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TesTimoni
Selama ini saya menjadi nasabah salah satu bank, sebut 
saja Bank A. Karena saya merasa cocok dengan fasilitas 
yang mereka berikan. Namun, keluarga saya banyak 
juga yang mempunyai rekening di bank yang berbeda 
dengan saya. Lalu, sebagai wirausahawan kecil-kecilan, 
tentunya saya mempunyai beberapa karyawan ataupun 
klien, yang mana mereka mempunyai rekening bank 
yang berbeda-beda pula. Makanya, dengan adanya 
fasilitas ATM Bersama pada saat ini, sangat membantu 
saya ketika ingin mentransfer dana, entah itu bersifat 
personal ke keluarga maupun bisnis yang berurusan 
dengan klien dan karyawan. Dananya jadi cepat sampai 
ke penerima, tidak perlu menunggu sehari dulu. Terima 
kasih ATM Bersama.

Hananto – surabaya

Jawaban
Bapak Hananto yang kami hormati,
Terima kasih atas kepercayaan Bapak menggunakan 
layanan ATM Bersama selama ini. Semoga ke depannya 
kami dapat terus memberikan solusi terbaik terhadap 
semua persoalan Bapak terkait transfer dana maupun 
pembayaran/pembelian.

Surat Pembaca
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S
elepas tahun 2017 berlalu, terdapat beberapa milestones 
yang berhasil diraih Artajasa. Dari sisi eksternal, khususnya 
sejak diimplementasikannya Gerbang Pembayaran Nasional 
(GPN) pada 4 Desember 2017, Artajasa telah mendapatkan 
lisensi dari Bank Indonesia (BI) sebagai salah satu Lembaga 

Switching dalam GPN. Serta, telah menandatangani Perjanjian 
Konsorsium (PK) Pendirian Lembaga Services bersama empat Bank 
Buku IV dan tiga Lembaga Switching lainnya.

Dalam rangka menyukseskan GPN, Artajasa akan terus fokus kepada 
lima pilar bisnisnya, yakni Switching Service, Payment Service, Kirim 
Uang, e-Commerce payment, dan Principal Card Issuing. Pada 2017, 
Artajasa sudah meluncurkan Debit Bersama, dan tahun ini akan di-
jalankan implementasinya. Kemudian, juga ada produk/layanan Cash 
Disbursement dan Go Bills yang telah diluncurkan pada akhir tahun lalu.

Secara internal, Artajasa telah melaksanakan beberapa langkah untuk 
mengubah mindset (dari bagus jadi hebat) yang dimiliki pegawai, serta 
menguatkan kembali budaya perusahaan CITA agar menjadi budaya 
kerja sehari-hari, antara lain dengan mengadakan kegiatan Team 
Building dan Sekolah Corporate Artajasa (SEKOLA), serta menerapkan 
Balanced Scorecard (BSC).

Dengan penguatan budaya perusahaan CITA dan perubahan mindset 
tersebut, diharapkan akan mendorong Artajasa meraih visinya menjadi 
perusahaan terdepan dalam industri pembayaran di Indonesia. Apalagi 
peluang dalam GPN masih terbuka luas ke depannya. Namun, di sisi 
lain tetap harus mengatasi tantangan atau hambatan yang terbentang 
dalam GPN, dengan eksekusi yang kuat (strong execution) terhadap 
seluruh program kerja yang sudah dibuat, serta harus menghasilkan 
produk/layanan dibutuhkan pasar.

Marilah kita semua saling mendukung untuk menciptakan “The New 
Artajasa” di 2018.
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infrastruktur pembayaran ritel domestik.
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S
edangkan dari sisi eksternal, 
yang menjadi pencapaian 
puncaknya adalah berhasil 
mendapatkan lisensi untuk 
menjadi Lembaga Switching 

dalam Gerbang Pembayaran Nasional 
(GPN) yang baru saja diluncurkan pada 4 
Desember 2017 lalu. Selain itu, juga telah 
menandatangani akta pendirian Lembaga 
Services sebagai bagian dari GPN juga. Oleh 
Karena itu, posisi Artajasa sebagai salah 
satu perusahaan Financial Technology 
(Fintech) terkemuka di Indonesia semakin 
termantapkan.

Penguatan Internal
D i r e k t u r  U t a m a  A r t a j a s a  B a y u 
Hanantasena mengatakan, penguatan 

budaya perusahaan diperlukan supaya 
strategi apapun yang direncanakan dapat 
memperoleh hasil maksimal. “Sering 
ada yang bilang ‘Culture Eat Strategy 
for Breakfast’. Jadi, mau bikin strategi 
apapun yang bagus, at the end of the day 
eksekusinya itu akan tergantung kepada 
kultur perusahaannya,” katanya.

Apabila budaya perusahaan CITA sudah 
tertanam kuat pada kegiatan sehari-hari 
semua pegawai, maka dapat menjadi 
landasan untuk membangun Artajasa 
sebagai sebagai perusahaan hebat, tidak 
hanya bagus saja. Bayu menuturkan, 
untuk menjadi perusahaan hebat (great 
company) membutuhkan sumber daya 
manusia (SDM) yang hebat juga.

“ K a m i  h a r u s  b e r i n i s i a t i f  u n t u k 
tranformasi. Intinya yaitu membuat 
budaya perusahaan bukan sekadar 
tulisan, tapi menjadi kenyataan dalam 
praktik sehari-hari. Makanya, kami 
mengadakan kegiatan Team  Building 
untuk jajaran top management dan 
middle management selama 3 hari 2 
malam (di pertengahan Desember 2017), 
bekerja sama dengan (konsultan SDM) 
Dunamis,” tutur Bayu.

Tak hanya budaya perusahaan, namun 
cara berpikir (mindset) semua pegawai 
juga harus diubah menjadi lebih baik, 
sebab perusahaan seperti Artajasa sangat 
mengandalkan intellectual capital yang 
dimiliki. Mindset tersebut haruslah “hebat” 
juga agar sejalan dengan visi perusahaan 
yang ingin jadi terdepan dalam industri 
pembayaran di Indonesia.

“Saya sudah mulai (instruksikan untuk) 
merekrut calon pegawai berdasarkan 
passion-nya, dan mereka haruslah orang 
yang punya mindset hebat dan mau jadi 
winner. Karena nanti action plan serta 
pelaksanaannya pun akan jadi hebat pula. 
Jadi, untuk di internal adalah bagaimana 
kembali ke budaya CITA yang kuat, 
kemudian (harus) fokus ke eksekusi, jadi 
tidak akan buang-buang waktu-lah (di 
2018),” tegas Bayu.

Untuk mengubah mindset tersebut 
serta menanamkan kembali budaya 
perusahaan CITA, maka Artajasa rutin 
mengadakan kegiatan Team Building dan 
Sekolah Corporate Artajasa (SEKOLA), serta 
menerapkan Balanced Scorecard (BSC).

Kekuatan Budaya Perusahaan Wujudkan

Strong Execution
Sepanjang 2017, telah banyak hal yang berhasil dicapai PT Artajasa Pembayaran Elektronis 
(Artajasa) secara internal maupun eksternal. Untuk memperkuat kondisi internal, Artajasa 
telah melakukan sejumlah cara untuk semakin menanamkan budaya perusahaan CITA yang 
merupakan akronim dari Customer Oriented, Innovation, Teamwork, dan Adaptability, 
kepada segenap insan perusahaan.

Customer Oriented
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team BuIldIng
Kegiatan Team Building yang diterapkan 
di  Artajasa adalah suatu program 
pelatihan bagi jajaran manajemen dengan 
menggunakan prinsip pengalaman 
experiental learning, sehingga biasanya 
kegiatannya tak hanya belajar di dalam 
kelas atau ruangan saja, tapi juga 
melalui permainan (outbond) di alam 
terbuka. Jenis materi dan permainannya 
disesuikan dengan budaya dan visi-misi 
perusahaan.

Warse Widyati, Vice President (VP) 
Human Capital & Compliance Artajasa 
menjelaskan, manfaat Team Building 

yaitu untuk membangun pribadi-pribadi 
pegawai yang positif, bertanggung jawab, 
proaktif, kreatif, percaya diri, dan berjiwa 
besar dalam menerima semua saran-kritik. 
“Selain itu, kami ingin membentuk suatu 
tim yang solid dan efektif, terutama dari 
segi komunikasi dan kebiasaan juga harus 
sejalan,” jelasnya.

Pelaksanaan Team Building terdiri atas 
dua kategori. Pertama, untuk pegawai 
baru, dengan tujuan menyamakan visi-
misi dan budaya perusahaan, serta 
mengakrabkan mereka semua. Kedua, 
untuk pegawai lama, yang diadakan 
apabila ada kebutuhan tertentu terhadap 
suatu pelatihan khusus. Sebagai contoh, 
pada pertengahan Desember 2017 silam 
telah diadakan Managerial Team Building, 
dan yang berpartisipasi yakni dari level 
Board of Directors (BOD), Vice President 
(VP), Manager, juga beberapa staf sebagai 
perwakilan dari masing-masing divisi. 
Kegiatan di luar kantor ini bersifat tanpa 
batas (borderless). Mereka berkemah 
(camping) di tengah alam Gunung Salak 
Sukabumi.

“Di situ tidak ada pembatas antara siapa 
Direksi, VP, Manager dan staf, karenanya 
semua melebur menjadi satu. Bahkan, 
untuk (penentuan) tidur di tenda itu diacak 
juga, dan ada yang satu tenda dengan 

Direkturnya,” lanjut Ismail Radiansyah 
Siregar, HCD Training & Development 
Artajasa.

“Becoming the New Artajasa” adalah 
tema yang diangkat pada Managerial 
Team Building tersebut. Alasannya, tahun 
2018 ini bagi Artajasa merupakan tahun 
tantangan yang bisa saja mengubah zona 
nyaman menjadi kebalikannya, sehingga 
menuntut adanya suatu perubahan atau 
transformasi.

“Kedua, kami juga ingin membongkar 
mental block, dan menumbuhkan budaya 
CITA, terutama yang jadi fokusnya adalah 
costumer oriented dan team work. Karena, 
‘The New Artajasa’ harus diisi orang-orang 
yang mempunyai semangat, mental, serta 
kinerja baru,” ucap Ismail.

Ada juga Team Building yang dapat diikuti 
oleh semua pegawai. Acara yang terakhir 
kali diadakan di Bali tersebut bertujuan 
untuk mengakrabkan seluruh pegawai, 
tanpa memandang asal divisinya.

SeKOla
Sudah empat bulan terakhir, Artajasa 
memberikan sebuah “payung besar” 
bagi kegiatan pelatihan untuk para 
pegawainya, yaitu Sekolah Corporate 
Artajasa atau disingkat SEKOLA. Artajasa 

sering ada yang bilang 
‘Culture Eat Strategy 
for Breakfast’. Jadi, 
mau bikin strategi 

apapun yang bagus, 
at the end of the day 
eksekusinya itu akan 
tergantung kepada 

kultur perusahaannya.

Bayu HanantaSena 
Direktur Utama artajasa

Innovation
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ingin jadi perusahaan yang berbasis pada 
pembelajaran (learning), sehingga semua 
elemen di perusahaan dapat sharing 
knowledge mengenai pekerjaan masing-
masing.

Warse mengatakan, sebelumnya Artajasa 
juga sudah punya program serupa, tapi 
belum begitu aktif kegiatannya. “Sekarang, 
kami ingin ini dibangkitkan kembali dengan 
konsep yang mudah diingat dan punya 
brand tersendiri (SEKOLA).  Pelaksanaannya 
juga harus lebih intens dan efektif,” 
katanya.

merupakan suatu metode pembelajaran 
yang wajib diikuti pegawai-pegawai 
baru Artajasa. Di sana, mereka diberikan 
materi-materi sebagai bekal penting 
selama menjadi pegawai Artajasa, 
misalnya mengenai struktur organisasi, 
job description, etika bekerja, budaya kerja, 
product knowledge, dan sebagainya. 

“Mereka pun harus mengetahui tentang 
sistem keamanan informasi. Ini penting 
sekali, karena Artajasa sudah ISO 2701 
dan 9001. Dari situ yang paling penting 
juga adalah materi soal pengantar 

dicetuskan oleh pegawai Artajasa. “Jadi 
pada ajang ini, teman-teman didorong 
untuk dapat mengeluarkan ide kreatifnya 
sebagai solusi dari permasalahan yang 
dihadapi perusahaan sehari-hari,” imbuh 
Vina.

Secara umum, SEKOLA dilakukan melalui 
Jumat Artajasa Belajar (JUARA) setiap Jumat 
dua minggu sekali, dari pukul 09.00-11.00. 
JUARA bersifat kelas terbuka (open class) 
dengan jumlah tempat duduk terbatas, 
sehingga yang berminat dapat langsung 
datang. Pemateri dalam kelas tersebut 

Jadi, tujuan utama SEKOLA adalah untuk 
meng-AKRAB-kan para pegawai baru 
dengan seluk-beluk pekerjaannya, 
kemudian ingin membuat pegawai 
dapat bekerja dengan APIK, yaitu benar, 
rapi, terstruktur, dan lain-lain. Kalau 
sudah AKRAB dengan pekerjaannya, dan 
melaksanakan dengan APIK, maka dia 
diharapkan akan merasa ASIK dengan hal 
tersebut. “Sudah AKRAB, APIK, dan ASIK 
mengerjakannya, harapannya bahwa untuk 
hasilnya akan menjadi AJIB,” ujar Ismail.

Untuk mencapai tujuan utama itu dibuatlah 
4 program yang dinamakan 4A, yaitu 
Artajasa Calibration Program (AKRAB), 
Artajasa Professionalize Based Course 
(APIK), Artajasa Soft Skill (ASIK), dan 
Artajasa Innovation Program (AJIP). AKRAB 

sistem pembayaran elektronis, sebab 
ini merupakan jantung knowledge soal 
Artajasa,” ungkap Vina Aldrianna, Manager 
Human Capital Development Manager 
(HCD).

APIK adalah pelatihan yang didasarkan 
pada jabatan masing-masing, jadi 
materinya berkisar soal teknis dan/
atau hard skills yang akan membantu 
pekerjaan pegawai sehari-hari. Sedangkan, 
ASIK adalah pelatihan yang ditujukan 
untuk meningkatkan soft skills pegawai, 
contohnya leadership; sehingga hal ini 
akan menjadi nilai tambah bagi pegawai 
dan bisnis perusahaan.

Kalau AJIP menekankan kepada ide inovasi 
atas suatu produk/layanan yang dapat 

masih dari internal Artajasa, dan mereka 
sangat antusias terhadap kegiatan ini, 
sehingga jadwal untuk pemateri pun sudah 
full sampai Maret 2018.

Balanced ScOrecard (BSc)
Sejak akhir  2017, Arta jasa sudah 
menginisiasi penggunaan Balanced 
Scorecard (BSC) sebagai dasar perumusan 
strategi perusahaan dan penilaian 
kinerja masing-masing pegawai. Bayu 
Hanantasena mengungkapkan bahwa BSC 
tersebut merupakan suatu pengembangan 
yang lebih formal dari Key Performance 
Indicator (KPI).

“Tujuannya, supaya para pegawai bisa 
lebih fokus ke eksekusi. Karena tadinya 
corporate KPI Artajasa lebih banyak di 

ThOMAS ArUnDITyA MArSAnTO
Vice President (VP) Corporate Strategy 
ArtajasaTeamwork
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finansial (revenue, laba, dan lain-lain), 
terlalu heavy dan tidak balance. Akibatnya, 
fokus hanya jangka pendek saja, tapi 
kurang invest dari sisi SDM,” ungkapnya.

Memang, ukuran-ukuran finansial saja tidak 
akan mampu menggambarkan keseluruhan 
performance dari perusahaan, namun juga 
harus dibantu dari penilaian atas aktivitas 
penting lain di perusahaan. Misalkan dilihat 
dari sisi pelanggan/klien, yaitu bagaimana 
mereka terus meningkatkan penggunaan 
jasa/layanan/produk Artajasa, dan jika 
mereka terpuaskan, revenue akan datang 
dari mereka juga. Lalu, dari sisi proses 
bisnis, yang diperhatikan misalnya tidak 
hanya jumlah penjualan saja, namun juga 
hasil kerja dari divisi lain (contoh: Corporate 
Secretary dalam menyusun draft Perjanjian 
Kerja Sama) di perusahaan juga. 

“Juga fungsi lain, seperti operation, 
b a g a i m a n a  m e r e k a  s e l a l u 
menyempurnakan aktivitas operasinya, 
sehingga service yang diberikan kepada 
pelanggan akan lebih baik. Dari sisi 
pengembangan produk, apakah planning 
di awal sampai tahap implementasinya 
sudah tepat waktu dan berkualitas,” ujar 
Vice President (VP) Corporate Strategy, 
Thomas Arunditya Marsanto.

Penerapan BSC dimulai dari disusunnya 
rencana kerja jangka panjang, menengah 
dan pendek perusahaan, yang kemudian 
diturunkan menjadi rincian aktivitas divisi 

dan departemen. BSC setiap departemen 
harus berpatokan kepada level yang 
di atasnya (BSC divisi), dan begitu 
seterusnya. Jadi, fungsi departemen dan 
divisi mendukung pencapaian korporasi.

“Aktivitas day to day-nya dilaksanakan 
oleh departemen, yang didukung oleh 
para pegawai di dalamnya. Di sini harus 
di-combine dengan metode 4DX untuk 
mengukur aktivitas pegawai departemen 
tersebut. Mereka bekerja hari ini untuk 
tujuan apa, dan esoknya itu bekerja untuk 
memperbaiki (pencapaian) hari ini atau 
menjalankan planning ke depannya,” 
terang Didit.

Harus ada inisiatif dari setiap pegawai, 
pimpinan divisi/departemen, sampai level 
BOD untuk selalu me-review terhadap 
perubahan lingkungan atau output 
parameter yang dicantumkan dalam 
BSC. Review itu harus dilakukan setiap 

tersebut, bahkan pimpinan departemen/
divisi tidak bisa melihat kinerja dari satu 
pihaknya saja.

Artajasa sedang menyiapkan aplikasi yang 
mendukung BSC, sehingga ke depannya 
monitoring terhadap BSC, mulai dari level 
Direktur sampai Kepala Departemen, akan 
lebih mudah dilakukan. “Direksi Artajasa 
selalu mengadakan weekly meeting 
supaya mengetahui poin-poin mana yang 
critical. Karena penerapan (BSC) ini baru, 
maka tidak akan langsung sempurna. 
Namun, setiap personel Artajasa harus 
memahami bahwa ini diperlukan untuk 
memberikan hasil terbaik bagi perusahaan 
dan juga untuk customer,” jelas Didit.

VInA AlDrIAnnA
Human Capital Development Manager (HCD)
Artajasa

WArSE WIDyATI
Vice President (VP) Human Capital
& Compliance Artajasa

ISMAIl rADIAnSyAh SIrEgAr
HCD Training & Development Artajasa

bulannya, untuk melihat apakah program 
kerja yang dicanangkan pada awal tahun 
atau bulan berjalan lancar atau tidak. Kalau 
ada kendala, maka rencana kerja tersebut 
harus diubah.

Dalam konteks BSC, ada dua fungsi 
atau ukuran kinerja yang menuju pada 
satu titik gabungan kinerja. Misalnya, 
Departemen IT Developer membutuhkan 
fungsi lain juga, seperti pengadaan 
barang, dan sebagainya. Setiap pegawai 
harus memahami rantai keterkaitan 

PencaPaIan eKSternal
GPN yang telah di luncurkan Bank 
Indonesia (BI) pada 4 Desember 2017 
merupakan wujud interkoneksi antar 
switching dan interoperabilitas dalam 
sistem pembayaran nasional. BI pun telah 
menerbitkan Peraturan Bank Indonesia 
(PBI) No. 19/8/PBI/2017 (21 Juni 2017) 
dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur 
No. 19/10/PADG/2017 (20 September 
2017) tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional. Melalui kebijakan tersebut, 
diharapkan terjadinya sharing infrastruktur 
sehingga utilisasi terminal ATM dan EDC 
dapat meningkat.

Implementasi GPN juga diharapkan dapat 
mengurangi kompleksitas koneksi dari 
yang sebelumnya bersifat bilateral antar 
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pihak menjadi tersentralisasi di GPN. 
Selain itu, melalui GPN masyarakat dapat 
bertransaksi dari bank manapun dengan 
menggunakan instrumen dan kanal 
pembayaran apapun (any bank, any 
instrument, and any channel). Sebagai 
awal dari keberadaan GPN, masyarakat 
akan diperkenalkan dengan kartu ATM/
debit dengan logo nasional yang digunakan 
untuk transaksi dalam negeri dan dapat 
diterima di seluruh terminal pembayaran 
merchant/pedagang dalam negeri.

Dalam acara peluncuran GPN, dilakukan pula 
penandatanganan Perjanjian Konsorsium 
(PK) Pendirian Lembaga Services antara 
empat Bank Buku IV dan empat Lembaga 
Switching GPN, dan Perjanjian Kerja Sama 
(PKS) untuk mendukung implementasi 
GPN yaitu PKS interkoneksi Switching 
antara empat Lembaga Switching GPN, 
PKS Interoperabilitas Kartu Debit antara 
tujuh bank, dan PKS Uang Elektronik antara 
empat penerbit uang elektronik.

Gubernur BI Agus D. W. Martowardojo 
menerangkan,  keempat Lembaga 
Switching tersebut, yang salah satunya 
adalah Arta jasa,  akan melakukan 
pemrosesan transaksi secara domestik. 
Lembaga ini juga mewujudkan interkoneksi 
maupun interoperabilitas infrastruktur 
sistem pembayaran. Ketika pemegang 
instrumen hendak melakukan transaksi 
bukan pada institusinya (off-us) harus 
lewat Lembaga Switching tersebut.

Sementara, Lembaga Services akan 
melayani berbagai kebutuhan industri, 
melakukan kliring serta settlement untuk 
mendukung peningkatan keamanan 
kegiatan operasional secara efisien, 
pengelolaan risiko, perlindungan nasabah, 
serta perluasan akses layanan terkait. 
Lembaga Services juga dimandatkan 
untuk memastikan semua transaksi yang 
dijalakan oleh pemegang kartu dilakukan 
rekonsiliasinya secara sempurna. Apabila 
terjadi perselisihan (feud) maka lembaga 
ini akan menyelesaikannya secara kredibel.

Dalam rangka menyukseskan GPN, Artajasa 
akan terus fokus kepada lima pilar bisnisnya, 
yakni Switching Service, Payment Service, 
Kirim Uang, e-Commerce payment, dan 
Principal Card Issuing. Pada 2017, Artajasa 
sudah meluncurkan Debit Bersama, dan 
tahun ini akan dijalankan implementasinya. 
Kemudian, juga ada produk/layanan Cash 
Disbursement dan Go Bills yang telah 
diluncurkan pada akhir tahun lalu.

Untuk produk/layanan Cash Disbursement 
dan Go Bills, Artajasa menjalin partnership 
dengan beberapa mitra bisnis. Bayu 
Hanantasena menuturkan, partnership itu 
harus menjadi salah satu mindset yang 
diutamakan untuk pengembangan bisnis, 
sebab ke depannya akan ada perubahan 
atau inovasi model bisnis menjadi lebih 
fleksibel. “Dengan kondisi sekarang, 
kami tumbuh dengan berkolaborasi 
(co-creation) dengan customer ataupun 
partner lain. Inisiatif yang baru-baru akan 
digarap dengan cara itu. Faster, cheaper, 
better. Supaya menunya ‘komplit’, jadi 
kalau mau layanan apapun soal payment 
ke Artajasa saja,” paparnya.

gO BIllS
Go Bills adalah layanan yang diluncurkan 
oleh aplikasi online Go-Jek bekerja sama 
dengan Artajasa, yang ditujukan untuk 
pembayaran tagihan bulanan, misalnya 
tagihan listrik (PLN) dan BPJS Kesehatan. 
Pembayarannya di lakukan dengan 
memotong saldo Go-Pay si pemilik aplikasi. 

“Latar belakang kerja sama ini karena Go-
Jek dengan Go-Pay-nya sekarang menjadi 
Fintech terbesar di Indonesia, dan kami 
sebagai perusahaan switching dapat 
menghubungkan mereka kepada biller-
biller yang nantinya akan bergabung di 
aplikasi Go Bills,” ujar Eduar Fadjri, Manager 
Payment Channel Artajasa.

Edo menuturkan, sampai akhir Februari 
2018, ditargetkan akan ada lebih kurang 
10 billers lagi yang bergabung dalam 
layanan Go Bills. Biller tersebut terdiri 
dari multifinance, asuransi, dan tv kabel. 
Dalam implementasinya, Artajasa perlu 
menyesuaikan dengan infrastruktur 
yang dimiliki Go-Jek. Maka itu, proses 
penyiapannya sudah dimulai sejak akhir Juli 
2017, sampai akhirnya diluncurkan secara 
resmi pada 22 November 2017.

“Saat ini, kami masih mengevaluasi dan 
melakukan monitoring terhadap transaksi 
yang ada saat ini, sebelum nanti ditambah 
dengan biller-biller lainnya. Harapannya, 
semua pengguna Go-Pay dapat langsung 
membayar tagihan listrik, token listrik, BPJS 
Kesehatan, atau yang lainnya via Go Bills 
saja,” ucap Edo.

Keuntungan bagi Go-Jek dan Artajasa 
dengan adanya kerja sama dalam Go 
Bills yaitu keduanya mendapatkan fee 
transaksi. Untuk ke depannya, kerja sama 
ini diharapkan pula akan meluas kepada 
produk-produk lain. “Kami juga ada layanan 
Transfer for Payment, Disbursement, dan 
sebagainya,” imbuh Edo.

KIrIm uang dISBurSement
Se jak  September  2017 ,  A r ta jasa 
te lah meluncurkan layanan Ki r im 
Uang Disbursement. Sampai saat ini, 
volume transaksinya tercatat mencapai 
48 r ibu transaksi per bulan, yang 

EDUAr FADjrI
Manager Payment Channel Artajasa

TAUFIK KUrnIAWAn
Head of Bersama Kirim Uang Artajasa
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laporan utama

didukung oleh beberapa mitra yang 
telah menggunakannya. Terciptanya 
layanan ini didorong oleh perkembangan 
Fintech di bidang sistem pembayaran. 
Merchant acquirer dan payment gateway 
membutuhkan akses layanan perbankan 
untuk memproses settlement dana 
operasional maupun pembayaran tagihan-
tagihan kepada vendor mereka. Di sisi 
lain, sebuah perusahaan; yang mana 
dia biasanya membayar gaji pegawai 
melalui layanan payroll di sebuah bank, 
sehingga mau tidak mau pegawainya harus 
mempunyai rekening di bank yang sama.

“Tapi dengan layanan ini ,  apapun 
kebutuhan dari klien, baik itu untuk 
membayar vendor, payroll pegawai, dan 
lain-lain, mereka bisa leluasa transfer ke 
seluruh bank di Indonesia. Karena (layanan 
ini) dari one to many. Simpelnya, kita sebut 
sebagai corporate finance solution,” kata 
Taufik Kurniawan, Head of Bersama Kirim 
Uang Artajasa.

Bersama Kir im Uang (BersamaKU) 
Disbursement, lanjut Taufik, bersifat real-
time online, jadi ready 24 jam sehari 
dan 7 hari seminggu. Proses transfer 
melalui layanan ini sangat mudah, serta 
harganya lebih kompetitif dibandingkan 
transfer antar bank. Perusahaan yang 
ingin bergabung dengan layanan ini tidak 
akan dibatasi, selama ia menggunakannya 
untuk transfer dana operasionalnya, bukan 
memfasilitasi pihak lain untuk melakukan 
P2P transfer serta mengambil manfaat 
bisnis atas hal tersebut, atau bahkan 
hingga terindikasi sebagai pencucian uang.

Mitra dapat memasukkan (upload) data-data 
pihak yang akan ditransfer uangnya melalui 
website bersamaku.id, setelah sebelumnya 
mendaftarkan perusahaannya dengan 
mendapatkan user name dan password. 
Ketika ingin transfer uang, dia bisa langsung 
login ke website tersebut, namun akunnya 
harus diaktivasi terlebih dulu. Setelah itu, 
dalam sekali klik, biller dapat langsung 
transfer ke semua nomor rekening yang 
sudah dimasukkan di awal itu.

“Misalnya (dana) yang mau ditransfer itu 
sebesar Rp100 juta ke berbagai rekening 
bank, dengan banyak nominal (maksimal 
Rp50 juta per transaksi), nanti bisa 
dieksekusi dalam waktu singkat dan mudah. 

Setelah transaksi transfer selesai, Artajasa 
yang akan melakukan settlement dengan 
masing-masing bank melalui Real-Time 
Gross Settlement (RTGS),” terang Taufik.

Di samping dengan cara login di website 
yang disebutkan sebelumnya, mitra pun 
diperbolehkan untuk customize, apabila 
mereka punya sistem sendiri yang bisa 
digunakan. Cara yang dilakukan Artajasa 
adalah membuat koneksi host to host. 
“Jadi mereka dikasih sebuah spek API 
untuk terhubung kepada kami, dan mereka 
kembangkan itu untuk kemudian disesuaikan 
dengan front-end sendiri. Biasanya proses ini 
makan waktu maksimal dua bulan, namun 
itu semua tergantung seberapa cepat mitra 
mengembangkan API kami,” ujar Taufik.

Selanjutnya, Taufik berharap layanan ini 
bisa diterima sebagai solusi bisnis terbaik 
bagi mitra-mitra kerja Artajasa, serta 
bermanfaat bagi semua stakeholder yang 
membutuhkan. “Kalau bicara transaksi, ke 
depannya kami ingin terus tumbuh, karena 
ekspektasi (transaksi)nya besar sekali. 
Jadi, kami wajib meningkatkan keandalan 
sistem dan kualitas layanan,” tandasnya.

memandang 2018
Secara umum, pada tahun ini akan dapat 
disaksikan “balapan” ke arah digital 

payment. Sehingga, GPN itu terbentuk untuk 
lebih mengarahkan penyelesaian transaksi 
(settlement) ke domestik, terutama dengan 
semakin berkembangnya e-commerce di 
Indonesia. Dengan demikian, pasti akan ada 
banyak peluang dan tantangan yang harus 
dihadapi Artajasa. Untuk menghadapinya, 
budaya perusahaan CITA harus semakin 
diperkuat agar dapat menjadi budaya 
sehari-hari, juga disertai dengan perubahan 
mindset ke arah digital tersebut.

“Semuanya itu supaya Artajasa punya 
strong execution, mulai dari (penerapan) 
balanced scorecard, (penguatan) company 
culture, dan pelaksanaan team building. 
Perusahaan yang hebat dan tidak hebat 
itu cuma satu bedanya, yaitu masalah 

disiplin. Discipline execution ini yang mau 
saya improve dari Artajasa,” tegas Bayu 
Hanantasena.

Bayu berujar, jika budaya perusahaan 
sudah tertanam kuat di perilaku sehari-hari 
pegawai, maka akan dapat menjadi kunci 
kemenangan Artajasa di masa depan. 
“Selain itu, kegiatan keagamaan seperti 
program umroh untuk pegawai juga sudah 
mulai dijalankan, dan mungkin nanti akan 
dibuatkan program haji juga. Tak lupa, bakti 
sosial pun akan terus dilakukan,” tutupnya.

Adaptability

    I     EDISI 67 - tahun 2018ENLIGHTEN YOUR  VISION 9



“Dulu Artajasa sederhana, produknya 
hanya satu (ATM Bersama), jadi divisi ini 
masih bergabung (dengan Divisi Product 
& Service Development), karena strategi 
terhadap produk juga adalah strategi 
perusahaan secara keseluruhan. Tapi begitu 
produknya memecah, selain ATM Bersama, 
ada payment, remittance, dan lain-lain, 
akhirnya diperlukan ada pemisahan antara 
yang mengelola produk dan korporasi 

secara keseluruhan,” papar Thomas 
Arunditya Marsanto, Vice President (VP) 
Corporate Strategy PT Artajasa Pembayaran 
Elektronis, ketika menyempatkan dirinya 
diwawancarai redaksi Channel di sela-sela 
kesibukannya.

Karena itu, lanjut pria yang biasa disapa Didit 
tersebut, divisi ini juga berfokus kepada 
perencanaan perusahaan (corporate 

pembina dan evaluator perusahaan juga 
memiliki pandangan tersendiri yang 
harus diakomodir untuk pengembangan 
perusahaan.

“Misalkan, Artajasa ingin membangun 
lini bisnis baru yakni issuing services, jadi 
divisi kami yang menggodok (rencana) 
itu. Kalau sudah dikembangkan, nanti 
dikembalikan lagi ke perusahaan, apakah 

Semakin berkembangnya sebuah perusahaan tentunya disokong oleh perkembangan bisnis dan produknya. 
Perusahaan tidak bisa stagnan di satu titik saja, sehingga ia harus selalu berinovasi dalam proses bisnis 
maupun jenis produk/layanan yang dihasilkannya. Inovasi tersebut diharapkan dapat membawa perusahaan 
ke arah yang lebih baik. Di PT Artajasa Pembayaran Elektronis, proses inkubasi dari produk/layanan baru 
dilakukan di sebuah divisi yang beranggotakan 16 orang yaitu Divisi Corporate Strategy.

Divisi Corporate Strategy
Si Perencana yang Berusaha 
Senantiasa Kompak

THomas arUnDiTya
marsanTo
Vice President (VP)
Corporate Strategy Artajasa

Para pegawai Divisi Corporate 
Strategy diharapkan dapat selalu 
menjaga kekompakan dan 
keakraban, supaya berbagai masalah 
di lingkup divisi dapat terselesaikan 
dengan baik. “relasi kami tak hanya 
di internal divisi saja, tapi juga 
dengan divisi lain. Bahkan dari level 
staf; ia harus mampu berhubungan 
dengan pimpinan dari divisi lain, 
bahkan ke pemegang saham kalau 
diperlukan.”

profil

planning) dan perencanaan teknologi 
informasi (IT planning/architecture). Tim di 
dalam divisi ini harus dapat berkoordinasi 
dengan baik kepada seluruh fungsi lainnya 
di internal Artajasa. “Kami menjadi 
semacam ‘think-tank’-nya Direksi, untuk 
membuat rencana perusahaan untuk 
jangka pendek, menengah, dan panjang,” 
imbuhnya.

Selain membantu Board of Directors 
(BOD)  da lam menyusun rencana-
rencana perusahaan ke depannya, Divisi 
Corporate Strategy pun meramu pola-pola 
pemikiran dari Pemegang Saham dan 
Dewan Komisaris (Dekom). Pasalnya, para 
Pemegang Saham juga mempunyai tujuan 
untuk perusahaan yang harus dicapai, 
begitupun Dekom yang berperan sebagai 

itu akan masuk dalam struktur yang ada 
atau dipisahkan. Atau sebaliknya, kalau 
perkembangannya kurang, maka bisa 
kami stop,” ungkap Didit.

Divisi Corporate Strategy juga bertanggung 
jawab terhadap partnership & subsidiary 
management .  Dikarenakan saat ini 
Artajasa sudah mempunyai dua anak 
usaha (subsidiary), yaitu PT Citra Bakti 
Indonesia (CBI) dan Lembaga Services 
(sejak dimulainya GPN secara resmi pada 
4 Desember 2017). Selain itu, Artajasa 
juga mempunyai banyak partner, baik yang 
terkait bisnis, teknis, dan operasional.

“Dalam konteks (Divisi) Corporate Strategy, 
itu (partnership & subsidiary) direncanakan 
untuk mendukung aktivitas strategis 
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perusahaan, apakah nanti Artajasa akan 
membangun unit/anak usaha tersendiri 
dengan partner (joint operation/joint 
venture). Ada juga bagian yang membangun 
lini-lini baru bagi Artajasa, yakni remittance, 
e-commerce payment, dan issuing service,” 
kata Didit.

Adapun empat Departemen yang ada di 
bawah Divisi Corporate Strategy adalah 
e-Commerce, Bersama Kirim Uang, Card 
Issuing, dan Technology Strategy. Saat 
ini, divisi tersebut memang sedang 
fokus mengembangkan e-commerce 
payment yang fungsi utamanya adalah 
layanan acquiring. “Ini memang diarahkan 
untuk spin-off Artajasa, supaya terjadi 
transparansi antara aktivitas kami di 
switching dan acquiring,” ucap Didit.

Untuk mengembangkan produk/layanan 
baru untuk Artajasa, pastinya harus 
memperhatikan keinginan dan kebutuhan 
dari industri atau pasar (market) sistem 
pembayaran secara keseluruhan. Karena 

profesional yang erat dengan semua 
pihak, baik di luar maupun dalam Artajasa. 
Dengan begitu, bisa menambah wawasan 
mengenai medan atau market seperti apa 
yang harus dihadapi. Maka itu, sebagai 
pimpinan di Divisi Corporate Strategy, Didit 
selalu mendorong inisiatif dari semua tim 
yang tergabung dalam divisi ini. Ia pun 
membuka diri atas semua ide yang datang 
dari staf-stafnya, karena terkadang dari 
ide yang sederhana, dan meskipun itu 
“ditelurkan” oleh staf yang masih baru sekali 
pun, tetap berpotensi besar bagi Artajasa.

“Saya juga mendorong mereka yang 
muda-muda untuk mencapai hasil terbaik, 
karena mereka akan menjadi pimpinan-
pimpinan Artajasa di kemudian hari. 
Saya mempercayakan mereka untuk 
belajar mengelaborasi kemampuannya, 
dan mencoba menerapkan ide-idenya 
untuk Corporate Strategy. Kalau mereka 
mau diskusi, ‘pintu’ saya selalu terbuka, 
hanya kadang waktunya yang sulit,” 
ungkap Didit.

perlombaan antar divisi, misalnya lomba tenis 
meja, biliar, menyanyi lip sync, dan sebagainya.

“Kebetulan di divisi ini ada empat level 
pimpinan, termasuk saya sendiri. Jadi, 
saya dan teman-teman (pimpinan lain) 
mengusahakan supaya memiliki waktu 
dengan semua staf. Kami coba mengadakan 
pertemuan rutin (formal), baik dipimpin 
oleh saya atau yang lain setiap satu atau 
dua minggu sekali. Pertemuan itu sebagai 
sarana sharing knowledge terhadap berbagai 
aktivitas yang sedang dikerjakan,” ceritanya.

Hal yang senada dikatakan oleh salah 
seorang pegawai muda di divisi ini, Taufik 
Kurniawan (saat ini menjabat sebagai Head 
of Bersama Kirim Uang), bahwa bekerja di 
Divisi Corporate Strategy harus selalu kreatif, 
inovatif, serta jeli dalam melihat peluang 
di industri sistem pembayaran, agar setiap 
produk/layanan yang dikembangkan dapat 
bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, dan 
tentunya dapat memberikan keuntungan 
sebesar-besarnya bagi perusahaan.

profil

divisi ini secara ingin totalitas membangun 
industri sistem pembayaran. Namun, 
dalam perjalanannya pasti ada banyak 
tantangan atau hambatan yang harus 
diatasi.

“Ibaratnya rel kereta, kami yang membuka 
rel itu di daerah-daerah tertentu, dan nanti 
ada kereta yang akan dijalankan oleh pihak 
lain. Untuk membuka (jalan untuk rel) 
tantangannya besar; kami tidak tahu di depan 
itu ada gunung, hutan, dan sebagainya. Jadi, 
mereka yang bekerja di divisi ini memang 
harus punya inisiatif tinggi, sebab kalau tidak 
punya itu, mungkin akan sulit membuka jalan 
untuk yang lain,” ujar Didit.

Mereka pun harus memiliki pandangan 
terbuka agar bisa menjalin hubungan 

Di samping itu, tutur Didit, para pegawai Divisi 
Corporate Strategy diharapkan dapat selalu 
menjaga kekompakan dan keakraban, supaya 
berbagai masalah di lingkup divisi dapat 
terselesaikan dengan baik. “Relasi kami tak 
hanya di internal divisi saja, tapi juga dengan 
divisi lain. Bahkan dari level staf; ia harus 
mampu berhubungan dengan pimpinan dari 
divisi lain, bahkan ke pemegang saham kalau 
diperlukan,” tuturnya.

Dalam menjaga hubungan yang kompak 
dan akrab tersebut, Didit menceritakan, Divisi 
Corporate Strategy selalu menyempatkan 
diri makan siang bersama di kantor, ataupun 
makan di luar kantor (yang sekaligus meeting 
informal). Selain makan bersama satu divisi, 
pernah juga dilakukan nonton bioskop bareng. 
Dan, ke depannya akan diadakan kembali 

“Pada Divisi Corporate Strategy, dalam 
konteks pekerjaan kami saling membantu, 
artinya sumber daya dapat digunakan 
sharing. Kemudian, dari proses develop 
awal sampai akhirnya piloting, proof of 
concept, kami benar-benar diberikan 
kebebasan untuk berkreasi sesuai apa 
yang ada di pikiran masing-masing. Tapi 
tentunya sesuai kebutuhan perusahaan,” 
tutur Taufik.

Taufik juga mengharapkan keakraban 
dan kekompakan para personel  d i 
divisi tempatnya bekerja tetap terjaga 
dengan baik. “Walapun masing-masing 
s ibuk,  tetapi  semoga kami semua 
makin kompak dan harmonis. Jadi dapat 
memberikan hasil terbaik untuk divisi 
ini,” pungkasnya. 
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ATM Bersama Debit
Satu Kartu untuk
Semua Transaksi

ImPlementaSI gPn
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) telah 
secara resmi diluncurkan oleh Bank Indonesia 
(BI) sejak 4 Desember 2017 lalu. Peluncuran 
GPN ini sejalan dengan tujuan Bank Indonesia 
untuk menciptakan cashless society dan 
sistem pembayaran yang efisien melalui 
interoperabilitas dan interkoneksi dengan 
tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, 
manajemen risiko, perlindungan konsumen, 
serta keamanan bertransaksi.

Dalam implementasinya, BI sebagai 
regulator melibatkan tujuh bank piloting, 
empat prinsipal switching nasional, 
termasuk Artajasa. Artajasa, sebagai 
p r i n s ipa l  ATM/Deb i t  yang  te l ah 
memperoleh izin sebagai Lembaga 
Switching GPN yang telah memperoleh 
izin switching dari BI pada akhir 2017, 
be r komi tmen  un tuk  mendukung 
implementasi GPN demi terciptanya 

sistem pembayaran yang terintegrasi di 
Indonesia, dan mendorong efisiensi di 
berbagai sektor.

BI juga telah memperkenalkan sekaligus 
meluncurkan logo GPN yang nantinya 
akan terpasang pada setiap instrumen 
pembayaran non tunai. Kewajiban 
pencantuman logo GPN di kartu debit 
yang diterbitkan di Indonesia sudah dimulai 
sejak awal Januari 2018. Sementara pada 
awal Januari 2022, setiap nasabah wajib 
memiliki satu kartu debit berlogo nasional 
GPN tersebut. 

Penerapan logo GPN merupakan identitas 
kedaulatan nasional di bidang sistem 
pembayaran. Dengan penggunaan logo 
tersebut, kartu debit dapat diterima dan 
digunakan secara lebih luas oleh masyarakat 
seluruh Indonesia. Transaksi pembayaran 
ritel dapat dilakukan di manapun, tanpa 
melihat asal penerbit kartu dan pengelola 
kanal yang digunakan. Selama terdapat 
logo GPN, transaksi pembayaran non tunai 
tersebut dapat dilayani oleh penyelenggara 
GPN (Lembaga Switching, Lembaga 
Standar, Lembaga Services) dan pihak yang 
terhubung dengan GPN (penerbit, acquirer, 
penyelenggara payment gateway, dan 
pihak lain yang sudah ditetapkan BI).

Aulia Rinata, Integrated Financial Solution 
(IFS) Manager Artajasa, mengatakan bahwa 
dengan adanya logo GPN pada kanal dan 
kartu debit, nasabah dapat melakukan 
transaksi di mana saja sepanjang dirinya 

Sebagai perusahaan penyedia jaringan infrastruktur layanan sistem pembayaran 
terdepan di Indonesia, PT Artajasa Pembayaran Elektronis pun turut memperkenalkan 

layanan-layanan lain yang berkorelasi dengan sistem pembayaran. Salah satunya 
adalah layanan ATM Bersama Debit. layanan ATM Bersama Debit ini merupakan 

upaya Artajasa dalam pengembangan produk baru dan peningkatan layanan kepada 
customer-nya yang tergabung di jaringan ATM Bersama.  
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berada di dalam wilayah Indonesia. Pada 
dasarnya, cara kerjanya sama dengan kartu 
internasional yang saat ini beroperasi. 
Akan tetapi, yang membedakan adalah 
branding nasional, skema harga nasional, 
dan pastinya transaksi harus diproses di 
Indonesia sendiri.

“Melalui GPN, masyarakat dapat semakin 
mudah bertransaksi dari bank manapun 
dan menggunakan kanal pembayaran 
apapun. Sebagai awal dari keberadaan 
GPN, masyarakat akan diperkenalkan 
kepada kartu debit berlogo GPN yang 
digunakan untuk transaksi dalam negeri, 
dan dapat diterima di seluruh kanal 
pembayaran, merchant atau pedagang 
dalam negeri. Tentunya ini menjadi sebuah 
kebanggaan bagi industri perbankan 
nasional, karena routing-nya dilakukan di 
domestik,” jelas Aulia.

atm BerSama deBIt duKung 
InterKOneKSI deBIt gPn
Artajasa telah melayani pelanggan 
untuk transaksi debit sejak 2009, 
seiring dengan hadirnya Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) No. 11/11/PBI/2009 
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), 
yang mana Artajasa telah memperoleh 
izin prinsipal ATM/Debit di tahun tersebut. 
Dengan mengusung nama ATM Bersama 
Debit, layanan ini bertransformasi untuk 
melayani transaksi non tunai untuk 
nasabah bank-bank anggota ATM Bersama 
Debit, maupun anggota jaringan lainnya 
di merchant. Hal ini dimungkinkan karena 
adanya interkoneksi antar Lembaga 
Switching dalam GPN.

Seperti dilansir dari tribunnews.com, 
BI menyatakan bahwa saat ini telah 
ada 60 bank (besar dan menengah) 
yang terkoneksi dalam GPN untuk kartu 

aUlia rinaTa
Integrated Financial
Solution (IFS) Manager Artajasa (cukup membayar sesuai harga jual 

saja, red.). Sedangkan, untuk merchant; 
mereka mendapatkan kepastian status 
keberhasilan transaksi, menyediakan 
kemudahan transaksi non tunai di 
merchant-nya, meringankan beban cash 
handling dan uang palsu di merchant 
tersebut,” terangnya.

BI juga telah mengatur metode dan 
distribusi skema harga untuk interkoneksi 
debit GPN ini melalui Peraturan Anggota 
Dewan Gubernur (PADG) No. 19/10/
PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional. Skema harga yang diterapkan 
menggunakan metode Merchant Discount 
Rate (MDR), yaitu dengan distribusi  
Issuer 37% dari MDR, Acquirer 39% 
dari MDR, Lembaga Switching 18% dari 
MDR, Lembaga Services 4% dari MDR, 
dan Lembaga Standar 2% dari MDR. 
Dengan pengaturan skema harga ini, 
diharapkan penyelenggara GPN lebih fokus 
bersaing pada peningkatan layanan kepada 
nasabah, tanpa terjerumus pada perang 
harga. Sehingga, hal ini akan berujung 
pada kenaikan angka pertumbuhan industri 
pembayaran.

Dengan  man f aa t -man f aa t  y ang 
ditawarkan ini, harapannya dapat semakin 
menumbuhkan budaya pembayaran 
menggunakan instrumen non tunai, 
kemudian daya beli pelanggan ke depannya, 
cukup hanya memanfaatkan satu kartu saja 
untuk semua transaksi. “Dengan hadirnya 
implementasi GPN ini, tentunya juga akan 
semakin membuka peluang-peluang bisnis 
baru bagi Artajasa di masa mendatang,” 
tutup Aulia secara optimis. 

Kini, dalam melakukan transaksi, 
nasabah sama sekali tidak 
dikenakan penambahan biaya 
admin, hanya sesuai dengan harga 
yang dibayarkan saja. Meskipun 
nasabah bukan member ATM 
Bersama, beban biayanya
ditujukan kepada merchant-nya.

debit. Dengan begitu, nasabah bank-
bank tersebut bisa menggunakan mesin 
Electronic Data Capture (EDC) dari switching 
bank lain. Selain itu, ada 14 acquirer yang 
sudah terkoneksi juga. Sekarang ini, tingkat 
interoperabilitas transaksi kartu debit 
sendiri telah mencapai 75%.

Sehingga, keberadaan ATM Bersama 
Debit juga akan mendorong efisiensi di 
perbankan, karena bank penerbit tidak 
harus mengucurkan investasi untuk 
memperluas jaringan kanal pembayaran. 
Melainkan cukup bergabung dalam 
jaringan ATM Bersama Debit, maka 
nasabah bank itu akan dilayani untuk 
transaksi non tunai di merchant manapun 
di Indonesia.

Memang, terang Aulia, salah satu 
tujuan utama keberadaan GPN ini 
adalah untuk memberi kemudahan 
bagi nasabah melakukan pembayaran 
non tunai di merchant-merchant, dan 
juga memudahkan merchant itu sendiri.  
“Beberapa keuntungan yang didapatkan 
nasabah, yaitu bebas biaya transaksi 
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Artajasa kembali menggelar event tahunan bergengsi yang 
melibatkan anggota ATM Bersama dari seluruh Indonesia, 
yaitu Members Meeting 2017 yang diadakan di Aruna 

Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 
pada 15-17 November 2017.

Dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang berasal dari 88 Anggota 
ATM Bersama, agenda acara di hari pertama diisi oleh pembukaan, 
update hasil Meeting Komisi ATM Bersama dan Laporan Performansi 
ATM Bersama. Di malam harinya, acara dibuka dengan “Welcome 
Dinner” yang dilanjut dengan talkshow bertema “Menuju Integrasi 
Sistem Pembayaran Nasional” yang menghadirkan pembicara, 
yaitu Aribowo, Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi Bank 
Indonesia; Agus Nurudin, Managing Director Nielsen Indonesia; dan 
Bayu Hanantasena, Direktur Utama Artajasa.

Keesokan harinya, acara dilanjutkan dengan kegiatan “Explore 
Lombok”, yaitu mengunjungi Desa Karang Bayan yang mayoritas 
masyarakatnya merupakan suku asli Sasak. Di sana rombongan 
Members Meeting ATM Bersama disambut dengan Tari Mendet, 
sebuah tarian khas Lombok. Setelah itu, seluruh peserta dibagi ke 
dalam 3 grup yang melakukan aktivitas seperti melukis piring rotan, 
berbelanja kerajinan tangan khas Lombok dan juga buah-buahan. 

gemilang Bersama ATM Bersama
di Members Meeting 2017

Nantinya peserta diharuskan untuk merangkai kerajinan tangan dan 
buah-buahan tersebut di atas piring rotan yang sudah dilukis untuk 
selanjutnya dilombakan siapa yang tercepat dan terbaik kemasannya.

Selesai acara di Desa Karang Bayan, rombongan menyempatkan 
diri untuk makan siang di Sate Khas Rembiga, kemudian menuju ke 
Pantai Senggigi guna menyaksikan salah satu budaya masyarakat 
Lombok, yaitu Perang Preseant dan melepas itik ke laut.

Acara puncak di hari kedua adalah Gala Dinner, dan sekaligus acara 
bergengsi yaitu ATM Bersama Award 2017. Acara yang dipandu MC 
kondang ibu kota Kemal & TJ ini pun menghadirkan penampilan-
penampilan istimewa dari ilusionis Denny Darko, pelukis pasir Abe 
Rubio, dan penyanyi Yuni Shara. Sementara itu, ATM Bersama Award 
2017 berhasil diraih oleh bank-bank sebagai berikut:

1. Best Issuer Bank Negara : Bank BRI
2. Best Issuer Bank Syariah : Bank BRI Syariah
3. Best Issuer Bank Swasta : Bank Danamon
4. Best Issuer Bank Daerah : Bank DKI
5. Best Acquirer Bank Negara : Bank Mandiri
6. Best Acquirer Bank Syariah : Bank Syariah Mandiri
7. Best Acquirer Bank Swasta : Bank CIMB Niaga
8. Best Acquirer Bank Daerah : Bank BJB
9. Best Destination Bank Negara : Bank BNI
10. Best Destination Bank Syariah : Bank Muamalat
11. Best Destination Bank Swasta : Bank Permata
12. Best Destination Bank Daerah : Bank Sumut
13. Best Acquirer Growth Bank Negara : Bank BTN
14. Best Acquirer Growth Bank Syariah : Bank Panin Dubai Syariah
15. Best Acquirer Growth Bank Swasta : Bank CIMB Niaga
16. Best Acquirer Growth Bank Daerah : Bank Jatim
17. Penghargaan ATM Bersama
 Terhadap Lembaga Selain Bank : Tcash Telkomsel
18. Best Performance Bank Negara : Bank BNI
19. Best Performance Bank Syariah : Bank Muamalat
20. Best Performance Bank Swasta : Bank Panin
21. Best Performance Bank Daerah : Bank NTB

Acara ini berakhir sekitar pukul 23.00 WITA dengan momen penutup 
berupa pelepasan kembang api ke udara. Sampai jumpa di Members 
Meeting ATM Bersama tahun depan! 
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Indonesia kembal i  menjadi  tuan 
rumah pelaksanaan Meeting Asian 
Payment Network (APN) yang bertajuk 

1st Meeting of the 13th Forum of the 
APN, yang diselenggarakan di Jakarta, 10 
November 2017. Artajasa sebagai salah 
satu anggota APN asal Indonesia, bersama 
PT Rintis Sejahtera menjadi pelaksana 

Artajasa Team Building 
Becoming the new Artajasa

1st Meeting of the

13th Forum 
of the Asian 

Payment 
network 

(APn)

kegiatan bergengsi perusahaan-perusahaan 
switching di kawasan Asia dan Australia 
tersebut.

Berlangsung di Grand Hyatt Hotel Jakarta, 
acara yang dihadiri oleh sekitar 30 
perwakilan anggota APN yang berasal 
dari 10 negara kembali membahas 
mengenai kesiapan dalam rencana 
membangun jaringan transaksi lintas 

negara sebagaimana yang diinisiasi di awal 
APN berdiri.

Setelah meeting selama satu hari penuh, 
seluruh delegasi APN mengadakan makan 
malam di Restaurant Tugu Kunstring Jakarta. 
Di sana para delegasi juga disuguhi opening 
music dari  Jakarta Philharmonic dan 
penampilan spesial dari penyanyi Aning 
Katamsi. 

Pada 21 – 23 Desember 2017 lalu, 
Artajasa mengadakan sebuah 
kegiatan outdoor Team Building 

bertema “Becoming the New Artajasa”. 
Kegiatan tersebut diselenggarakan di 
Javana Spa – Cidahu Sukabumi, sebuah 
tempat tersembunyi di kaki Gunung 
Salak – Halimun yang menawarkan 
pemandangan sangat indah; dan dihadiri 
oleh sekitar 65 peserta.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Dunamis 
tersebut dimulai dengan in-class session 
untuk tiga sesi, yakni Paradigm, Field 
Preparation, dan Action Planning. Intinya 
adalah bagaimana menciptakan pegawai 
Artajasa yang selama ini dikondisikan 
berada di comfort zone berubah menjadi 

uncomfort zone. Secara keseluruhan, seluruh 
kegiatan Team Building ini menitikberatkan 
pada Customer Oriented dan Teamwork, 
yang merupakan dua poin dari budaya 
perusahaan di Artajasa. 

Di hari selanjutnya, kegiatan terfokus pada 
kegiatan lapangan di mana peserta dibagi 
ke dalam grup yang harus menyelesaikan 
beberapa tantangan, seperti Group Juggling, 
Wrap Speed, Balancing Ball, Message in the 
Bottle, dan lain-lain. Pada akhir kegiatan, 
seluruh tim membangun sebuah tower 
yang menandakan keberhasilan kelompok 
dalam menaklukkan tantangan. Sebagai 
penutup acara, diadakan penampilan dari 
seluruh kelompok dan makan malam 
bersama.
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Tingg inya permintaan layanan 
pembayaran via online di Indonesia saat 
ini, mendorong Artajasa sebagai salah 

satu pemain di industri pembayaran nasional 
untuk turut berperan dalam mendukung 
berkembangnya layanan ini. Kali ini, Artajasa 
mendukung Go-Jek dalam menyediakan 
fitur pembayaran yaitu pembayaran BPJS 
Kesehatan dan tagihan listrik PLN di aplikasi 
terbaru Go-Jek yaitu Go-Bills.

Bertempat di kantor Go-Jek, pada 22 
November 2017 lalu diluncurkanlah fitur 
Go-Bills oleh CEO Go-Jek Nadiem Makarim. 
Bayu Hanantasena, Direktur Utama 
Artajasa yang turut hadir pada peluncuran 

Keberhasilan menjalankan bisnis 
merupakan tujuan utama suatu 
perusahaan. Mayoritas keberhasilan 

bisnis dilihat dari kemampuan mereka dalam 
memenuhi kebutuhan bisnis intinya. Namun 
di era globalisasi saat ini, keberhasilan 
juga dipengaruhi oleh kemampuan dalam 
melakukan aktivitas di luar bisnis inti 
perusahaan. Hal inilah yang dipercaya 
oleh Artajasa dalam menjalankan bisnis 
di industri sistem pembayaran nasional 
selama ini. Salah satunya melalui program 
Corporate Social Responsibility (CSR). 

Pada 26 Oktober 2017, bertempat di Four 
Points by Sheraton Surabaya, Artajasa 

mengadakan acara Penandatanganan 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan empat 
perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di 
tanah air, yaitu Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS), Universitas Brawijaya 
(Unibraw), Universitas Gadjah Mada (UGM) 
dan Institut Teknologi Bandung (ITB); serta 
memberikan Beasiswa Artajasa 2017 
kepada 16 mahasiswa dari keempat PTN 
tersebut yang telah dinyatakan lolos seleksi.

D a l a m  k e s e m p a t a n  t e r s e b u t , 
penandatanganan dilakukan oleh Bayu 
Hanantasena – Direktur Utama Artajasa, 
bersama dengan Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, 
M.Eng. - Wakil Rektor Bidang Akademik 

dan Kemahasiswaan ITS, Prof. Dr. Ir. Arief 
Prajitno, MS - Wakil Rektor III Unibraw, Dr. R. 
Suharyadi, M.Sc - Direktur Kemahasiswaan 
UGM, dan Dr. Ir. Umar Khayam – Sekretaris 
Lembaga Bidang Kesejahteraan dan 
Pengembangan Karakter Mahasiswa ITB. 

“Pada dasarnya, bisnis harus dapat 
mendukung Sumber Daya Manusia (SDM). 
Kami percaya kualitas moral bangsa harus 
dibangun dengan landasan pendidikan yang 
kuat. Untuk itu, kami menempatkan aspek 
pendidikan, serta pengembangan nilai-nilai, 
sebagai prioritas utama dalam menjalankan 
program-program CSR secara berkelanjutan 
agar bemanfaat bagi generasi di masa 
depan,” kata Bayu.

Para Penerima Beasiswa Artajasa 2017 
merupakan mahasiswa-mahasiswa 
berprestasi yang telah dinyatakan lolos 
seleksi dokumen, ability test, dan interview 
yang dilaksanakan oleh Artajasa. Nantinya, 
para penerima Beasiswa Artajasa 2017 akan 
memperoleh dana beasiswa mulai dari 
semester 5 hingga 8 senilai Rp 4.800.000 
per semester.

Di akhir acara, Artajasa beserta ke-16 
penerima beasiswa Artajasa 2017 dan 
para perwakilan PTN bersama-sama 
menyaksikan film Thor:Ragnarok di XXI 
Tunjungan Plaza Surabaya. 

Penandatanganan
PKS antara Artajasa dengan PTn

dan Seremonial Penyerahan Beasiswa Artajasa 2017

Artajasa Dukung layanan
Pembayaran di go-jek melalui go-Bills

tersebut menyatakan kegembiraannya 
dapat mengimplementasikan dua fitur 
pembayaran dalam Go-Bills.

“Tentunya, ini menjadi awal yang baik 
dalam upaya memberikan kemudahan 
pembayaran bagi masyarakat, khususnya 
pengguna Go-Jek yang setiap minggunya 
berjumlah sekira 15 juta orang yang aktif 
menggunakannya,” kata Bayu.

Rencana ke depannya, Artajasa siap untuk 
men-support Go-Bills dengan layanan-
layanan pembayaran lainnya, seperti 
multifinance, asuransi, tv kabel, dan 
sebagainya. 
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4 Desember 2017 menjad i  har i 
bersejarah dalam perjalanan industri 
sistem pembayaran nasional. Di hari 
tersebut, Bank Indonesia (BI) secara 
resmi meluncurkan Gerbang Pembayaran 
Nas iona l  (GPN)  sebaga i  wu jud 
interkoneksi (saling terhubung) antar 
switching dan interoperabilitas (saling 
dapat dioperasikan) sistem pembayaran 
nasional.

D ihad i r i  o leh Gubernur  B I  Agus 
Martowardojo, Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Darmin Nasution, 
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri 
Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Rudiantara, serta seluruh stakeholder 

yang terl ibat dalam pelaksanaan 
implementasi GPN, baik dari perbankan 
maupun prinsipal switching, pada 
peluncuran GPN ini juga ditandatangani 
Perjanjian Konsorsium (PK) Pendirian 
Lembaga Services antara empat Bank 
Buku IV dan empat Lembaga Switching 
GPN dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 
untuk mendukung implementasi GPN 
yaitu PKS Interkoneksi Switching 
antara empat Lembaga Switching GPN, 
yang mana kedua perjanjian tersebut 
melibatkan PT Artajasa Pembayaran 
Elektronis. 

Sebagai Lembaga Switching yang telah 
memperoleh izin switching untuk GPN, 
Artajasa berkomitmen untuk mendukung 

implementasi GPN demi terciptanya 
sistem pembayaran yang terintegrasi di 
Indonesia dan mendorong efisiensi di 
berbagai sektor.

Dalam peluncuran tersebut, juga 
diperkenalkan logo GPN yang nantinya 
akan terpasang pada setiap instrumen 
alat pembayaran domestik. Pencantuman 
logo nasional di kartu debit bank akan 
dimulai sejak awal Januari 2018. Dan 
pada awal Januari 2022, nasabah wajib 
memiliki satu kartu ATM berlogo nasional 
tersebut.

Dukung terus kontribusi Artajasa di 
industri sistem pembayaran dan maju 
terus sistem pembayaran Indonesia!

Peluncuran
gerbang Pembayaran nasional
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SyAFIUl UMAM
SSE Service Analyst

S
ebelumnya, PT Artajasa Pembayaran 
Elektronis yang telah mendapatkan 
lisensi sebagai Lembaga Switching, 
sudah mempersiapkan dirinya dari 

segala lini bisnis yang terkait implementasi 
GPN. Beberapa departemen pun terlibat 
langsung di dalamnya. Lalu bagaimana cerita 
seru “mereka” yang ikut serta membangun 
fondasi GPN dari internal Artajasa tersebut? 
Simak kisahnya berikut ini.

Setiap project pekerjaan pastinya memiliki 
tantangan yang berbeda. Apalagi suatu 
project yang sifatnya nasional seperti 
GPN. Tentunya ada kebanggaan tersendiri 
ditunjuk sebagai salah satu personel yang 
menangani project khusus ini. Namun 
ada pula tanggung jawab besar yang 
harus diemban dalam memastikan project 
berjalan lancar.

Untuk kelancaran operasional GPN sehari-
hari misalnya, Switching Services (SSE) 
Department adalah departemen yang 
berperan penting mengatur operasional, 
baik internal maupun eksternal (dengan 
bank), sesuai dengan Service Level 
Agreement (SLA) yang telah ditetapkan 
dalam Standard Operating Procedure (SOP) 
yang disepakati bersama. 

Syafiul Umam, SSE Service Analyst, adalah 
salah satu person in charge (PIC) dari SSE 
Department. Ia dan timnya termasuk dalam 
Working group Operasional. Menurutnya, 
tantangan yang harus dihadapi bagian 
operasional adalah menyamakan persepsi 
antara anggota ATM Bersama Debit dengan 
Artajasa sebagai Lembaga Switching. Pasalnya, 
Artajasa dituntut untuk melakukan transaksi 
secara real-time yang cepat dan akurat, 
maupun untuk melakukan rekon, kliring dan 
setelmen pada H+1 setelah transaksi.

“Pekerjaan ini membutuhkan kecepatan, 
mengingat waktu pembentukan report harus 
sesuai SLA yang ditetapkan (kurang lebih 1,5 
jam); ketepatan, sebab yang ditampilkan 
dalam report adalah data-data transaksional 
yang sangat detail; dan ketelitian, karena 
pada report harus menampilkan nominal 
hak dan kewajiban secara akurat ke anggota 
perbankan,” ujar Syafiul.

Tak hanya operasional, bidang teknis juga 
memegang peranan yang tak kalah penting 
dalam implementasi GPN ini. I Ketut Kasmadi 
sebagai System Analyst Senior menjelaskan 
bahwa dirinya sebagai PIC di Working 
Group Teknis, yakni yang menangani proses 
pembentukan spesifikasi teknis debit GPN, 

pengembangan sistem debit GPN, pengujian 
sistem debit GPN, sampai dengan live 
operasional debit GPN dengan BI.

Ketut memaparkan tantangan utama dalam 
penerapan awal GPN adalah deadline dan 
jadwal implementasi yang sangat ketat dari 
regulator. Pada tahapan Proof of Concept 
(PoC) GPN di akhir 2016, peserta harus bisa 
mengintegrasikan sistem development 
dari tiga prinsipal switching dan tujuh bank 
piloting hanya dalam kurun waktu kurang dari 

Implementasi gPn
Behind the Scene @Artajasa
gerbang Pembayaran nasional (gPn) telah secara resmi diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) dan 
semua lembaga lain yang turut serta sejak 4 Desember 2017 lalu. Dalam implementasinya, BI sebagai 
regulator melibatkan tujuh bank piloting, empat prinsipal switching nasional, dan Asosiasi Sistem 
Pembayaran Indonesia (ASPI) dengan membentuk empat Working group, yaitu: Working group Bisnis, 
Working group Kelembagaan, Working group Teknis, dan Working group Operasional.
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I KETUT KASMADI
System Analyst Senior

DInO AyUDyA WIBOWO
Product Management

opin i

satu bulan. Lalu, pada tahapan Production 
Trial Run (PTR) Fase 1 yang dimulai Maret 
2017, hanya untuk waktu kurang dari dua 
bulan harus bisa mengintegrasikan sistem 
production dari 3 prinsipal switching serta 
tujuh bank piloting agar bisa live production.

Kalau dari sisi Working Group Bisnis, Dino 
Ayudya Wibowo (Product Management) 
adalah PIC yang bertanggung jawab penuh di 
dalamnya. Ia bertugas melakukan gathering 
business requirement sesuai hasil kesepakatan 
pada Working Group Bisnis, Teknis dan 
Operasional GPN, serta memastikan end 
to end proses pengembangan produk, 
sehingga produk ATM Bersama Debit dapat 
mendukung implementasi Debit GPN sesuai 
target yang telah ditentukan. Untuk itu, ia 
harus melakukan koordinasi meeting antar 
Lembaga Switching untuk membuat standar 
layanan yang akan diusulkan sebagai standar 
layanan debit GPN.

Sementara, Pritta Kartika Maulidina (Corporate 
Legal Officer) menjadi PIC dalam Working 
Group Kelembagaan. Kelompok kerja ini 
berperan mengawal pembentukan perseroan 
terbatas (PT) yang di kemudian hari akan 
mengajukan permohonan sebagai Lembaga 
Services. Working Group Kelembagaan diikuti 
oleh empat Lembaga Switching dan empat 
Bank BUKU IV, yang mana seluruhnya telah 
menandatangani perjanjian konsorsium 
pembentukan PT Penyelesaian Transaksi 
Elektronik Nasional (PTEN) pada 4 Desember 
2017. PTEN saat ini sedang dalam proses 
memenuhi berbagai persyaratan agar dapat 
disetujui BI sebagai Lembaga Services.

aplikasi back-office yang tiba-tiba mati 
tanpa termonitor. Tetapi kendala tersebut 
menjadi pelajaran tambahan buat kami, 
sehingga dibuatlah aplikasi monitoring 
untuk mempermudah proses pengawasan,” 
kenang Ketut.

Pritta menambahkan, tantangan terbesar 
di masa implementasi yaitu menyamakan 
pemahaman seluruh anggota Working 
Group Kelembagaan dengan BI. Lantaran, 
pernah beberapa kali juga terjadi kondisi 
di mana seluruh anggota kelompok kerja 
ini telah sepakat untuk suatu isu tertentu, 
namun dari pihak BI belum dapat menerima 
masukan mereka, dan sebaliknya.

HaraPan BeSar
Perjalanan mengelola implementasi GPN 
ini membuat mereka memiliki harapan 
besar terhadap GPN ke depannya. 
“Semoga langkah awal yang sangat baik 
ini menjadi nilai tambah signifikan bagi 
masyarakat Indonesia pada umumnya, dan 
perbankan pada khususnya. Ke depannya, 
GPN akan dapat membuktikan bahwa 
Indonesia mampu mengelola transaksi 
pembayaran nasional secara interkoneksi 
dan interoperabilitas,” ujar Ketut.

Pr i t ta berharap, GPN akan mampu 
menghadirkan peluang bagi pelaku usaha 
sistem pembayaran, termasuk Artajasa. 
“Jadi (secara tidak langsung) juga mampu 
menggerakkan perekonomian nasional, 
membuka lapangan pekerjaan, dan 
mendorong inovasi sistem pembayaran di 
Indonesia,” tuturnya.

“Semoga GPN juga bisa menjadi wujud 
nyata untuk mendukung program BI lainnya, 
yaitu cashless society,” pungkas Dino. 

PrITTA KArTIKA MAUlIDInA
Corporate Legal Officer

“Dengan pengalaman Artajasa sebagai 
Lembaga Switching yang memiliki jaringan 
anggota terluas, kami juga memberi 
masukan hal-hal apa saja yang perlu diatur 
dalam perjanjian konsorsium dan perjanjian 
interkoneksi,” jelas Pritta.

Pengalaman menarIK
Hampir seluruh kegiatan operasional GPN 
dilakukan di Lembaga Switching, sehingga 
sering terjadi diskusi seru antara mereka yang 
tergabung dalam GPN, bahkan beberapa kali 
harus dilakukan voting untuk menghasilkan 
suatu keputusan. Keempat personel Artajasa 
tersebut mengatakan, keterlibatannya dalam 
implementasi GPN selama ini memunculkan 
banyak pengalaman menarik yang akan 
selalu diingat.

“Misalnya masalah penyelesaian dispute. 
Masing-masing Lembaga Switching 
mempunyai mekanisme penyelesaian 
berbeda, namun dengan adanya GPN, harus 
dibuat satu mekanisme yang bisa diterima 
semua pihak, baik oleh perbankan maupun 
Lembaga Switching itu sendiri. Dalam hal 
begini biasanya terjadi perdebatan yang 
cukup seru,” ungkap Syafiul.

Dari sisi teknis, khususnya dalam proses 
penyelesaian kasus dan kendala yang 
dihadapi, caranya dengan berdiskusi 
bersama perbankan dan prinsipal switching 
lainnya. Departemen SSO juga harus bekerja 
lembur sampai tengah malam hampir setiap 
minggu, bahkan hari sabtu-minggu pun 
tetap harus masuk kantor untuk memenuhi 
target deadline GPN tersebut.

“Karena jadwal implementasi GPN itu ketat, 
banyak juga kejadian yang tidak mulus. Di 
antaranya saat tahapan PTR, pernah terjadi 

    I     EDISI 67 - tahun 2018ENLIGHTEN YOUR  VISION 19



K
erangka kinerja untuk mengukur performa organisasi yang 
awalnya dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan (Harvard 
University) and Dr. David Norton ini tidak hanya menggunakan 
kinerja keuangan saja sebagai indikator untuk mengukur 

kesuksesan sebuah perusahaan. BSC pun menambahkan indikator non 
keuangan supaya lebih fokus kepada raihan sukses jangka panjang.

BSC melihat sebuah organisasi atau perusahaan dari empat 
perspektif, yaitu:
Financial: Memandang kinerja keuangan perusahaan dan 
penggunaan sumber daya keuangan.
Customer/Stakeholder: Melihat kinerja perusahaan dari segi 
pelanggan/klien atau pemangku kepentingan lainnya yang ingin 
dilayani perusahaan.
Internal Process: Memperhatikan kinerja perusahaan melalui 
kualitas dan efisiensi terkait produk, servis, maupun kunci proses 
bisnis lainnya.
Organizational Capacity (sebelumnya disebut Learning & 
Growth): Menyaksikan kinerja perusahaan melalui sumber daya 
manusia (SDM), infrastruktur, teknologi, budaya, serta kapasitas lain 
yang mendukung kinerja yang hebat.

Salah satu elemen terkuat dalam metodologi BSC adalah penggunaan 
strategy mapping untuk memvisualisasikan dan mengomunikasikan 
bagaimana tata nilai diciptakan oleh perusahaan tersebut. Perumusan 
BSC memang bersifat dari atas ke bawah. Menjadi tugas pimpinan 

Mengenal
Balanced Scorecard

Selaraskan Strategi demi
Kesuksesan jangka Panjang

untuk menerjemahkan tujuan organisasi yang bersifat abstrak 
menjadi strategi yang lebih definitif dan mudah dimengerti seluruh 
pegawai. Jadi, BSC menjadi jembatan komunikasi antara para 
pimpinan dengan seluruh pegawai.

Maksud dari cascading sebuah BSC adalah menerjemahkan scorecard 
satu perusahaan (disebut Tier 1) kepada scorecard dari unit bisnis 
pertama, unit atau departemen pendukung (Tier 2), lalu menjadi 
scorecard tim dan/atau individu (Tier 3). Hasil akhirnya harus 
konsisten pada setiap level di perusahaan. Scorecard harus digunakan 
untuk memperbaiki akuntabilitas melalui pengukuran target dan 
kinerja, dan apabila perilaku pegawai sudah sesuai dengan yang 
diinginkan, maka mereka harus diberikan reward tertentu.

Lalu, jika sudah memperbaiki kinerja pada tujuan strategis di 
perspektif Organizational Capacity memungkinkan perusahaan untuk 
meningkatkan perspektif Internal Process, yang pada akhirnya akan 
membantu perusahaan memperoleh hasil yang diharapkan pada 
perspektif Customer dan Financial.

Sekali scorecard telah dikembangkan dan diimplementasikan, 
software kinerja manajemen bisa digunakan untuk mendapatkan 
informasi kinerja yang sesuai untuk orang yang tepat pada waktu 
yang tepat juga. Proses otomatisasi akan menambah struktur 
dan disiplin dalam pengimplementasian sistem BSC, membantu 
mengubah data korporasi menjadi informasi dan pengetahuan, dan 
membantu mengomunikasikan informasi kinerja.

Sebagai informasi, BSC telah digunakan dalam segala lini bisnis, 
industri, pemerintahan, dan LSM di seluruh dunia. Lebih dari setengah 
jumlah perusahaan besar di Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Asia 
sudah menggunakan BSC, juga sudah mulai penggunaannya pada 
beberapa perusahaan di Timur Tengah dan Afrika. Sebuah riset global 
yang dilakukan Bain & Co baru-baru ini menempatkan BSC pada posisi 
5 dalam Top 10 alat manajemen yang digunakan secara luas. BSC juga 
dipilih oleh para editor Harvard Business Review sebagai salah satu 
ide bisnis paling berpengaruh dalam 80 tahun terakhir. 

(Dari berbagai sumber)

Balanced Scorecard (BSC) dapat didefinisikan 
sebagai sistem perencanaan strategis dan 

manajemen yang digunakan organisasi untuk 
mengomunikasikan apa yang mereka ingin raih; 

menyelaraskan pekerjaan sehari-hari dengan 
strategi besar perusahaan; memprioritaskan proyek, 
produk dan servis; serta mengukur dan memonitor 
perkembangan dalam pencapaian target strategis.

sdm
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A
walnya, komunitas ini terbentuk 
dari sekumpulan pegawai 
yang memiliki hobi bermain 
sepak bola. Namun, sulitnya 

menemukan lapangan sepak bola yang 
dekat dengan kantor, serta jam kerja 
yang seringkali hingga malam, membuat 
kegiatan ini terkadang sulit dilaksanakan. 
Kemudian dipilihlah futsal sebagai alternatif, 
karena tidak membutuhkan lapangan seluas 
sepak bola, serta waktunya lebih fleksibel 
setelah jam kerja.

Mudahnya menemukan tempat persewaan 
lapangan futsal juga menjadi alasan 
komunitas ini akhirnya terbentuk dan 

Latihan futsal rutin diadakan setiap Rabu, 
mulai jam 7 hingga 9 malam di MS Indoor 
Soccer, Ocean Park BSD. Sebelum Rabu, Rizki 
selaku koordinator, menyebarkan undangan 
pemberitahuan latihan futsal kepada seluruh 
pegawai, dengan harapan semakin banyak 
rekan-rekan Artajasa yang bergabung. “Untuk 

komunitas

Banyak Cerita bersama
Komunitas Futsal Artajasa

vendor dan pihak lain. Contohnya, Wirecard 
Cup, ajang turnamen yang diadakan 
perusahaan penyedia solusi pembayaran 
Wirecard. “Selama 4 tahun terakhir, kami 
terus mengirim tim Futsal ke Wirecard Cup 
untuk bertanding,” ujar Rizki.

Artajasa pernah mengirimkan 2 tim futsal, 
Tim A dan Tim B menandakan banyaknya 
peminat futsal di lingkungan perusahaan. 
Selain Wirecard Cup, Tim Futsal Artajasa 
pernah mengikuti pertandingan Infobank 
Futsal Tournament, Primavista Cup, dan 
lainnya. Tim Futsal Artajasa bahkan menjadi 
juara pada Primavista Cup.  

Perusahaan juga mempercayakan 
komunitas Futsal untuk berperan dalam 
pembagian tim pada acara pertandingan 
olahraga internal Artajasa, khususnya pada 
cabang olahraga futsal. “Agar tidak ada 
ketimpangan kekuatan tim, jadi kita bagi,” 
lanjut Rizki. Pertandingan olahraga internal 
Artajasa ini diadakan dua tahun sekali, 
melibatkan seluruh pegawai dengan varian 
lomba seperti futsal, basket, tenis meja, 
bulu tangkis, dan lainnya. 

Komunitas Futsal Artajasa dibentuk sekitar 2006 atau 2007, 
menjadikannya sebagai kegiatan non formal pertama yang 
diakui perusahaan. Selain menjadi sarana refreshing dan 
menyehatkan badan, komunitas ini juga mengakrabkan para 
pegawai yang berasal dari divisi berbeda-beda.rizki oeshya lubis 

Koordinator Komunitas 
Futsal Artajasa

berkegiatan hampir 10 tahun lamanya. 
Sebagai kegiatan non formal resmi, 
Human Capital and Compliance (HCC) juga 
memberikan dukungan berupa fasilitas 
akomodasi penyewaan lapangan, konsumsi, 
dan seragam tim.

Rizki Oeshya Lubis, selaku Koordinator 
Komunitas Futsal, mengakui bahwa pegawai 
semakin akrab lewat futsal. “Makanya, kita 
tidak berpikir soal jago atau tidak, tapi untuk 
senang-senang saja. Karena dari bermain 
futsal bersama ada banyak cerita,” ujarnya 
saat ditemui redaksi Channel di lantai 1 
Kantor Artajasa. Dalam keanggotaannya 
sendiri, komunitas ini bersifat terbuka untuk 
siapa pun yang ingin bermain futsal untuk 
bergabung di latihan setiap Rabu malam.

anggota tetap sendiri tidak bisa diprediksi 
karena tergantung jam kerja masing-masing 
untuk bisa datang di latihan atau tidak. Tapi 
ada sekitar 15 lebih orang yang ikut di setiap 
latihannya,” jelas Rizki. 

Tidak hanya bertanding secara internal, 
komunitas Futsal Artajasa juga sering 
mengikuti turnamen futsal yang diadakan 
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B
atik merupakan budaya asl i 
Indonesia, bahkan telah ditetapkan 
sebagai Warisan Budaya Dunia 
oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. 

Batik didefinisikan sebagai suatu lukisan di 
atas mori (kain putih), secara tidak langsung 
dengan perantara malam (lilin) dan canthing, 
baik canthing tulis maupun cap, sebelum 

buat (made), pakai (use), dan deposisi. 
Mengenai dinamika perkembangan batik, 
seni batik sangat dinamis dan dapat 
menyesuaikan diri dalam dimensi ruang, 
waktu, dan bentuk. Keberlangsungan dan 
perubahan batik tradisi tersebut sebagai 
bukti adanya keluwesan, kemampuan 
untuk beradaptasi secara mudah, cepat, dan 
dinamis (memiliki fleksibilitas) di tengah 
kerajinan tekstil (tenun, rajut, renda, ikat 
celup, ikat celup, smokan, dan lain-lain) 
sebagai bagian dari produk industri kreatif.

Unsur-unsur lama dalam batik tradisi 
dipadukan dengan unsur baru dari luar, 
disertai pula hadirnya ide-ide, material, 
dan peralatan baru, sehingga mampu 
memperkaya wujud ragam hias batik. Batik 
mampu hadir di berbagai sektor kebutuhan 
kerajinan tekstil yang tidak terbatas pada 
fungsi busana, akan tetapi telah meluas 
untuk fungsi yang lain, termasuk batik untuk 
pelengkap interior dan suvenir. Ragam 
hias yang baku mengalami modifikasi atau 
diganti dengan aneka motif baru yang lebih 
bebas, demikian pula paduan warna  yang  
mendobrak  susunan  warna  tradisional.

InnOvatIOn
Pada bat i k ,  te rdapat  
berbagai kemungkinan  
kreatif  atau  inovatif yang  
menyangkut bahan baku kain, 
desain  benang, struktur 
anyaman, dan paduan 
serat. Serta, kemungkinan 
inovasi lainnya pada ragam 
hias,  olahan  malam,  zat-zat  
kimia  warna  dan  proses  
penyempurnaan  lain,  
serta pengembangan 
fungsi batik, baik fungsi 
sebagai desain atau 
seni. Pengembangan 
batik secara modern 
juga sudah memasuki 
r a n a h  k o l a b o r a s i 
dengan  i lmu  dan 
teknologi, dengan cara 
menghasilkan sebuah 
produk baru ya i tu 
varian batik modern. 
P e m b u a t a n  b a t i k 

sekarang tidak hanya menggunakan lilin 
sebagai teknik  rintang  warna, namun juga 
dengan  teknik cetak  saring,  cetak  digital, 
komputerisasi,  atau  bordir. 

Inovas i  yang terus-menerus akan 
meningkatkan perlindungan terhadap 
batik karena batik yang dihasilkan akan 
sulit ditiru pihak lain. Inovasi ini terutama 
terhadap motif batik, sebab sifat batik 
yang diproduksi secara massal cenderung 
membuka peluang terjadinya penjiplakan. 
Tidak hanya itu, inovasi yang dilakukan 
harus pula diiringi dengan pencatatan 
yang baik dan lengkap terhadap batik 
yang dihasilkan agar menjadi dokumentasi 
pendukung dari aspek indikasi geografis. 
Indikasi geografis menjadi salah satu alat 
untuk melindungi pusaka nonbendawi 
(intangible heritage), seperti batik.

Sebagai contoh inovasi batik, adalah jenis 
“batik pelangi”. Jenis ini dulunya lebih 
sering digunakan sebagai kain pantai dan 
selendang. Dikatakan batik pelangi karena 
berwarna-warni seperti warna pelangi, tetapi 
modelnya adalah batik jumputan. Kekuatan 
dan nilai seni dari batik ini terletak pada 

kombinasi warna, di samping dari 
motif yang digunakan tentunya. 
Proses pewarnaan batik pelangi 
adalah menggunakan tangan 
dengan bantuan alat spons, 
sehingga untuk pembuatan 

beberapa lembar kain batik 
gradasi pelangi bisa jadi corak 
pewarnaannya tidak sama 
persis. 

 (Dari berbagai sumber)

Adaptasi Batik
yang Penuh Inovasi

dicelup warna. Jenis dan motif batik terus 
berevolusi dari waktu ke waktu untuk 
beradaptasi dengan perkembangan zaman. 
Untuk ini juga diperlukan proses inovasi 
supaya jenis dan motifnya tidak monoton, 
dan para penikmatnya pun tidak akan bosan 
untuk menggunakannya, baik hanya sebagai 
koleksi maupun pakaian sehari-hari. Batik 
pun seperti mengejawantahkan dua kata 
dalam budaya perusahaan Artajasa yaitu 
Adaptability dan Innovation.

adaPtaBIlIty
Batik sebagai benda hasil keterampilan 
tangan para pengrajin, selalu mengalami 
proses behavioral yang meliputi proses 

budaya
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Menyibak

Candi-Candi
di Sumatera

candI muara taKuS
Candi Muara Takus merupakan candi Buddha 
yang terletak dalam suatu kompleks di 
Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, 
Provinsi Riau. Jaraknya dari ibukota provinsi 
sekitar 150 km. Konon kompleks candi ini 
adalah yang terbesar di Pulau Sumatera. Di 
dalamnya kompleksnya terdapat beberapa 
bangunan candi yang disebut dengan Candi 
Sulung/Tua, Candi Bungsu, Mahligai Stupa 
dan Palangka. Kompleks candi ini dikelilingi 
tembok berukuran 74 x 74 m, sementara 
candi sendiri berukuran 7 x 7 m. Di luar 
terdapat pula tembok tanah berukuran 1,5 x 
1,5 km yang mengelilingi kompleks sampai 
ke pinggir Sungai Kampar Kanan. 

Para pakar purbakala belum dapat 
menentukan secara pasti kapan situs 
ini didirikan, namun ia dianggap telah 
ada pada zaman keemasan Kerajaan 
Sriwijaya, sehingga beberapa dari mereka 
menganggapnya sebagai salah satu pusat 
pemerintahan kerajaan tersebut. Berbeda 
dengan candi-candi di Jawa yang biasanya 

dibuat dengan batu pegunungan, candi ini 
dibuat dari pasir, tanah liat dan batu sungai. 
Mungkin inilah yang membuat warnanya 
khas. Lalu, pada beberapa bagian candi, 
ditemukan hiasan-hiasan berupa bunga lotus 
dan teratai, dan kabarnya dulu juga pernah 
ditemukan beberapa arca berbentuk singa.

candI muarO JamBI
Kompleks Percandian Muaro Jambi adalah 
sebuah kompleks percandian Hindu-Buddha 
terluas di Indonesia, bahkan lebih luas 
dibandingkan Borobudur, kemungkinan besar 
merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya 
dan Kerajaan Melayu. Sejak 2009, Kompleks 
Candi Muaro Jambi telah dicalonkan ke UNESCO 
untuk menjadi Situs Warisan Dunia. Kompleks 
candi yang terletak di Kecamatan Muaro Sebo, 
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ini 
diperkirakan dibangun pada tahun 11 M.

Luas yang dimilikinya adalah 12 km2, 
kemudian panjangnya lebih dari 7 km yang 
terbentang di sepanjang Sungai Batanghari, 
dan berisi setidaknya 110 candi di kawasan ini, 

yang terbagi dalam 39 komplek. Namun, ada 
9 candi di sana yang sudah selesai dipugar, di 
antaranya adalah Candi Kotomahligai, Candi 
Astano dan Candi Gumpung. Tak jauh dari 
candi-candi ini terdapat danau buatan yang 
katanya dulu digunakan sebagai tempat 
pemandian para raja.

candI BIarO BaHal
Candi Bahal, yang juga seringkali disebut 
sebagai Candi Biaro Bahal atau Candi 
Portibi adalah kompleks candi Buddha aliran 
Vajrayana, dan tepatnya berlokasi di  Desa 
Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten 
Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara 
(Sumut). Candi ini diberi nama berdasarkan 
nama desa tempat bangunan ini berdiri. 
Selain itu nama Portibi dalam bahasa Batak 
berarti ‘dunia’ atau ‘bumi’, istilah serapan 
yang berasal dari bahasa Sansekerta, 
Pertiwi (Dewi Bumi).

wisata

Selama ini keberadaan kompleks percandian identik dengan Pulau 
jawa. Tapi, jangan salah, ternyata kompleks candi pun tersebar di 

beberapa kota di Pulau Sumatera. Mau tahu apa saja? yuk, kita kenali 
tiga kompleks candi yang terluas di sana satu-persatu.

Ini merupakan kompleks candi terluas 
di Sumut, karena arealnya melingkupi 
kompleks Candi Bahal I, Bahal II dan Bahal III. 
Kompleks candi yang berjarak sekira 400 km 
dari Medan tersebut terbuat dari himpunan 
batu bata merah.

Boleh sekali apabila Anda berniat berkeliling 
Sumatera untuk mengunjungi candi-candi 
tersebut. Namun jangan lupa untuk selalu 
menyiapkan uang tunai sebagai pegangan 
ketika berwisata. Untuk itu, Anda dapat 
mengunjungi semua ATM yang tersebar di 
Pulau Sumatera. Selama di ATM itu terdapat 
logo ATM Bersama, maka Anda dapat 
mengambil uang tunai dengan kartu bank 
apapun yang dimiliki. 

(Dari berbagai sumber)
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The truth is that
teamwork is at the heart

of great achievement

~John C. Maxwell~
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