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D
alam menghadapi persaingan bisnis yang 
ketat saat ini, dibutuhkan konsep strategi yang 
tepat guna mencapai keunggulan bersaing dan 
keberhasilan. Melalui konsep strategi 5 pilar 
yang terdiri dari Switching Service, Payment 

Service, Kirim Uang, E-commerce Payment, dan Principal 

Card Issuingt, Artajasa ingin memberikan pelayanan yang 
ideal dan memuaskan kepada konsumen dan mitra-mitra 
bisnisnya.

Di tahun 2016 ini, berbekal speed and innovation Artajasa akan 
terus berupaya menambah lini-lini atau produk bisnis baru 
yang tetap saling berkaitan, dan utamanya ingin membawa 
Artajasa menuju ke level yang lebih tinggi. Artajasa tidak 
hanya mampu melakukan langkah antisipasi solusi saja, 
namun dituntut juga mampu mencari problem resolution 
yaitu supaya masalah tidak berulang lagi. Tentunya, hal itu 
akan sangat memberikan dampak positif bagi kelangsungan 
Artajasa ke depan. 

Untuk menjaga pencapaian agar Artajasa tetap menjadi 
pemain utama dan terdepan di Tanah Air, harus senantiasa 
menjaga pelanggan-pelanggannya dengan baik. Tak cukup 
itu saja, yang tak kalah penting bagaimana semua tim harus 
bekerja keras secara produktif, efisien, dan memperkuat 
manajemen risiko termasuk finansial. Sehingga, Artajasa 
tetap menjadi perusahaan yang solvened, liquid, dan profitable. 

Di samping mengetengahkan informasi tentang strategi 5 
pilar yang diusung oleh Artajasa di 2016 ini, Majalah CHANNEL 
edisi kali ini juga memberikan informasi mengenai produk 
perbankan terbaru seperti ATM Bersama Kirim Uang, ATM 
Link Himbara, dan Kerja sama Alfamart-Artajasa-Garuda 
Indonesia. Tak hanya itu saja, beberapa rubrik lainnya pun juga 
menjadi informasi penting bagi para nasabah perbankan dan 
mitra-mitra bisnis Artajasa yang tergabung dalam jaringan 
ATM Bersama.

Atas nama manajemen Artajasa, kami menyampaikan rasa 
terima kasih kepada seluruh mitra bisnis, yang hingga saat 
ini masih terus percaya dan menggunakan jasa yang kami 
berikan. Sudah menjadi kewajiban bagi kami, untuk terus 
memberikan pelayanan yang terbaik. Seiring di usia ke-16 ini, 
diharapkan Artajasa dapat terus menjadi The Best Payment 

Company di Indonesia.
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Redaksi channel menerima 
tulisan dari luar. Bagi yang 
dimuat akan memperoleh 
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 Di tahun 2016 ini, Artajasa 
mengaku serius untuk menggarap 

ceruk pasar bisnis e-commerce, 
dimana targetnya dapat merangkul 

sekitar 40 institusi yang bisa 
memanfaatkan jasanya.
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di tengah kancah industri 
perbankan, lembaga 
keuangan, dan perusahaan 
non keuangan, saat ini telah 
menjelma menjadi sebuah 
kepercayaan bagi para mitra 
bisnisnya.
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BeRANDA

PerTAnyAAn
Beberapa waktu lalu, teman saya transfer ke rekening salah satu bank melalui 
ATM Bersama ke rekening saya. Ternyata, ketika saya mengecek saldo tidak 
masuk uang sama sekali, ini dikarenakan di ATM Bersama tersebut sedang 
mengalami gangguan jaringan dan mengantung di tengah. Apa yang harus 
saya lakukan dengan kondisi seperti itu? Mohon bantuannya supaya masalah 
ini cepat terselesaikan? 

Budi Kariadi – Puri Kembangan, Jakarta Barat

JAwABAn
Bapak Budi yang kami hormati,
Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan Anda dalam menggunakan 
layanan ATM Bersama. Menanggapi keluhan Anda, dapat kami sampaikan 
bahwa teman Anda harus segera melaporkan ke bank yang bersangkutan, 
karena jika tidak dilaporkan biasanya bank tersebut tidak bisa memproses 
secara otomatis. Pihak bank baru akan memproses uang kita jika ada laporan 
dari nasabah. Setelah dilaporkan, biasanya bank akan memberikan waktu 
maksimal 2 minggu untuk mengembalikan dana tersebut ke rekening kita. 
Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami 
ucapkan terima kasih.

Sebutkan apa saja yang 

menjadi strategi 5 pilar 

yang diusung oleh Artajasa 

di 2016 ini?

Jawaban dikirimkan melalui alamat email 

disertai identitas pengirim lengkap ke :

redaksi@artajasa.co.id

dengan subjek email : Jawaban Kuis Edisi 63

Jawaban diterima paling lambat 30 Mei 2016

1 Pengirim dengan jawaban yang benar akan 

mendapatkan hadiah menarik.

BeRTuMBuh DAN MAJu
BeRSAMA 5 PIlAr

T
iap-tiap perusahaan memiliki langkah atau strategi 
kerja yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi, 
dan kondisi pasar. Melalui penerapan strategi yang 
baik, maka sebuah perusahaan akan 
memperoleh buah kesuksesan. Inilah 

yang akan diusung dan diterapkan oleh 
Artajasa, sehingga ke depan dapat terus 
bertumbuh dan maju menyongsong masa 
depan bertransaksi yang lebih mudah, 
cepat, efisien, aman, dan real time.

Dalam menyambut ulang tahun ke-16, 
Artajasa akan senantiasa berinovasi 
dan melakukan re-focusing bisnis ke 
dalam strategi 5 pilar, yaitu Switching 

Service, Payment Service, Kirim Uang, 
E-commerce Payment, dan Principal 

Card Issuing. Diharapkan, seluruh 5 pilar 
strategi bisnis yang diusung di 2016 ini 
dapat diimplementasikan dengan sempurna 
dan sukses. 

S t r a t e g i  a d a l a h  p e n j a b a r a n  d a r i  m i s i ,  d a n 
misi  lahir  dari  visi  yang konsisten.  Strategi  berada 
di beberapa tingkat, mulai dari corporate  atau group of 

companies, kemudian divisi,  departemen, dan terakhir 

unit yang terkecil dalam perusahaan. Oleh karena itulah, 
strategi harus disesuaikan dengan mengakomodasi faktor 
internal (visi dan misi) dan faktor eksternal (implementasi 

di lapangan). 

Sebaik apapun strategi yang dipilih, tidak 
ada artinya jika implementasinya buruk. 

Strategi yang baik, akhirnya dinilai dari 
kemampuan mencapai sasaran dan visi 

yang telah ditetapkan berdasarkan 
k o r i d o r  m i s i  d a n  k e b i j a k a n 
perusahaan. 

Melongok dari pengalaman dan 
kompetensi SDM Artajasa yang 
mumpuni, maka Artajasa harus bisa 

memahami betul konteks industri 
dan perilaku mitra-mitra bisnis dan 

konsumen. Sehingga, dari situ Artajasa 
bisa memberikan produk yang cocok sesuai 

dengan 5 pilar tersebut. 

Untuk mendeliver visi dan misi Artajasa bukan 
pekerjaan mudah. Oleh karenanya, semua jajaran harus 

memiliki kerja sama yang solid dan bahu-membahu agar dapat 
bersama-sama mencapai tujuan perusahaan. 

Surat Pembaca Kuis
Berhadiah

Pertanyaan kuisMajalah  CHANNEL edisi 63Januari - Maret 2016
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LAPORAN uTAMA

B
erlandaskan nilai-nilai perusahaan yaitu Customer 

Oriented, Innovation, Teamwork dan Adaptability, PT 
Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) berusaha 
terus membangun kepercayaan yang didukung dengan 
kemampuan sumber daya Artajasa yang berkualitas, 

berpengalaman, dan memahami kebutuhan mitra bisnis maupun 
nasabah untuk membuat hidup lebih mudah. Kepercayaan yang 
diperoleh merupakan suatu pembuktian dari kemampuan 
dan komitmen Artajasa. 

Di usianya yang kini menginjak 16 tahun, 
Layanan ATM Bersama telah menjadi 
solusi  primadona dalam jaringan 
elektronik yang diakui oleh bank-bank 
yang menjadi anggotanya, sekaligus 
turut membesarkan nama Artajasa 
sebagai sebuah perusahaan operator 
switching terbesar di Indonesia. 

Sebagai pemain terdepan dalam 
menyediakan layanan transaksi 
e l e k t r o n i s  y a n g  t e r p a d u  d a n 
efisien, tercatat Artajasa telah 
memiliki 87 member/anggota bank 
di ATM Bersama, 70 ribu terminal 
ATM yang terkoneksi dengan Artajasa, 
dan 80 juta lebih cardholder dari 120 juta 
jumlah kartu di Indonesia. Ini adalah sebuah 

kebanggaan dengan terus bertambahnya angka tersebut, 
seiring perkembangan dan kemajuan pesat dalam industri 
keuangan di Indonesia. 

Strategi 5 Pilar
Presiden Direktur Artajasa Djoko Setiawan Notowidigdo 
mengatakan selama 16 tahun perjalanan Artajasa fokus pada ATM 

Base, yaitu transfer dan tarik tunai di ATM Bersama yang masih 
menjadi tulang punggung Artajasa sendiri. Ke depan, 

Artajasa telah menyiapkan berbagai strategi 
agar dapat terus tumbuh besar menuju masa 

depan bertransaksi yang lebih mudah, 
cepat, efisien, aman, dan real time. 

Dalam menyambut ulang tahun 
ke-16 ini, Artajasa akan senantiasa 
berinovasi dan melakukan  re-focusing 
bisnis ke dalam strategi 5 pilar, 
yaitu Switching Service, Payment 
Service, Kirim Uang, E-commerce 

Payment, dan Principal Card Issuing. 
“Masing-masing dari 5 pilar ini 

memiliki karakteristik yang berbeda 
dan unik namun tetap interconected, 

dan memiliki potensi pertumbuhan dan 
kontribusi yang signifikan untuk masa 

depan Artajasa,” ujar Presdir Artajasa yang 
akrab dipanggil Iwan.

Perkokoh Positioning 
Korporasi dengan 

Strategi

5 pilar 
Posisi Artajasa yang berada di tengah kancah industri perbankan, lembaga 
keuangan, dan perusahaan non keuangan, saat ini telah menjelma menjadi 
sebuah kepercayaan bagi para mitra bisnisnya. Hal itu tak lain dikarenakan, 

pemberian solusi layanan transaksi elektronis kepada mitra bisnisnya 
untuk mendukung penyediaan produk dan jasa yang lebih beragam, dan 

kemudahan kepada nasabahnya dengan biaya yang lebih efisien.

D
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 Setiaw
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LAPORAN uTAMA

Rencana Usaha
Artajasa

switching
service

Business

ecommerce
Payment
Business

Payment
Bersama
Business

Principal Card
Issuing

Business

Bersama
kirim uang

Business
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LAPORAN uTAMA

Pada Pilar Pertama, Switching Service masih menjadi tulang 
punggung layanan ATM Bersama, dimana kebanyakan transaksi 
digunakan untuk tarik tunai dan transfer saja. Akan tetapi, kedepan 
layanan kartu ATM dan Debit akan bertransformasi sebagai alat 
belanja dimana saja, baik di toko, warung, dan lain sebagainya. 
Nasabah akan dimudahkan untuk melakukan berbagai jenis 
kebutuhan, yakni tarik tunai, transfer, maupun belanja secara 
cashless. Sehingga, kedepan Indonesia bisa menjadi negara dimana 
masyarakatnya menerapkan budaya cashless. 

Keuntungan yang bisa didapat dari cashless tersebut, Pertama, 
mengurangi biaya pencetakan uang dan manajemennya. Kedua, 
Pemerintah lebih mudah mengontrol peredaran uang, karena 
transaksi dilakukan secara elektronis, dan Ketiga, menjadi tolok 
ukur maju atau tidaknya suatu negara sehingga makin banyak 
yang menggunakan kartu bisa dipastikan sebagai negara maju. 

Segmen cashless bagi seluruh masyarakat Indonesia inilah yang 
kini sedang dirancang dan digarap oleh Artajasa, sehingga kedepan 
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh 
Pemerintah menjadi suatu inisiatif penting dan berharga bagi 
kemajuan bangsa. Peran Artajasa sangat besar, karena merupakan 
salah satu principal local yang terus berusaha menjadi yang terbesar 
dan terdepan di Indonesia.  

Pilar Kedua, Payment Service, salah 
satu bisnis Artajasa yang juga 

turut berkontribusi besar, 
seperti  bil l  payment , 

dimana adanya sinergi 
antara billing provider 

dengan pihak yang 
menjadi collecting 

agent, yaitu bank, 
minimarket, dan 
Kantor Pos yang 
memiliki jaringan 
distribusi luas. Saat 

ini, billing provider 
yang menjadi mitra 

Artajasa lebih dari 
40 institusi, lembaga 

perbankan, perusahaan 
listrik, perusahaan asuransi, 

m u l t i f i n a n c e ,  p e r u s a h a a n 
telekomunikasi, transportasi, dan 

institusi pendidikan. Tak hanya itu saja, Artajasa juga turut 
mendukung pihak bank untuk layanan pembayaran PAM, Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB), BPJS, dan Amil Zakat. 

Sedangkan, mitra Artajasa yang menjadi collecting agent dalam 
pembayaran online hampir seluruh industri perbankan, dan 
berbagai perusahaan retail, dengan jaringan distribusi yang 
sangat luas. Di antaranya, Pos Indonesia, minimarket Alfamart 
dan Indomaret, serta institusi perbankan dengan jaringan 
electronic channel-nya, seperti ATM yang sangat luas dan mudah 
dijangkau oleh konsumen perusahaan yang menjadi biller provider. 
Melalui solusi Payment Service, bisa dikatakan segala kebutuhan 
kemudahan pembayaran tagihan oleh masyarakat terjawab sudah.

Selain itu, demi memberikan kemudahan, kecepatan, efisien, 
keamanan, dan real time layanan terhadap masyarakat yang 

ingin mengirim/transfer dana/uang 
ke rekening bank secara cash to 

account melalui Kantor Pos, 
Artajasa menghadirkan 
l a y a n a n  K i r i m  U a n g 
sebagai Pilar Ketiga. 
Layanan pengiriman 
u a n g  m e l a l u i 
ATM Bersama ini 
merupakan layanan 
w e s e l p o s  c a s h 

t o  a c c o u n t  y a n g 
d i s e d i a k a n  o l e h 
Pos Indonesia untuk 
walking customer yang 
ingin mengirimkan uang 
ke rekening bank di seluruh 
bank member ATM Bersama. 

Layanan 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 account 
bank. Keuntungan yang diperoleh pada layanan ini, yakni 
memperluas market share dari yang semula hanya melayani 
pengiriman cash to cash menjadi cash to account. 

“Melalui kerja sama keduanya, Artajasa dan Pos Indonesia dapat 
saling memanfaatkan kompetensi masing-masing, sehingga 
memberikan sinergi yang saling menguntungkan kedua belah 
pihak,” terang Direktur Bisnis Artajasa Anthoni Morris. 

Selanjutnya, Anthoni Morris menyampaikan juga seiring 
dengan aktivitas belanja online yang makin menjanjikan, 
Artajasa selaku penyedia layanan sistem pembayaran terus 
mengembangkan layanan E-commerce Payment yang dapat 
memberikan solusi pembayaran bagi masyarakat. Layanan 
yang dibangun sebagai Pilar Keempat ini, lanjutnya, nantinya 
akan menjadi salah satu sarana media pembayaran yang dapat 
mendukung industri e-commerce sebagai alternatif transaksi 
pembayaran via online. 

Jika dahulu transaksi dilakukan dengan cara ada uang ada barang, 
dimana pembeli bisa melakukan transfer dana melalui ATM ke 
rekening penjual, kini pembeli tidak perlu repot datang ke terminal 
ATM untuk melakukan transaksi pembayaran, cukup melalui 
transaksi e-commerce Artajasa semuanya beres. “Untuk melakukan 
transaksi e-commerce ini, nasabah terlebih dahulu melakukan 
registrasi data diri lengkap pada situs yang menyediakan layanan 
pembelian tersebut. Kemudian, nasabah akan memperoleh e-mail 
verifikasi dari penyedia layanan,” jelasnya.

Saat ini, Artajasa terus membangun dan memperbaiki sistem 
layanan e-commerce payment yang bersifat real time melalui 
internet. Artinya, ketika transaksi pembayaran tersebut berhasil, 
maka seketika dana dari pembeli akan terpotong dan langsung 
masuk rekening penjual. Perusahaan yang melahirkan ATM 
Bersama ini, juga tengah terus mengembangkan sistem dan 
aplikasi layanan e-commerce, dan melakukan pendekatan terhadap 
mitra-mitra bisnis untuk saling bekerja sama dengan layanan 
e-commerce sebagai merchant. 

an
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LAPORAN uTAMA

Iwan menambahkan jika Artajasa telah menyiapkan anggaran 
belanja modal guna pengembangan hardware perusahaan di 
tahun 2016 ini. Dana yang telah disiapkan oleh Artajasa 
rencananya akan dipergunakan, antara lain untuk meng-
upgrade perangkat komputer, lisensi perangkat lunak, dan 
biaya pemeliharaan mesin. Ke depan, Artajasa juga akan 
mengembangkan produk-produk baru dengan menggunakan 
infrastruktur yang sudah ada, serta menambah merchant untuk 
mendukung transaksi e-commerce. 

Iwan berharap, nantinya lebih dari 80 juta card holder yang 
terintegrasi layanan ATM Bersama juga dapat bertransaksi 
e-commece. “Sehingga, semakin banyak transaksi akan turut 
mendorong perekonomian di Tanah Air,” imbuhnya.

Terakhir,  strategi  bisnis  pada Pilar  Kelima ,  Artajasa 
mengembangkan bisnis sebagai Principal Card Issuing, dimana 
Artajasa siap memberikan dan menyediakan layanan issuing kartu 
debit bagi bank-bank anggota ATM Bersama yang belum memiliki 
kartu debit sendiri. Jika dilihat dari 87 bank member Artajasa, 
kurang dari sepertiga yang telah memiliki kartu debit. 

Direktur IT dan Operasional Artajasa Bayu Hanantasena 
mengatakan Artajasa menawarkan kerja sama dalam 
memberikan layanan jasa untuk issuing kartu debit, dimana 
bank-bank tersebut tidak perlu mengeluarkan dana investasi 
untuk mengembangkan platform sendiri. “Semuanya akan 
disediakan, disiapkan, dan diproses oleh Artajasa, dengan 
kemudahan bertransaksi dan acceptance yang sangat luas, baik 
di dalam maupun di luar negeri,” ujarnya. 

Mayoritas bank di Indonesia terutama bank-bank daerah, kartunya 
masih sekadar kartu ATM saja. Oleh karenanya, Artajasa akan 
membantu bagaimana mengkonversi kartu tersebut dari ATM 
menjadi kartu debit. Kartu debit disini, tentunya, diharapkan akan 
bertransformasi menjadi alat belanja. Inilah yang menjadi salah 
satu strategi bisnis unggulan Artajasa di 2016, yang diharapkan 
ke depan mampu mendukung masa depan cashless di Indonesia.

SDM Andal dan Kompeten
Menanggapi kesuksesan yang terus diraih oleh Artajasa hingga saat 
ini, Direktur Keuangan dan Human Capital & Compliance Artajasa 
Nawawi mengatakan pertama-tama harus berterima kasih kepada 
ALLAH SWT dan pendiri. Karena, lanjutnya, tanpa adanya peran 
dari ALLAH SWT dan pendiri yang telah meletakkan pondasi yang 
kuat dalam membangun Artajasa, tentunya tidak akan bisa sampai 
kepada tingkat seperti ini. 

Menurutnya, untuk menjaga pencapaian agar Artajasa tetap 
menjadi pemain utama dan terdepan di Tanah Air, harus senantiasa 
menjaga pelanggan-pelanggannya dengan baik. Tak cukup itu 
saja, yang tak kalah penting bagaimana semua tim harus bekerja 
keras secara produktif, efisien, dan memperkuat manajemen risiko 
termasuk finansial. Sehingga, Artajasa tetap menjadi perusahaan 
yang solvened, liquid, dan profitable. “Saya berharap, Artajasa 
bisa lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai perusahaan 
yang memberikan layanan keuangan melalui ATM Bersama,” ujar 
Nawawi.

Nawawi menyebutkan tantangan Artajasa bagaimana harus terus 
merekrut dan mempertahankan karyawan-karyawan yang sudah 
jago, supaya bisa terus bersaing. “Jika sebuah teknologi maka 
hardwarenya bisa dibeli, akan tetapi manusianya tidak bisa. Jadi, 

human resources ini menjadi hal yang luar biasa, sebab sumber 
daya manusia (SDM) yang andal dan kompeten merupakan aset 
kita (Artajasa) yang paling berharga,” tegasnya.

Melongok dari pengalaman dan kompetensi SDM Artajasa yang 
mumpuni, maka diharapkan seluruh 5 pilar strategi bisnis yang 
diusung di 2016 dapat terimplementasikan dengan sempurna dan 
sukses. Artajasa harus bisa memahami betul konteks industri dan 
perilaku konsumen, sehingga dari situ Artajasa bisa memberikan 
produk yang cocok kepada konsumen sesuai dengan 5 pilar tersebut. 

Bayu Hanantasena menambahkan yang menjadi faktor utama 
kunci sukses Artajasa adalah SDM. Seperti kata pepatah, lanjutnya, 
yang penting itu adalah man behind the gun. Meskipun alatnya 
canggih dan bagus, namun jika SDM-nya tidak bisa mengemas 
dengan baik hasilnya akan kacau. Untuk mendeliver visi dan 
misi Artajasa bukan pekerjaan mudah, sehingga semua jajaran 
harus memiliki kerja sama yang solid dan bahu-membahu agar 
dapat bersama-sama mencapai tujuan perusahaan ini. “Artinya, 
bagaimana bisa menghidupkan corporate culture yang dimiliki 
Artajasa, dan menerapkan corporate values secara sungguh-
sungguh,” pungkasnya. 

Speed and Innovation
Djoko Setiawan Notowidigdo yang dipercaya mengomandoi 
Artajasa sejak pertengahan 2015 lalu mengatakan manajemen 
baru yang telah berjalan selama hampir setahun ini, memiliki 
tugas utama yang tidak hanya melanjutkan apa yang telah di 
bangun, namun juga mengembangkan bisnis secara vertikal 
dan horisontal. “Kami akan terus menambah lini-lini atau produk 
bisnis baru yang tetap saling berkaitan, dan utamanya ingin 
membawa Artajasa menuju ke level yang lebih tinggi,” harap 
Iwan penuh optimis.

Menurut Iwan Artajasa harus bisa menjadi the best payment 

company di Indonesia. “Jika dilihat, sekarang banyak payment 

company asing yang bermain di Indonesia, jangan sampai posisi 
Artajasa kalah dengan para pendatang. Kita ini putra tanah 
air, we want to be the best in Indonesia. Meskipun sekarang ini 
posisi Artajasa telah bagus, namun harus terus ditingkatkan lagi 
khususnya di Indonesia, agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” 
terangnya.

Salah satu keandalan Artajasa, 
mampu untuk memproses 
hingga 45 juta transaksi 
p e r b u l a n .  I n i 
merupakan hal yang 
sungguh luar biasa 
dan tidak mudah. 
Selain itu, Artajasa 
tidak hanya mampu 
melakukan langkah 
antisipasi  solusi 
saja, namun juga 
m e n c a r i  p r o b l e m 

r e s o l u t i o n  y a i t u 
supaya masalah tidak 
berulang lagi. Artajasa 
tidak hanya bisa mengejar 
saja, namun harus senantiasa 
berada di depan dengan berbekal 
speed and innovation. 
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NeWS uPDATe

D
engan 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. Sebuah situasi dan kondisi baru 
inilah, diharapkan bisa menjadi semangat 
dan harapan baru yang lebih baik ke 
depannya. 

Sesuai dengan komitmennya, secara 
resmi Manajemen Artajasa telah sukses 
meluncurkan logo baru ATM Bersama 
secara resmi pada 16 Desember 2015 lalu 
di Hard Rock Cafe Pacific Place, Jakarta. 
Artajasa menghimbau agar anggota ATM 
Bersama dapat menerapkan logo baru 
tersebut di berbagai tools promosi, akses 
device, delivery channel, dan lokasi ATM 
dengan batas waktu maksimal 5 tahun 
sejak logo baru ATM Bersama diluncurkan. 

Selama hampir enam bulan lamanya, 
tim internal Artajasa bersama dengan 

konsultan brand yang ditunjuk melakukan 
perencanaan, observasi serta desain atas 
perubahan logo ATM Bersama. Tidaklah 
mudah untuk melakukan perubahan 
sebuah logo, terlebih pada sebuah 
logo yang telah eksis lebih dari dua 
dekade, seperti logo ATM Bersama. Oleh 
karenanya, diperlukan diskusi yang sangat 
matang agar disain logo yang diinginkan 
muncul.

Bagi Artajasa, yang terpenting adalah 
bahwa logo baru ini harus tampak dinamis 
dan tetap sesuai dengan nilai-nilai 
korporasi. Selain itu, struktur logo pun tidak 
akan berubah secara signifikan, mengingat 
mind-set logo sudah sangat kuat tertanam 
di masyarakat pengguna ATM Bersama. 

Logo ATM Bersama yang baru ini, 
digambarkan oleh tulisan ATM Bersama 
dalam 2 (dua) jenis huruf yang berbeda. 
Kata “ATM” digambarkan sebagai ikon 
yang menegaskan identitas logo ATM 
Bersama. Garis paralel pada kata “ATM” 
tersebut, menunjukkan jaringan luas dan 
hubungan kemitraan dengan bank dan 
lembaga keuangan di seluruh Indonesia 
yang berkesinambungan. Setiap hurufnya 
menggunakan sudut-sudut yang membulat, 
dengan maksud meninggalkan kesan kaku 
korporasi keuangan pada umumnya, 
sekaligus untuk menampilkan kesan lebih 
ramah, dinamis, dan bersahabat.

Sementara, kata “Bersama” menggunakan 
huruf “B” besar dan huruf lainnya kecil 
serta membulat. Hal ini merepresentasikan 
kedekatan dan integritas antara ATM 
Bersama dengan anggotanya, serta 
memberikan kesan semangat melayani 
sebagai satu institusi keuangan. 

Sedangkan warna biru pada ATM Bersama, 
melambangkan profesionalisme serta 
stabilitas dunia perbankan dan sistem 
pembayaran nasional. Identitas logo ATM 
Bersama sendiri ditampilkan dalam dua 
bentuk, yaitu Logo Box White On Blue, dan 
Logo Non-Box Blue (no. warna Focoltone 
1095 dengan CMYK : C100 – M40 – Y0 – K0 
dan rGB : r0 – G125 – B197 - #007dc5). 

Perkuat Positioning 
Layanan Dengan 

Identitas Baru
Logo memiliki peran yang sentral dalam mengkomunikasikan nilai-nilai 
perusahaan. Selalu saja yang namanya baru, menyimpan sebuah optimisme 

ke depan. Demikian pula dengan penggantian logo perusahaan, terasa ada 
semangat baru yang ingin dikedepankan. Hal inilah yang dilakukan oleh 

Artajasa dengan merubah tampilan baru logo ATM Bersama.
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SDM

K
epercayaan tersebut tentunya 
menjadi sebuah pembuktian 
d a n  k e m a m p u a n  d a n 
komitmen dari ArTAJASA. 
Dalam mencapai hal tersebut 

tentunya Artajasa didukung dengan tim 
handal yang mempunyai pengetahuan 
teknis yang mumpuni dan tentunya 
berpandangan jauh ke depan. 

M e n u r u t  V P  H u m a n  C a p i t a l  a n d 
Complience Artajasa Warse Widyati 
dalam membangun sebuah tim yang 
solid tentunya memerlukan sebuah 
proses. “Di sini saat recruitment-nya yang 
diterima tidak hanya melihat pintarnya 
saja, namun juga harus sesuai dengan 
budaya kita (di Artajasa) seperti Customer 

Oriented, Innovation, Teamwork  dan 
Adaptability,” jelasnya. Jika itu lolos 
maka akan dilanjutkan dengan mengikuti 
program Artajasa Basic Manajemen 
Program (ABMP), disini mereka yang baru 
akan mendapat sharing knowledge dari 
semua divisi. Selanjutnya mereka akan 
mendapatkan training di masing-masing 
divisi selama kurang lebih tiga bulan. “Jadi 

Terus Tumbuh dan 
Berkembang

Di bidang jasa layanan transaksi elektronis PT Artajasa Pembayaran 
Elektronis (ARTAJASA) merupakan salah satu perusahaan terkemuka di 
Indonesia. Hal tersebut tersebut terlihat dengan seiring berjalannya 

waktu, ARTAJASA terus tumbuh dan berkembang menjadi mitra terpercaya 
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam industri perbankan dan 

lembaga keuangan di Indonesia.

setelah mereka terjun, mereka sudah ada 
pembekalannya,” imbuhnya.     

Dan untuk lebih mempererat hubungan 
diantara pegawai, di Artajasa juga sering 
mengadakan berbagai acara. Salah 
satunya di setiap tanggal 10 Februari, 
yang merupakan ulang dari Artajasa, 
dimana seluruh Direksi dan seluruh pegawai 
berkumpul. “Dalam kesempatan tersebut 
kita semua mendapatkan gambaran 
secara umum dari Artajasa, kiprahnya 
sejauh ini, juga diberikan agenda apa 
saja yang akan kita lakukan,”papar 
Widyati. Ada juga sebuah kegiatan 
yang diberi nama Competision of 
the Day. Kegiatan kompetisi antar 
divisi yang digelar dua tahun sekali 
ini biasanya mempertandingkan seni 
ataupun olahraga. “Semua kegiatan 
ini tentunya akan membuat semua 
pegawai menjadi akrab dan tentunya 
meningkatkan kinerjanya,” ujar Widayati.  

Bagi Warse Widyati, di divisi ini cukup 
banyak tantangannya. Diantaranya jika 
produk baru yang diluncurkan, akan 
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menjadi tantangan dari divisi Human 
Capital untuk berupaya agar semua 
pegawai  dapat memahami produk 
tersebut. “Oleh karena itu kita sering 
mengadakan sharing knowledge, internal 
training dari tiap-tiap pegawai yang sudah 
senior, memberikan sharing knowledge bagi 
teman-teman yang lain,” jelasnya. 

Dengan bergulirnya waktu tentunya 
divisi Human Capital berharap dapat 
selalu menjadi bisnis partner bagi divisi 
- divisi yang lain. Contohnya jika divisi 
lain membutuhkan tambahan pegawai 
tentunya akan kita penuhi. Namun tetap 
dengan memberikan pengkayaan, yaitu 
dengan melakukan rotasi dan mutasi. 
“Itu penting. jika mereka nanti menjadi 
pemimpin, mereka harus menjadi kaya, 
kaya terhadap artajasa, pemahamannya, 
bisnisnya, job-jobnya,” pungkas Widyati. 
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HUT Artajasa Ke-16
 

Tepat pada 10 Februari 2016, Artajasa 
genap berusia 16 tahun. Sebuah langkah 
menuju kedewasaan bagi perusahaan 

Launching ATM 
Link Himbara

Senin, 21 Desember 2015 lalu, menjadi 
momen lahirnya layanan ATM Link Himbara 
yang merupakan hasil konsolidasi empat 
bank negara yaitu Mandiri, BrI, BNI, dan 
BTN. Sebanyak 50 terminal ATM di hari 
tersebut yang merupakan pengerjaan 
tahap pertama, resmi beroperasi dengan 
lokasi wilayah Jakarta dan sekitarnya, 
dimana Artajasa dipilih sebagai penyedia 
terminal ATM tersebut. Pengelolaan ATM 
secara bersama ini, merupakan arahan dari 
pemerintah dalam rangka meningkatkan 
efisiensi perbankan untuk memberikan nilai 
tambah bagi masyarakat. Dalam peluncuran 
yang diadakan di Pasar Tanah Abang Blok 
B tersebut, dihadiri langsung oleh Menteri 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik 
Indonesia, rini Soemarno; dan keempat 
Direktur Utama Bank BUMN. Kedepannya, 
sebanyak 800 terminal berlabel ATM Link 
Himbara ini akan terkonsolidasi di tahun 
2016. Selamat! 

Kerja Sama 
Strategis antara 
Garuda Indonesia, 
Artajasa, dan 
Alfamart Untuk 
Pembayaran Online 
Tiket

Tiga institusi yang terdepan di masing-
m a s i n g  i n d u s t r i n y a  y a i t u  G a r u d a 
Indonesia,  Artajasa,  dan Alfamart 
melakukan langkah strategis dalam 
b e n t u k  ke r j a  s a m a  y a n g  d i t a n d a i 
dengan peluncuran pembayaran online 
tiket Garuda melalui outlet  Alfamart 
di Kantor Pusat Alfamart Tangerang, 
Senin 9 November 2015 lalu. Peluncuran 
pembayaran online tiket Garuda tersebut 
diresmikan langsung oleh Direktur Niaga 
Garuda Indonesia Handayani, President 
Director & CEO PT Artajasa Pembayaran 
Elektronis Djoko Setiawan Notowidigdo, 
dan Corporate Affairs Director PT Sumber 
Alfaria Trijaya Tbk, Solihin. 

Djoko Setiawan Notowidigdo menjelaskan 
Artajasa senantiasa berupaya mendorong 
perluasan akses pembayaran bagi 
masyarakat sebagai bentuk dukungan 
t e r h a d a p  p e r ke m b a n g a n  i n d u s t r i 
e-commerce di tanah air. “Ke depannya, 
kami siap membangun payment gateway 
yang terintegrasi dengan kebutuhan setiap 
institusi dan melalui berbagai channel 
pembayaran,” jelas Djoko. 

eTALASe

Launching Logo 
Baru ATM Bersama

Eksistensi sebuah logo dalam suatu institusi 
atau layanan sangatlah penting untuk 
membangun komunikasi dengan publik. Hal 
inilah yang juga dipandang strategis oleh PT 
Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) 
sebagai pengelola layanan ATM Bersama, 
dalam mengelola logo setiap layanannya, 
termasuk logo layanan ATM Bersama. 
Selama lebih dari dua dekade, kehadiran logo 
ini telah turut mendukung perkembangan 
layanan ATM Bersama, dan manfaatnya 
telah dirasakan berbagai elemen masyarakat. 
rabu 16 Desember 2015 lalu, pertama kalinya 
dalam sejarah perjalanan ATM Bersama, 
logo ATM Bersama mengalami peremajaan, 
yang ditandai diluncurkannya logo baru 
ATM Bersama bertempat di Hard rock Café 
Jakarta. 

President Director & CEO Artajasa Djoko 
Setiawan Notowidigdo mengatakan 
peluncuran logo baru ATM Bersama 
in i ,  merupakan momentum untuk 
mengokohkan positioning ATM Bersama 
sebagai layanan terdepan dalam sistem 
pembayaran, dan sekaligus Artajasa 
sebagai  pengelola layanan s istem 
p e m b a y a r a n  y a n g  k r e d i b e l .  Ya n g 
dilakukan Artajasa adalah memperbarui 
tampilan logo tersebut seiring dengan 
perkembangan industri perbankan saat 
ini, yang lebih dinamis, catchy, clean 

looks, memberikan kesan ramah kepada 
pelanggan, dan menjadi solusi bisnis. 

yang didirikan tahun 2000 silam. Sebagai 
wujud rasa syukur atas karunia-Nya, 
Manajemen Artajasa bersama keluarga 
besar Artajasa, mengadakan syukuran 16 
tahun Artajasa yang bertempat di Grha 
Artajasa Lt. 6. Bertema “Big Fun Family”, 
acara dibuka dengan sambutan dari 
Presiden Direktur (Presdir) Artajasa Djoko 
Setiawan Notowidigdo, dan dilanjutkan 
dengan tiup lilin dan pemotongan kue 
ulang tahun yang dilakukan oleh Direksi 
Artajasa yang secara khusus diberikan oleh 

Djoko Setiawan Notowidigdo kepada Arya 
Damar Komisaris Artajasa. 
 
Selanjutnya, Presdir menyampaikan kick off 
Artajasa Sport Competition 2016 sebagai 
kegiatan untuk mengisi HUT Artajasa 
ke 16, dengan menghadirkan kompetisi 
Futsal, Basket, Batminton, Tenis Meja, dan 
Billiard, yang dimulai pada 23 Februari. Di 
akhir acara, ditutup dengan penampilan 
Katakustik band, dan makan bersama. 
Selamat Artajasa! 
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ARSITeKTuR

Tampilan luar menjadi sangat penting, 
karena tampilan luar adalah yang pertama 
terlihat dan dinilai oleh orang lain, atau 
dengan	kata	lain	 first	impression. Begitu 
pula wujud nilai Artajasa sebagai penyedia 
layanan transaksi elektronis terdepan di 
Indonesia, tampak pada desain arsitektur 
gedungnya yang futuristik, kokoh, indah, 
asri, bersih, rapi, dan nyaman. Wujud inilah 
yang turut menggambarkan kinerja dan 
pelayanan yang diberikan oleh Artajasa 
kepada para mitra bisnis, stakeholder, dan 
nasabahnya. Artajasa senantiasa berusaha 
memberikan solusi masa depan perbankan 
terbaik dengan kesan yang lebih dinamis, 
ramah, aman, positif, dan bersahabat.
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FIGuR

M
enjadi seorang pemimpin, 
koordinator, pengambil 
keputusan, dan eksekutor 
pada sebuah perusahaan 
b u k a n l a h  s e b u a h  h a l 

yang mudah dan simple. Akan tetapi, 
dibutuhkan sebuah proses, karakter, dan 
strategi khusus demi memajukan sebuah 
perusahaan menjadi yang terbaik. Inilah 
yang telah dibuktikan oleh Asmawi Syam, 
sebagai Direktur Utama PT Bank rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk (BrI) saat ini.

Sebagai orang nomor satu di BrI saat 
in i ,  sosok Asmawi  Syam sungguh 
menjadi figur pemimpin teladan yang 
berhasil membawa perubahan, sekaligus 
kesuksesan baik  nasional  maupun 
internasional. Pengalamannya di bidang 
perbankan selama 35 tahun di BrI, telah 
menjadikannya sebagai seorang bankir 
hebat dan luar biasa. 

Dalam perjalanan karirnya mengawal bank 
plat merah ini, Asmawi telah mencicipi 
semua jenjang level mentereng yang ada. 
Sebelum duduk di posisi direktur utama, 
pria kelahiran Makasar yang telah berkarir 
di BrI sejak tahun 1980 ini, pernah juga 
menduduki beberapa jabatan lainnya 
seperti Kepala Divisi Umum, Kepala Divisi 
Consumer Banking, Pemimpin Wilayah 
Bandung, Pemimpin Wilayah Makasar, dan 
Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN.

Bagi seorang Asmawi, menjadi pemimpin 
tidak hanya dituntut memiliki profesionalitas 
dan kualitas tinggi saja, namun penting bagi 
pemimpin mempunyai jiwa integritas. Berbeda 
dengan profesionalitas, yang bisa diperoleh 
dari pendidikan dan pengetahuan lainnya, 
maka integritas hanya akan muncul dari dalam 
diri seorang pemimpin yang memiliki jiwa 
kesatria serta mampu mengambil keputusan, 
dan bertanggung jawab. 

Asmawi menyebutkan seorang pemimpin 
itu tidak hanya bertugas memimpin anak 
buah saja, namun sekaligus mampu 
mengayomi,  mel indungi,  dan rela 
berkorban. “Khususnya di dunia perbankan, 
nilai sebuah integritas tidak bisa ditawar 
lagi, karena bank merupakan sebuah 
lembaga kepercayaan yang membutuhkan 
adanya integritas,” imbuh peraih gelar 
Sar jana Ekonomi  dar i  Univers itas 
Hasanuddin, Makassar pada 1979 dan 
Magister Manajemen dari Universitas 
Padjadjaran, Bandung pada 2003.  

Berbekal Nilai-Nilai Karate
Kendati perbankan dan Karate merupakan 
dua dunia yang berbeda sama sekali, akan 
tetapi bukan berarti bankir dan karateka 
tidak bisa dipersandingkan. Bahkan dalam 
banyak hal, nilai-nilai yang terkandung 
dalam ilmu beladiri karate sangat cocok 
untuk diterapkan di dunia perbankan.

Sebagai penyandang sabuk hitam karate 
(tingkatan tertinggi bagi karateka) 
sekaligus sebagai Direktur Utama BrI, 
Asmawi dituntut mampu mengayomi dan 
menjadi teladan di BrI. Dengan berbekal 
keteguhan, tanggung jawab, dan sikap 
percaya diri yang didasarkan pada nilai-
nilai kebaikan universal yang terdapat 
dalam karate,  menjadikan Asmawi 
mampu menahkodai BrI dengan penuh 
kemantapan.

Kepada para karyawan BrI, Asmawi Syam 
mengajarkan filosofi Bushido, yakni kode 
etik kesatria samurai dalam feodalisme 
Jepang dan salah satu prinsip yang 

Integritas 
adalah Wujud
Jiwa Kesatria

Asmawi Syam
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
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FIGuR

dipegang teguh karateka. Bushido mengajarkan kesederhanaan, 
kesetiaan, penguasaan seni bela diri, dan kehormatan sampai 
mati. “Saya berupaya menerapkan nilai-nilai itu di BrI. Mereka 
juga mesti berani mengambil langkah strategis, serta 
punya integritas dan loyalitas tinggi kepada perusahaan,” 
ujarnya. 

Membangun SDM dan Layanan 
Andal
Salah satu aset paling berharga pada sebuah 
perusahaan, termasuk di BrI adalah sumber daya 
manusia (SDM). SDM yang hanya berkualitas saja, 
tidaklah cukup untuk menjalankan kerja dalam jangka 
panjang, akan tetapi diperlukan juga adanya loyalitas. 

Dirut BrI ini menyebutkan jika ingin memperbaiki 
atau meningkatkan kualitas produk dari suatu pabrik, 
maka yang harus diperbaiki adalah mesinnya. Namun, 
lanjutnya, di dunia perbankan mesin itu adalah 
manusia. “Jika manusianya memiliki kualitas, integritas, 
kejujuran, dan jiwa melayani yang baik, maka sebuah 
jasa atau layanan dapat memiliki kualitas yang baik, dan 
dipercaya oleh masyarakat,” jelas sosok ramah ini. 

Asmawi bercita-cita ingin menjadikan bankir BrI tidak hanya 
jago di Indonesia, namun juga di tingkat global. Bahkan saat 
ini pun, dirinya telah mempersiapkan SDM untuk menghadapi 
era keterbukaan global, dengan menyekolahkan mereka ke 
Amerika dan Eropa. “Saya ingin membawa BrI menjadi the biggest 

bank, sekaligus tetap berusaha mempertahankannya. Selain itu, saya 
juga akan mendirikan International Microfinance Institute (IMI) yang bisa 
memberikan ilmu tentang microfinance tidak hanya di Indonesia, namun 
juga di seluruh dunia,” harapnya penuh optimis. 

Berbicara mengenai layanan yang optimal, selain didukung oleh kinerja SDM yang 
andal dan kompeten, dalam urusan layanan jaringan service provider pun BrI 
senantiasa memberikan yang terbaik dan memuaskan. Guna melancarkan 
dan mengkonsolidasikan layanan-layanan elektronisnya, dimana salah 
satunya adalah mesin EDC dan ATM, maka BrI memerlukan adanya 
service provider. Salah satu service provider yang selama ini dipercaya 
dan digunakan jasanya oleh BrI adalah Artasaja. 

Menurut Asmawi, kehadiran Artajasa sebagai penyedia jasa 
layanan jaringan service provider sungguh sangat bermanfaat 
dan memudahkan bagi dunia perbankan. Diharapkan, 
lanjutnya, service layanan Artajasa terutama dalam 
hal ATM Bersama bisa lebih baik lagi, karena sangat 
penting bagi keberlangsungan kebutuhan layanan 
bagi nasabah BrI. “Dengan layanan yang semakin 
cepat, mudah, efisien, dan aman akan memberikan 
dampak positif bagi nasabah, terutama bagi bank-
bank yang dilayani oleh Artajasa, khususnya BrI 
sendiri,” sebutnya.

Berangkat dengan jiwa integritas itulah, Asmawi 
bersama dengan direksi lain bertekad akan terus 
membawa BrI menjadi bank yang dipandang 
di ASEAN, mengingat persaingan ke depannya 
semakin terbuka. “BrI siap untuk terus 
memberikan value added yang terbaik bagi 
seluruh pemangku kepentingan, serta lebih 
siap lagi menghadapi masyarakat ekonomi 
ASEAN di 2016 ini,” katanya. 
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ReLASI

NSICCS adalah standard nasional kartu ATM 
atau Debit  berteknologi chip (biasa disebut 

chip card)  yang akan diimplementasikan 
ke seluruh perbankan Indonesia. Standar 
authentication dengan 6 digit PIN dan 
berteknologi terstandarisasi ini diterbitkan 
oleh Bank Indonesia. Tujuannya agar 
tercipta interkoneksi antar perbankan guna 
meningkatkan keamanan dan kenyamanan 
penggunaan kartu ATM atau Debit di 
wilayah Indonesia.

Hal tersebut pun menjadi motivasi 
utama Bank OCBC NISP untuk segera 
mempersiapkan diri dalam penerapan 
NICCS. Secara umum, chip card lebih aman 
terhadap upaya-upaya fraud. Namun, biaya 
produksinya lebih tinggi dibandingkan 
magnetic card. “Walaupun membutuhkan 
upaya dan investasi yang cukup berarti, 
banyak manfaat atau keuntungan dari 

penerapan chip card NSICCS untuk jangka 
waktu panjang di masa depan,” ungkap 
Consumer Marketing Strategy Division 
Head Andreas Kurniawan.

Setiap perbankan Indonesia membutuhkan 
kreativitas dan inovasi dalam penerapan 
kartu chip NSICCS. Bak pepatah “merekuh 
sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui”. 
Pengembangan infrastruktur yang inovatif 
dapat memperbaiki kualitas layanan 
sekaligus memotivasi para nasabah untuk 
menukarkan kartunya. Sehingga, tak sulit 
bagi perbankan menarik nasabah untuk 
bermigrasi ke kartu berbasis teknologi chip.

Demikian pula yang dilakukan oleh Bank 
OCBC NISP yang akan memperkenalkan 
kartu ATM atau Debit multi rekening. 
Dengan kartu tersebut, nasabah tidak perlu 
membawa banyak kartu apabila memiliki 

Chip Card Multi Fungsi
Bank OCBC NISP
Bank OCBC NISP hadirkan inovasi baru, menarik nasabah melalui migrasi chip 
card multi fungsi dalam penerapan standar NsiCCS.

lebih dari satu rekening di Bank OCBC NISP. 
“Kartu ini juga bisa dimanfaatkan untuk 
fungsi lain seperti kartu loyalty poin, kartu 
identitas dengan data lebih lengkap dan 
lainnya,” tambah Andreas. 

Sejak 2011, Bank OCBC NISP telah 
memulai proses peningkatan sistem untuk 
implementasi NSICCS. Diperkirakan, Bank 
OCBC NISP akan siap di tahun 2016 sesuai 
dengan rencana awal yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia. “Bank Indonesia baru saja 
mengumumkan bahwa implementasi kartu 
chip berspesifikasi NSICCS harus selesai 
pada akhir tahun 2021. Sementara, Bank 
OCBC NISP sendiri telah menyelesaikan 
hampir keseluruhan tahap pengembangan 
yang diperlukan. Sehingga kami yakin dapat 
memenuhi deadline baru yang disyaratkan 
oleh Bank Indonesia,” ucapnya optimis. 

Proses implementasi NSICCS, Bank 
OCBC NISP melibatkan Artajasa sebagai 
operator Jaringan ATM Bersama. Artajasa 
berperan dalam membantu uji coba 
implementasi guna memastikan penerapan 
chip card berjalan lancar dan tepat waktu. 
Ditambah lagi, Bank OCBBC NISP telah 
mendapatkan sertifikasi dari PT. CBI dan 
telah memproduksi purwarupa kartu ATM 
atau Debit dengan spesifikasi NSICCS.  
“Dengan demikian diharapkan proses 
pelayanan kartu ATM atau Debit bagi 
nasabah akan lebih efektif di kemudian 
hari,” harapnya.

Bank yang didirikan sejak tahun 1941 ini 
akan melakukan migrasi NSICCS secara 
bertahap. Bahkan, diupayakan sedapat 
mungkin Bank OCBC NISP melakukan 
migrasi tanpa harus mengorbankan 
kenyamanan para nasabah. “Kami akan 
melakukan sosialisasi mengenai waktu 
dan prosedur migrasi setelah tahap uji 
coba dan finalisasi di internal selesai,” 
tutupnya. 
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OPINI

Stefi Palloan
Customer Engineering 
Department

Waaahhh.. Artajasa udah 16 tahun yaa?? 
Hmmm..16 tahun itu jika diibaratkan 
manusia sekolah, sedang dalam masa-
masa SMA, masa mencari jati diri dan 
menggapai impian yang besar. Nah 
begitu pula dengan Artajasa. Masa-masa 
mencari inovasi terbaru yang lebih kreatif, 
inovatif, dan efisien, mencari impian-
impian terbaru. Semua itu tentunya 
untuk memuaskan pelanggan. Semoga 
diumur ke-16 ini Artajasa semakin maju 
dan berkembang, semakin banyak produk 
terbaru yang lebih inovatif dan bisa 
mengikuti perkembangan zaman, semakin 
banyak juga pelanggan yang bergabung, 
semakin banyak karyawannya, semakin 
besar income-nya, semakin sejahtera pula 
karyawannya, dan juga semoga makin 
banyak kegiatan untuk karyawannya.. 
Amin - Sukses terus buat Artajasa

Dan, Selamat Ulang Tahun ke-16 buat 
Artajasa !!!! 

16 Tahun Artajasa
Menjadi Yang Terdepan

Enam belas tahun adalah usia yang cukup panjang untuk mengarungi 
kehidupan dan pahit-getirnya perjuangan. Demikian juga dengan Artajasa, 
sebagai salah satu perusahaan dibidang jasa layanan transaksi elektronis 

terkemuka di Indonesia, juga tidak lepas dari berbagai tantangan, tidak hanya 
sekedar eksis tetapi mampu menjadi yang terdepan dalam berbagai kondisi 

ekonomi adalah satu hal yang luar biasa. Prestasi ini mustahil dapat terwujud 
tanpa adanya kebersamaan dan kerja keras dari seluruh keluarga besar Artajasa. 

Berikut beberapa komentar dari karyawan tentang 16 tahun Artajasa: 

Fikrie Nurrizal
Commercial Banking Division

Harapan saya Artajasa bisa segera menjadi Switching Nasional 
untuk Indonesia, serta menjadi yang terdepan di Asia dan Dunia. 
Selamat ulang tahun Artajasa ke-16, sukses terus Artajasa. 

Chintami
Putri Atmaja
Logistic (Procurement)

Belum genap satu tahun saya bergabung 
dengan Artajasa namun bagi saya Artajasa 
memiliki makna berarti bagi saya. Artajasa 
tidak hanya tempat dimana kita mencari 
nafkah, namun Artajasa juga keluarga baru 
bagi saya. Disini saya tidak hanya menemukan 
rekan kerja, namun juga menemukan saudara 
dan rumah baru. rasa kekeluargaan di Artajasa 
memberikan dampak yang positif kepada saya 
untuk terus belajar dan berkembang. Suasana 
yang terjalin satu sama lain sangat akrab dan 
memberikan spirit dan motivasi dalam bekerja. 
Semoga dengan ulang tahun Artajasa yang 
ke-16, Artajasa tidak hanya tumbuh menjadi 
perusahaan yang terdepan bagi perekonomian 
Indonesia, namun Artajasa juga memberikan 
perkembangan kearah lebih baik bagi seluruh 
penghuninya. Selamat ulang tahun Artajasa, 
terimakasih banyak atas segala hal yang telah 
diberikan kepada saya dan kami semuanya. 

Together we challenge the future ... 
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2016
TReN

S
eiring dengan pertumbuhan 
i n d u s t r i  e - c o m m e r c e  d i 
I n d o n e s i a ,  s e k a l i g u s 
m e w u j u d k a n  s i s t e m 
pembayaran yang terintegrasi 

dan dapat dimanfaatkan oleh institusi 
p e r b a n k a n  d a n  n o n  p e r b a n k a n , 
Artajasa telah mengembangkan alat 
pembayaran onl ine ,  yaitu Transfer 

for  Payment .  Transfer  for  Payment 
adalah sebuah mekanisme pembayaran 
dengan menggunakan fitur transfer 
antar bank pada jaringan ATM Bersama. 
Pencapaian tersebut menjadi sebuah 
l a n g k a h  a w a l  b a g i  A r t a j a s a  u n t u k 
memasuki industri e-commerce, dimana 
beberapa institusi atau merchant telah 
memanfaatkan layanan Transfer for 

Pa y m e n t  s e b a g a i  b a g i a n  d a r i  a l a t 
pembayaran online-nya. Sehubungan 
dengan hal tersebut, berikut pendapat 
dari beberapa merchant Artajasa, baik 
yang baru akan bergabung, eksisting, 
dan berencana bergabung ke depannya, 
serta dari pihak Asosiasi E-Commerce 
Indonesia (idEA).

Tren
    E-Commerce

Sebagai salah satu operator pembayaran yang dikenal luas dalam 
mengelola ATM Bersama, PT Artajasa Pembayaran Elektronis melihat 
Industri e-commerce menjadi pintu masuk dalam upaya melakukan 
pengembangan layanan khususnya bagi kalangan non-perbankan. 
Di tahun 2016 ini, Artajasa mengaku serius untuk menggarap ceruk 
pasar bisnis e-commerce, dimana targetnya dapat merangkul sekitar 40 
institusi yang bisa memanfaatkan jasanya.
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TReN

Melihat gaya belanja di 2016 ini akan lebih banyak 
melalui online, dimana sektor penjualan barang 
dan jasa akan menjadi idola, terlebih persentase 
transaksinya baru 1% dari jumlah transaksi biasa. 
Sehingga, peluang tumbuhnya pun akan besar dan 
semakin cepat, sekaligus berpeluang mencatat 
transaksi keuntungan berlipat hingga tahun 
mendatang. Selain itu, kemungkinan besar di 
tahun 2016, metode pembayaran melalui online 
masih menjadi primadona dan mengungguli 

metode tunai, meskipun masih banyak orang 
yang lebih suka menggunakan uang tunai untuk 
membayar dibanding menggunakan kartu kredit, 
kartu debit atau sistem pembayaran online 
lainnya. Menurut David, dengan bergabungnya 
Artajasa sebagai keluarga baru idEA, diharapkan 
dapat semakin memberikan nilai positif terkait 
dengan kemudahan, kecepatan, dan keamanan 
dalam bisnis layanan transaksi e-commerce di 
Indonesia.

Sebagai pemain bisnis di bidang penjualan tiket 
online, seperti tiket konser musik, film, olahraga, 
rekreasi, transportasi, dan lain sebagainya, 
KiosTix.Com melihat peluang tren e-commerce 
di 2016, mampu mengcover penjualan dari 
sekitar 20% saja menjadi 65% melalui online. 
“Peningkatan penjualan tersebut, sangat didukung 
dengan adanya layanan EDC ATM Bersama yang 
memberikan kemudahan dalam transaksi bagi 
customer dalam melakukan pembayaran,” kata 
richard. Tidak perlu banyak membutuhkan ATM, 

lanjutnya, cukup dengan satu ATM Bersama semua 
terpenuhi. richard menegaskan jika KiosTix bisa 
segera bergabung dalam layanan e-commerce 
Bersamanya Artajasa, yakni Bersama.id. “Semoga 
dengan hadirnya layanan transaksi satu pintu dari 
Artajasa ini, bisa semakin memudahkan tim kami 
dalam melakukan rekonsiliasi secara otomatisasi. 
Dimana transaksi kami cukup besar bisa mencapai 
10 ribu transaksi dalam satu hari. Sehingga semua 
transaksi bisa lebih cepat, mudah, aman, dan real 

time,” harapnya.  

Perusahaan yang bergerak di bidang Multi Level 
Marketing (MLM) khusus produk kecantikan dan 
kesehatan ini, telah bergabung dalam ATM Bersama 
sudah lebih kurang 1 tahun. Ayu mengatakan, 
merchant kami banyak dari pelosok daerah, sehingga 
dengan adanya ATM Bersama sangat memudahkan 
bagi mereka untuk melakukan transaksi pembayaran 
belanja. “Layanan e-commerce Bersama Artajasa 
ini sungguh luar biasa, dimana peningkatan 

pendapatan kami sungguh sangat signifikan, dari 
100 jt per bulan meningkat hingga 500 jt bahkan 1 
Milyar,” paparnya. Ayu berharap, ke depan, member 
kami dalam melakukan transaksi pembayaran tidak 
perlu lagi datang ke ATM Bersama, namun cukup 
dengan menggunakan misalnya seperti “m-banking 
Bersama” dengan cara memasukkan kode 987 dan 
diikuti kodeperusahaan, maka sudah bisa melakukan 
transaksi. 

David Alexander 
Wakil Ketua Umum Bidang Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) 

Richard Kertaji
COO KiosTix.Com

Ayu Widianti
Asistent Management Information System PT Melilea International 
Indonesia

Yusran Aldila
Marketing Strategy Manager Elevenia

Dengan bergabungnya Artajasa di idEA sungguh 
merupakan sebuah hal yang positif, terlebih 
dengan diluncurkannya layanan Bersama.id, 
sehingga akan semakin memberikan kemudahan 
di dunia e-commerce Indonesia. Selain itu, seluruh 
permasalahan-permasalahan payment dapat 
terselesaikan dengan cepat dan mudah melalui 
ATM Bersama. Ini merupakan hal positif yang 

menjadi satu perhatian bagi Elevenia untuk nantinya 
bisa bergabung dengan Artajasa. “Kendati Elevenia 
juga sudah bisa menggunakan pembayaran 
melalui ATM Bersama, namun tidak menutup 
kemungkinan ke depan akan bergabung dalam 
layanan Bersama.id Artajasa. Semoga Artajasa 
makin tumbuh bersama dengan industri e-commerce 
dan perbankan di Indonesia,” pungkasnya.

    I     EDISI 63 / JANUARI - MARET 2016

EN
LIG

TH
EN

 YO
U

R  VISIO
N

17



ATM link Himbara
Amanat Spesial Bagi Artajasa

Pemerintah terus berupaya dan mendorong agar bank-bank BUMN, yakni 
Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan 

Bank Tabungan Negara (BTN) makin bersinergi dan bergandeng tangan 
dalam jaringan anjungan tunai mandiri (ATM) yang saling terkonsolidasi. 

Bukti terwujudnya sinergi keempat bank pelat merah yang tergabung 
dalam himpunan bank negara (Himbara) tersebut makin mulus, yaitu resmi 

diluncurkannya mesin ATM bersama bertajuk ATM Link Himbara.

PRODuK

S
ebagaimana diketahui, konsolidasi 
ATM Link Himbara ini sudah 
c u k u p  l a m a  d i r e n c a n a k a n 
dan menjadi bagian penting 
dalam roadmap  Kementerian 

BUMN rI tahun 2015-2019. Implementasi 
ATM Link Himbara ini merupakan upaya 
Pemerintah rI dalam meningkatkan 
produktivitas, efektivitas, dan efisiensi 
dengan jalan mengintegrasikan infrastruktur 
elektronik yang dimiliki oleh Bank BUMN. 
Pengelolaan ATM secara bersama pada satu 
perusahaan switching oleh BUMN perbankan 
ini memberikan banyak manfaat, antara 
lain penghematan biaya operasional bagi 
pihak perbankan, dan penghematan biaya 
transaksi bagi masyarakat pengguna ATM.

Secara langsung, peluncuran fasilitas 
ATM Link Himbara, Senin (21/12/2015) 
lalu di Blok B Pusat Grosir Tanah Abang, 
Jakarta Pusat, diresmikan oleh Menteri 
BUMN rini Soemarno bersama keempat 
Direktur Utama Bank BUMN tersebut, 
serta didampingi Ketua Dewan Komisioner 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman 
D Hadad. Dalam tahap awal, sebanyak 
50 jaringan mesin ATM milik empat bank 

pelat merah ini akan dikonsolidasikan. 
Untuk lokasi awal penyebarannya, yakni 
di seluruh wilayah Jakarta, dan sekitarnya. 
Selanjutnya, ditargetkan di 2016 ini akan 
ada total 800 jaringan mesin ATM Link 
Himbara yang dikonsolidasikan. 

Himbara mencatat, jumlah seluruh jaringan 
ATM bank BUMN di seluruh Indonesia 
per Desember 2015 mencapai 55.804 
unit atau 64 persen dari total ATM di 
Indonesia. Melihat banyaknya mesin 
ATM yang dimiliki oleh keempat Bank 
Himbara, jelas bukan perkara mudah untuk 
menggabungkannya, termasuk pula dalam 
penyatuan operasional dan perawatannya. 

Guna memuluskan langkah penggabungan 
jaringan ATM Link Himbara ke depan, 
bank-bank pemerintah ini sepakat dan 
setuju mengamanatkan tugas pengelola 
dan operator jaringan atau switching ATM 
kepada PT Artajasa Pembayaran Elektronis 
(Artajasa). Kepercayaan yang diperoleh 
merupakan suatu pembuktian dari 
kemampuan dan komitmen Artajasa, 
sebagai sebuah perusahaan operator 
switching terbesar di Indonesia. 

P r e s i d e n  D i r e k t u r  A r t a j a s a  D j o ko 
Setiawan Notowidigdo menyebutkan 
dalam pengelolaan ATM Link Himbara 
memerlukan fokus dan penanganan 
khusus, dan ini menjadi challenge besar 
bagi Artajasa dalam membangun network, 
dimana semuanya harus dibangun 
dengan teliti dan detail. “Saya berharap, 
konsolidasi jaringan ATM Link Himbara 
bisa berjalan sesuai dengan rencana, agar 
bisa memberikan manfaat yang lebih 
besar bagi bank-bank BUMN khususnya, 
dan masyarakat pada umumnya,” ujarnya. 

Adapun pengelolaan ATM Link Himbara 
tersebut, kiranya bakal menghemat 
biaya operasional bagi pihak perbankan. 
Melalui sinergi ini, selain akan menambah 
perolehan fee based income bagi keempat 
anggota Himbara, juga para nasabah pun 
bakal menikmati biaya transaksi yang 
lebih murah. Hal ini dikarenakan akan 
ada penurunan tarif transaksi melalui  
ATM Link Himbara, sehingga frekuensi 
penggunaan ATM naik dan mengerek fee 

based income. Apalagi di sisi bank, akan 
meningkatkan efisiensi dari sisi investasi 
dan operasional. 
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Bersinergi Untuk 
Meningkatkan 

Layanan
Pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia yang semakin menjanjikan, 

tentunya tidak terlepas dari dukungan sistem pembayaran yang 
terintegrasi dan akses pembayaran yang semakin luas. Terkait hal tersebut, 

Garuda Indonesia bersama Artajasa dan Alfamart melakukan kerja sama 
dalam layanan pembayaran online tiket Garuda.

PRODuK

M
elalui sinergi bersama antara 
Garuda Indonesia, Artajasa, 
dan Alfamart, merupakan 
upaya strategis dalam 
rangka meningkatkan 

layanan dan memberikan kemudahan bagi 
pengguna jasa ketiga institusi, khususnya 
dalam melakukan pembayaran tiket Garuda 

secara online di outlet Alfamart. 
Melalui kerjasama ini, 

potensi dan target yang 
ingin dicapai Garuda 

Indonesia adalah 
p e n i n g k a t a n 
nilai penjualan 
s e b a n y a k 
l e b i h  k u r a n g 
1 0 %  m e l a l u i 
p e m b a y a r a n 

ATM Bersama 
ataupun Alfamart. 

M e n u r u t  V i c e 
Pres ident  of  Digita l 

Business Garuda Indonesia 
Wibawa Prasetyawan kerja sama ini 
merupakan salah satu upaya Garuda 

Indonesia dalam meningkatkan layanan 
dan memberikan kemudahan bagi 
pengguna jasa, terutama dalam hal 
pemberian opsi pembayaran tiket Garuda. 
“Kemudahan ini diharapkan juga dapat 
menaikkan penjualan Garuda melalui 
banyaknya pelanggan baru,” ujarnya. 

Bagi Alfamart, layanan ini merupakan salah 
satu value added service yang disediakan 
perusahaan demi memberikan kemudahan 
kepada masyarakat. “Kini, masyarakat 
bisa membayar berbagai tagihan 
maupun pembayaran tiket 
perjalanan secara online 
sambil berbelanja di toko 
Alfamart terdekat. 
Te n t u n y a  l e b i h 
cepat, mudah, dan 
fleksibel waktunya,” 
u j a r  C o r p o r a t e 
A f f a i r s  D i r e c t o r 
PT Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk Solihin. 
Melalui  kerja sama 
ini, diharapkan dapat 
memberikan kemudahan 

bagi masyarakat dan menciptakan efisiensi 
secara nasional. “Efisiensi ini tercipta 
berkat peran teknologi informasi di tengah 
tingginya pertumbuhan sektor transportasi 
dan ritel,” imbuhnya. 

Sementara itu, Direktur Utama PT 
Artajasa Pembayaran Elektronis, Djoko 
Setiawan Notowidigdo menjelaskan, 
Artajasa senantiasa mendorong perluasan 
akses pembayaran untuk memudahkan 
masyarakat dalam bertransaksi. Ini 
tentunya merupakan bentuk dukungan 
perusahaan terhadap perkembangan 
industri e-commerce di Tanah Air. “Saat 
ini, berbagai channel pembayaran telah 
hadir dalam masyarakat. Salah satunya 
menyasar pelanggan Garuda Indonesia. 
Teknisnya, setelah melakukan pemesanan 
tiket melalui website Garuda Indonesia, 
maka pembayarannya bisa di seluruh 
jaringan toko Alfamart di Indonesia,” 
paparnya. 

U n t u k  ke d e p a n n y a ,  A r t a j a s a  s i a p 
membangun payment gateway yang 
terintegrasi dengan kebutuhan berbagai 

institusi melalui berbagai channel 
p e m b a y a r a n .  D e n g a n 

d i l a k u k a n n y a  s i n e r g i 
oleh Garuda Indonesia, 

A r t a j a s a  d a n 
Alfamart, tentunya 
hal ini merupakan 
t e r o b o s a n  b a r u 
d a l a m  s i s t e m 
p e m b a y a r a n , 
t e r u t a m a  b a g i 

industri transportasi 
dan ritel, serta dapat 

memberikan kemudahan 
bagi masyarakat. 
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PRODuK

K
husus tentang bisnis jasa 
k e u a n g a n ,  V P  Tr a n s f e r 
Uang PT Pos Indonesia Ali 
Fahmi A mengatakan bahwa 
tranformasi yang dilakukan 

PT Pos Indonesia terhadap bisnis ini 
berupa revitalisasi bisnis jasa keuangan 
existing (seperti: Weselpos dan Giropos) 
dan mengembangkan bisnis baru (seperti: 
PosPay dan Bank Channeling) yang 
dilakukan sejak tahun 2005.

PosPay dan Wessel
Disamping itu untuk merespon terhadap 
kemajuan teknologi  dan tuntutan 
kebutuhan masyarakat, maka dilakukan 
pula revitalisasi titik layanan (network) 
yang dilakukan dengan cara online-sasi 

seluruh Kantor Pos/titik layanan 
yang dimiliki PT Pos Indonesia 
sehingga seluruh titik 
l a y a n a n  t e r h u b u n g 
secara virtual.  

“Artajasa merupakan 
M i t r a  S t r a t e g i s 
dalam transformasi 
p e n g e m b a n g a n 
bisnis Jasa Keuangan  
PT Pos Indonesia sejak 
tahun 2005, bekerja 
s a m a  s e c a r a  t h r e e -

partied dengan beberapa 
Mitra Biller (telco dan multi 

finance)” ujar Ali perihal kerjasama 
dengan Artajasa. Artajasa berperan 

sebagai switching provider 
untuk layanan PosPay 

(layanan penerimaan 
p e m b a y a r a n 

t a g i h a n /
angsuran), dalam 
perkembangan 
kerjasama three 

partied tersebut. 
“Bisnis PosPay 

m e n g a l a m i 
pertumbuhan yang 

sangat pesat hingga 
saat ini,” tambah Ali.

Kerja sama dengan Artajasa 
terus dikembangkan mengikuti 

kebutuhan masyarakat dan kemajuan 
teknologi. Contoh kerja sama dalam bidang 
jasa keuangan lainnya diantaranya adalah 
pengembangan layanan wessel yang 
semula hanya cash to cash (antar pribadi 
atau non bank) bisa ditingkatkan menjadi 
cash to count (mengirim uang ke rekening 
Bank) yaitu ke bank anggota ATM Bersama. 
Program ini sudah di-soft launching sejak 
pertengahan 2015.

Dengan adanya layanan ini maka customer 
atau masyarakat dapat mengirim uang  
ke rekening bank beneficiary, tanpa 
m e n g h a r u s k a n  s e n d e r  ( c u s t o m e r ) 
memiliki account bank. Menurut tujuan 
p e n g e m b a n g a n  w e s s e l  i n i  a d a l a h 
memperluas market share dari yang semula 
hanya melayani pengiriman cash to cash 
menjadi cash to account.  ”Target transaksi 
pengiriman uang melalui Weselpos cash 

to account ini 150.000 transaksi per bulan 
dengan rata-rata uang yang dikirim 2 – 5 
juta rupiah per transaksi.” Jelas Ali. 

Bersama
PT Pos Indonesia 

Kembangkan Wessel dan PosPay
Di dalam perjalanan bisnisnya, dari dulu hingga masa sekarang, PT Pos 

Indonesia mengalami pasang-surut. Hal ini memaksa PT Pos Indonesia untuk 
berubah dan melakukan transformasi bisnis intinya, baik bisnis surat dan 

paket, bisnis logistik, maupun bisnis jasa keuangan.

a
li Fahmi a.   |   VP TrANSFEr UANG PT POS IN

DONESIA
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PRODuK

Kebijakan Tenggat Waktu
Penerapan NSICCS oleh

Bank Indonesia
Guna semakin meningkatkan keamanan bagi nasabah perbankan, Bank 

Indonesia (BI) mewajibkan perbankan untuk melakukan migrasi kartu ATM/
Debit dari magnetic stripe ke teknologi chip card per 1 Januari 2016. Aturan 

ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/1/2014, tentang 
perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Akan tetapi, target penerapan 

yang diwajibkan BI tersebut mundur. Pasalnya, perbankan masih kerepotan 
dengan proses migrasi yang butuh waktu, dan investasi tak sedikit.

N     
a t i o n a l  S t a n d a r d  o f 

International Chip Card 

S p e c i f i c a t i o n 

( N S I C C S ) 
a d a l a h 

standar spesifikasi kartu 
chip yang ditetapkan di 
Indonesia. Sesuai Surat Edaran 
Bank Indonesia (SEBI) nomor 
13/22/DASP tanggal 18 Oktober 
2011, NSICCS ini direncanakan 
diimplementasikan selambatnya 
tanggal 31 Desember 2015, sehingga 
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, 
Indonesia telah selesai melakukan migrasi 
ke Kartu ATM dan atau Debit berbasis Chip.

Akan tetapi, saat ini, Bank Indonesia tengah 
mengkaji lagi pemenuhan waktu migrasi 
kartu ATM atau Debit tersebut. BI menyadari 
tidak mudah mengimplementasikan 
perubahan teknologi chip ini, mengingat 
jumlah kartu ATM atau Debit yang banyak, 
serta pemenuhan penyediaan mesin ATM 
dan Electronic Data Capture (EDC). 

Deputi Gubernur BI ronald Waas mengakui 
j ika migrasi  kartu ATM atau Debit 
berteknologi magnetic stripe ke chip card 
atau disebut dengan NSICCS memerlukan 
waktu yang cukup panjang. Mengingat, 
saat ini terdapat lebih dari 100 juta kartu 
ATM/Debit, serta 97.000 unit mesin ATM, 
dan 1 juta EDC. 

ronald menegaskan, peralihan teknologi 
ini merupakan keharusan untuk tujuan 
peningkatan keamanan. Atas dasar itulah, 
batas waktu penerapan teknologi chip 

yang oleh 
BI dijadwalkan 

t e r l a k s a n a  a w a l 
tahun 2016, kini diundur 

dan sedang ditinjau ulang. BI menekankan 
dalam proses migrasi, nasabah atau 
konsumen jangan sampai dirugikan. 

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia 
(ASPI) dan perbankan telah mengusulkan 
pada BI agar implementasi NSICCS tetap 
dimulai pada 2015. Namun, tenggat waktu 
migrasi semua kartu agar diperpanjang 
lima tahun hingga akhir 2020. Pasalnya, 
kapasitas kantor cabang bank dan vendor 
tidak memadai apabila harus mengganti 
semua kartu sebelum akhir 2015.

Perpanjangan waktu tersebut diperlukan 
karena permasalahan penggantian kartu 
menggunakan NSICCS masih terdapat 
banyak kendala, antara lain dari sisi 
kartu, Electronic Data Capture (EDC), dan 
mesin anjungan tunai mandiri (ATM). 

Permasalahan dari  s is i  kartu 
yaitu terletak pada distribusi, 

dimana perbankan harus 
m e m a s t i k a n  o r a n g 

y a n g  m e n e r i m a 
k a r t u  h a r u s 

b e n a r- b e n a r 
o r a n g  y a n g 
bersangkutan, 

sehingga t idak 
bisa hanya asal sebar 

saja. 

Selanjutnya, ASPI juga meminta selama 
lima tahun itu kartu dapat dibaca secara 
magnetic stripe dan chip card. Kemudian, 
mesin ATM dan EDC harus di desain untuk 
dapat membaca kedua teknologi tersebut, 
sehingga implementasi ini lebih mudah 
diterapkan. Sebab, sejauh ini penggunaan 
kartu chip belum bisa diberlakukan ke EDC 
karena pengelola belum siap. 

Di samping itu pula, pentingnya penerapan 
teknologi chip pada kartu ATM atau Debit 
sebagaimana yang diperintahkan BI 
agar seluruh elemen perbankan dapat 
melakukan migrasi dari teknologi magnetic 

stripe ke chip card, mendorong Artajasa 
selaku principal untuk sesegera mungkin 
melakukan koordinasi dan sosialisasi 
menyeluruh kepada para bank yang 
tergabung di jaringan ATM Bersama. 
Tentunya, diharapkan dengan adanya 
koordinasi dan sosialisasi yang baik dan 
menyeluruh, akan memberikan manfaat 
bagi bank-bank anggota ATM Bersama 
sebelum melakukan implementasi atau 
peralihan ke NSICCS nantinya. 
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Kemilau Bawah Laut
Derawan

Dunia bawah laut memiliki keindahan yang selalu memancing rasa penasaran. 
Inilah yang membuat para penggila kegiatan menyelam rela menjelajah 

ke berbagai lokasi, mencari pemandangan dalam laut yang belum pernah 
ditemui. Bisa jadi begitu tiba disini, di Derawan, semangat para penyelam akan 

memuncak. Kemilau bawah laut Derawan sungguh menakjubkan!

KOLOM

P
ulau Derawan merupakan bagian 
dari kepulauan dengan nama 
sama, Derawan, berdekatan 
dengan Kalimantan tepatnya di 
Borneo. Lokasi ini diakui sebagai 

salah satu obyek wisata menyelam terbaik 
di dunia dan menjadi calon Situs Warisan 
Dunia UNESCO sejak 2005. Bukan hal 
mengherankan jika para pecinta diving dari 
manca negara, kemudian menjadikannya 
salah satu tujuan destinasi nomor wahid.

Di sekitar Derawan ini terdapat taman laut 
dengan kedalaman sekitar lima meter. Di 
kepulauan Derawan sendiri ada banyak lagi 
pulau lainnya seperti Maratua, Sangalak,  
Kakaban dan sebagainya, lebih kurang 
terdapat 28 dive spot Taman Laut. Sebelum 
menyelam, pelancong dari permukaan 
dapat melihat langsung penyu dan ikan-
ikan berenang bebas. Salah satu  spot  
tempat   melihatnya  adalah  di   bawah  
cottage  berbentuk   panggung. 

Pada penyelaman di  kedalaman lima meter, 
sudah dapat dijumpai aneka biota laut dan 
terumbu karang yang cantik. Lebih dalam 
lagi, menuju kedalaman sepuluh meter, 
penyelam akan bertemu batu karang “Blue 
Trigger Wall”. Julukan “Blue Trigger Wall” 
merujuk pada karang sepanjang18 meter 
yang menjadi rumah bagi ikan-ikan predator 
trigger(red-toothed trigger fishes). 

Selama penjelajahan penyelam akan 
ditemani   berbagai   spesies   khas  , termasuk  
spesies yang   dilindungi, seperti kura-kura   
raksasa,   lumba-lumba, barakuda, ubur-ubur  
stingless,  ketam  kelapa (birgus   latro),  paus,   
penyu  hijau,  penyu sisik, ikan   dugong, 
ikan pari manta , pigmy seahorse. Jangan 
lupa, Hiu Derawan sebagai hayati paling 
berharga bagi masyarakat setempat. Hasil 
survei ikan karang tahun 2003 menunjukkan 
betapa melimpahnya biota di kepulauan ini. 
Terdapat sebanyak 832 spesies ikan dengan 
460 jenis  terumbu   karang.

Untuk mengunjungi Derawan, pelancong 
dari   Jakarta,  Surabaya   atau   Denpasar  
harus singgah dulu di  Balikpapan.  
Berikutnya mengambil penerbangan 
ke Tanjung redep, Berau diteruskan ke 
Tanjung Batu sekitar 2 jam melalui darat. 
Di Tanjung Batu, terdapat beberapa pilihan 
jasa pengantar speed boat tujuan ke Pulau 
Derawan lebih kurang 20 menit.

Di Derawan disediakan fasilitas akomodasi 
yang memadai. resort Losmen, Home Stay, 
bahkan rumah penduduk siap menjadi hunian 
sementara. Disamping  transportasi   dan   
peralatan   menyelam, resort   Derawan 
juga menyediakan bungalow berupa rumah 
bergaya kalimantan dengan view laut nan 
menawan. So, let’s bag preparation. And go! 

*) Penulis merupakan pegawai PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Tulisan ini merupakan pengalaman pribadi penulis.

Oleh: ali andri * (IT Operation Division, PT Artajasa Pembayaran Elektronis)
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SIGIT PRAMONO
Fotografi Dan Keindahan 

Alam Indonesia
Dewasa ini penggemar fotografi tersebar dari berbagai kalangan dan 

rentang usia. Salah satu yang menggemari hobi fotografi ini adalah Ketua 
Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono. Pria 
yang pernah menduduki jabatan Direktur Utama sebuah bank “plat merah” 

banyak menghasilkan foto-foto panoramic landscape yang mempesona. 
Bagi Sigit ada tujuan yang ingin dicapai melalui foto yang dihasilkannya, 

yaitu memperlihatkan keindahan alam Indonesia yang luar biasa serta 
sekaligus berkampanye untuk melestarikannya.   

hOBI

S
ejak remaja, Sigit Pramono mulai 
tertarik dengan dunia fotografi. 
Dengan kamera yang dimiliki 
oleh orantuanya, Sigit mulai 
berkenalan dengan kamera dan 

dunia fotografi. Dalam mempelajari 
fotografi pria ini banyak membaca 
serta berdiskusi dengan sesama 
penggemar fotografi. Sigit belajar 
dari banyak fotografer, mulai dari 
fotografer landscape dunia Hansel 
Adams sampai dari Michael Kina dari 
Jepang. Sementara itu dari Indonesia, 
Sigit banyak diskusi dengan Deniek G. 
Sukarya, Darwis Triadi atau fotografer 
senior  Gunadi Darmawan. 

Bagi seorang Sigit Pramono, fotografi 
landscape  atau pemandangan alam 
merupakan hal yang menarik baginya. 
Menurut Sigit keindahan foto landscape 
lebih mudah dinikmati, karena sifatnya 
yang universal. Fotografi landscape tidak 
bisa dilakukan dengan mendadak. Baginya 
semua harus direncanakan secara serius dan 
membutuhkan persiapan cukup matang 
seperti peralatan, waktu dan juga lokasinya. 
Oleh karena itu, menurutnya, tidak semua 
orang memiliki minat dan kemampuan 
untuk mengambil foto seperti ini, karena 
tentunya ini akan menyangkut terhadap 
rasa seni dan sangat individualistik. Artinya, 
sangat tergantung dari masing-masing 
orang dan sudut pandangnya.

Berkaitan dengan hobi fotografinya, Sigit 
Pramono menerbitkan beberapa buku yang 
menampilkan foto-foto hasil karyanya. 
Bukunya yang pertama berjudul “View 
Point”, berisi foto-fotonya ketika tengah 
melakukan perjalanan ke luar negeri maupun 

mengenai human interest. Buku kedua 
berjudul “Bisikan Alam”, dimana isinya 
lebih fokus pada landscape yang diambil 
dari beberapa wilayah, seperti Indonesia, 
Australia, Jepang, Asia, Amerika, Eropa dan 
lain sebagainya. Untuk buku yang ketiga, 
Sigit memberi judul “Bromo Majestic 
Magical Mountain”. Dalam buku ini 
Sigit ingin memberikan gambaran 
pada masyarakat bahwa Gunung 
Bromo merupakan tempat yang 
sangat Indah. Dengan demikian Sigit 
berharap dapat secara tidak langsung 
mempromosikan Gunung Bromo.   

Sementara itu dalam buku keempatnya 
diberi judul “Belanga”. Buku ini berisi 
mengenai portfolio foto landscape Sigit, 
bukan hanya pemandangan gunung tapi 
juga pemandangan laut. Sedangkan di buku 
kelimanya, tema Gunung Bromo kembali 

diangkat. Namun kali ini Sigit tidak hanya 
tentang pemandangan Bromo saja, namun 
juga memasukkan foto mengenai orang-
orang Bromo-nya atau human interest-nya.

Bagi Sigit Pramono, setiap perjalanan 
memotret yang dilakukannya semua 
terasa menarik dan berbeda. Seperti 
memotret gunung favoritnya, Gunung 
Bromo, meski sudah berulang kali 
memotret gunung tersebut namun 
Sigit selalu mendapatkan pengalaman 

yang berbeda dan menarik. 

Fotografi menurutnya terkait dengan 
cahaya, sehingga memotret seperti 
kita melukis dengan cahaya. Dan bagi 
Sigit, dirinya ingin terus menggeluti 
fotografi ini selama dirinya masih mampu 
melakukannya. 

Sigit Pramono
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