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Logo Baru ATM Bersama

D
unia finansial semakin berkembang dari 
tahun ke tahun, termasuk dengan teknologi 
yang diaplikasikan di dalamnya. Teknologi 
tersebut membantu mempermudah segala 
transaksi finansial yang dilakukan nasabah 

atau konsumen. Teknologi itu juga membuat proses inklusi 
dan literasi finansial menjadi lebih mudah, terutama 
untuk suatu negara yang belum tinggi pemahaman 
masyarakatnya terhadap finansial.

Teknologi yang digunakan dalam bidang finansial secara 
khusus disebut financial technology (fintech). Kemajuan 
fintech akan menentukan seberapa sophisticated-nya dunia 
finansial di masa depan. Bahkan bisa saja ke depannya uang 
elektronik atau digital yang akan digunakan secara penuh 
untuk bertransaksi.

Fintech inilah yang dibahas secara khusus dalam rubrik 
Laporan Utama Channel kali ini. Mulai dari penjelasan 
tentang fintech, regulasinya di Indonesia, serta bagaimana 
perannya dalam implementasi ekonomi digital di Indonesia 
sekarang dan di masa depan.

Selain itu, pada edisi Channel ke-65 ini juga mengangkat 
suatu tren menarik yang mulai diterapkan di sistem 
pembayaran, yakni bagaimana membayar dengan 
menggunakan sidik jari. Kami juga memberikan tips 
bagaimana memilih enam angka yang tepat untuk 
password ATM, serta tidak lupa sebagai penyelenggara 
ATM Bersama, kami juga mensosialisasikan logo baru ATM 
Bersama yang dapat dibaca di rubrik News Update.

Semoga semua yang kami sajikan dalam edisi ini dapat 
menginspirasi dan menambah wawasan pembaca 
semuanya. Enjoy!
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Sidik Jari untuk Membayar?
Bukan Sekadar Angan-Angan 

Saat ini sedang dikembangkan cara 
membayar dengan menggunakan sidik jari 
(fingerprint). Teknologi biometrik memang 

dapat mengurangi kebutuhan untuk 
membawa kartu pembayaran.

4
laPoran utama
Fintech, Penyokong 
Implementasi Ekonomi 
Digital di Indonesia

Revolusi digital itu terjadi 
pada semua sektor bisnis, tapi 
jika ia diimplementasikan di 
sektor finansial atau keuangan, 
maka disebut fintech, yang 
merupakan akronim dari kata 
financial dan technology.

PERTANYAAN
Saya sedang merencanakan liburan ke lokasi di luar Pulau Jawa, namun 
demi keamanan, saya tidak mau membawa uang tunai terlalu banyak. 
Dan, mungkin cuma ada sedikit bank yang menyediakan ATM di sana. 
Jadi, apakah mungkin saya menggunakan fasilitas ATM Bersama di sana?

Galuh – Harapan Indah, Bekasi

JAWABAN
Ibu Galuh yang kami hormati,
Dapat kami sampaikan bahwa Anda dapat menggunakan mesin ATM dari 
bank apa saja yang ada di kota tujuan Anda berlibur selama ada logo ATM 
Bersama di bagian bawah mesin ATM ataupun tertera di pintu masuk 
ruangan ATM tersebut. Namun memang ada biaya administrasi (sesuai 
kebijakan masing-masing bank) jika Anda menarik tunai di mesin ATM bank 
lain. Selain itu, Anda dapat mengunduh aplikasi mobile ATM Bersama di 
Google Play Store (Android) atau App Store (IOS). Kalau Anda sudah punya 
aplikasi tersebut dalam smartphone Anda, tentu saja akan memudahkan 
untuk transfer dana atau melakukan pembayaran di saat Anda berlibur, 
karena tidak perlu susah-susah mencari lokasi mesin ATM.

Apa definisi FinTech 

3.0 menurut Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) 

Indonesia?

Jawaban dikirimkan melalui alamat email 

disertai identitas pengirim lengkap ke :

redaksi@artajasa.co.id

dengan subjek email : Jawaban Kuis Edisi 65

Jawaban diterima paling lambat 25 Januari 2017

1 pengirim beruntung dengan jawaban yang 

benar akan mendapatkan hadiah menarik.

Surat Pembaca Kuis
Berhadiah

Pertanyaan kuisMajalah  CHANNEL Edisi 65 Juli - Desember 2016
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S
emenjak awal tahun 2000-an, 
telah terjadi fenomena fintech 
di dunia sebagai akibat dari 
revolusi industri fase ke-4. Hal 
itu yang dimaknai sebagai digital 

revolution. Pendorong utamanya adalah 
teknologi. Revolusi digital itu terjadi 
pada semua sektor bisnis, tapi jika ia 
diimplementasikan di sektor finansial atau 
keuangan, maka disebut fintech, yang 
merupakan akronim dari kata financial 
dan technology.

Pada awalnya, istilah fintech digunakan 
untuk teknologi yang dipakai pada back-
end customer dan/atau institusi finansial 
yang sudah mapan. Namun, krisis 
keuangan tahun 2008, menyebabkan 
timbulnya sebuah pasar luas bagi 
perusahaan kecil (khususnya startup) 
untuk menciptakan sebuah produk 
inovatif, yang menyediakan solusi big 
data bagi institusi-institusi finansial 
yang telah ada. Jadi, semenjak akhir 
dekade pertama abad 21, istilah fintech 
sudah berkembang melingkupi inovasi 

teknologi di sektor finansial, seperti 
inovasi di literasi finansial, personal 
banking, commercial banking, investasi 
dan sebagainya.

Di Indonesia, fintech merupakan suatu hal 
terpopuler kedua setelah e-commerce. 
Malahan menurut prediksi Menteri 
Komunikasi dan Informatika Rudiantara, 
jika startup-startup fintech tersebut 
menjadi semakin mapan di masa depan, 
mereka yang akan turut merasakan 
keuntungan dari transaksi e-commerce 
yang nilainya akan mencapai US$135 
miliar pada 2020.

P e r u s a h a a n  f i n t e c h  m e m b u a t 
produk-produk yang terbagi atas 
beberapa kategori, antara lain uang 
elektronik (e-money),  pinjaman/
kredit (loan based crowdfunding atau 
lending), gadai (pledge), pembayaran 
(payment), reward dan  donation 
based crowdfunding, perencanaan 
keuangan (financial planning), pasar 
modal (capital  market) ,  internet 

Pesatnya Perkembangan 
Fintech Dorong Kemajuan 

Ekonomi DigitalFintEch 
BEyonD& banking, dan perbandingan produk 

jasa keuangan.

Namun yang perlu diingat bahwa 
perusahaan fintech tidak hanya yang 
startup saja. Ada juga perusahaan fintech 
yang sudah existing atau mapan, seperti PT 
Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa). 
Mereka juga terus mengembangkan 
inovasinya, supaya teknologi finansial 
dapat semakin canggih. Sehingga, 
selanjutnya dapat mempermudah 
transaksi finansial nasabah, membantu 
institusi finansial menurunkan processing 
cost serta mengefisienkan infrastruktur 
mereka, dan lain-lain.

Jadi setiap perusahaan fintech, baik yang 
startup maupun yang sudah mapan, 
harus dapat bersinergi dengan baik 
ke depannya. Hal ini akan mendorong 
implementasi ekonomi digital di Indonesia 
agar berjalan lebih lancar lagi, dan pada 
akhirnya akan memberi manfaat yang 
sangat besar bagi semua pihak yang 
melakukan kegiatan finansial.

    I     EDISI 65 / jULI - DESEmbER 2016     I     EDISI 65 / jULI - DESEmbER 2016

EN
LI

G
H

TE
N

 Y
O

U
R 

 V
IS

IO
N

EN
LIG

H
TEN

 YO
U

R  VISIO
N

2

3

tel:%2B62 21 2970 6789
mailto:redaksi@artajasa.co.id
http://www.artajasa.co.id/
mailto:redaksi@artajasa.co.id


LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

Fintech
Penyokong 

implementasi Ekonomi 
Digital di indonesia

diperkirakan akan terus naik hingga 
US$6-US$8 miliar pada 2018.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia 
mengklasifikasikan perusahaan fintech 
dalam dua kategori, yaitu fintech 2.0 yang 
mencakup institusi finansial yang telah 
ada, seperti perbankan digital; dan FinTech 
3.0 yang mencakup perusahaan pemulai 
(startup) dalam bisnis perdagangan 
elektronik secara digital (e-commerce) 
yang belum tersentuh dalam FinTech 2.0.

Fintech di Indonesia
Di Indonesia, permulaan perkembangan 
fintech memiliki konteks agak berbeda 
dengan di dunia internasional, yaitu 
bukan karena krisis keuangan tahun 2008. 
Hal ini seperti yang dijelaskan Direktur 
Eksekutif Asosiasi Fintech Indonesia (AFI), 
M. Ajisatria Suleiman. “(Alasan) Pertama, 
karena (pertumbuhan) e-commerce 
kita semakin tinggi, jadi membutuhkan 
sistem pembayaran baru, baik dari segi 
instrumen maupun metode. Jadi di sini, 
fintech masih didominasi perusahaan-
perusahaan yang bergerak di bidang 
payment,” paparnya.

Industri fintech di Indonesia memang 
tengah menjadi bahan pembicaraan. 
Terutama setelah Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) menjadikan ekonomi digital 
sebagai topik utama dalam Konferensi 
Tingkat Tinggi ASEAN-AS di Amerika Serikat 

Perkembangan fintech di Indonesia 
juga didasari kebutuhan konsumen, 
nasabah, dan merchant. Sifat fintech 
memang sangat user centric sehingga 
fokusnya lebih kepada penggunanya. Jika 
melihat dari sisi pengguna, khususnya 
di bidang finansial, terdapat banyak 
permasalahan yang dapat terselesaikan 
dengan adanya fintech. Misalnya, mereka 
ingin menemukan metode pembayaran 
baru yang aman, mudah, murah, tapi 
tidak berupa uang tunai. Sebab, mereka 
perlu punya alternatif dari sekadar kartu 
debit dan kredit saja. Maka itu, muncullah 
fintech yg menawarkan sistem atau 
instrumen pembayaran baru, contohnya 
berbentuk e-money, e-wallet, metode 
Quick Response (QR) Code atau Mobile-
Point of Sales (M-POS).

“Kemudian, ada kesulitan konsumen 
lainnya dalam mendapatkan funding dari 
bank, karena persyaratannya panjang dan 
prosesnya lama. Jadi ini yang mau diatasi 
fintech yang bergerak di bidang lending, 
misalnya peer-to-peer lending atau online 
direct lending,” ujar Ajisatria.

Fintech di nusantara ini merupakan 
s u a t u  h a l  t e r p o p u l e r  k e d u a 
setelah e-commerce, berdasarkan jumlah 
startup yang menerima pendanaan 
untuk mengembangkan usahanya secara 
umum sepanjang tahun 2015. Malahan 
menurut prediksi Menteri Komunikasi 

S
ejak digital revolution menggeliat, 
penyebaran mobile internet 
sudah menjadi masif karena 
semua orang telah memegang 
c e l l p h o n e / s m a r t p h o n e 

masing-masing. Dilanjutkan dengan 
berkembangnya cloudification/big data, 
‘everything as a services’, ‘internet of 

things’, dan yang berhubungan dengan itu 
semua yakni data and analytics.

“Kombinasi dari perkembangan semua 
teknologi itu mendorong perubahan. 
Karena begitu semuanya berubah (jadi) 
digital, muncullah transparansi. Kita 
bisa melihat semua yang tadinya tidak 

Secara fundamental, alasan terjadinya fenomena fintech di dunia yaitu 
revolusi industri fase ke-4, yang dimulai sejak awal tahun 2000-an. hal itu 
yang dimaknai sebagai digital revolution. Pendorong utamanya adalah 

teknologi. Revolusi digital itu terjadi pada semua sektor bisnis, tapi jika ia 
diimplementasikan di sektor finansial atau keuangan, maka disebut fintech, 

yang merupakan akronim dari kata financial dan technology.

kelihatan. Hal ini menyebabkan juga 
semua proses yang inefisien menjadi 
efisien,” kata IT & Operation Director 
PT Artajasa Pembayaran Elektronis 
(Artajasa), Bayu Hanantasena.

Pada awalnya, istilah fintech digunakan 
untuk teknologi yang dipakai pada back-end 
customer dan/atau institusi finansial yang 
sudah mapan. Namun, krisis keuangan tahun 
2008 menjadikan bank-bank menyalurkan 
sumber daya mereka pada kebijakan baru 
untuk memuaskan para regulator, namun 
hal ini membuat mereka tidak mempunyai 
sisa dana lagi untuk inovasi.

Sehingga timbullah sebuah pasar luas 
bagi perusahaan kecil (khususnya startup) 
untuk menciptakan sebuah produk 
inovatif, yang menyediakan solusi big 
data bagi institusi-institusi finansial yang 
telah ada. Jadi, semenjak akhir dekade 
pertama abad 21, istilah fintech sudah 
berkembang melingkupi inovasi teknologi 
di sektor finansial, termasuk inovasi di 
literasi dan edukasi finansial, retail atau 
personal banking, commercial banking, 
investasi dan bahkan crypto-currency 
seperti bitcoin.

(AS), pada Februari 2016 lalu. Terdapat 
peluang besar untuk mengembangkan 
ekonomi digital berdasarkan kenyataan 
pesatnya pemakaian jaringan internet, 
perbankan digi ta l ,  serta tuntutan 
keterbukaan informasi. Pengguna internet 
Indonesia sendiri telah mencapai 34 
persen dari jumlah penduduk, dengan 
pengguna telepon seluler telah mencapai 
326,3 juta unit atau 126 persen dari jumlah 
penduduk.

dan Informatika Rudiantara, jika startup-
startup fintech tersebut menjadi semakin 
mapan di masa depan, mereka yang 
akan turut merasakan keuntungan dari 
transaksi e-commerce yang nilainya akan 
mencapai US$135 miliar pada 2020. 

Namun yang perlu diingat bahwa fintech 
tidak hanya sekadar perusahaan startup 
saja. Perusahaan-perusahaan fintech 
yang sudah existing atau mapan, seperti 

M. Ajisatria Suleiman
Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Indonesia (AFI)

Perkembangan fintech di indonesia juga didasari kebutuhan 

konsumen, nasabah, dan merchant. Sifat fintech memang sangat user 

centric sehingga fokusnya lebih kepada penggunanya. Jika melihat 

dari sisi pengguna, khususnya di bidang finansial, terdapat banyak 

permasalahan yang dapat terselesaikan dengan adanya fintech. 

Misalnya, mereka ingin menemukan metode pembayaran baru yang 

aman, mudah, murah, tapi tidak berupa uang tunai. Sebab, mereka perlu 

punya alternatif dari sekadar kartu debit dan kredit saja

B
ay

u
 Hanantasena   |  IT & OpErATION DIrECTOr A

rTA
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
Accenture, investasi keseluruhan pada 
fintech secara global mulai merangkak 
naik dengan nilai mencapai tiga kali 
lipat dalam kurun waktu 2008 hingga 
2013. Sementara, nilai investasi ke 
dalam fintech selama sembilan bulan 
pertama di 2015 sudah mencapai 
US$3,5 miliar atau hampir empat kali 
lebih besar dari US$880 juta yang 
tercatat sepanjang 2014. Angka ini 

    I     EDISI 65 / jULI - DESEmbER 2016

EN
LIG

H
TEN

 YO
U

R  VISIO
N

5

4

EN
LI

G
H

TE
N

 Y
O

U
R 

 V
IS

IO
N

    I     EDISI 65 / jULI - DESEmbER 2016



LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

Artajasa, juga terus mengembangkan 
inovasinya, supaya teknologi finansial 
dapat semakin canggih. Sehingga, 
selanjutnya dapat mempermudah 
transaksi finansial nasabah, membantu 
institusi finansial menurunkan processing 
cost serta mengefisienkan infrastruktur 
mereka, dan sebagainya.

“Fintech itu lebih luas daripada (sekadar) 
startup, sebab ini lebih sebagai fenomena 
yang berkembang di industri jasa keuangan 
dengan adanya revolusi digital, sehingga 
memunculkan model bisnis dan produk 
layanan baru. Fintech itu memang banyak 
dilakukan startup, tapi bukan berarti 
tidak ada inovasi yang dilakukan oleh 
perusahaan yang existing. Artajasa pun 
selalu melakukan inovasi,” ungkap Bayu.

ragu lagi memberikan kredit kepada 
mereka. Kalau lebih banyak kredit 
yang diberikan untuk hal-hal produktif, 
perekonomian nasional juga akan berjalan 
baik. Dan, kalau ada bantuan-bantuan 
langsung dari Pemerintah bisa langsung 
masuk ke rekeningnya,” ujar Human 
Capital & Finance Director Artajasa, 
Nawawi.

Pada layanan keuangan digital, sektor 
pembayaran digital merupakan yang paling 
berkembang. Sektor tersebut menjadi 
yang paling diharapkan pemerintah untuk 
membuka akses masyarakat kepada 
layanan keuangan seluas-luasnya, 
memperbagus iklim keuangan inklusif, serta 
mendukung pemerataan pembangunan di 
Indonesia.

di Indonesia ke depannya. Selain itu, ia 
pun mengharapkan agar OJK, Kementerian 
Keuangan, serta Kementerian Komunikasi 
dan Informatika bisa saling mendukung 
dan kerja sama demi industri fintech 
Indonesia yang sehat. “Ya, harus sehat 
ekosistemnya. Jangan membahayakan 
satu sama lain antara pelaku startup 
dengan lembaga finansial yang sudah 
mapan,” tuturnya.

OJK pun memandang jika fintech harus 
mampu memberikan nilai tambah bagi 
publik, dan publik pun harus dapat 
memanfaatkannya secara maksimal dan 
bijaksana. Konteks fintech harus diperluas 
lagi, yaitu dalam pengertian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDGs), sehingga 
kemanfaatannya harus seimbang dalam 
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Peran Regulator untuk 
Perkembangan Fintech
Perkembangan bisnis fintech sangat 
dipengaruhi oleh faktor kepercayaan 
(trust). Jika masyarakat tidak percaya, 
bisa dipastikan bahwa bisnis mereka 
tidak akan berkembang. Sehingga, salah 
satu faktor penting untuk meningkatkan 
kepercayaan publik adalah adanya rezim 
pengaturan (regulatory regime) untuk 
melindungi kepentingan umum di satu 
sisi, namun tetap memperhatikan ruang 
pengembangan bisnis bagi industri di sisi 
lainnya.

OJK, sebagai salah satu regulator fintech, 
akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) 
Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi 
dan Keuangan. Kemudian, lembaga ini 
juga akan menerbitkan Peraturan OJK 
(POJK) untuk pelaku industri fintech, 
supaya nantinya tercipta lingkungan yang 
lebih kondusif bagi perkembangannya di 
Indonesia.

Untuk regulas i  f intech ,  O JK akan 
menerapkan pendekatan “regulatory 
sandbox” . Dengan pendekatan ini, 
semua pelaku fintech diharapkan bisa 
mempunyai ruang eksperimen yang 
cukup. Misalkan hanya ditawarkan pada 
nasabah tertentu dan tenor terbatas, 
sebelum ditawarkan secara lebih luas lagi. 
Ini untuk menghindari terjadinya massive 
failure yang dapat merugikan konsumen 
maupun stabilitas sektor jasa keuangan.

“Pengembangan industri fintech ke 
depannya juga tidak akan berjalan 
baik tanpa koordinasi dan sinergi dari 
berbagai pemangku kepentingan. Yakni 

regulator, institusi finansial, investor, 
startup, inkubator, asosiasi industri, serta 
kalangan akademisi. Mulai dari penyediaan 
infrastruktur regulasi, dukungan insentif 
bagi pembiayaan usaha startup, hingga 
edukasi dan pembinaan bagi para calon-
calon pengusaha startup fintech. Ini sebagai 
langkah menuju fase yang lebih advance, 
yaitu fase banking anywhere,” ungkap 
Muliaman.

Kemudian, BI menyatakan ada tiga hal 
yang wajib dilakukan perusahaan fintech 
dalam menjalankan bisnisnya. Gubernur 
BI, Agus Martowardojo, mengatakan 
bahwa layanan keuangan berbasis 
teknologi tersebut harus mempunyai 
institusi dan badan hukum di Indonesia; 
dan kalau transaksinya di Indonesia 
harus menggunakan mata uang rupiah. 
“Misalkan kegiatan bisnis fintech-nya 
seperti deposit, pinjaman, dan suntikan 
modal, maka dana atau uang tersebut 
harus disimpan di sistem perbankan 
umum, bukan di lembaga keuangan 
nonbank,” tegasnya.

PR untuk Kemajuan 
Fintech di 2017
Memasuki tahun 2017, pastinya ada 
beberapa hal yang harus ditingkatkan 
dan dikembangkan dari perusahaan-
perusahaan fintech di Indonesia. Supaya 
kualitas layanan kepada para klien dan 
nasabah semakin bagus. Pertama adalah 
masalah sumber daya manusia (SDM). 
Menurut Ajisatria, permasalahan SDM di 
perusahaan fintech disebabkan oleh masih 
belum banyak pekerja di bidang keuangan 
yang mengerti teknologi, dan sebaliknya.

“Jadi harus lebih banyak lagi capacity 
building atau pendidikan dalam bidang 
teknologi finansial. Pemerintah sebaiknya 
juga membangun hub atau centre untuk 
perusahaan-perusahaan fintech. Supaya di 
sana mereka dapat meluaskan networking 
dan sharing knowledge antara satu sama 
lain,” jelasnya.

Masa lah regulas i  a tau peraturan 
terhadap fintech juga harus diperhatikan 
oleh Pemerintah Indonesia. Terutama 
jika ada uang masyarakat yang jadi 
bagian di dalamnya. “Yang merupakan 
ultimate source of fund (di masa depan) 
sebenarnya tetap bank account, dan ini 
yang harus dijaga Pemerintah. Sebab, 
kalau produk f intech yang berupa 
virtual money atau e-wallet, bisa saja 
kan uangnya raib diambil, atau malah 
mereka “mencetak” uang dan menambah 
saldonya sendiri. Nah, ini yang akibatnya 

Pada 17 September 2015, sejumlah perusahaan 
fintech di Indonesia, telah mendirikan Asosiasi 
Fintech Indonesia (AFI). Peluncuran AFI ditandai 
dengan diadakannya InvestDay 2015 yang 
mengangkat tema “Fintech: a Game Changer 
for Indonesia’s Financial World”. Adanya AFI 
dapat menjadi jembatan antara industri dan 
regulator (OJK dan BI). Sebab, pastinya ada 
hal-hal yang ingin disuarakan oleh asosiasi 
atas nama para anggotanya, serta asosiasi 
ingin memposisikan diri sebagai hub dari 
sub-sub sektor fintech.

“Dengan adanya asosiasi, kami (perusahaan-
perusahaan f intech) dapat lebih mudah 
berkoordinasi dengan regulator. Misalnya, kami 
ingin ada tanda tangan elektronik untuk kemudahan 
bertransaksi atau mendapatkan nasabah, serta ingin proses 
know your customer (KYC) yang lebih sederhana, dan sebagainya. Selain itu, 
ada juga isu-isu spesifik, seperti landing, payment, ataupun insurance,” ungkap 
Direktur Eksekutif AFI, M. Ajisatria Suleiman.

Asosiasi yang saat ini beranggotakan 42 perusahaan fintech, terdiri atas 32 
fintech 3.0 dan 10 fintech 2.0, mempunyai peraturan mandiri (self regulation) 
untuk anggotanya. Para anggota sebaiknya mengikuti aturan-aturan tersebut 
supaya lebih lancar dalam operasional perusahaannya juga.

“Misalkan untuk standar IT-nya atau mengenai ISO 27001. Sebenarnya kalau mau 
membedakan mana fintech yang baik atau buruk, kita bisa melihat dari standar 
apa yang ia gunakan. Kemudian, kami pun ada rencana untuk saling sharing 
data fraud, kan ini akan baik untuk anggota juga,” kata Ajisatria.

parah, jadi regulator harus punya aturan 
tegas,” kata Business Director Artajasa, 
Anthoni Morris.

Salah satu hal terpenting juga adalah 
tentang meraih kepercayaan customer 
dan menjaganya dengan baik. Semuanya 
harus diinvestasikan dalam hubungannya 
dengan pengalaman customer, supaya 
mereka merasa bahagia dan puas dengan 
adanya fintech, baik yang startup berdiri 
sendiri maupun yang bekerja sama dengan 
institusi finansial lainnya.

Selain itu, infrastruktur teknologi informasi 
(TI) di Indonesia seharusnya semakin 
dikuatkan dalam rangka mendukung 
perjalanan perusahaan fintech di masa 
depan. Misalnya harus disediakan sistem 
aplikasi yang andal (mobile application, 

Manfaat Fintech untuk 
Indonesia
Pada negara berkembang sepert i 
Indonesia, dengan tingkat penetrasi 
keuangan hanya sebesar 35,8% (World 
Bank, 2014), fintech dapat berperan 
mempercepat perluasan jangkauan 
layanan keuangan. Pemerintah bersama 
Bank Indonesia (BI) berupaya mendorong 
inklusivitas keuangan (financial inclusion) 
di dalam negeri dengan menginisiasi 
berbagai program, seperti Laku Pandai dan 
Layanan Keuangan Digital.

“Financial inclusion itu untuk membuat 
masyarakat menengah ke bawah bisa 
menabung secara teratur, jadi bank tidak 

Maka itu, BI pun sedang menggodok 
sistem pembayaran digital yang baik. 
Tujuannya untuk mengontrol ekosistem 
perdagangan, transaksi dan pembayaran 
secara digital yang tumbuh pesat tersebut. 
Transaksi pembayaran fintech akan 
diatur dalam National Payment Gateway 
(NPG). NPG adalah infrastruktur yang 
mengintegrasikan berbagai saluran 
pembayaran untuk memfasilitasi transaksi 
pembayaran elektronik. Setelah NPG 
berjalan sempurna maka diharapkan akan 
tercipta less cash society.

Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK 
Muliaman D. Hadad mengharapkan, 
kegiatan fintech bisa menjadi mainstream 

Asosiasi Fintechindonesia

web application, artificial intelligence, 
robotic, big data analytics), koneksi jaringan 
yang baik (broadband internet, 4G, Google 
Balloon), data center yang murah dan 
mumpuni (co-location, managed service, 
clouds computing), identitas penduduk 
yang valid (KTP elektronik), dan teknik 
otentikasi yang kuat (cryptography, digital 
signature, digital certificate, one time 
password, biometric verification).

Jadi, memang masih banyak pekerjaan 
rumah (PR) yang harus dilakukan semua 
perusahaan fintech untuk menyokong 
implementasi ekonomi digital di Indonesia. 
Namun satu hal yang pasti, ekonomi 
digital itu adalah suatu keniscayaan di 
masa depan, dan semua pihak harus 
siap menerapkannya sesuai lini bisnisnya 
masing-masing. 
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PRODUK PRODUK

P
roduk-produk fintech terbagi 
atas beberapa kategori, antara 
lain uang elektronik (e-money), 
pinjaman/kredit (loan based 
crowdfunding atau lending), 

gadai (pledge), pembayaran (payment), 
reward dan donation based crowdfunding, 
perencanaan keuangan ( f inancial 
planning), pasar modal (capital market), 
internet banking, dan perbandingan 
produk jasa keuangan.

T u j u a n  a d a n y a  p r o d u k  f i n t e c h 
tersebut di antaranya adalah untuk 
mengedukasi konsumen agar lebih 
pintar membuat keputusan keuangan; 
meningkatkan pengalaman belanja 
on l i ne ;  mend ive r s i f i ka s i  p i l i han 
pembayaran (untuk e-commerce); 
menawarkan  sa rana  ba ru  un tuk 
m e m p e r o l e h  p e n d a n a a n  a t a u 

pinjaman; mempercepat pengambilan 
pembayaran; melindungi aset dari 
fraud; dan mendorong investasi.

Menurut Asosiasi Fintech Indonesia 
(AFI) ,  f intech  d i  Indonesia masih 
didominasi oleh perusahaan-perusahaan 
yang bergerak di bidang pembayaran 
(payment). Namun, untuk kategori yang 
lainnya, misalnya pinjaman (lending), 
perencanaan keuangan ( f inancia l 
planning), serta perbandingan produk 
jasa keuangan, pun sudah mulai banyak 
dan berkembang.

Produk Artajasa
Salah satu perusahaan fintech yang 
bergerak di bidang pembayaran (payment) 
adalah PT Artajasa Pembayaran Elektronis 
(Artajasa). Pada tahun 2016 ini, Artajasa 
telah melakukan repositioning dengan 

melakukan Strategi 5 Pilar, yakni Switching 
Service, Payment Service, Kirim Uang, 
E-Commerce Payment, dan Principal Card 
Issuing.

Sebagai pelaku fintech yang telah mapan, 
Artajasa tetap akan berada pada core 
business-nya, yaitu kelima pilar tersebut. 
“Artajasa tetap akan mengembangkan 
servis kita saat ini (yakni lima pilar),” kata 
Human Capital & Finance Director Artajasa, 
Nawawi.

“Kesulitan e-commerce itu ada di logistic 
dan payment. Di Indonesia, masih banyak 
yang menggunakan transfer ATM dan COD 
ketika melakukan payment e-commerce. 
Yang mana ini masih dua sampai tiga 
step. Nah, di sana Artajasa ingin masuk 
dan menjadikannya hanya satu step saja. 
Kami ingin (proses) payment yang smooth 
dan just one click,” tutur Business Director 
Artajasa, Anthoni Morris.

Artajasa, lanjut Anthoni, justru akan 
berusaha merangkul lebih banyak 
perusahaan e-commerce untuk bekerja 
sama dalam sistem pembayarannya. 
Karena seperti yang diketahui bahwa 
Artajasa sudah terhubung ke banyak bank 
melalui ATM Bersama. Selain itu, Artajasa 
juga menyediakan fasilitas outsource 
switching dan software as a services (SAS) 
atau cloudification untuk para klien atau 
member-nya.

“Artajasa juga akan white labelling 
e-money issuer. Jadi, kami sudah reposisi 
untuk multi custodian dan multi merchant. 
Lalu, kami juga dapat membuatkan mobile 
app untuk perbankan. Jadi, sebenarnya 
mereka (bank) bisa one stop service di 
Artajasa,” tutur Anthoni.

( lending) ,  perencanaan keuangan 
(financial planning), serta perbandingan 
produk jasa keuangan.

Pembayaran (Payment)
Terdapat beberapa perusahaan fintech 
di Indonesia yang bergerak di bidang 
pembayaran (payment), baik itu startup 
maupun yang sudah mapan. Ada fintech 
yang menyediakan solusi pembayaran 
seperti bill payment aggregator, electronic 
payment platform, online payment 
solution, payment with Quick Response 
(QR) Code, dan sebagainya.

Kalau di luar negeri, startup asal Malaysia 
Soft Space mempunyai platform Mobile-
Point of Sales  (M-POS), sehingga 
memungkinkan merchant menerima 
pembayaran kartu kredit dan debit dengan 
murah dan mudah, sebab yang mereka 
butuhkan hanya sebuah smartphone. 
Produk tersebut memungkinkan pengguna 
yang sebelumnya tidak mempunyai 
akun bank, seperti merchant kecil, bisa 
menerima pembayaran kartu kredit dan 
debit bagi layanannya.

SmartPesa yang berbasis di Singapura 
adalah M-POS lainnya yang mencoba 
membangun suatu saluran baru dari 
infrastruktur perbankan yang sudah 
ada, dan mengambil keuntungan dari 
solusi yang sudah dipercaya. Mereka 
saat ini memiliki pengguna awal di 
Rwanda (Afrika), dan sudah merencanakan 
ekspansi bisnis ke pencairan dana serta 
penambahan airtime.

Pinjaman (Lending)
Ada beberapa startup fintech di Indonesia 
yang menawarkan fasilitas peer-to-
peer lending (P2PL) atau loan based 
crowdfunding. Misalnya, fintech yang 
menawarkan tenor pinjaman antara Rp50 
hingga Rp500 juta. Bunga pinjaman yang 
ditawarkannya pun beragam, misalkan 
dimulai dari 0,99%. Terdapat juga fintech 
yang berperan sebagai online market place 
yang mempertemukan peminjam dengan 
pihak yang memberikan pinjaman/
investor. Selain itu, ada fintech yang 
memberi pinjaman modal kepada petani 
dengan nominal Rp3-5 juta per orang.

Sementara di Singapura, ada fintech 
bernama Onelys t  yang mencoba 
menghubungkan penyedia pinjaman 
uang berlisensi dengan masyarakat 
menengah ke bawah yang membutuhkan 
dana pinjaman untuk alasan medis dan 
personal lainnya. Fokus mereka terletak 
pada memberdayakan secara finansial 

bagian masyarakat yang terpapar risiko 
dieksploitasi oleh sistem keuangan yang 
telah ada.

Di Amerika Serikat (AS) terdapat fintech 
bernama LendUp yang membantu 
konsumen supaya tidak hanya bergantung 
pada layanan pinjaman dari gaji bulanan 
saja, melainkan dapat mendapatkan 
pinjaman kecil juga. Ada juga LendFriend, 
di mana seseorang dapat meminjam atau 
memberikan pinjaman kepada orang yang 
mereka kenal.

Perencanaan Keuangan 
(Financial Planning)
Untuk fintech yang bergerak di bidang 
perencanaan keuangan ( f inancial 
planning) sudah berdir i  beberapa 
startup di Indonesia. Contohnya, ada 
yang memberikan solusi bagi pengguna 
personal dalam mengelola tabungan, isi 
dompet, ataupun sumber lain yang dapat 
disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. 
Kemudian ada fintech yang menyediakan 
berbagai informasi dan alat yang berkaitan 
dengan keuangan seperti menghitung 
perencanaan keuangannya sendiri; serta 
memberikan laporan soal kemajuan 
portofolio kliennya.

Kalau di AS, ada fintech bernama PlanWise, 
yang menyediakan alat dan memberi 
edukasi untuk membantu konsumen 
mengevaluasi status keuangannya 
dan memberikan rekomendasi untuk 
meningkatkan kebiasaan keuangan pribadi. 
Lalu, NerdWallet, yang memberikan saran 
dan informasi gratis untuk membantu 
konsumen membuat pilihan lebih baik soal 
bagaimana mereka memakai, meminjam 
dan menyimpan uangnya.

Perbandingan Produk 
Jasa Keuangan 
Di Indonesia, terdapat beberapa fintech 
yang memberikan informasi perbandingan 
produk jasa keuangan. Ada startup 
fintech yang menyediakan informasi 
perbandingan tabungan, kredit/pinjaman, 
serta asuransi. Bahkan ada situs fintech di 
bidang ini yang telah menampilkan 2000 
promosi dari 15 kartu kredit dan mencakup 
informasi dari 25 bank.

Sementara startup dari AS, Moneythor, 
membua t  s ebuah  p r odu k  y ang 
m e m u n g k i n k a n  k l i e n  m e r e k a 
meningkatkan pengalaman digital banking 
nasabahnya, dan lebih memahami 
bagaimana pola finansial nasabah melalui 
sebuah alat yang mengumpulkan dan 
menganalisa data transaksinya. 

Produk Fintech
Utamakan Kebutuhan 

Konsumen
Setiap perusahaan financial technology (fintech) memiliki fokus berbeda-

beda. Model bisnisnya pun berbeda satu sama lain. Model bisnis tersebut dapat 
dibagi atas: (1) Business to Business (B2B) untuk bank dan (2) klien bisnis mereka; 

(3) Business to customer (B2c) untuk bisnis kecil; dan (4) customer. Selain model 
bisnis, produk yang diciptakan mereka pun beragam.

n
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aw

i   |   HuMAN CApITAL & fINANCE DIrECTOr  A
rTAJA

sA
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n
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Untuk bidang payment, secara khusus 
Artajasa ingin semakin mengembangkan 
solusi  e-commerce payment-nya, 
mengingat saat ini jumlah situs e-commerce 
di Indonesia sudah semakin banyak pula. 
Sebab, meskipun jumlahnya banyak, 
namun untuk sistem pembayarannya 
masih banyak konsumen di Indonesia 
yang menggunakan transfer atau cash on 
delivery (COD). Maka itu, Artajasa ingin 
memberikan solusi bagi proses pembayaran 
ketika belanja online tersebut.

IT & Operation Director Artajasa, Bayu 
Hanantasena menambahkan, untuk saat 
ini flow of information adalah salah satu 
hal terpenting dalam perekonomian. Jadi, 
Artajasa juga akan lebih menguatkan 
solusi fintech di bidang informasi, 
misalnya akan mengembangkan layanan 
informasi tentang credit scoring, sehingga 
bisa mempermudah perbankan dalam 
memberikan pinjaman atau kredit kepada 
nasabahnya.

Selain produk dari Artajasa, di bawah ini 
juga akan dibahas mengenai beberapa 
jenis produk fintech lainnya, baik dari 
dalam maupun luar negeri, seperti 
pembayaran (payment), pinjaman 
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FIGURFIGUR

A
chmad Baiquni telah ditetapkan menjadi 
nakhoda baru PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk. (BNI) sejak Maret 2015. 
Pada waktu itu, Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) BNI mengangkat dia sebagai 

Direktur Utama (Dirut) menggantikan Gatot M. Suwondo 
yang telah habis masa jabatannya. Sebelumnya, Baiquni 
menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) pada periode 2010-2015.

Pria kelahiran Surabaya tahun 1957 ini sudah malang 
melintang selama lebih dari 30 tahun di dunia 
perbankan. Karir perbankannya dimulai di BNI pada 
1984, kemudian seiring dengan penanjakan karirnya 
di sana, ia pun pernah menduduki beberapa jabatan 
manajerial, di antaranya adalah Direktur Bisnis Usaha 
Kecil, Menengah, dan Syariah BNI (2008-2010); Direktur 
Korporasi BNI (2006-2008); serta Direktur Konsumer BNI 
(2003-2006).

Dalam hal pendidikan formal, Baiquni meraih gelar 
Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Bandung 
pada 1982, selanjutnya dia memperoleh gelar Master 
of Business Management dari Asian Institute of 
Management, Makati, Filipina, pada 1992.

Kemampuannya mengelola bank terus diasah dengan 
mengikuti beberapa pelatihan, kursus, dan seminar 
perbankan, di antaranya adalah Risk Management in Retail 
Banking yang diadakan oleh BSMR  di Belanda; Executive 
Training for Director yang diadakan oleh The Wharton 
School of The University of Pennsylvania di Amerika 
Serikat (AS); Bank Indonesia’s Executive Risk Management 
Certification yang digelar oleh BSMR  di Singapura. Selain 
itu, ia juga pernah mengikuti Retail Banking Conference 
yang diadakan oleh LAFERTY di Singapura, serta Asian 
Bankers Surveyor Program yang digelar oleh Bank of New 
York, di New York AS dan lain-lain.

targetkan Jadi 
Bank No. 1

di indonesia
Achmad Baiquni

Direktur Utama Pt Bank negara indonesia (Persero) tbk.

Kinerja Keuangan Bni
Di bawah kepemimpinan Baiquni, kinerja 
BNI menjadi semakin bagus. Sampai 
kuartal III-2016, BNI menorehkan laba 
Rp7,72 triliun atau tumbuh 28,7% 
dibandingkan periode sama tahun lalu. 
Kenaikan laba itu didorong oleh kinerja 
penyaluran kredit yang tumbuh stabil 
sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan 
pertumbuhan pendapatan bunga bersih 
(net interest income/NII) sekira 15,9%, 
dari Rp19,02 triliun menjadi Rp21,87 
triliun. Laba dari pendapatan non bunga 
juga turut naik 20% menjadi Rp6,24 triliun 
dari periode sama tahun lalu yang sebesar 
Rp5,19 triliun. Sementara, pendapatan 
berbasis komisi (fee based income) 
bertumbuh 20%. 

Kalau untuk penyaluran kredit, BNI 
mencatatkan kenaikan sebesar 21,1% 
menjadi sebesar Rp372,02 triliun daripada 
periode sama tahun lalu. Kredit BNI lebih 
banyak disalurkan ke segmen business 
banking yakni sejumlah 73% dari total 
kredit atau sebesar Rp271,68 triliun, dan 
ini tumbuh 23,5% dibandingkan periode 
sama tahun lalu. Komposisi penyaluran 
kredit business banking adalah sebagai 
berikut: korporasi (24,3%), BUMN (19,1%), 
menengah (16,3%), dan kecil (13,3%).

Pada kuartal III-2016 pula, total aset BNI 
tercatat sebesar Rp571,51 triliun atau 
tumbuh 25,2% dibandingkan periode 
sama tahun lalu. Sedangkan, rasio kredit 
macet (non performing loan/NPL) gross 
sebesar 3,1%; loan to deposit ratio 
(LDR) adalah 92,8%. Selanjutnya, rasio 
kecukupan modal (capital adequacy 
ratio/CAR) yaitu 18,4%.

Sementara, dana pihak ketiga (DPK) 
yang terhimpun per kuartal III tahun 
ini mencapai Rp401,88 triliun atau 
meningkat 15% dibandingkan periode 
sama tahun lalu. Adapun komponen dana 
murah masih mendominasi, yaitu sebesar 
59,7% dari total DPK.

Pengembangan Bisnis di 
Dalam & Luar negeri
Untuk semakin mengembangkan bisnis 
BNI, pada awal Agustus 2016 lalu, 
Achmad Baiquni meresmikan Kantor 
Wilayah (Kanwil) Yogyakarta dan Malang. 
Pembukaan kanwil di kedua kota itu 
disebabkan semakin luasnya area yang 
harus dikelola, dan perlunya penajaman 
bisnis di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 

dan Jawa Timur (Jatim). Lalu, karena 
diprediksikan juga jikalau pertumbuhan 
ekonomi di ketiga daerah itu berpotensi 
melaju lebih pesat lagi dalam beberapa 
tahun ke depan.

“Wilayah di Jateng dan Jatim itu cakupannya 
sangat luas, sehingga perlu dilakukan 
pemekaran untuk meningkatkan span 
of control dan mengoptimalkan potensi 
bisnis. Pemekaran ini akan meningkatkan 
fungsi intermediasi di sana, sehingga 
pembangunan ekonomi di kawasan itu 
pun diharapkan akan lebih terpacu,” 
ungkap Baiquni.

Selain itu, kemungkinan besar BNI akan 
lebih banyak membuka agen bank dalam 
beberapa tahun ke depan. Hal tersebut 
guna mendorong penghimpunan DPK dan 
biaya overhead yang lebih rendah. “Kami 
juga masih memiliki rencana membuka 
kantor cabang lagi, namun sebagian besar 
di luar jawa,” ujar Baiquni.

T a k  h a n y a  d i  d a l a m  n e g e r i , 
pengembangan bisnis BNI juga dilakukan 
di luar negeri, tepatnya di Singapura. 
Setelah mengoperasikan Kantor Cabang 
di kawasan Robinson Point dan BNI 
Remittance Center di Lucky Plaza, 
Orchard Road, Singapura, BNI semakin 
memperluas jangkauan layanan remitansi 
di Singapura. Yakni dengan membuka 
satu lagi BNI Remittance Center di City 
Plaza pada Februari 2016 lalu.

Pria berkacamata itu menjelaskan bahwa 
perluasan kantor layanan tersebut 
d imaksudkan untuk member ikan 
tambahan kemudahan bagi para tenaga 
migran Indonesia dalam melakukan 
transaksi pengiriman uang ke dalam 
negeri.

target Jadi Bank no. 1
Achmad Baiquni mempunyai target 
menjadikan BNI sebagai bank nomor 
satu di tanah air dengan memacu 
aspek kinerjanya. Sebab, sebelum krisis 
ekonomi, bank tersebut sebenarnya 
sudah berada di posisi nomor satu, namun 
kini menurun di nomor empat. “Tentu 
untuk mencapai posisi nomor satu, tidak 
bisa dilakukan waktu cepat. Paling tidak 
butuh waktu lima tahun,” ucapnya.

Arah BNI menuju bank nomor satu, 
tutur Baiquni, sudah cukup terlihat. Dia 
mencontohkan pertumbuhan kinerja BNI 
pada semester I 2016 lumayan signifikan 

yakni sebesar 24%, baik aset, pembiayaan 
maupun lainnya, dan ini jauh lebih tinggi 
dari pertumbuhan industri perbankan yang 
hanya berada di kisaran 10% saja.

Pertumbuhan kinerja sebesar itu jelas 
jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan 
di sektor riil yang pada kuartal pertama 
2016 cuma di bawah 5%. Dan yang 
menggembirakan, kinerja yang membaik 
itu terjadi di saat ekonomi sedang melesu. 
BNI memang berkomitmen, saat ekonomi 
melesu tetap harus melakukan ekspansi 

Achmad Baiquni mempunyai 
target menjadikan Bni 
sebagai bank nomor satu di 
tanah Air dengan memacu 
aspek kinerjanya. Sebab, 
sebelum krisis ekonomi, bank 
tersebut sebenarnya sudah 
berada di posisi nomor satu, 
namun kini menurun di 
nomor empat. “tentu untuk 
mencapai posisi nomor satu, 
tidak bisa dilakukan dalam 
waktu cepat. Paling tidak 
butuh lima tahun,”

dengan menyalurkan pembiayaan 
sehingga dapat menggerakkan sektor 
riil. “Kalau di situasi ekonomi melesu 
bank tidak melakukan pembiayaan, maka 
kondisi perekonomian justru dikhawatirkan 
akan lebih memburuk,” paparnya.

Dan, ke depannya, ia juga akan terus 
berusaha menjaga kualitas kredit dari 
banknya. Walaupun semakin besar 
kredit yang digelontorkan BNI kepada 
debiturnya, namun kredit macet atau non 
performing loan (NPL)-nya harus tetap 
berada dalam level yang rendah. 

(Dari berbagai sumber)
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RELASIRELASI

P
rospek untuk layanan finansial 
m e l a l u i  m o b i l e  p h o n e 
sebenarnya sangat besar. 
Mengingat jumlah populasi 
penduduk Indonesia yang 

sebesar 260 juta jiwa, sudah sekira 70%-
nya mempunyai ponsel, sementara yang 
memiliki rekening bank hanya sekira 
37% saja. Kondisi tersebut mendorong 
t iga  perusahaan te lekomunikas i 

(telco) terbesar di Indonesia untuk 
mengembangkan mobile financial 
services untuk para customer-nya.

Salah satu alasan berkembang pesatnya 
mobile financial services dari perusahaan 
telco tersebut adalah karena Pemerintah 
Indonesia telah mengeluarkan izin 
kepada mereka untuk menyediakan jasa 
uang elektronik (mobile wallet ataupun 

e-money). Termasuk PT Indosat Tbk. 
(Indosat Ooredoo), yang mempunyai 
provider selular, semisal Mentari, IM3, 
dan Matrix, untuk turut memberikan 
mobile financial services yang bernama 
Dompetku untuk semua customer-nya.

“Kami selalu berupaya memberikan 
solusi terbaik serta menghadirkan inovasi 
teraktual untuk semua customer. Dalam 
hal mobile financial services, kami ingin 
memberi nilai tambah bagi customer 
dalam bertransaksi digital, selain layanan 
selular dan data. Di sini kami tidak menjadi 
rival institusi finansial lainnya, namun 
bersama-sama mendukung program 
pemerintah seperti Gerakan Nasional Non 
Tunai (GNNT) dan inklusi keuangan,” jelas 
Randy Pangalila, Group Head dari Mobile 
Financial Services PT Indosat Tbk.

Sejak dirilis pada 2014, Dompetku telah 
menunjukkan prestasi yang sangat baik. 
Sampai Oktober 2016, pertumbuhan 
jumlah customer telah mencapai 5,3 
juta, tumbuh 127% dibandingkan 
periode sama tahun 2015. Pertumbuhan 
jumlah transaksi telah mencapai 130 
juta, meningkat 85% daripada periode 
sama tahun 2015, karena setiap harinya 
Dompetku sudah berkontribusi sebesar 
800 ribu transaksi. Nilai transaksi sendiri 

telah menyentuh angka Rp5,6 triliun, 
naik 297% dibandingkan periode sama 
tahun 2015. Jumlah lokasi aktif telah ada 
sebanyak 179 ribu lokasi, atau sekitar 65% 
dari total titik lokasi yang ada; dengan 
rincian 27.000 toko modern, 200 toko 
online, 10.000 merchant, dan 256.000 
agen tradisional.

“Aset dari Indosat seperti jaringan data 
yang luas dan tersebarnya agen pulsa 
di seluruh wilayah Indonesia; inovasi 
teknologi yang selalu diperbarui; serta 
data pelanggan yang dimiliki, menjadi tiga 
nilai tambah utama dari Dompetku dalam 
melebarkan sayapnya,” tutur Randy.

Terdapat beberapa hal yang menjadi 
kelebihan Dompetku, yaitu pertama, 
menawarkan kemudahan transaksi untuk 
banyak hal, yang mana semuanya dapat 
dilakukan hanya dari ponsel, baik dari 
aplikasi Dompetku untuk pengguna 
smartphone, maupun dari menu UMB 
*789# untuk pengguna feature phone. 
Kedua, transaksi yang dilakukan melalui 
Dompetku sangat terjamin keamanannya, 
karena dilengkapi dengan PIN untuk 
setiap transaksi. Notifikasi SMS sebagai 
konfirmasi juga dikirimkan ke ponsel 
customer yang berisi kelengkapan data 
transaksi serta sisa saldo Dompetku.

Cara memiliki layanan Dompetku sangat 
mudah. Cukup unduh aplikasinya dari 
Google Play Store dengan keyword Indosat 
Dompetku, atau cukup scan QR Code yang 
ada pada display promo-promo Dompetku 
atau dari link: bit.ly/getdompetku. Isi data-
data yang dibutuhkan, dan PIN sementara 
akan dikirimkan melalui SMS ke nomor 
ponsel pelanggan. Layanan Dompetku 
saat ini bisa diakses oleh pengguna 
provider manapun, tidak terbatas hanya 
pada Indosat Ooredoo. Limit yang dapat 
ditampung oleh Dompetku, sesuai dengan 
peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), adalah Rp10 juta.

Layanan Dompetku tidak mengharuskan 
customer memiliki rekening bank, 
karena nomor ponsel akan berperan 
sebagai nomor rekening ataupun nomor 
akun. Namun, isi saldo Dompetku dapat 
dilakukan dari rekening bank dengan 
metode transfer antar bank dengan kode 
bank 789 dan nomor rekening adalah 
nomor ponsel customer. Sebaliknya, 
saldo Dompetku dapat ditransfer ke 
rekening bank, dengan memilih menu 
transfer rekening bank, lalu masukkan 
kode bank, nomor rekening dan nominal 
yang akan ditransfer serta PIN Dompetku. 

Selain dari rekening bank, isi saldo 
Dompetku dapat dilakukan di Gerai Indosat 
Ooredoo, Alfamart atau Indomaret. Cukup 
beritahukan nomor ponsel ke kasir, 
kemudian serahkan uang tunai sejumlah 
yang akan diisi ke dalam Dompetku.

Saldo yang terdapat dalam layanan 
Dompetku dapat digunakan untuk berbagai 
macam kebutuhan, sesuai slogannya 
#BanyakBenerBisanya, mulai dari 
pembelian pulsa, token PLN, asuransi mikro 
ataupun voucher TV; pembayaran tagihan 
telepon, TV berbayar, air, internet, premi 

“Kami berharap akan lebih bisa menjangkau 
seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 
Misalnya, untuk masyarakat yang belum 
terjangkau oleh bank konvensional, 
Dompetku Nusantara menjadi solusi 
untuk menjawab permasalahan akses 
terhadap transaksi keuangan. Namun, 
untuk masyarakat urban, Dompetku 
menjadi alternatif cara transaksi digital 
yang memberikan kemudahan serta 
kepraktisan,” papar Randy.

Dompetku pun memberikan program-
program khusus kepada customer setianya, 

Langkah
Indosat Ooredoo 
Berikan nilai tambah 

dalam transaksi 
Keuangan Digital

Pada era yang serba cepat seperti sekarang ini, pasti hampir semua dari 
Anda menginginkan transaksi finansial yang mudah dan praktis juga. 

transaksi finansial yang dapat dilakukan dari genggaman telepon 
selular (ponsel) Anda saja; tidak perlu ribet-ribet lagi pergi ke bank atau 
AtM. Bahkan sekarang ini, Anda tidak harus punya rekening bank kalau 
ingin bertransaksi finansial, melainkan cukup menggunakan pulsa yang 

tersedia di ponsel Anda.

BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 
pembayaran d i  min imarket  atau 
supermarket; pembayaran online untuk 
e-commerce; pembayaran di merchant-
merchant tertentu yang bekerja sama 
dengan Dompetku dan Pay by QR; sampai 
top up credit dari aplikasi myTRIP. Selain 
itu, Dompetku menyediakan layanan 
pengajuan pinjaman dan pembayaran 
cicilan yang bekerja sama dengan Bank 
DBS, serta investasi reksadana yang bekerja 
sama dengan PT BNPP IP. “Visi kami adalah 
menjadi largest transaction house di Asia 
Tenggara,” ujar Randy.

Indosat, lanjut Randy, telah melakukan 
perluasan layanan Dompetku. Antara lain 
sebagai berikut: Dompetku Pengiriman 
Uang untuk layanan pengiriman uang 
dalam maupun luar negeri; D-Tap untuk 
layanan pembayaran berbasis Near Field 
Communication (NFC) dalam bentuk kartu; 
D-Pay untuk layanan mobile POS yang 
menerima kartu kredit, kartu debit, kartu 
NFC serta token; Dompetku Plus untuk 
layanan pembayaran online atau yang 
biasa dikenal dengan OTT Wallet; Dompetku 
Nusantara untuk layanan keuangan mikro 
yang meliputi tabungan, pinjaman, asuransi 
serta investasi; dan Ondego untuk layanan 
mobile serta SMS banking.

misalkan Undian Berhadiah Dompetku 
Pengiriman Uang, serta Pengumpulan Poin 
Tertinggi dengan hadiah utama 1 unit mobil 
pada masa Ramadhan dan Lebaran 1437 H 
yang lalu. Hal ini sebagai bentuk apresiasi 
Dompetku kepada seluruh customer-nya, 
sekaligus sebagai pendorong user interface 
dan user experience.

Menyoal kerja sama dengan PT Artajasa; 
dalam layanan Dompetku, peran Artajasa 
sangat penting sebagai payment gateway 
yang menghubungkan Dompetku dengan 
bank-bank yang tergabung dalam jaringan 
ATM Bersama. Berkat kerja sama ini, 
customer yang merupakan nasabah 
bank tertentu dapat mengisi pertama 
kali ataupun top up saldo Dompetku 
dari rekening banknya, serta sebaliknya, 
mereka dapat mentransfer saldo 
Dompetku ke rekening banknya.

“Kerja sama dengan Artajasa membantu 
mempercepat pembentukan ekosistem, 
terutama dalam hal f itur transfer 
Dompetku, yang pada akhirnya akan 
memberikan kemudahan dan kenyamanan 
bagi customer kami. Jadi, kami berharap 
jika kerja sama ini dapat berlangsung terus 
demi memberikan pelayanan terbaik bagi 
customer Dompetku,” pungkas Randy. 
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Mendorong implementasi
Logo Baru

ATM Bersama

t
idak terasa sudah lebih 
dari 25 tahun layanan 
ATM Bersama melayani 
ribuan nasabah di seluruh 
I n d o n e s i a .  S e l a m a 

lebih dari dua dekade tersebut, 
A TM Be r sama  te ru s  be rupaya 
meningkatkan pelayanannya kepada 
seluruh pelanggan dan masyarakat. 
Salah satu langkah strategis yang 
dilakukan Artajasa selaku pengelola 
layanan ATM Bersama adalah dengan 
mengubah logo ATM Bersama secara 
minor, yang dilakukan pada 2015 
lalu. Perubahan tersebut dengan 
melakukan re-branding grafis dari logo 
ATM Bersama tersebut. Hal ini sebagai 

NEWS UPDATE

bentuk representasi kedekatan dan 
integritas antara ATM Bersama dengan 
anggotanya.

Se te lah  me lakukan  pe rubahan 
tersebut, logo baru ATM Bersama 
h a r u s  d a p a t  d i s o s i a l i s a s i k a n 
kepada para anggotanya, sekaligus 
diimplementasikan penerapannya oleh 
mereka. Dalam beberapa kesempatan, 
sosialisasi sudah dilakukan khususnya 
kepada para anggota. Baik ketika acara 
peluncuran logo baru ini, kemudian di 
event Sosialisasi Anggota ATM Bersama, 
Meeting Komisi maupun Members 
Meeting ATM Bersama beberapa waktu 
lalu. Tak hanya itu, Artajasa juga telah 

hampir satu tahun AtM Bersama mentransformasikan logonya ke arah 
yang lebih dinamis, modern dan catchy. Kini Artajasa selaku pengelola 
layanan AtM Bersama memiliki pekerjaan rumah yang cukup serius. yaitu 

bagaimana mensosialisasikan sekaligus mengimplementasikan logo baru ini 
kepada para anggotanya.

NEWS UPDATE

Peletakan logo di sisi depan kartu

Jarak minimal logo ATM Bersama dengan tepi kartu

5 mm

5 m
m

5 mm

Peletakan logo di sisi belakang kartu

Jarak minimal logo ATM Bersama 
dengan tepi kartu

5 m
m

5 mm

mendistribusikan Graphic Standard 
Manual (GSM) logo baru ATM Bersama 
kepada seluruh anggota. 

Sejauh ini, respon anggota ATM Bersama 
dalam menerapkan logo baru tersebut 
sangat positif. Ini terlihat dari komunikasi 
yang dilakukan beberapa Anggota 
ATM Bersama kepada Artajasa terkait 
perubahan logo itu, terutama adalah 
untuk penempatannya di kartu ATM 
bank. Regulasi Bank Indonesia (BI) 
mengenai penerapan kartu chip juga 
menjadi momen tepat bagi bank untuk 
menerapkan logo baru ATM Bersama di 
kartu ATM bank anggota ATM Bersama. 
Sehingga, mereka bisa sekaligus 
melakukan dua implementasi, baik 
migrasi kartu ke chip maupun mengganti 
logo baru ATM Bersama.

Pada dasarnya implementasi logo 
baru ATM Bersama di kartu ATM harus 
disesuaikan dengan warna kartu ATM. 
Karena untuk penerapan logo baru 
tersebut di kartu ATM memiliki dua 
perbedaan, yaitu untuk di bagian depan 
kartu ATM menggunakan logo ATM 
Bersama box berwarna biru atau putih, 
dengan penempatan logo di sisi kartu 
bagian atas atau bawah. Ukurannya 
pun harus proporsional, yaitu tinggi 6 
milimeter (mm) dan panjang 10 mm. 
Sementara untuk jarak logo dengan tepi 
kartu adalah 5 mm.

Sedangkan untuk implementasi logo di belakang kartu, penempatannya disesuaikan dengan barisan logo-logo prinsipal lainnya, 
baik jarak maupun besarnya. Untuk jarak logo dengan tepi kartu sama, yaitu 5 mm.

Implementasi  t idak hanya pada 
kartu, namun juga berbagai media 
lain seperti tools promosi, akses 
device, delivery channel dan lokasi 
ATM. Artajasa sendiri memberikan 
batas waktu maksimal lima tahun 
se j ak  l ogo  ba ru  ATM Be r sama 
d i luncurkan pada 15 Desember 
2015 lalu, atau diharapkan semua 
tools sudah menggunakan logo ATM 

Bersama terbaru maksimal pada 15 
Desember 2020.

Untuk itu, Artajasa mendorong seluruh 
Anggota ATM Bersama sedari awal dapat 
memulai pergantian logo baru ATM 
Bersama ini secara bertahap. Tujuannya 
agar nanti tercipta keseragaman logo 
yang dapat mendukung sosialisasi, 
terutama kepada semua nasabah. 
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TIPS

M
emang, salah satu modus 
t e r b a n y a k  s e b a g a i 
penyebab kejahatan kartu 
ATM adalah pengelolaan 
PIN yang tidak benar. 

Mulai dari kombinasi PIN yang mudah 
ditebak, penyimpanan nomor PIN yang 
tidak aman, dan beberapa kebiasaan lain 
yang memungkinkan kartu ATM Anda 
mudah ‘dibajak’ maling.

Maka itu, untuk menambah keamanan 
dalam bertransaksi  di  ATM, Bank 
Indonesia membuat Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 
tentang Kegiatan Penyelenggaraan Alat 
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu 
(APMK), yang dilanjutkan dengan merilis 
Surat Edaran (SE) BI No. 17/52/DKSP 
mengenai Implementasi Standar Nasional 
Teknologi Chip dan Penggunaan Personal 
Identification Number (PIN) Online 6 
(Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau 
Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia.

Bagi nasabah perbankan yang masih 
menggunakan kartu ATM dan/atau debit 
berteknologi magnetic stripe, paling lambat 

sudah harus menggunakan PIN enam 
digit  pada 30 Juni 2017. Sementara, untuk 
nasabah yang sudah menggunakan kartu 
ATM dan/atau debit berteknologi chip, harus 
sudah memakai PIN enam digit selambat-
lambatnya pada 31 Desember 2021.

Saran Pembuatan Kombinasi 
nomor Pin AtM
Sebenarnya untuk tidak ada rumusan baku 
dalam pembuatan kombinasi nomor PIN 
yang susah ditebak. Tetapi pada prinsipnya, 
sebaiknya Anda tidak menggunakan angka 
yang terkait dengan sesuatu yang populer 
dan akan mudah diketahui orang lain, 
semisal tanggal kejadian peristiwa penting 
atau tanggal kelahiran Anda. Dan, Anda 
dapat melaksanakan beberapa hal ini 
dalam memilih kombinasi angka terbaik 
untuk nomor PIN, yaitu:
•	Bagilah enam digit PIN menjadi tiga, 

dan memilih tahun yang berbeda untuk 
masing-masing bagian. Misalnya, PIN 
“801827” artinya “1980”, “1918”, dan 
“1927”. Setelah memilih tahun, temukan 
kejadian pribadi atau dalam sejarah pada 
tahun itu yang tidak banyak diketahui 
orang. Dari kejadian itu, temukan suatu 

frasa yang tidak mudah ditebak sebagai 
penghubung kedua kejadian tersebut.

•	Ubahlah angka menjadi nomor, sesuai 
urutan tombol di ponsel. Misalnya WIKI 
menjadi 9454. Tombol di ATM biasanya 
juga menyertakan huruf di sebelah 
angka.

•	 Jangan menyamarkan PIN sebagai 
nomor telepon. Pasalnya, salah satu 
hal pertama yang pencopet cari adalah 
nomor telepon di phonebook Anda.

•	Anda dapat menulis PIN di kartu secara 
cukup aman dengan langkah ini: (1) 
Temukan angka unik yang selalu Anda 
ingat; (2) Tambah atau kurangi angka 
tersebut; (3) Tulis hasil perhitungannya 
di kartu Anda; (4) Gunakan rumus 
tersebut pada PIN kartu lain, sehingga 
Anda hanya perlu mengingat rumus, 
alih-alih nomor PIN Anda.

•	Anda bisa menggunakan aplikasi untuk 
mengacak PIN, seperti SafePin yang 
tersedia untuk iOS. Aplikasi tersebut 
memungkinkan Anda menyembunyikan 
PIN dalam segmen berwarna di matriks 
dalam bentuk pilihan Anda. Masukkan 
PIN ke segmen pilihan Anda di tempat 
tertentu (misalnya pojok kiri atas). 
Masukkan PIN saat tidak ada orang yang 
melihat. Kini, PIN Anda akan tersimpan 
dengan aman, dan Anda bisa melihatnya 
di depan umum.

Jadi, bijaklah dalam menentukan kombinasi 
angka yang menjadi nomor PIN kartu 
ATM/debit Anda, supaya tidak mudah 
ditebak orang lain, sehingga uang Anda di 
rekening akan lebih aman walaupun dalam 
keadaan terburuk sekalipun, misalkan 
kartu ATM Anda hilang atau dicuri. Pihak 
bank juga sebaiknya mensosialisasikan 
kembali kepada semua nasabah agar 
membuat PIN 6 angka yang mudah diingat 
mereka, tapi di sisi lain juga sulit bagi 
orang lain untuk menerkanya. 

Bijaklah Memilih
6 Angka PIN ATM

Saat ini, sudah banyak sekali modus yang dilakukan para oknum 
kriminal untuk menguras uang seorang nasabah melalui mesin 

Anjungan tunai Mandiri (AtM). Apalagi kalau mereka berhasil 
mendapatkan kartu AtM-nya lebih dulu, misalnya dengan cara 

mencopetnya. Setelah itu, tinggal mereka menebak-nebak kombinasi 
nomor Personal identification number (Pin)-nya.

ARSITEKTUR

Tampilan interior merupakan hal yang penting 
dalam sebuah bangunan arsitektur. Hal ini 
menjadi kesan tersendiri bagi orang yang 
melihatnya. Begitu pula dengan Artajasa, 
sebuah perusahaan penyedia layanan 
transaksi elektronis terdepan di Indonesia, 
di mana desain interior arsitektur gedungnya 
terlihat futuristik, rapi, asri serta nyaman.

Semua ini menggambarkan kinerja dan 
pelayanan prima yang diberikan oleh 
Artajasa, tidak saja kepada para mitra bisnis 
serta stakeholder, namun juga kepada 
para kliennya. Dan ke depannya Artajasa 
senantiasa memberikan solusi terbaik terkait 
layanan transaksi elektronis di Indonesia.

The Balance ofBody, Mind and Soul
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TRENTREN

A
pab i l a  memb i ca rakan 
transaksi  pembayaran, 
yang pertama terl intas 
dalam pikiran adalah harus 
punya uang tunai untuk 

membayar sesuatu yang dibeli tersebut. 
Namun, seiring perkembangan teknologi, 
dalam proses bayar-membayar tidak 
perlu lagi memegang uang tunai yang 
terlalu banyak. Tinggal siapkan saja 
kartu debit atau kredit, lalu gesek di 
mesin EDC merchant, maka selesai 
sudah pembayarannya. Bahkan saat 
ini, membayar sudah dapat langsung 
menggunakan smartphone, karena sudah 
banyak bank yang menyediakan fasilitas 
mobile banking, ataupun nomor telepon 
seluler (ponsel) sudah sekaligus dijadikan 
nomor rekening bank.

Pembayaran dengan
Sidik Jari
Lebih canggih lagi, saat ini sedang 
dikembangkan cara membayar dengan 
menggunakan sidik jari (fingerprint). 

Teknologi biometrik memang dapat 
mengurangi kebutuhan untuk membawa 
kartu pembayaran, bahkan smartphone, 
dengan menyediakan sebuah fasilitas 
bagi konsumen untuk mengotorisasi 
pembayaran dengan pemindaian (scan) 
sidik jari, telapak tangan, wajah, ataupun 
retina mata.

Saat ini, orang harus mengetik 6 sampai 9 
digit password di platform mana saja yang 
membutuhkannya. Hal ini menyebabkan 
banyak orang menggunakan password 
sederhana dan sama untuk kartu-kartunya. 
Padahal ini memudahkan para pelaku 
kriminal untuk mengambil kontrol atas 
akun mereka. “Makanya, membangun 
sebuah pengalaman biometrik yang pintar 
akan meningkatkan level keamanan,” 
ungkap Joel Yarbrough, Senior Director of 
Global Product PayPal.

Untuk pembayaran dengan sidik jari 
dapat diambil contoh dari apa yang 
telah dimulai Pemerintah Jepang pada 

Sidik Jari
untuk Membayar?

Bukan Sekadar 
Angan-Angan

(AS) yakni menguji metode penarikan 
uang di ATM tanpa memasukkan nomor 
PIN, melainkan dengan fitur pemindai 
sidik jari Touch ID yang dikembangkan 
Apple di iPhone.

Uj i  coba tersebut  d imungkinkan 
berkat kerja sama yang dilakukan 
oleh perusahaan teknologi finansial 
Fidelity Information Services (FIS) 
dengan penyedia ATM, Payment 
Alliance International (PIA), yang akan 
mengaplikasikan fitur penarikan uang 
tunai di ATM dengan Touch ID.

Menurut laporan Mashable, nasabah 
yang menjajal teknologi ini bisa memakai 
aplikasi FIS Cardless Cash di sejumlah 
ATM terpilih yang dikelola PIA. Menurut 
rencana, teknologi ini akan dihadirkan 
pada sekira 70 ribu ATM di seluruh 
AS. Nantinya, aplikasi tersebut akan 
memanfaatkan QR Code dan nasabah 
perlu mengotentifikasi diri dengan Touch 
ID untuk mengonfirmasi penarikan tunai.

“Aplikasi mobile banking bertindak 
sebagai remote control untuk ATM, 
memberikan privasi yang tak tertandingi 
dan keamanan bagi konsumen. Dengan 
teknologi ini, penarikan tunai hanya 
akan membutuhkan waktu 10 detik, 
dan penerimaan elektronik akan dikirim 
langsung ke iPhone seseorang setelah 
transaksinya selesai,” kata FIS.

Touch ID sendiri mulai disemat oleh Apple 
pada model iPhone 5s. Ia jadi pengganti 
passcode untuk membuka kunci layar, 
dan pengganti password ketika pengguna 
membeli konten digital di dalam aplikasi 
atau di App Store. Awal tahun ini, tiga 
lembaga finansial di AS yaitu JP Morgan 

Chase, Bank of America, dan Wells Fargo, 
sudah mengumumkan akan membuat 
teknologi agar ATM mereka cocok dengan 
metode pembayaran Apple Pay di tahun-
tahun mendatang.

Saat ini di AS, teknologi finansial 
semakin mendekatkan diri dengan 
smartphone dalam prosesnya. Sebab, 
terdapat sejumlah keuntungan dengan 
mengapl ikas ikannya,  mengingat 
belakangan ini cukup sering terjadi 
tindak kriminal “skimming”, yaitu suatu 
kejahatan dengan menggunakan alat 
khusus yang bisa membaca pada magnet.

Dengan makin berkembangnya teknologi 
di bidang finansial, sesuatu yang tadinya 
dianggap tidak mungkin terjadi, pada 
akhirnya akan menjadi sesuatu yang biasa 
saja di masa sekarang, dan bahkan akan 
menjadi “kuno” dalam berpuluh tahun 
mendatang. Termasuk sistem pembayaran 
dan tarik uang tunai dengan menggunakan 
sidik jari yang mulai tahun ini sedang 
digencarkan penggunaannya di beberapa 
negara maju semisal Jepang dan AS.

Tetapi perkembangan teknologi finansial 
dapat diistilahkan seperti pedang bermata 
dua. Pasalnya, teknologi finansial terbaru 
dan tercanggih tentu saja memiliki 
risiko tersendiri, seperti isu keamanan 
bertransaksi. Meski begitu, sebagian 
orang sudah mengandalkan sistem 
perbankan online karena cenderung lebih 
praktis dan cepat. Jadi, di sini tinggal 
bagaimana mereka dapat memanfaatkan 
teknologi yang sudah ada dengan bijak dan 
waspada, serta selalu beradaptasi dengan 
teknologi baru yang bermunculan. Karena 
suka tidak suka, teknologi akan terus 
berevolusi seiring berjalannya waktu. 

menghi langkan kebutuhan untuk 
membawa uang tunai ataupun kartu 
kredit. 

Sementara, pada Oktober 2015 lalu, 
taman rekreasi Huis Ten Bosch di Nagasaki 
Jepang, pun telah memperkenalkan 
sistem serupa dan menyebutkan bahwa 
hal tersebut sukses bekerja dengan 
baik. “Sistem ini telah diterima dengan 
baik oleh pelanggan, termasuk orang-
orang yang membawa anak-anaknya, 
karena bisa menyelamatkan mereka saat 
kesulitan untuk mengambil dompet,” 
kata juru bicara Huis Ten Bosch.

Ke depannya, pemerintah Jepang juga 
akan menguji sistem sidik jari untuk 
menarik uang dari mesin ATM. Ini 
dilakukan sebagai upaya meningkatkan 
keamanan dan mengurangi kasus 
penipuan transaksi dengan kartu curian.

tarik tunai dengan
Sidik Jari
Selain untuk pembayaran, teknologi 
pemindaian sidik jari juga sedang diuji 
coba untuk menarik uang tunai di Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM). Hal tersebut yang 
dilakukan Amerika Serikat 

musim panas tahun ini (antara Juni-
Agustus 2016). Yakni mereka sudah 
mulai menguji sistem yang akan 
memungkinkan para wisatawan asing 
untuk memverifikasi identitas, membeli 
barang, serta menggunakan jasa 
dengan menggunakan sidik jarinya saja. 
Percobaan tersebut akan menggunakan 
scanner sidik jari di retailer populer di 
pusat-pusat wisata – total ada sebanyak 
300 toko souvenir, restoran, hotel dan 
perusahaan lain.

Pasalnya, seperti dilansir The Japan News, 
menjelang Olimpiade Tokyo 2020 
dan Paralimpiade, Jepang berusaha 
untuk mencegah kejahatan 
dan menghilangkan stres 
para wisatawan dengan 
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Malino Highlands
Menikmati indahnya 

Perkebunan teh di celebes
Malino highlands adalah daerah dataran tinggi di Kecamatan 

tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Wilayahnya berada di 
ketinggian antara 900-1500 meter di atas permukaan laut, mempunyai luas 900 

hektar, serta berjarak sekitar 90 kilometer arah selatan dari Makassar. Kawasan ini 
terkenal sebagai kawasan wisata sejak zaman penjajahan Belanda.

Menikmati Singapura dari 

Marina Bay Sands 
SkyPark
oleh: arif nur rahman
 (Mahasiswa Internship universitas bina Nusantara)

JELAJAH NEGERIKOLOM

S
ebagian besar dari Anda pastinya 
telah mengenal negara tetangga 
S ingapura.  Ser ingkal i ,  Anda 
menganggap negara yang merdeka 
pada 9 Agustus 1965 tersebut 

sebagai surganya belanja berbagai macam 
barang. Namun jangan salah, Singapura juga 
terkenal akan keindahan kotanya, karena ia 
memiliki tata kota yang rapi dan terjaga. 
Di sana banyak tempat wisata yang bisa 
dikunjungi, seperti Esplanade, Merlion Park, 
dan Marina Bay Sands.

Bagi Anda yang sudah pernah ke Singapura, 
tentunya pernah juga mengunjungi tempat-
tempat wisata yang disebutkan di atas. Kalau 
Anda ingin melihat pemandangan gedung-
gedung pencakar langit di Singapura dari 
ketinggian 190 meter, mungkin Anda bisa 
mengambil tur Singapore Flyer. Namun 
tur seperti itu cukup mahal harga tiketnya, 
sedangkan waktunya hanya sebentar. 
Nah, sebagai gantinya, Anda bisa pergi ke 
Marina Bay Sands SkyPark untuk menikmati 
pemandangan seluruh Singapura dari 
ketinggian.

Marina Bay Sands SkyPark merupakan taman 
yang berada di atas rooftop Hotel Marina Bay 
Sands. Lokasi hotel itu berada di  10 Bayfront 
Avenue, dan berada di dekat Merlion Park 
dan Esplanade. Untuk Anda yang berminat 
pergi ke Sands SkyPark, bisa mengambil rute 
yang penulis jelaskan sebagai berikut.

Jika berangkat dari kawasan Orchard Road, 
Anda bisa naik MRT North South Line 

yang menuju ke Hotel 
Marina Bay Sands. Transit 
di Stasiun Dhoby Ghaut, lalu 
naik MRT Circle Line, dan turun 
di Stasiun Bayfront. Tapi, bila 
Anda berangkat dari Bugis Street, bisa naik 
MRT Downtown Line, dan turun di Stasiun 
Bayfront .

Begitu turun di Stasiun Bayfront, Anda harus 
pergi ke Tower Hotel 3 untuk membeli tiket 
masuk ke Marina Sands SkyPark. Lokasi 
pembelian tiketnya berada di basement 
Tower Hotel 3. Harga tiket yang ditawarkan 
sebesar 20 SGD untuk dewasa dan 14 SGD 
untuk anak-anak.

Setelah membeli  t iket,  Anda akan 
diarahkan menaiki lift super cepat, untuk 
mencapai SkyPark. Namun sebelumnya, 
Anda akan difoto dengan background 
Marina Bay Sands, kemudian Anda 
dapat mengambil hasil fotonya dengan 
membayar senilai tertentu.

Ketika sudah sampai di atas, Anda akan 
merasa takjub dengan pemandangan yang 
disuguhkan di Sands SkyPark. Bahkan, 
Anda akan bisa melihat Kepulauan Riau 
(Indonesia) ataupun Johor (Malaysia) jika 
cuaca sedang cerah. Melihat pemandangan 
tiga negara sekaligus tentunya menjadi 
pengalaman yang tak terlupakan. Anda 
akan dapat melihat bagaimana megahnya 
gedung pencakar langit yang ada di 
Singapura, beserta hiruk-pikuk orang-orang 
yang ada di bawahnya.

Di SkyPark, disediakan pula beberapa papan 
informasi mengenai sejarah Singapura, 
sejak sebelum masa kolonial Inggris hingga 
akhirnya negara tersebut merdeka. Di 
tempat itu pula, Anda bebas mengambil 
foto-foto, namun tetap ada beberapa 
peraturan yang wajib ditaati. Seperti 
dilarang merokok maupun duduk di lantai 
kayu Sands SkyPark. Tidak ada batasan 
waktu berkunjung di Sands SkyPark, 
sehingga Anda bisa berada di sana sampai 
tengah malam sekalipun.

Penulis menyarankan, apabila Anda akan 
mengunjungi Marina Bay Sands SkyPark 
sebaiknya datang ke sana pada sore hari. 
Sebab, Anda akan merasa kepanasan jika 
mengunjunginya di siang hari. Selain itu, 
di sore hari, Anda akan dapat menikmati 
pemandangan matahari terbenam (sunset) 
dengan latar belakang pemandangan 
gedung pencakar langit. Tapi, jika sedang 
turun hujan, Sands SkyPark akan ditutup. Jadi 
sebelum ke sana, pastikan Anda mengetahui 
prakiraan cuaca pada hari tersebut.

So, habiskan liburan Anda di Singapura 
dengan pengalaman eksotis dan tak 
ter lupakan, salah satunya dengan 
mengunjungi Marina Bay Sands SkyPark. 
What are you waiting guys? Pack up your 
bag and go to that place! 

Un tu k  t i b a  d i  Ma l i no 
Highlands, Anda harus 
menempuhnya selama 
lebih kurang 2,5 jam 
perjalanan dari pusat kota 

Makassar. Sebelum tiba di sana, terlebih 
dahulu Anda akan menikmati berbagai 
pemandangan alam indah ketika melintasi 
deretan pegunungan dan lembah, seperti 
hamparan sawah, Bendungan Bili-Bili, dan 
Sungai Jene’berang. Sesampainya di sana, 
Anda akan dapat melihat hutan wisata 
yang terdiri dari jajaran pohon pinus yang 
tinggi-tinggi, serta bebatuan gamping yang 
merupakan kontur Gunung Bawakaraeng 
(tempat Malino Highlands berada). 
Berbagai jenis tumbuhan tropis indah 
pun tumbuh dan berkembang di sana, 
termasuk bunga Edelweiss yang langka.

Di Malino Highlands, pengunjung harus 
membayar tiket masuk Rp50 ribu/orang 
(untuk dewasa) dan Rp25 ribu/orang 
(untuk anak-anak). Lokasi wisata alam 
ini menawarkan beberapa aktivitas luar 
ruangan, misalnya paralayang, menunggang 

kuda, bungee jumping, trampolin, cross 
country running, bersepeda, kegiatan festival 
layang-layang dan masih banyak lagi. 
Namun, yang paling jadi pusat perhatian di 
sana yaitu perkebunan teh Nittoh.

Perkebunan teh itu merupakan lokasi yang 
tepat jika Anda ingin menghangatkan 
badan, karena bisa menikmati sajian teh 
hijau atau teh hitam Malino berkualitas 
terbaik di sebuah kafe yang berada 
pada area puncak perkebunan. Sebagai 
tambahan fasilitas, ada 200 resort di 
kawasan kebun teh yang memiliki 
arsitektur gaya Jepang, 400 vila di tengah 
hutan yang dilengkapi ruang serbaguna 
berkapasitas 2 ribu orang, restoran Jepang, 
monorail, cable car, serta kebun binatang 
mini dengan berbagai koleksi binatang.

Selain wisata di kebun teh, Malino juga 
dikenal dari wisata air terjun Takapala 
atau air terjun seribu tangga, tempat 
pemandian Lembah Biru, dan Gua Jepang. 
Lalu, apabila Anda ingin membawakan 
oleh-oleh bagi orang terkasih di rumah, 

ada beberapa jenis penganan khas daerah 
ini, yaitu markisa, dodol ketan, tenteng 
malino, apel, dan wajik.

Supaya kegiatan wisata Anda di Malino 
Highlands berjalan lancar, pastinya Anda 
butuh memegang uang tunai. Salah 
satunya adalah untuk membayar biaya 
tiket masuk atau penginapan di sana. Jadi 
ketika Anda membutuhkan uang tunai, 
maka dapat mengambilnya di mesin-
mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 
berlogo ATM Bersama yang sudah tersebar 
pada banyak titik di kota Makassar dan 
sekitarnya. Dengan adanya jaringan ATM 
Bersama, Anda tidak perlu khawatir bila 
kartu ATM/debit Anda bukan diterbitkan 
oleh bank penyedia mesin ATM di sana, 
karena semua bank anggota ATM Bersama 
telah terhubung satu sama lain.

So, selamat jalan-jalan dan menikmati 
indahnya Malino Highlands, lokasi 
beradanya salah satu perkebunan teh 
terluas dan terindah di Pulau Sulawesi 
(Celebes)! 

*) penulis merupakan pegawai pT Artajasa pembayaran Elektronis. Tulisan ini merupakan pengalaman pribadi penulis.
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ETALASE ETALASE

Artajasa Mudahkan 
Pembayaran Cicilan Nasabah 
AEON Credit

Artajasa, Deutsche Bank dan AEON Credit menandatangani 
perjanjian kerja sama untuk payment gateway, Kamis 

(9/6). Kerja sama ini akan dijalankan dalam bentuk pemanfaatan 
jaringan pengumpulan pembayaran tunai maupun ATM Bersama 
yang dioperasikan Artajasa oleh nasabah AEON Credit yang ingin 
membayar angsuran bulanan melalui seluruh gerai Indomaret di 
Indonesia.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Chief Country 
Officer Deutsche Bank Indonesia - Kunardy Lie, President Director 
PT AEON Credit Services Indonesia - Shiro Ishida, dan Human Capital 
& Finance Director PT Artajasa Pembayaran Elektronis - Nawawi.

Kerja sama dengan Artajasa juga menyediakan informasi 
secara cepat hingga mendekati real time kepada AEON 
Credit terkait pembayaran yang dilakukan nasabah. Proses 
ini akan memperbaiki proses pengumpulan pembayaran dan 
meningkatkan akurasi perkiraan arus kas dari AEON Credit. AEON 
Credit sendiri merupakan nasabah Deutsche Bank. 

Partisipasi Artajasa pada 
Hari Bakti Ikatan Dokter 
indonesia (IDI)

Pada 23 Juli 2016 lalu, Artajasa berpartisipasi pada event Hari 
Bakti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-108 tahun di wilayah 

Tangerang Selatan (Tangsel). Acara yang digelar di Taman Kota 
2 BSD tersebut dihadiri oleh ratusan undangan, dan beberapa 
sponsor acara, termasuk Artajasa.

Acara dimulai sekitar pukul 7 pagi dengan gerak jalan bersama, 
dan sebelumnya telah dibuka oleh sambutan dari Ketua IDI 
Tangerang Selatan dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. Selain 
itu, acara tersebut juga diisi dengan lomba mewarnai bagi 
anak-anak, serta lomba kreativitas yang diikuti oleh perwakilan 
beberapa rumah sakit di Tangsel.

Dalam kesempatan tersebut, Artajasa hadir memberi edukasi 
tentang layanan ATM Bersama kepada para pengunjung 
yang hadir. Artajasa juga mengadakan suatu games menarik 
mengenai ATM Bersama. Hal ini membuat pengunjung antusias 
ketika mengunjungi booth ATM Bersama, dan mereka pun bisa 
memperoleh merchandise ATM Bersama. 

Buka Puasa Bersama 
Manajemen Artajasa dengan 
Media Nasional

Artajasa menggelar acara buka puasa bersama antara 
manajemen Artajasa dengan para awak media nasional 

di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (28/6).  Dalam 
kesempatan tersebut, Artajasa mengungkapkan soal kesiapan 
ATM Bersama dalam menghadapi lonjakan transaksi saat Idul 
Fitri/Lebaran tahun 2016. Artajasa memastikan jika layanan ATM 
Bersama tetap dapat melayani nasabah selama masa Lebaran 
tersebut.

Selain itu, turut dipaparkan juga mengenai update layanan Online 
Payment Artajasa terkini yang telah melayani berbagai industri 
di Indonesia. Sesi tanya jawab pun mewarnai acara buka puasa 
bersama, yang akhirnya ditutup dengan pemberian doorprize 
untuk semua teman-teman media yang hadir. 

Halal Bi Halal Artajasa

Taqobalallahu Minna Wa Minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 
1437 H. Minal Aidin Wal Faidzin. Mohon maaf lahir dan batin.

Begitulah ucapan yang terdengar saat seluruh karyawan Artajasa 
kembali bertemu usai libur Hari Raya Idul Fitri dan mudik ke 
kampung halamannya masing-masing. Pada 13 Juli 2016, Artajasa 
mengadakan acara Halal Bi Halal bagi seluruh karyawannya yang 
bertempat di Function Room, Grha Artajasa lantai 6. 

Human Capital & Finance Director Artajasa, Nawawi, dalam 
sambutannya mengatakan bahwa momen bulan suci Ramadhan 
yang baru saja dilalui diharapkan dapat menjadi momentum bagi 
seluruh karyawan untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan 
berkualitas ke depannya. Kemudian, acara pun ditutup dengan 
makan siang bersama. 

Workshop “Co-Badge Debit 
Card Project” Artajasa dan J 
Trust Bank

Pada 8-9 September 2016 lalu, Artajasa bersama J Trust Bank 
mengadakan workshop bertema “Co-Badge Debit Card Project” 

yang diadakan di Hotel Aston Bogor. Kegiatan ini merupakan inisiatif 
yang dibangun antara Artajasa dengan  J Trust Bank dalam rangka 
memenuhi regulasi Bank Indonesia (BI) melalui Surat Edaran BI 
(SEBI) No.17/52/DKSP tentang Implementasi Standar Nasional 
Teknologi Chip dan PIN Online 6 Digit untuk Kartu ATM/Debit dengan 
batas akhir pada 30 Juni 2017 mendatang.

Kegiatan yang diikuti 40 peserta, dan dilangsungkan selama dua hari 
tersebut, membahas segala aspek terkait proyek implementasi kartu 
debit, mulai dari business case, teknis spesifikasi, operasional hingga 
proses settlement. Intinya adalah bagaimana Artajasa mendukung 
J Trust Bank dalam mempersiapkan implementasi kartu debit yang 
diharapkan pada akhir tahun ini sudah bisa diterapkan. 

Penandatanganan MoU 
Layanan Pengembangan 
Uang Elektronik antara 
Artajasa dan Bank QNB 
Indonesia

Saat ini, perkembangan layanan uang elektronik, atau biasa 
disebut e-money, terus mengalami kemajuan pesat. Bank 

Indonesia (BI) mencatat hingga Mei 2016, ada sekira 63.883 juta 
transaksi e-money di Indonesia. 

Artajasa sebagai salah satu prinsipal e-money sejak 2010 
lalu memiliki layanan bernama Mynt E-Money yang berbasis 
server. Dan kini, Artajasa bersiap menindaklanjuti nota 
kesepakatan bersama (memorandum of understanding/
MoU) dengan salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia 
yakni Bank QNB Indonesia. Penandatanganan MoU tersebut 
dilaksanakan pada 15 September 2016 di Hotel Atlet Century 
Park Jakarta.

Azhar Abdul Wahab, Acting President Director Bank QNB 
Indonesia dalam sambutannya mengatakan bahwa Bank 
QNB Indonesia tumbuh bersama teknologi. Artinya, teknologi 
merupakan hal terpenting dalam mendorong kemajuan 
perusahaan. Untuk itu, pihaknya sepakat dengan skema co-
branding untuk layanan e-money dengan Mynt E-Money yang 
telah dikembangkan Artajasa. Sehingga nantinya nasabah Bank 
QNB Indonesia dapat melakukan transaksi top up di jaringan 
ATM Bersama. Kerja sama ini pun diharapkan menjadi penetrasi 
pasar yang lebih dalam lagi untuk Bank QNB Indonesia dan 
Artajasa.

Sementara Business Director Artajasa, Anthoni Morris, 
menuturkan bahwa Artajasa menyambut baik rencana 
pengembangan e-money melalui skema co-branding ini, 
mengingat Bank QNB Indonesia merupakan bank yang memiliki 
pasar cukup luas dengan berbagai segmen berbeda. Dengan 
jaringan ATM Bersama yang luas dan terkoneksi dengan 77 
ribu terminal ATM di seluruh Indonesia tentu akan memberikan 
kemudahan bagi semua nasabah Bank QNB Indonesia untuk 
melakukan transaksi top up. 
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www.artajasa.co.id

ARTAJASA

The Most
Interesting Voices
in Fintech
Stay Thirsty, My Friends!
Sam Maule
(Chief Inspiration Officer Digital Finance Institute USA)


