sistem pembayaran 
yang memudahkan pengunjung. 

Berbicara mengenai sistem 
pembayaran, di kafe yang 
juga ser ing mengadakan 
p a m e r a n  s e n i  t e r s e b u t 
melayani pembayaran dengan 
menggunakan kartu debit. 

Tentu saja hal tersebut untuk 
memudahkan pelanggan yang 

tidak membawa uang tunai secara 
berlebih. 

Jika Anda penasaran dengan isi kafe ini, Anda 
bisa datang ke alamat Dia.Lo.gue Cafe yang 
terletak di Jalan Kemang Selatan Raya No. 
99A, Kemang, Jakarta Selatan. Anda dapat 
menyambangi kafe ini mulai dari jam 9 pagi 
hingga 6 sore. 

yang paling penting, untuk dapat menikmati 
ragam menu dan suasana bersantap yang 

Kafe ini memiliki tempat yang sangat 
cozy untuk menyantap hidangan sembari 
bercengkerama. Dia.Lo.gue memang 
bukan sepenuhnya dialokasikan sebagai 
sebuah kafe saja. Justru, awalnya mula 
Dia.Lo.gue adalah sebuah artspace untuk 
memamerkan karya-karya seni rupa, 
mulai dari fine art and paper, 
foto hingga video bisa Anda 
lihat di Dia.Lo.gue Artspace. 
Namun, seir ing dengan 
p e r ke m b a n g a n  w a k t u , 
Dia.Lo.gue Artspace juga 
membuat sebuah kafe yang 
cozy untuk anak muda masa 
kini bernama Dia.Lo.gue 
Cafe yang dikemas secara apik 
dengan konsep seni.

M e n u  y a n g  d i s a j i k a n  d e n g a n 
n u a n s a  w e s t e r n  d i  k a f e  i n i  m a m p u 
menggoyangkan l idah.  Pizza bakar 

Tidak kalah, sajian dessert-
nya pun menggoda l idah 

Anda.  Anda bisa mencoba 
Po f f e r t j e s  p a n c a k e  m i n i  a l a 

tradisional Jerman, Homemade Carotte 
Cake, Homemade Apple Pie, serta Lemon 
Meringur Pie. 

nyaman di kafe ini, Anda tidak perlu 
khawatir merogoh kocek terlalu dalam. 
Betapa tidak? Harga menu di Dia.Lo.gue 
Cafe dibanderol mulai dari Rp15 ribu hingga 
Rp78 ribu. Harga tersebut relatif terjangkau 
bagi kalangan mahasiswa hingga pekerja 
sekali pun. 

dengan varian topping di atasnya, seperti 
Pizza Con Funghi with Mushrooms, serta 
Mozzarella and Parmesan Cheese 
mampu menggoda konsumen 
untuk memilih menu yang 
dapat dinikmati untuk dua 
o r a n g  t e r s e b u t .  M e n u 
pasta lainnya juga menjadi 
favorit di Dia.Lo.gue Cafe.
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TIPS

K
a r t u  k r e d i t  s e b a g a i  a l a t 
p e m b a y a r a n ,  d i  s a t u  s i s i 
mempunyai kelebihan yaitu 
kepraktisannya tetapi  terdapat 
juga kelemahannya. Rentan 

terhadap penyalahgunaan oleh orang lain 
menjadi satu poin kelemahan. Tanda tangan 
yang selama ini digunakan sebagai alat 
verifikasi transaksi kartu kredit, kini dianggap 
rawan, tidak  lagi aman lagi. Dibutuhkan cara 
lain yang lebih baik.  

Seperti yang kita ketahui bahwa  ketika 
seorang pemilik kartu kredit bertransaksi di 
salah satu toko yang merupakan merchant 
penerbit kartu kredit yang bersangkutan, 
maka ia harus menorehkan tandatangan 
pada nota penjualan(sales slip) yang 
disediakan oleh bank. Selain untuk mencetak 
data transaksi kartu, nota itu juga berguna 
sebagai alat bukti bagi merchant menagih 
kepada bank.

Seputar Tanda Tangan
Sudah menjadi kewajiban merchant untuk 
mencocokkan tanda tangan yang tertera di 
belakang kartu kredit dengan yang tertera 
di nota penjualan. Meski  yang bertransaksi 
itu merupakan pemilik kartu kredit yang 
sebenarnya, namun jika bentuk tanda 
tangan tak sama, transaksi bisa dianggap 
tidak sah. 

Masalah timbul jika kartu kredit tiba-tiba 
hilang, tertinggal atau terjatuh. Kartu kredit 
tanpa tanda tangan tentu lebih mudah 
digunakan oleh orang tak bertanggung 
j a w a b  u n t u k  m e l a k u k a n  t r a n s a k s i . 
Dengan kartu yang bertanda tangan pun, 
penyalahgunaan kartu kredit masih bisa 
terjadi. Tanda tangan memang menjadi ciri 
setiap orang/pribadi.  Namun meniru tanda 
tangan bukan pekerjaan sulit.
 
Dikala merchant  lengah dan terlanjur 
mengesahkan transaksi, sementara si 
penandatangan ternyata bukan pemilik 
kartu kredit, maka ini pun bisa merugikan 
merchant. Apabila pemilik kartu kredit 
menyangkal  transaksi tersebut, merchant 
bisa saja diminta mengembalikan dana yang 
telah diterima dari bank.

Contoh permasalahan semacam itu tidak 
boleh dibiarkan terus menerus terjadi.  
BI (Bank Indonesia)sebagai pemegang 
kewenangan terkait kartu kredit sudah 
membaca situasi ini dan mengeluarkan 
kebijakan baru.  Sistem verifikasi anyar 
diterbitkan menggantikan tanda tangan;  
yaitu nomor PIN.

Sesuai Peraturan BI mengenai peningkatan 
keamanan dalam penyelenggaraan alat 
pembayaran dengan menggunakan kartu, 
mulai tanggal 1 Juli 2020 semua transaksi 
kartu kredit  dari  penerbit  domestik 
dan digunakan untuk pembelanjaan di 
merchant di Indonesia, wajib menggunakan 
PIN 6 digit sebagai sarana verifikasi dan 
autentikasi.

Sebenarnya pada edaran sebelumnya, BI 
mengumumkan bahwa peraturan ini berlaku 
1 Januari 2015. Namun mengamati kondisi 
di lapangan, BI melihat masih banyak bank 
yang belum siap mengimplementasikan 
aturan tersebut.  Batas waktu kemudian 
dilonggarkan supaya masyarakat dapat 
teredukasi dengan baik mengenai fungsi 
dan teknis dari penggunaan PIN. Bank 
sentral perlu memberikan waktu bagi 
penerbit dan acquirer untuk melakukan 
sosialisasi dan edukasi kepada pedagang 
(merchant) dan terutama masyarakat 
pengguna kartu kredit.

Tahapan Penerapan
Kepala  Departemen Kebi jakan dan 
pengawasan sistem pembayaran BI Eni 
V Panggabean mengatakan bahwa  dari 
15,1 juta unit kartu kredit yang tersebar di 
seluruh Indonesia saat ini, belum seluruhnya 
memiliki sistem electronic data capture (EDC) 
dan masih menggunakan sistem tanda 
tangan nasabah untuk proses transaksi. 
“Bagi bank bukan hal yang mudah untuk 
mengubah aplikasi, makanya kami justru 
ingin cukup dulu waktunya. Karena kalau 
diburu-buru sistemnya akan memakan 
biaya yang tinggi. Kami tidak ingin hal ini 
menyebabkan terjadinya high cost economy” 
kata Eni.

Tahapan penerapan PIN 6 digit  sebagai alat 
klarifikasi pada kartu kredit adalah sebagai 
berikut:
1. terhitung sejak 1 Juli 2015 seluruh 

penerbitan kartu  baru  dan kartu 
perpanjangan atau renewal oleh penerbit 

kartu kredit di Indonesia wajib telah 
menggunakan PIN 6 digit. Kartu lama yang 
belum jatuh tempo penggantian, tetap 
masih dapat digunakan oleh pemegang 
kartu.

 Namun pada saat jatuh tempo, harus 
digantikan dengan kartu yang telah 
mengimplementasikan PIN 6 digit. 
S e l u r u h  k a r t u  k r e d i t  w a j i b  t e l a h 
mengimplementasikan PIN 6 digit paling 
lambat 30 Juni 2020. Jadi terhitung sejak 
1 Juli 2020, tidak ada lagi kartu kredit yang 
tidak menggunakan PIN 6 digit.

2. seluruh acquirer kartu kredit diwajibkan 
mengganti kartu menggunakan EDC dan 
host system sehingga dapat memproses 
transaksi kartu kredit dengan PIN. 
Kewajiban ini harus dipenuhi paling lambat 
30 Juni 2015.

3. BI memberikan masa transisi  atas 
pemrosesan transaksi kartu kredit sampai 
dengan 30 Juni 2020, dimana penerbit 
dapat melakukan pemrosesan transaksi 
kartu kredit dengan menggunakan tanda 
tangan atau PIN 6 digit sebagai alat 
autentikasi dan verifikasi.

“Tapi mulai 1 Juli 2020 pemegang kartu kredit 
tidak boleh lagi menggunakan tanda tangan 
sebagai sarana verifikasi dan autentifikasi 
transaksi, kecuali untuk transaksi dengan 
menggunakan kartu kredit dari penerbit 
luar negeri atau transaksi di negara lain yang 
masih menerapkan verifikasi dan autentikasi 
dengan tanda tangan,” ujar Eni.

Dari Tanda Tangan Menuju PIN

Bank sentral perlu memberikan 
waktu bagi penerbit dan 
acquirer untuk melakukan 
sosialisasi dan edukasi 
kepada pedagang (merchant) 
dan terutama masyarakat 
pengguna kartu kredit

Dengan demikian, bagi para pemilik kartu 
kredit beralihlah menggunakan PIN. 
Penggunaan PIN lebih aman daripada  
tanda tangan, mengingat PIN adalah angka 
rahasia yang hanya diketahui pemiliknya. 
PIN juga terenkripsi, sehingga lebih sulit 
untuk dipalsukan oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab.  Maka mulai lah 
menghubungi bank untuk mengaktifkan 
PIN kartu kredit Anda. Selamat Mencoba. 
Good luck! 
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RESENSI

Kung Fu
Panda 3

Dewasa ini film bergenre animasi 
h a m p i r  s e l a l u  m e r a m a i k a n 
kancah pentas dunia. Bukan 

hanya produksi Walt Disney yang terlihat 
menonjol, produsen lainpun mencoba 
untuk ikut menonjolkan kreatifitas 
mereka dalam persaingan, seperti karya 
yang dirilis DreamWorks ini misalnya, 
Kung F u Panda 3 .  Po dan kawan-
kawannya yang jago Kung Fu kembali 
beraksi di layar lebar. 

Dikisahkan si Panda Po dihadapkan pada 
dua ancaman yang berbeda. yang satu, 
supernatural dan yang lain lebih mengenai 
kehidupannya. Po juga akan kembali 
ke tempatnya dilahirkan dan bereuni 
dengan ayah biologisnya. Namun setelah 
beberapa lama, Po segera menyadari 
ia tak lagi cocok dengan lingkungan 
barunya, dan ia juga punya sebuah janji 
untuk panda bernama Mei Mei. Tidak itu 
saja, kali ini Po juga akan berhadapan 
dengan roh jahat yang memiliki julukan 
“The Collector”. Tokoh jahat  ini mampu 
mencuri kekuatan milik para master Kung 
Fu yang dikalahkannya. 

Pengisi suara dalam film sekuel Kung Fu 
Panda ini masih diisi oleh aktor dan aktris 
terkenal seperti Jack Black, Angelina 
Jolie, Dustin Hoffman, Jackie Chan, dan 
Lucy Liu. Jangan lewatkan film yang 
disutradarai oleh Jennifer yuh Nelson 
dan Allesandro Carloni ini, yang tentunya 
sangat kocak.

Owl City 
Mobile 

Orchestra

B agi anda para penggemar dari 
musik bergenre electropop maka 
tentu Anda sudah t idak asing 

dengan musisi yang satu ini, Owl City. 
Beberapa waktu lalu kembali merilis 
album studio terbaru yang diberi judul 
“Mobile Orchestra”. Karya musik dari 
Owl City memang telah menjadi suatu 
khas musik yang memiliki nilai seni 
yang cukup tinggi. Hal ini tentunya 
menjadi suatu kelebihan tersendiri bagi 
Owl City. 

Album kelima ini juga menampilkan 
kedewasaan Owl City dalam menulis lirik 
lagu. Tak sekedar lagu ceria dan easy 
listening, ia juga menciptakan bait lirik 
yang berisi kerapuhannya sebagai manusia. 
Dalam album Mobile Orchestra, Owl City 
berkolaborasi dengan beberapa musisi 
seperti Sarah Russell, Hanson, Aloe Blacc, 
Jake Owen serta Britt Nicole. 

Berikut tracklist lengkap album Mobile 
Orchestra :
1. Verge (feat. Aloe Blacc)
2. I Found Love
3. Thunderstruck (feat. Sarah Russell)
4. My Everything
5. Unbelievable (feat. Hanson)
6. Bird With A Broken Wing
7. Back Home (feat. Jake Owen)
8. Can’t Live Without you
9. you’re Not Alone (feat. Britt Nicole)
10. This Isn’t The End

Kehadiran dari album Owl City ini tentunya 
sudah sangat lama dinantikan oleh seluruh 
penggemarnya yang sudah terlanjur jatuh 
cinta dengan setiap karya lagu dari Owl 
City.

Dinasti Qing:
Sejarah 

Para Kaisar 
Berkuncir

Dewasa ini  Tiongkok berhasi l 
mendominasi  di  banyak hal 
diantaranya bidang ekonomi 

dan militer. Dominasi tersebut tidak 
terlepas dari rentetan panjang sejarah 
mereka selama lebih dari 40 abad. Mereka 
telah ikut mengukir sejarah dunia yang 
sangat beragam, seperti kisah-kisah para 
penguasanya serta masa-masa keemasan 
dan runtuhnya kekaisaran di sana. Semua 
kisah tersebut tentunya menarik untuk 
disimak. 

Dinasti Qing adalah wangsa para raja 
terakhir yang berkuasa selama lebih dari 
200 tahun. Setelah itu akhirnya Tiongkok 
harus bersentuhan dengan peradaban 
Eropa yang lebih moderen. Mereka pun 
harus menyesuaikan diri dengan dunia 
yang selalu berubah dengan cepat. Banyak 
yang sudah dilakukan oleh dinasti yang 
didirikan oleh suku Manchu ini. 

Perjalanan panjang Dinasti Qing, mulai 
dari Kaisar pertama hingga Kaisar terakhir 
mengajarkan kita akan sesuatu, bahwa 
kemakmuran sebuah negeri tergantung 
pada penguasa dan kesungguhannya dalam 
menjalankan pemerintahan yang kuat dan 
bebas dari korupsi. 

Penulis  : Michael Wicaksono
Penerbit : Elex Media Komputindo
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Kepedulian Sosial

PUBLIK FIGUR

C
helsea Islan, aktris cantik 
ke l a h i r a n  W a s h i n g t o n , 
Amerika Serikat dua puluh 
tahun silam ini merupakan 
salah satu sosok seniman 

muda yang aktif di beberapa kegiatan 
sosial.  Salah satunya menjadi duta 
L o v e p i n k ,  w a d a h  ko m u n i t a s  p a r a 
warrior dan survivor kanker payudara 
untuk saling berbagi. Entertainer yang 
membintangi video cl ip  Band Noah 
“ Ta k  L a g i  S a m a ”  i n i  m e m u t u s k a n 
ter jun kelapangan langsung untuk 
m e n e m u i  b a n y a k  r e m a j a  s e ko l a h 
menengah atas dan kampus demi satu 

misi : menyebarkan informasi bahaya 
kanker payudara. Dimana informasi 
tersebut jarang diketahui oleh para 
perempuan muda. Pasalnya, kanker 
jenis ini banyak menyerang perempuan 
usia produktif. 

Tak hanya itu, di tengah kesibukannya, 
Chelsea Islan juga turut mendukung 
secara kegiatan kepemudaan Indonesian 
youth Diplomacy ( IyD),  organisasi 
p e m u d a  y a n g  m e w a k i l i  I n d o n e s i a 
dalam ajang Konferensi Pemuda g-20 
(kelompok 20 negara dengan ekonomi 
terbesar dunia).

Paralel dengan hal tersebut,  salah satu 
pemain  film “Guru Bangsa: Tjokroaminoto” 
ini didaulat menjadi brand ambassador 
situs penjualan online di Indonesia. 
Keterlibatannya sebagai duta merek 
dari situs ini pun tak terlepas dari insting 
kepedulian sosialnya. “Bersama situs 
penjualan online ini, kami berencana 
melakukan beberapa program Corporate 
Social Responsibility (CSR) untuk membantu 
Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk 
berkembang menjadi bisnis yang lebih 
besar,” ungkap Chelsea. 

Pasalnya, merupakan hal yang luar biasa 
bagi wanita cantik ini untuk dapat berperan 
dalam memajukan UKM Indonesia. Dimana 
masyarakat dapat membangun usaha 
online secara mandiri, mudah dan gratis. 
Dara muda ini pun berharap dengan 
penggunaan e-commerse masyarakat 
Indonesia dapat terus berkembang dan 
terbiasa dengan penggunanaan internet 
sebagai salah satu pendukung usaha 
mandiri kreatif.

“Kita harapkan ke depannya akan semakin 
banyak orang Indonesia yang terbiasa 
melakukan transaksi secara online baik itu 
pribadi atau UKM,” tuturnya. 

Aktris yang beberapa kali bermain dalam 
film biopik ini mengatakan bahwa generasi 
muda Indonesia harus berani bertekad dan 
mewujudkan mimpi sukses tidak hanya 
di dalam negeri, namun juga di tingkat 
regional dan internasional. Hal ini mungkin 
merupakan pengaruh positif dari peran 
yang dia mainkan dalam film berjudul 
“Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar”. Film 
ini merupakan film biopik bercerita 
tentang motivator wanita terkenal di Asia 
sekaligus pengusaha muda yang berhasil 
membukukan penghasilan sebesar 1 juta 
dollar di usia 26 tahun. Hal ini juga sejalan 
dengan pengalaman bisnis Chelsea 
yang pernah mempunyai brand fashion 
sejak SMA.

“Jika tekad kita kuat, semua akan 
mendukung mimpi dan kreativitas 
kita,” ujar sineas muda yang bermain 
dalam film “Di Balik 1998” dan baru 
merampungkan film layar lebar 
bertajuk “Love you, Love you Not” 
tersebut. Berkat tekad dan kemauan 
kerasnya itu pun, maka aktris yang 
bakat akting-nya ditempa dari 
panggung teater ini dinobatkan 
sebagai Actress of the Year dalam 
Indonesia Choice Awards 2015. 

Chelsea Islan

    I     EDISI 62 / OKTOBER-DESEMBER 2015

EN
LI

G
TH

EN
 Y

O
U

R 
 V

IS
IO

N

20



INSPIRASI

A
l k i s a h ,  s e o r a n g  p e t a n i 
menemukan sebuah mata air 
ajaib. Mata air itu disebut-sebut 
bisa membuat penemunya 
menjadi kaya raya. yang 

dikucurkan mata air ini ternyata berupa 
kepingan uang emas. Dan kepingan tersebut 
jumlahnya bisa tak terhingga banyaknya, 
karena bakal mengucur terus, sampai kapan 
pun. Kucuran tidak akan berhenti hingga si 
petani sebagai penemunya mengucapkan 
kata ”cukup”.

Awalnya si petani terperangah melihat 
kepingan uang emas berjatuhan di depan 
hidungnya. Berikutnya ia sibuk mengambil 
beberapa ember menampung kucuran 
itu.  Semua ember pun penuh, segera 
dibawanya ke rumah mungilnya untuk 
disimpan disana. Walau sejauh ini sudah 
begitu banyak keping emas di dapat, 
ternyata petani belum tergerak mengucap 
kata “cukup”. 

Kucuran uang emas terus mengalir. Si 
petani menyiapkan karung,  tempayan 
dan segala sesuatu yang bisa digunakan 
untuk menampung. Saat semuanya penuh, 
belum terlontar juga kata “cukup”. Ia masih 

memikirkan tempat, akhirnya rumahnya 
sendiri dipakai. Kepingan emas menumpuk 
dan menumpuk hingga rumahnya penuh 
sesak. 

Puaskah si  petani  atas semua ini? 
Jangankan keluar kata “cukup” dari 
mulutnya, ia justru semakin bernafsu 
menggali lubang besar untuk menimbun 
emas kucuran selanjutnya. Al hasil 
kecelakaan terjadi. Ia terjatuh. Akhirnya 
petani itu mati tertimbun keping keping 
emas di dalam ketamakannya.

Dari kisah tersebut, tokoh si petani itu 
menggambarkan diri kita atau siapa saja. 
Apapun profesi seseorang, dari bidang 
apapun ia memperoleh pendapatan, 
ketamakan kepada harta menghalangi 
manusia berkata “cukup”.  Rasa cukup 
sesungguhnya ada di dalam hati. Bukan di 
dalam jumlah benda. 

Jika di dalam diri tak ada perbaikan hati, 
sebanyak apapun perolehan seseorang 
selalu merasa kurang.  Pedagang selalu 
kurang dengan labanya, pegawai merasa 
kurang dengan gajinya, petani masih saja 
merasa kurang dengan hasil pertaniannya. 

Ketika rasa tamak yang mengendalikan 
diri, sampai ajal menjemput, tak akan ada 
kata “cukup” yang terucapkan. 

Sebaliknya, rasa syukur terhadap apapun 
yang kita peroleh, membuat mata hati 
menjadi jernih. Seseorang akan mampu 
melihat bahwa ternyata apa yang ia 
dapatkan hari ini bagaimanapun sebenarnya 
merupakan “sesuatu yang banyak”. Apabila 
si petani melihat dengan mata hati yang 
jernih, emas yang ditempatkan di 
ember pada awal penampungan 
sebenarnya sudah sangat banyak 
baginya. Seharusnya dia berkata 
“cukup” saat itu dan selamatlah 
dirinya. Oleh karena itu penting 
melihat dengan mata hati yang 
jernih terhadap apa pun yang 
sudah diperoleh. “Keselamatan 
sejati” akan didapat. 

Kisah Petani danKeping Emas
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ETALASE

A
cara tahunan yang menjadi 
momentum berkumpulnya 
p a r a  k a r y a w a n  b e s e r t a 
keluarga kembali hadir di 
pertengahan tahun ini. Family 

Gathering Artajasa yang berlangsung di 
Discovery Convention Center Hotel - Ancol 
Jakarta (13/6) tersebut mengambil tema 
“The Sailorman”. Melalui “Konsep Bahari” 
ini Artajasa diibaratkan tengah mengarungi 

samudera luas industri sistem pembayaran 
yang semakin kompetitif, namun harus 
tetap dilalui walaupun berbagai rintangan 
menghadapi. Semua keluarga besar 
Artajasa hadir dengan berbagai kostum 
unik dan menarik bertemakan Sailor. 
Apalagi, dalam ajang silaturahim ini 
panitia menyelenggarakan lomba The Best 
Costume bagi peserta pria, wanita, anak 
serta pasangan.

Kemeriahan
Family Gathering
“The Sailorman”

Acara yang dimulai menjelang siang 
hari tersebut diawali dengan hadirnya 
berbagai macam kegiatan lomba bagi 
karyawan dan keluarga.  Beberapa 
lomba yang digelar, antara lain  seperti 
lomba membuat balon dengan pompa, 
menembak boneka Angry Bird dengan 
k a t a p e l ,  l o m b a  ke k u a t a n  d e n g a n 
memukulkan palu, lomba menyanyi bagi 
anak dan sebagainya. 
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ETALASE

Pisah Sambut 
Direksi & 
Komisaris 

Artajasa 2015

A
rtajasa mengadakan acara Pisah Sambut Direksi & Komisaris 
Artajasa 2015 yang bertempat di Function Room, grha Artajasa 
Lt. 6 (3/6). Pelaksanaan acara pisah sambut ini merupakan 
tindak lanjut hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
(19/5) yang menetapkan perubahan pada jajaran Direksi dan 

Komisaris Artajasa.

Pemegang saham mengangkat Djoko Setiawan Notowidigdo sebagai 
Direktur Utama Artajasa menggantikan Eddy Sulaeman yusuf yang 
diaangkat menjadi Komisaris Utama. Arya Damar yang sebelumnya 
menjabat sebagai Komisaris Utama, kini menjabat sebagai Komisaris. 
Sementara itu Anthoni Morris yang sebelumnya menjabat sebagai Vice 
President Electronic Channel diangkat menjadi Direktur Bisnis. Perseroan 
juga melepas Hendra Januar yang sebelumnya menyandang jabatan 
sebagai Direksi.

Acara yang dihadiri jajaran komisaris, direksi, manajemen serta karyawan 
Artajasa diisi dengan tayangan video kiprah Eddy Sulaeman yusuf dan Hendra 
Januar selama berkarir di Artajasa, dan diikuti oleh sambutan dari keduanya. 
Selanjutnya ditayangkan pula video profil Djoko Setiawan Notowidigdo dan 
Anthoni Morris selaku Direksi yang baru sekaligus perkenalan keduanya 
dihadapan seluruh punggawa Artajasa. 

Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata kepada Eddy Sulaeman yusuf 
dan Hendra Januar, foto bersama Direksi & Komisaris beserta masing-masing 
Divisi, dan makan siang bersama. 

Paralel, kegiatan family gathering diisi pula 
dengan  tarian tradisional Indonesia yang 
dipersembahkan oleh salah satu karyawan 
Artajasa. Suasana semakin meriah dengan 
penampilan Flash gondrong band yang 
tampil berkolaborasi dengan para Vice 
President Artajasa. Setelah itu, berturut-
turut berbagai acara menarik dihadirkan, 
seperti sulap, modern dance, penampilan 
duo violinist bernama Keziava yang memukau 
dan pembagian hadiah bagi para pemenang 
lomba. 

Pada puncak acara, gigi band yang sangat 
energik  mampu mengundang seluruh 
peserta maju ke depan panggung dan 
bernyanyi bersama. Band besutan tahun 
1994 yang kini beranggotakan Armand 
Maulana, Dewa Budjana, Thomas Ramdhan 
& gusti Hendy tersebut memainkan lagu-
lagu hitsnya seperti 11 Januari, Nakal, My 
Facebook, ya ya ya, Perdamaian, Jomblo, 
hingga lagu hits  bertema rel igi  yaitu 
Akhirnya. 

Penampi lan gigi  selama hampir  satu 
jam tersebut mengakhiri  acara Family 
gathering 2015. Semoga tahun depan acara 
family gathering  Artajasa akan semakin 
lebih menarik,  bermakna dan mampu 
meningkatkan kebersamaan kita semua! 
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PROGRESS IS IMPOSSIBLE WITHOUT CHANGE, 
AND THOSE WHO CANNOT CHANGE THEIR MINDS 
CANNOT CHANGE ANyTHING.
geOrge bernard shaw

www.artajasa.co.id

ARTAJASA


