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Kebersamaan
adalah 
Kuncinya!

P
ertumbuhan bisnis yang cukup pesat tentunya 
tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, 
salah satunya adalah member atau anggota. 
Membangun kebersamaan yang kuat dengan 
para member merupakan suatu landasan 
terpenting dalam bisnis Artajasa. 

Hal itu tampak di tahun 2016 ini, dimana Artajasa 
menyelenggarakan event tahunan Members Meeting untuk 
menjalin relasi yang lebih akrab dengan para member, 
khususnya member ATM Bersama. Event yang diselenggarakan 
di Inaya Putri Bali Hotel, Nusa Dua Bali, pada 7-8 April 2016 
tersebut dihadiri 130 peserta yang berasal dari 87 member 
ATM Bersama. 

Dari kebersamaan itu terciptalah hubungan yang harmonis 
dengan para member, dan inilah yang memacu Artajasa untuk 
selalu mengembangkan kemampuannya dalam penyediaan 
solusi sistem transaksi elektronis yang terintegrasi. 

Di samping mengetengahkan informasi laporan utama 
mengenai acara Members Meeting 2016, Majalah CHANNEL 
edisi kali ini juga memberikan informasi mengenai tren 
perbankan “Tarik Uang Tunai dengan Mobile App”. Selain itu, 
ada pula informasi laporan khusus terkait dengan persiapan 
menghadapi lonjakan transaksi menjelang Ramadhan hingga 
libur Idul Fitri 2016. Serta rubrik-rubrik lainnya yang menjadi 
informasi penting bagi para nasabah perbankan dan mitra-
mitra bisnis Artajasa yang tergabung dalam jaringan ATM 
Bersama.

Atas nama manajemen Artajasa, kami mengucapkan mohon 
maaf lahir dan batin. Semoga di momen yang penuh bahagia 
ini, Artajasa dapat semakin memberikan pelayanan terbaik 
kepada seluruh member ATM Bersama.
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Tarik Uang Tunai
dengan Mobile App

 Mesin ATM tanpa kartu atau “cardless” 
sudah mulai menapakkan kakinya di Amerika 

Serikat (AS) dan negara lainnya, dan di sini 
teknologi smartphone memungkinkan 

transaksi yang lebih cepat dan aman.

4
LAPorAn UTAMA
Eratkan Hubungan 
dengan Member, Bisnis 
pun Berkembang Pesat

Total jumlah member Artajasa 
saat ini terdiri atas 87 institusi 
yang sudah menjadi anggota 
ATM Bersama, dan lebih dari 
60 institusi yang berperan 
sebagai collecting agent dan 
sekitar 60 institusi billing 
provider layanan payment.
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BERANDA

PErTAnyAAn
Saya ingin mengadukan kejadian yang tidak mengenakkan, dimana saya 
melakukan transfer di ATM Bersama namun tidak sampai ke rekening tujuan, 
dan anehnya saldo saya berkurang. Saya mohon bantuannya supaya masalah 
ini cepat terselesaikan, dan yang paling penting uang saya bisa kembali? 
Temi Lianda – Depok

jAwAbAn 
Ibu Temi yang kami hormati,
Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan Anda dalam menggunakan 
layanan ATM Bersama. Menanggapi keluhan Anda, dapat kami sampaikan 
bahwa mengenai lamanya pengembalian dana nasabah, sepenuhnya 
merupakan kebijakan dari bank penerbit kartu. Saat ini, dana yang sempat 
terdebet tersebut telah dikreditkan kembali kepada yang bersangkutan. 
 
Kami mohon maaf kepada Ibu Temi atas ketidaknyamanan yang sempat 
dialami. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada bank penerbit kartu atas penyelesaian masalah ini dengan cepat. 
Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami 
ucapkan terima kasih.

Kapan dan di mana 

Members Meeting ATM 

Bersama di tahun 2016 ini 

diselenggarakan?

Jawaban dikirimkan melalui alamat email 

disertai identitas pengirim lengkap ke :

redaksi@artajasa.co.id

dengan subjek email : Jawaban Kuis Edisi 64

Jawaban diterima paling lambat 31 Agustus 2016

1 pengirim beruntung dengan jawaban yang 

benar akan mendapatkan hadiah menarik.

Surat Pembaca Kuis
berhadiah

Pertanyaan kuisMajalah  CHANNEL Edisi 64April - Juni 2016

S
e b a g a i  p e r u s a h a a n 
yang terus tumbuh dan 
b e r ke m b a n g ,  A r t a j a s a 
m e m p u n y a i  ke i n g i n a n 
untuk selalu menambah 

jumlah member di layanan ATM 
Bersama maupun payment setiap 
tahunnya. Khususnya untuk layanan 
payment,  pertumbuhan jumlah 
member sangat signifikan. Hal 
tersebut seiring dengan tingginya 
kebutuhan masyarakat akan sistem 
pembayaran online  yang aman, 
cepat, efektif dan efisien. 

Dalam mewujudkan rencana penambahan jumlah member 
setiap tahunnya, Artajasa tentu harus selalu berinovasi 
dalam hal pelayanan, khususnya pada pengembangan sistem 
pembayaran elektronis terintegrasi untuk para member-nya, 
serta harus mampu menjawab kebutuhan masing-masing 
member. Artajasa selalu melakukan update informasi terkait 
layanan kepada para member-nya. 

Artajasa memiliki close relationship 
dengan member, dan senantiasa 
memperhatikan apa saja yang menjadi 
kebutuhannya. Hal itu dilakukan 
supaya dapat mengetahui kebutuhan 
tersebut,  sekaligus melakukan 
kunjungan langsung kepada member 
untuk berdiskusi dan melaporkan 
perkembangan layanan yang sudah 
berjalan. 

Di tahun 2016 ini, Artajasa berencana 
menambah member sebanyak tiga 

hingga empat bank, dan itu akan diarahkan untuk merangkul 
beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ternama di 
Indonesia. BPR yang telah siap untuk bermitra di ATM Bersama 
adalah yang size-nya telah hampir sama dengan bank umum. 

Diharapkan hubungan kerja sama antara Artajasa dengan 
para member-nya dapat terbina semakin erat lagi. Dan ke 
depannya, bisnis Artajasa maupun member dapat bertumbuh 
pesat di tahun-tahun mendatang.

Tingkatkan Jumlah Member 
Melalui inovasi Pelayanan
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LAPORAN UTAMA

Eratkan hubungan 
dengan Member,
Bisnis pun 

Berkembang Pesat
Komitmen untuk terus tumbuh berkembang merupakan semangat yang 

dikobarkan PT artajasa Pembayaran Elektronis (selanjutnya disebut artajasa) 
dalam industri pembayaran yang digelutinya selama ini. Kesuksesan dan 

pertumbuhan bisnis selama 16 tahun ini tentunya tidak terlepas dari dukungan 
banyak pihak, salah satunya adalah para anggota (member). Total jumlah 

member artajasa saat ini terdiri atas 87 institusi yang sudah menjadi anggota 
aTM Bersama, dan lebih dari 60 institusi yang berperan sebagai collecting agent 

dan sekitar 60 institusi billing provider layanan payment.
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LAPORAN UTAMA

M
embangun kebersamaan 
yang kuat dengan para 
member merupakan suatu 
landasan terpent ing 
dalam bisnis Artajasa. 

Dari  kebersamaan itu terciptalah 
hubungan yang harmonis dengan 
para member, dan inilah yang memacu 
Artajasa untuk selalu mengembangkan 
kemampuannya dalam penyediaan 
solusi sistem transaksi elektronis yang 
terintegrasi. Karena pada ujungnya, 
solusi tersebut dapat menciptakan dan 
menguatkan loyalitas nasabah atau 
customer dari member.

Pertumbuhan Jumlah 
member
S e b a g a i  p e r u s a h a a n  y a n g  t e r u s 
berkembang dan bertumbuh, tentu saja 
Artajasa mempunyai keinginan untuk 
selalu menambah jumlah member di 
layanan ATM Bersama maupun payment 
setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun 
terakhir, yang bisa diamati yakni adanya 
perbedaan tren pertumbuhan member 
antara layanan ATM Bersama dan payment.

Untuk layanan ATM Bersama, tren 
pertumbuhan jumlah member cenderung 
biasa saja. Dikarenakan hampir seluruh 

bank yang ada di Indonesia sudah 
bergabung menjadi  anggota ATM 
Bersama. Dan penambahan jumlah 
member, khususnya dalam 3 tahun 
terakhir, kira-kira tiga sampai empat 
bank saja.

Sementara untuk layanan payment, 
pertumbuhan jumlah member sangat 
signifikan. Hal tersebut seiring dengan 
tingginya kebutuhan masyarakat akan 
sistem pembayaran online yang aman, 
cepat, efektif dan efisien. Sehingga, 
saat ini sudah banyak institusi dari 
b e r b a g a i  s e k t o r  y a n g  m e m b u k a 
layanan pembayaran ke arah yang lebih 
elektronis. 

Business Director Artajasa, Anthoni Morris 
mengatakan pada 2016 ini perusahaan 
berencana menambah member sebanyak 
tiga sampai empat bank lagi, dan itu akan 
diarahkan untuk merangkul beberapa 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ternama 
di Indonesia.

“Jika kita flashback  ke tahun 2006, 
kami telah menggandeng sebanyak 
26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) 
seluruh Indonesia. Kini, BPR pun siap 
kami ajak untuk bermitra. BPR yang 

nAwAwiHUMAN CAPITAL & FINANCE DIRECTOR ARTAJASA

AnTHoni MorriS 

BUSINESS DIRECTOR ARTAJASA

bAyU HAnAnTASEnA

IT & OPERATION DIRECTOR ARTAJASA
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LAPORAN UTAMA

mau kami ajak bergabung (di ATM 
Bersama) adalah mereka yang size-
nya sudah hampir sama dengan bank 
umum. Jumlah BPR kan banyak sekali 
di Indonesia, jadi kami mau seleksi 
mana yang memenuhi syarat. Selain 
itu, kami juga sudah bekerja sama 
dengan perusahaan telekomunikasi, 
untuk (mendapatkan) izin e-payment, 
supaya cashless society bisa diciptakan,” 
ungkap Anthoni.

Inovasi Pelayanan untuk 
member
D a l a m  m e w u j u d k a n  r e n c a n a 
penambahan jumlah member setiap 
tahunnya, Artajasa tentu harus selalu 

ber inovasi  dalam hal  pelayanan, 
khususnya pada pengembangan sistem 
pembayaran elektronis terintegrasi 
untuk para member-nya, serta harus 
mampu menjawab kebutuhan masing-
masing member.

“ B a s i c a l l y ,  k a m i  m e m i l i k i  c l o s e 
relat ionship dengan  member ,  dan 
kami juga memperhatikan kebutuhan 
mereka itu apa saja. Supaya dapat 
mengetahui kebutuhan tersebut, kami 
berkunjung langsung kepada mereka 
untuk berdiskusi  dan melaporkan 
perkembangan layanan yang sudah 
berjalan. Kami juga mengumpulkan 
mereka bersama (misal dalam Members 

Meeting dan Customer Gathering), supaya 
bisa menerima masukan-masukan akan 
semua kebutuhannya, sekaligus menjalin 
kedekatan,” kata Human Capital & 
Finance Director Artajasa, Nawawi.

Artajasa tidak merumuskan langkah-
langkah khusus untuk memenuhi 
kebutuhan para member dan menambah 
kepuasan mereka atas pelayanan yang 
diberikan.  Meski  begitu,  Artajasa 
tetap akt i f  menangkap apa yang 
dibutuhkan atau diinginkan mereka. 
“List kebutuhan member sih banyak, 
tapi (yang terpenting) bagaimana 
caranya kita mewujudkannya,” ujar 
Nawawi.

Panel Discussion “Digitalization of National Payment System, 

How best to collaborate between Bank, MNOs, e-Commerce 

Players and Principal”

Praja karna

Vice President Card Issuing Services 

Artajasa

rizal Ahmad SimatupangProduct Manager Artajasa
Suprapto
Integrated Payment Solution 

Manager Artajasa

gatot Sapto SuprionoVice President IT Operation Artajasa
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LAPORAN UTAMA

Artajasa memang selalu meng-update 
informasi terkait layanan kepada para 
member-nya. Sebagai contoh, untuk 
para member  ATM Bersama, setiap 
bulannya Artajasa selalu memberikan 
laporan performansi. Selain itu, Artajasa 
juga memiliki program lain seperti joint 
promo yang merupakan program promosi 
bersama dengan member dalam rangka 
mengedukasi nasabah, memperkenalkan 
layanan atau meningkatkan transaksi 
layanan.

members meeting, salah 
satu ajang mendekatkan 
diri dengan pelanggan
Sebagai contoh di tahun 2016 ini, dimana 
Artajasa menyelenggarakan event tahunan 
Members Meeting untuk menjalin relasi 
yang lebih akrab dengan para member, 
khususnya member ATM Bersama. Event 
yang diselenggarakan di Inaya Putri Bali 
Hotel, Nusa Dua Bali, pada 7-8 April 2016 
tersebut dihadiri 130 peserta yang berasal 
dari 87 member ATM Bersama.

Kekerabatan yang dibangun Artajasa 
dengan pelanggannya tidak hanya 
dalam bentuk bisnis saja, pada acara 
Members Meeting  di  hari pertama, 
d i lakukan di  Mengiat  Room, ada 
paparan mengenai Artajasa at Glance, 
Evaluasi  ATM Bersama dan Debit 
Bersama, serta ada presentasi dari 
dua guest speaker. Pertama adalah 
Prashant Gokarn, Chief Digital Officer 
P T  I n d o s a t  O o r e d o o  T b k ,  y a n g 
mempresentasikan tema “The Booming 
e-Commerce in Indonesia”; kedua ialah 
Hadi Wenas, CEO mataharimall.com, 
yang memaparkan soal “Consumer 
Payments in Today’s e-Commerce in 
Indonesia”.

Selanjutnya, diadakan juga diskusi panel 
mengenai “Digitalization of National 
Payment System, How Best to Collaborate 
between Bank, MNOs, e-Commerce Players 
and Principal”. Pada malam harinya 
diadakan Gala Dinner di Garden Front 
Beach, yang juga menampilkan trick 

art photo, booth games, band Artajasa, 
interactive multimedia dance dan LED 
percussion. 

Salah satu agenda terpenting dalam Gala 
Dinner tersebut adalah ATM Bersama 
Award 2016. Penghargaan tersebut 
secara khusus diberikan Artajasa untuk 
mengapresiasi para member yang telah 
menunjukkan inovasi dan peningkatan 
dalam berbagai hal. 

Dengan diselenggarakannya event 
Members Meeting ini, diharapkan hubungan 
kerja sama antara Artajasa dengan para 
member-nya dapat terbina semakin erat 
lagi, dan ke depannya, Artajasa dapat 
memberikan pelayanan atau fasilitas 
yang lebih baik untuk mereka. Dari sana, 
diharapkan pula bisnis Artajasa maupun 
member dapat bertumbuh semakin pesat 
di tahun-tahun mendatang. 

Hubungan Bank Muamalat dan Artajasa sudah sangat baik. Kami berterima kasih 
kepada manajemen Artajasa atas kerja sama ini, dan looking forward ke depannya, 
semoga kita bisa sama-sama mengembangkan business opportunity lain yang bisa 
dilakukan. Kemarin, kita menjadi salah satu pemenang ATM Bersama Award 2016 
pada kategori Best Marketing Breakthrough. Kami dapat memenangkan award itu 
karena telah mengembangkan campaign yang berbasiskan digital banking, supaya 
makin banyak lagi nasabah kami yang mau bertransaksi di e-channel, termasuk 
ATM. Jadi, terima kasih lagi untuk Artajasa yang sudah mengamati berbagai 
aktivitas perbankan dan memberikan penghargaan kepada kami. 

Purnomo B. Soetadi
Customer & Retail Banking Director PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Testimoni

Taufik KurniawanPayment Channel Manager Artajasa
Thomas Arunditya Marsanto

Vice President Innovation Artajasa
Hadi wenas
CEO mataharimall.com Prashant gokarn

Chief Digital Officer

PT Indosat Ooredoo Tbk.
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Members Meeting 2016

Artajasa kembali menggelar 
event  tahunan bergengsi 
bersama para institusi yang 
tergabung dalam Anggota 
ATM Bersama dari seluruh 

Indonesia di Inaya Putri Bali Hotel, 
Nusa Dua – Bali (7-8/4) . Lebih dari 130 
peserta yang merupakan perwakilan 
dari 87 anggota ATM Bersama hadir 
dalam kegiatan ini. 

Pada hari pertama, agenda acara 
mengetengahkan paparan Artajasa at 
Glance, Evaluasi ATM Bersama, dan 
Debit Bersama. Dalam kesempatan ini, 
Chief Digital Officer PT Indosat Ooredoo 
Tbk. Prashant Gokarn menyampaikan 
paparan mengenai  “The Booming 
E-Commerce in Indonesia”. Sementara 

itu CEO Mataharimall.com Hadi Wenas 
memaparkan materi seputar “Consumer 
Payments  in  today’s  e-commerce 
in Indonesia”. Selanjutnya, agenda 
kegiatan diteruskan dengan diskusi 

panel mengenai “Digitalization of 
National Payment System, How Best 
to Collaborate Between Bank, MNOs, 
e-Commerce Players and Principal”. 

S a a t  g e l a r a n  G a l a  D i n n e r 
mengetengahkan agenda terpenting, 
yakni ATM Bersama Award 2016 yang 
secara khusus diberikan Artajasa 
sebagai apresiasi kepada members 
yang telah menunjukkan inovasi 
serta peningkatan di berbagai hal. 

Ajang Gala Dinner semakin meriah 
dengan kehadiran salah satu diva 
Indonesia, yaitu Vina Panduwinata 
yang hadir menghibur audiens 
dengan tembang-tembang hits-
nya. Agenda lainnya menampilkan 
trick art photo, booth games, Artajasa 
band, interactive multimedia dance, 
dan LED percussion. 

Di hari kedua, agenda diisi dengan 
menampilkan paparan mengenai 
Card Issuing, ATM Bersama Kirim 
Uang, dan E-Commerce. Selanjutnya, 

rombongan peserta Members Meeting 
bergerak menuju Bali Cultural Center 
(BCC) di Ubud, guna mengunjungi 
replika pusat kebudayaan Bali. Di lokasi 
tersebut, peserta melakukan tur BCC 

3

1

2

4

ETALASE

    I     EDISI 64 / apRIL - jUNI 2016

EN
LI

G
H

TE
N

 Y
O

U
R 

 V
IS

IO
N

8



6

yang memperhatikan pembuatan 
Canang Sari, Wayang, Nebuk dan 
minyak Bali, serta menyaksikan tarian 
tradisional Bali. Setelah itu, peserta 
dibagi ke dalam tiga kelompok 
untuk mengikuti aktivitas melukis, 
menari, dan bermain gamelan di 
mana nantinya hasil dari pelatihan 
aktivitas tersebut harus diperagakan 
di hadapan peserta lainnya. 

Sebagai acara penutup, sebuah 
momen pelepasan balon LED ke 
udara menjadi puncak diadakannya 
gelaran Members Meeting 2016 ini. 
Sampai jumpa di Members Meeting 
ATM Bersama tahun depan! 

5

7

10
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8

12
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Keterangan foto :
1. Tim Artajasa dengan
 Vina Panduwinata
2. Menari
3. Bermain Gamelan
4. Artajasa Home Band
5. Pelepasan Balon
6. Penampilan Vina Panduwinata
7. Booth Games di Gala Dinner
8. Interactive Multimedia Dance
9. Photo Hunts Games
10. Fire Dance
11. LED Percussion
12. Melukis
13. Suasana Members Meeting 

ATM Bersama 2016

ETALASE
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ETALASE

LiST of
THE

winnEr!

berikut adalah 18 kategori ATM bersama Award 
beserta pemenangnya:
1. Best Marketing Breakthrough : bank Muamalat
2. Best Claim Response : bank bTn
3. Best Time Settlement : bank Mestika 
4. Best Active Card :  bank CiMb niaga 
5. Best Interconnection Transaction : bank HSbC
6. Best Improvement :  bank kalsel
7. Best Growth Issuer : bank dki 

8. Best Growth Acquirer : bank Papua 
9. Best Growth Destination : bank Permata 
10. First NSICC Implementation – Bank Negara : bank Mandiri 11. First NSICC Implementation – Bank Umum :  bank Permata12. First NSICC Implementation – Bank Asing :  bank Commonwealth13. First NSICC Implementation – Bank Syariah : bTPn Syariah14. First NSICC Implementation – Bank Pembangunan Daerah :  bank kalbar15. First Debit Bersama Acquirer : bank bni
16. Best Issuer & Acquirer : bank Mandiri 
17. Best Destination :  bank bri 
18. Best Performance : bank bni

Pemenang Best Improvement, Best Growth Issuer, Best Growth Acquirer, 

Best Growth Destination

Pemenang Best Issuer and Acquirer; Best Destination;

Best Performance

Pemenang First NSICC Implementation untuk Bank Negara, Bank Umum, Bank 

Asing, Bank Syariah, BPD & Debit Bersama AcquirerPemenang Best Marketing Breakthrough; Best Claim Response; Best Time 

Settlement; Best Active Card; Best Interconnection Transaction

Members Meeting 2016
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sosialisasi member
aTm bersama

sebagai tindak lanjut dan sosialiasi kesepakatan dari hasil 
pertemuan Komisi ATM Bersama di Bali (10-12/2), Artajasa 

mengadakan pertemuan sekaligus sosialisasi dengan seluruh 
Anggota  ATM Bersama secara berkesinambungan pada 7, 8, 
14, 15, dan 16 Maret 2016 bertempat di Grha Artajasa. Pada 
kesempatan ini, didiskusikan mengenai Sosialisasi Surat 
Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No. 17/51/DKSP, Sosialisasi 
SE BI No. 17/52/DKSP, Sosialisasi SPP ATM Bersama versi 
8.0, Sosialisasi Logo Baru ATM Bersama, Implementasi Fitur 
Debit Bersama ditinjau dari Aspek Bisnis & Aspek Teknis 
Operasional, serta Implementasi NSICC – Aspek Teknis 
Operasional. Pertemuan dibuat dalam lima batch guna 
mengakomodir seluruh Anggota ATM Bersama, sehingga 
diskusi setiap pembahasan menjadi lebih fokus dan hasilnya 
dapat disepakati bersama.  

Workshop Layanan aTm 
bersama 
Kirim Uang account To Cash 
antara artajasa – PT Pos 
Indonesia

artajasa bersama PT Pos Indonesia (Posindo) mengadakan 
Workshop Layanan ATM Bersama Kirim Uang Account 

to Cash di Padma Hotel Bandung (23-24/3) yang bertujuan 
membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam 
proses day to day operasional layanan Pengiriman Uang Cash 
to Account. Artajasa dan Posindo sepakat untuk senantiasa 
menggali lebih dalam mengenai perilaku konsumen baik dari sisi 
pengirim maupun penerima. Data ini sangat dalam melakukan 
mapping konsumen terkait implementasi program awareness dan 
marketing bersama. Pelaksanaan workshop sekaligus menjadi 
media pembahasan dan penyusunan requirement Layanan 
Pengiriman Uang Account to Cash, yang memanfaatkan jaringan 
kantor pos di seluruh Indonesia, dan evaluasi layanan Wesel Pos 
Cash to Account. 

meeting Komisi aTm bersama

Dalam rangka meningkatkan hubungan baik dengan anggota 
Komisi ATM Bersama, sekaligus menggali kebutuhan terkait 

pengembangan layanan ATM Bersama, Artajasa menggelar 
kegiatan tahunan bertajuk Meeting Komisi ATM Bersama.  Pada 
2016, kegiatan yang dihadiri 11 bank anggota Komisi ATM 
Bersama diadakan di Ramada Bintang Bali Resort, Kuta – Bali 
(10-12/2). Pertemuan ini membahas Sosialisasi Perubahan SPP 
ATM Bersama, Sosialisasi Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) 
No. 17/51/DKSP & SE BI No. 17/52/DKSP, dan Diskusi Peningkatan 
Layanan ATM Bersama.  

ETALASE

    I     EDISI 64 / apRIL - jUNI 2016

EN
LIG

H
TEN

 YO
U

R  VISIO
N

11



ETALASE

Partisipasi aTm bersama Di 
ajang Java Jazz Festival 2016

artajasa dan Bank BNI melalui layanan ATM Bersama 
berpartisipasi aktif dalam ajang musik terkemuka, Java 

Jazz Festifal (JJF) 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran 
(4-6/3)  Dalam event bergengsi tersebut, BNI sebagai pemegang 
lisensi utama pagelaran JJF 2016 bersama dengan Artajasa 
melakukan edukasi terkait transaksi antar bank yang dilakukan 
di delivery channel BNI.  Pengunjung JJF yang memiliki kartu 
ATM bank anggota ATM Bersama dapat melakukan transaksi 
antar bank di ATM BNI, atau melakukan top up Tapcash BNI di 
mesin EDC BNI. Dengan melakukan transaksi tersebut, nasabah 
berkesempatan memperoleh berbagai doorprize dan gimmick 
menarik serta grand prize berupa kamera GoPro, Iphone 6, dan 
kamera Fuji Film Mirrorless. 

sosialisasi
early Warning system

Dalam Onsite Visit Bank Indonesia (BI) ke Artajasa, BI 
memberikan mandat kepada Artajasa untuk memiliki 

layanan Early Warning System (EWS) sebagai bagian proses 
Mitigasi Risiko Finansial antar Anggota. EWS perlu untuk 
diterapkan di ATM Bersama guna mengantisipasi risiko likuiditas 

terkait hak dan kewajiban settlement pada hari berikutnya, dan 
memonitor kecukupan dana collateral anggota ATM Bersama 
yang ditempatkan di Artajasa. 

EWS merupakan sistem aplikasi berbasis web, yang dapat 
memberikan informasi terkini posisi hak dan kewajiban Anggota 
ATM Bersama pada hari H. hak dan kewajiban yang ditampilkan 
merupakan akumulasi transaksi yang terjadi pada setiap jam. 
EWS juga memiliki fitur berupa sistem yang membandingkan nilai 
net settlement (kewajiban-hak) dengan nilai collateral anggota 
ATM Bersama Informasi yang dihadirkan EWS diharapkan dapat 
membantu anggota ATM Bersama memprediksi kebutuhan 
likuiditas untuk settlement pada hari kerja berikutnya (H+1). 
Selain itu, anggota ATM Bersama juga dapat mempersiapkan 
dana untuk kebutuhan settlement. 

Untuk itu, tim Artajasa memberikan materi EWS,  melakukan 
serah terima user ID dan password masing-masing anggota, dan 
menggelar praktek pengoperasian EWS. Guna memudahkan 
proses tersebut, telah dilaksanakan dalam kegiatan sosialisasi 
EWS di Grha Artajasa yang dihadiri seluruh anggota ATM 
Bersama (20-21/1). 

Launching bersama.id

Industri e-commerce di Indonesia dalam beberapa tahun 
terakhir terus bertumbuh secara signifikan, seiring dengan 

semakin ‘melek’nya masyarakat akan layanan berbasis internet. 
Artajasa sebagai pelaku sistem pembayaran terdepan di 
Indonesia pun berpartisipasi aktif dengan mengembangkan 
bisnisnya ke arah e-commerce. Hal ini semakin diperkuat dengan 
bergabungnya Artajasa sebagai anggota Indonesia E-Commerce 
Assosication (idEA), sebuah wadah komunikasi antar pelaku 
e-commerce di Indonesia.

Sebagai upaya memperkenalkan korporasi Artajasa, sekaligus 
brand Bersama.id yang akan eksis di industri e-commerce, 
Artajasa melaksanakan peluncuran layanan Bersama.id di 
Function Room, Grha Artajasa (19/1). Kegiatan ini diharapkan 
dapat meningkatkan awareness dari merchant-merchant industri 
e-commerce mengenai layanan sistem pembayaran yang 
disediakan Artajasa. Sekaligus, dapat menjalin kerja sama bisnis 
antara merchant dengan Artajasa demi memajukan layanan 
e-commerce di Indonesia.  
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LAPORAN KHUSUS

M
enjelang libur Hari Raya 
Idul Fitri tahun 2016, 
v o l u m e  t r a n s a k s i  d i 
jaringan ATM Bersama 
t e r u s  m e n g a l a m i 

peningkatan yang signifikan. Sejak H-10 
peningkatan transaksi telah terlihat, 
dengan kenaikan sekitar 30% dari 
transaksi hari biasa. Nasabah sangat 
memanfaatkan layanan ATM Bersama, 
khususnya untuk transaksi tarik tunai dan 
transfer antarbank. 

Untuk memastikan layanan ATM Bersama 
tetap dapat melayani nasabah saat libur 
Idul Fitri, Artajasa telah melakukan 
serangkaian langkah strategis. Antara 
lain, kegiatan capacity planning yang 
di lakukan agar  perfomansi 
sistem yang dimiliki Anggota 
AT M  B e r s a m a  d a p a t 
meningkat sesuai dengan 
peningkatan transaksi 
yang terjadi di jaringan 
ATM Bersama. 

Selain itu, Artajasa juga 
telah menyiapkan mesin 
s w i t c h i n g  y a n g  d a p a t 
menampung transaksi hingga 
enam kali lipat. Dengan prediksi 
kenaikan transaksi yang mencapai 30% 
daripada hari biasa, maka kapasitas mesin 

switching tersebut pun ditingkatkan 
agar dapat menampung sesuai dengan 
kapasitas yang diprediksikan. 

IT & Operation Director Artajasa Bayu 
Hanantasena menyampaikan, untuk 
tetap menjaga kelancaran transaksi, 
Artajasa membuka tiga jalur transaksi 
secara paralel, yaitu untuk bank sebagai 
pemilik terminal ATM, bank sebagai 
pelaku transaksi, dan sebagai penerima 
transaksi. “Dengan dibukanya tiga 
jalur transaksi ini, maka kelancaran 
bertransaksi akan terjaga,” jelasnya. 

Artajasa telah melakukan koordinasi 
secara intensif dengan anggota ATM 
Bersama sejak H-14 sebelum Idul 
Fitri, serta menghimbau agar 
anggota ATM Bersama dapat 
mencukupi ketersediaan 
uang hingga tiga kali 
lipat lebih banyak dari 
hari biasa pada setiap 
terminal ATM sebagai 
antisipasi peningkatan 
transaksi,  khususnya 
t r a n s a k s i  t a r i k  t u n a i 
m e l a l u i  j a r i n g a n  AT M 
Bersama. Sehingga, nasabah 
dapat dengan nyaman melakukan 
transaksi di lebih dari 77.000 terminal 
ATM bank yang terhubung dengan 
jaringan ATM Bersama. 
 
Persiapan bank anggota 
aTm bersama
Persiapan terhadap kebutuhan dana 

masyarakat di bulan Ramadhan 
serta terjadinya lonjakan 

transaksi saat Idul Fitri 
2016 telah dipersiapkan 

m a t a n g  o l e h  b a n k-
b a n k  a n g g o t a  AT M 
Bersama, seperti Bank 
Mandiri yang menjamin 
k e t e r s e d i a a n  u a n g 

pada ATM-nya. “Tidak 
a k a n  a d a  AT M  ko s o n g 

saat mudik Lebaran nanti,” 
sebut Direktur Operasional Bank 

Mandiri ,  Ogi Prastomiyono. Bank 
Mandiri telah menyiapkan dana hingga 

Rp 25,4 triliun pada periode 20 Juni 
sampai 11 Juli 2016 atau sebesar Rp 1,15 
triliun per hari. 

Hal senada juga disampaikan oleh Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) yang 

telah menyiapkan uang tunai 
sebesar Rp 30 triliun untuk 

menghadapi libur Lebaran. 
Angka tersebut naik sekitar 
3,44% dibandingkan 
persiapan uang tunai pada 
lebaran tahun lalu senilai 

Rp 29 triliun. “Persiapan 
lebaran, setelah dihitung 

ulang maka BRI menyiapkan 
Rp 30 triliun, naik Rp 1 triliun dari 

tahun lalu,” kata Consumer Banking 
Direktor BRI, Sis Apik Wijayanto.

Semakin teredukasinya masyarakat akan 
transaksi perbankan online, tentunya 
turut memicu peningkatan tren transaksi 
layanan ATM Bersama. Pada kuartal 1 
2016, fitur transaksi transfer antarbank 
di ATM Bersama mampu mencatat 
peningkatan sekitar 17% dari pencapaian 
pada kuartal I 2015. Untuk transaksi tarik 
tunai di ATM Bersama pada kuartal I 2016, 
mampu meningkat 2,3% dari periode sama 
tahun 2015. 

Peningkatan jumlah transaksi  ini 
m e m b u k t i k a n  m a s y a r a k a t  t e l a h 
memanfaatkan layanan perbankan 
online sebagai bagian dari kebutuhan 
transaksional sehari-hari. Terutama 
dengan tumbuhnya fitur transaksi transfer 
antarbank, diharapkan akan mendukung 
ke arah terciptanya cashless society. 

artajasa Siap hadapi 
Lonjakan Transaksi 
Saat libur idul Fitri
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FIGUR

S
ebagai salah satu bank pelat 
merah terbesar di Indonesia, Bank 
Mandiri harus selalu melakukan 
terobosan untuk memperkuat 
seluruh lini bisnisnya. Apalagi 

persaingan dalam memberikan fasilitas 
dan pelayanan terbaik bagi nasabah 
semakin ketat dari hari ke hari, tidak 
hanya dengan sesama bank BUMN tetapi 
juga dengan bank-bank swasta.

Pada awal tahun ini, tepatnya pada 
21 Maret 2016, Bank Mandiri telah 
menunjuk “nakhoda” barunya, Kartika 
Wirjoatmodjo. Kartika ditetapkan 
sebagai Direktur Utama (Dirut) Bank 
Mandiri oleh Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS), menggantikan Budi 
Gunadi Sadikin yang telah berakhir masa 
jabatannya.

Kartika Wirjoatmodjo merupakan lulusan 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 
(UI), jurusan Ekonomi Akuntansi, pada 
tahun 1996. Dari sana, Kartika memulai 
kariernya sebagai Konsultan Akuntansi 
dan Pajak di RSM AAJ Associates sejak 
1995 hingga 1996. Selanjutnya, ia bekerja 
sebagai Analis Kredit di Mizuho Corporate 
Bank (1996-1998), Konsultan Senior di PwC 
Financial Advisory Services (1998-1999) 
dan Boston Consulting Group (2000-2003).

Di tengah kesibukannya menjalani karir, 
Kartika juga berhasil menyelesaikan 
pendidikan S2-nya di Rotterdam School of 
Management, Belanda, dan memperoleh 
gelar Master Of Business Administration 
(MBA). Kemudian, Kartika memutuskan 
bergabung dengan Bank Mandiri pada 
2003 dengan jabatan sebagai SVP, 
Group Head of Strategy. Pada 2008, 
karirnya semakin menanjak, dan ia 
pun dipilih menjadi Managing Director 
Mandiri Sekuritas, dan tugas khusus yang 
diembannya adalah merestrukturisasi 
keuangan dan re-focusing  bisnis di 
perusahaan tersebut pasca krisis ekonomi 
tahun 2008.

Pada 2011, dia ditugaskan oleh Menteri 
Keuangan untuk mendirikan sebuah 
lembaga baru yang dibentuk untuk 
mempromosikan investasi infrastruktur 
di Indonesia. Kartika pun doipercaya  
sebagai CEO di Indonesia Infrastructure 
Finance (2011-2013), dan setelahnya 
ditunjuk menjadi Kepala Eksekutif 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di 
awal 2014.

Setelah itu, pria kelahiran Surabaya 18 
Juli 1973 tersebut kembali lagi ke Bank 
Mandiri pada 2015, dan didapuk menjadi 
Chief Financial & Strategy. Setelah kurang 
lebih setahun menjabat, ia pun dipercaya 
memegang tampuk pimpinan tertinggi 
Bank Mandiri. Seperti yang dikatakan 
Menteri BUMN, Rini S. Soemarno, bahwa 
terpilihnya Kartika dikarenakan visinya 
yang jelas terhadap masa depan Bank 
Mandiri, serta pengetahuannya yang 
sangat mumpuni mengenai perbankan, 
apalagi ia juga pernah menjabat sebagai 
Ketua LPS sebelumnya.

“Jadi ke depannya adalah tidak hanya 
meningkatkan efisiensi Bank Mandiri 
sendiri, tapi juga mengembangkannya 
menjadi pemain global. Kita harus bisa 
mempunyai aktivitas di luar (negeri),” 
jelas Rini.

Kartika, yang akrab disapa Tiko, merasa 
jabatan sebagai Dirut Bank Mandiri 
adalah suatu amanah yang sangat besar. 
“Masih banyak yang harus dilakukan 
untuk membawa Bank Mandiri semakin 
maju. Terima kasih dan mohon dukungan 
kepada seluruh pemegang saham dan 
stakeholder agar perjalanan Bank Mandiri 
dapat lebih baik di masa depan,” ujar 
Kartika beberapa saat setelah ia terpilih 
sebagai Dirut Bank Mandiri.

Sejalan dengan apa yang diharapkan 
Menteri BUMN bahwa Bank Mandiri 
harus berhasil go international, Tiko 
memang berniat membawa bank tersebut 
menembus pasar global. Saat ini, ia 

Optimis Membawa
bank mandiri

Go International
Kartika Wirjoatmodjo

direktur utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
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FIGUR

sedang berupaya mendapatkan lisensi dari Bank Sentral 
Malaysia dan Singapura untuk menambah cabang baru di 
dua negara jiran tersebut. “Itu dua strategi yang bisa kami 
jalankan secara paralel,” ungkap direktur bank BUMN 
termuda tersebut.

Baru genap dua bulan menjabat sebagai Dirut Bank Mandiri, 
Kartika juga harus menghadapi persoalan perlambatan 
ekonomi nasional yang dampaknya ikut menghampiri sektor 
perbankan. Hal ini terlihat pada kinerja keuangan perseroan 
di Triwulan I-2016, yakni rasio non performing loan (NPL) atau 
kredit macetnya meningkat. Pada Kuartal I tahun lalu, rasio 
NPL sebesar 1,81%, sedangkan di periode yang sama tahun ini, 
naik sebesar 1,08% menjadi 2,89%.

Kartika menerangkan bahwa kenaikan NPL utamanya disumbang 
oleh kredit-kredit usaha komersial para debitur Bank Mandiri yang 
kegiatan bisnisnya terkena imbas dari perlambatan ekonomi nasional. 
“Penyumbang NPL itu sebagian besar dari segmen menengah. Karena 
mereka itu sangat bergantung pada satu revenue sources (sumber 
pendapatan). Sehingga kalau itu bermasalah, maka berpengaruh pula 
kepada kemampuan dia membayar kreditnya,” ungkapnya.

Tapi, Kartika meyakini bahwa sampai akhir 2016 ini, perseroan 
masih akan bisa konsolidasi, apalagi sektor usaha para debitur 
sedikit melebar, mulai dari rokok, baja, hingga kertas. “Harapannya 
(dari konsolidasi), pada 2017 pertumbuhan aset kita bisa lebih 
sehat,” katanya optimis.

Walaupun masih ada permasalah dari sektor kredit, sebaliknya di 
sektor simpanan, Bank Mandiri masih dapat bernapas lega, sebab 
memasuki Kuartal II – 2016, persaingan dalam perebutan dana deposito 
oleh bank-bank terasa mulai berkurang. Penyebabnya terutama karena 
beberapa waktu lalu Bank Indonesia (BI) melakukan pelonggaran 
moneter melalui kebijakan penurunan suku bunga acuan dan Giro Wajib 
Minimum (GWM) Primer.

“Jadinya, secara otomatis bank pelan-pelan bisa menurunkan bunga 
dananya. Di samping juga ada intervensi capping dari deposito yang 
dimiliki pemerintah. Likuiditas juga sudah membaik, karena LDR kan 
juga turun. (Rasio) LDR sekarang sudah di 87%, nanti kalau terus terjadi 
pelonggaran moneter, persaingan suku bunga dana akan lebih soft,” 
tutur pria berkacamata ini tersenyum.

Dengan segala kondisi yang sudah dan akan terjadi di dunia perbankan 
Indonesia, Kartika pastinya akan selalu merasa optimis dalam menjaga 
Bank Mandiri agar tetap menjadi salah satu bank terdepan dan 
terpercaya di Indonesia, bahkan nantinya di regional Asia. 

“masih banyak yang harus dilakukan 
untuk membawa bank mandiri semakin 
maju. Terima kasih dan mohon 
dukungan kepada seluruh pemegang 
saham dan stakeholder agar 
perjalanan bank mandiri dapat
lebih baik di masa depan,”
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Menyongsong 
Digitalisasi sistem 

Pembayaran 
nasional

Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam membuat sistem pembayaran 
online semakin diminati. Paralel, dewasa ini hampir setiap elemen bisnis 

telah berbasis elektronis dan saling terintegrasi. apakah artinya sistem 
pembayaran di indonesia siap memasuki era digital?

NEWS UPDATE

a
jang bergengsi Members 
M e e t i n g  AT M  B e r s a m a 
2016 lalu menyisakan kesan 
tersendiri, khususnya bagi 
para peserta event tersebut. 

Tidak hanya dari sisi entertainment-nya, 
namun dari sisi agenda acara yang lebih 
berbobot. Untuk kali pertama, gelaran 
rutin tahunan PT Artajasa Pembayaran 
Elektronis (Artajasa) ini menghadirkan 
tidak hanya paparan seputar layanan ATM 
Bersama, melainkan sisi lain dari layanan 
yang dikelola Artajasa. Layanan tersebut, 
secara garis besar, menjadi bagian dari 5 
(lima) pilar bisnis Artajasa.

Secara umum, dalam agenda Members 
Meeting ATM Bersama 2016, berbagai 
a s p e k  y a n g  t e r k a i t  d e n g a n  AT M 

Bersama, seperti evaluasi, performansi 
maupun pengembangan layanan ATM 
Bersama ke depan, tetap menjadi menu 
utama bagi para member ATM Bersama. 
Namun secara khusus, disampaikan 
juga mengenai layanan payment, kirim 
uang, e-commerce dan card issuing yang 
mendukung pilar-pilar bisnis Artajasa. 
Tak hanya itu, di event tersebut juga 
disampaikan keynote speaker dari dua 
guest speaker, yaitu Prashant Gokarn -  
Chief Digital Officer PT Indosat Ooredoo 
Tbk.,  yang menampilkan paparan 
mengenai “The Booming E-Commerce 
in Indonesia” dan Hadi Wenas – CEO 
mataharimall.com yang menyampaikan 
p a p a r a n n y a  s e p u t a r  “ C o n s u m e r 
Payments in Today’s E-Commerce in 
Indonesia”.

Integrasi sistem pembayaran adalah hal 
yang selalu dicita-citakan perbankan 
nasional. Artajasa selaku prinsipal 
sistem pembayaran nasional terbesar 
m e l i h a t  s e m a k i n  m e n i n g k a t n y a 
kepercayaan masyarakat akan layanan 
transaksional yang efektif dan efisien 
membuka peluang pengembangan 
l a y a n a n  t r a n s a k s i  e l e k t r o n i s  ke 
berbagai lini. Untuk itulah, perhelatan 
Members Meeting  2016 ini menjadi 
momen penting untuk menampilkan 
arsitektur sistem pembayaran yang 
tepat untuk dilakukan oleh stakeholders 
di Indonesia. 

Artajasa saat ini mengelola lima pilar 
bisnis  utama. Switching Services 
sebagai pilar pertama masih menjadi 
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NEWS UPDATE

t u l a n g  p u n g g u n g  l a y a n a n  AT M 
Bersama,  yang mana kebanyakan 
transaksi digunakan untuk transaksi 
tarik tunai dan transfer. Akan tetapi, 
ke depannya layanan kartu ATM dan 
Debit akan bertransformasi sebagai 
alat belanja dimana saja. 

Payment Services sebagai pilar kedua 
merupakan bisnis Artajasa yang turut 
berkontribusi besar, seperti bill payment, 
di mana adanya sinergi antara billing 
provider dengan pihak yang menjadi 
collecting agent, yaitu bank, mini market, 
dan Kantor Pos yang memiliki jaringan 
distribusi luas. 

D e m i  m e m b e r i k a n  k e m u d a h a n , 
kecepatan, efisien, keamanan, dan 
real time layanan terhadap masyarakat 
yang ingin mengirim atau transfer 
dana atau uang ke rekening bank 
secara cash to account melalui Kantor 
Pos, Artajasa menghadirkan Layanan 
Bersama kirim uang sebagai Pilar 
Ketiga. Layanan Bersama Kirim Uang 
ini bermaksud memenuhi kebutuhan, 
d a n  m e m u d a h k a n  c u s t o m e r  a t a u 
m a s y a r a k a t  m e n g a k s e s  l a y a n a n 
di  seluruh Kantor  Pos yang akan 
mengirimkan uang tunai ke rekening 
bank penerima (beneficiary), tanpa 
mengharuskan pengir im memil iki 
a c c o u n t  b a n k .  Ke u n t u n g a n  y a n g 
diperoleh pada layanan ini,  yakni 
memperluas market share, dari yang 
semula hanya melayani pengiriman 
cash to cash menjadi cash to account.

E-Commerce Payment  yang dapat 
memberikan solusi pembayaran bagi 
masyarakat menjadi Pilar Keempat. Ini 
nantinya akan menjadi salah satu sarana 
pembayaran yang dapat mendukung 
industri e-commerce sebagai alternatif 
transaksi pembayaran via online. 

D a n  p a d a  p i l a r  ke l i m a ,  A r t a j a s a 
m e n g e m b a n g k a n  b i s n i s  s e b a g a i 
Principal Card Issuing, yaitu Artajasa 
siap memberikan dan menyediakan 
layanan issuing kartu debit bagi bank-
bank anggota ATM Bersama yang belum 
memiliki kartu debit sendiri.

E-commerce menjadi salah satu topik 
yang mengemuka di ajang Members 
Meeting tersebut. Apalagi dua keynote 
speaker menyampaikan hal seputar bisnis 
yang tengah naik daun di masyarakat 
Indonesia, yaitu mengenai era digital 
dan startup. 

Tak perlu diragukan lagi, Indonesia 
merupakan pasar  potensial  bagi 
perkembangan teknologi  menuju 
digitalisasi. Dari 250 juta jiwa lebih populasi, 
88 juta jiwa di antaranya merupakan 
pengguna aktif  layanan internet, 
sehinggan ini menjadi bukti negara ini 
merupakan target perkembangan era 
digital yang potensial. 

Berbagai aplikasi kini hadir di 
dunia maya melalui berbagai 
device untuk memudahkan 
dan memenuhi kebutuhan 
p e n g g u n a n y a .  K e d u a 
guest speaker yang hadir 
di ajang tersebut berbagi 
p e n g a l a m a n  s e k a l i g u s 
menegaskan bahwa dengan 

pertumbuhan industri  e-commerce 
saat ini, Indonesia sudah cukup siap 
menghadapi era digital ke depan, namun 

tetap dari sisi regulasi, keamanan 
d a n  i n f r a s t r u k t u r  h a r u s 

diperhatikan bila Indonesia 
ingin menjadi yang terdepan 
di industri ini. 
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RELASI

S
aat ini fasilitas atau layanan mobile 
banking sudah menjadi aplikasi yang 
umum digunakan nasabah bank. 
Apalagi penggunaan smartphone 
juga sudah meluas di masyarakat 

Indonesia. Aplikasi mobile banking mudah 
didapatkan dengan download secara gratis 
dari smartphone berbasis Android IOS, 
Blackberry 10 ataupun Windows. Mobile 
banking tercipta untuk memudahkan dan 
mempercepat proses transfer dan/atau 
transaksi pembayaran dan pembelian yang 
dilakukan nasabah.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
(selanjutnya disebut Bank Muamalat) pun 
telah meluncurkan aplikasi Muamalat 
Mobile Banking pada Februari 2016 
lalu. Aplikasi tersebut diciptakan karena 
menyadari ada perubahan customer 
behavior, yang mana mereka sekarang 
lebih suka melakukan sesuatu yang praktis, 
cepat dan mudah, khususnya dalam 
bertransaksi perbankan. Bahkan, sudah 
adanya fasilitas ATM, sms dan internet 
banking sekalipun masih dirasa kurang 
praktis dengan gaya hidup masyarakat 
kota besar yang semuanya serba cepat.

Jadi, keputusan Bank Muamalat untuk 
meluncurkan Muamalat Mobile Banking 
dianggap sebagai strategi yang tepat 
dalam memberikan fasilitas kepada 
nasabah agar bisa bertransaksi dengan 
lebih praktis dan efisien. “Dari size kami, 

bahwa sebesar-besarnya bank syariah 
masih jauh daripada Top 5 bank nasional 
yang konvensional. Jadi, battlefield yang 
dituju adalah sesuatu yang kami tidak 
terlalu ketinggalan garis start-nya, yakni di 
dalam hal (pengembangan) digital banking 
(e-channel), karena mereka pun baru mulai 
di sana. Sehingga, kami (saat ini) fokus 
mengembangkan digital banking,” tutur 
Purnomo B. Soetadi, Consumer & Retail 
Banking Director Bank Muamalat.

Dari pemberian fasilitas tersebut, 
diharapkan nasabah terpuaskan dan mau 
meningkatkan saldo tabungannya. Menurut 
Purnomo, tabungan nasabah sebaiknya 
tidak hanya digunakan sebagai sarana 
saving saja, tapi juga untuk transaksi, 
misalnya untuk pembayaran tagihan 
bulanan ataupun belanja. Sebab, semakin 
sering nasabah bertransaksi melalui 
tabungannya, pasti saldo rata-ratanya 
akan naik, dan ini pada akhirnya akan 
meningkatkan kinerja keuangan bank juga.

Muamalat Mobile Banking memiliki 
beberapa kelebihan yang ditawarkan 
kepada nasabah. Antara lain adalah 
kemudahan dalam registrasi dan aktivasi, 
yakni bisa dilakukan langsung di ATM Bank 
Muamalat seluruh Indonesia, jadi nasabah 
tidak perlu mengantri di kantor cabang 
lagi. Kemudian, nasabah juga diberikan 
kemudahan dalam bertransaksi finansial, 
karena tidak perlu menggunakan token.

“Kalau di mobile banking bank lain, jika 
lupa bawa token maka akan bingung 
untuk transaksi finansial. Sedangkan di 
Muamalat Mobile Banking, nasabah akan 
menggunakan TIN yang angkanya dia 
pilih sendiri untuk transaksi finansial, jadi 
tidak perlu pakai token. Ketika nasabah 
hanya membawa smartphone, tapi dia 
ingin bertransaksi, maka dia akan tetap 
bisa melakukannya, dan ini semua free of 
charge,” terangnya.

Kembangkan mobile banking
Tingkatkan Transaksi nasabah

P
u

R
n

o
M

o
 B. So

eTaDI   |  CONSUMER & RETAIL BANKING D
IR

ECTO
R 

BA
N

K
 M

U
A

M
A

LA
T

Selain itu, karena Bank Muamalat adalah 
bank syariah, aplikasi mobile banking-nya 
juga mempunyai fitur yang berhubungan 
dengan agama Islam, misalnya ada 
catatan doa; penunjuk arah kiblat; 
dan pembayaran zakat (bekerja sama 
dengan Dompet Dhuafa, Badan Amil 
Zakat Nasional (Baznas), dan Baitul Mal 
Muamalat (BMM)).

Mengenai kerja sama dengan Artajasa 
yaitu dalam penyediaan jaringan untuk 
mobile banking, Purnomo menuturkan 
bahwa pihaknya mengapresiasi hubungan 
bisnis yang sudah terjalin sangat baik 
tersebut, dan berharap dapat melakukan 
kerja sama bisnis lainnya dengan 
Artajasa.“Ke depannya, kami juga masih 
akan membangun infrastruktur e-channel 
lainnya. Project selanjutnya memang 
masih berbasis digital banking, yakni Gerai 
Muamalat, yang merupakan layanan real 
time online,” tutur Purnomo. 
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TIPS

d
a l a m  p e n g g u n a a n n y a 
s e b a g a i  k a r t u  d e b i t , 
tentu saja ada hal-hal 
y a n g  p e n t i n g  u n t u k 
diperhatikan, terutama 

ketika sedang mentransaksikannya di 
mesin EDC. 

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan 
saat menggunakan kartu debit, antara 
lain sebagai berikut:
•	 Seperti mesin ATM, saat transaksi 

jangan lupa tutupi  mesin EDC 
dengan tangan ataupun dompet saat 
memasukkan PIN.

•	 Anda dihimbau untuk mengganti PIN 
secara berkala, dan hindarilah nomor 
PIN yang mudah ditebak seperti 
tanggal lahir.

•	 Jangan memberitahukan PIN ataupun 
tanda tangan Anda kepada orang lain.

•	 Sebelum memasukkan PIN, Anda 
perlu mengecek nominal uang pada 
mesin EDC yang telah diketikkan 
petugas kasir. Pastikan jumlahnya 

sesuai dengan yang ada di layar kasir 
atau nota pembelian. Hal ini perlu 
dilakukan agar jumlah yang kita bayar 
tidak kelebihan atau kekurangan. 
Karena ada kalanya kasir dapat salah 
memasukkan nominalnya. Dengan 
demikian ada baiknya kita sendiri yang 
harus lebih teliti.

•	 Pe r l u  d i k e t a h u i  b a h w a  s a a t 
memberikan kartu kepada pelayan 
merchant, sebaiknya ikuti dia sampai 
ke meja kasir.

•	 Pastikan Anda menggunakan EDC dari 
bank yang sama dengan penerbit kartu 
debit Anda.

•	 Jika transaksi ditolak, jangan panik, 
tapi segera mungkin hubungi call 
center bank penerbit kartu. Tapi Anda 
juga harus mengingat berapa jumlah 
saldo di kartu Anda, jangan sampai 
saldo di kartu debit yang dipakai 
tidak mencukupi untuk membayar 
pembelanjaan.

•	 Jangan lupa segera minta kartu 
kembali serta bukti transaksinya 

setelah pembayaran berhasil. Dengan 
demikian Anda memiliki catatan 
seberapa besar uang Anda yang 
terdebit, dan bisa dicek kesesuaiannya 
pada laporan rekening koran bulanan 
A n d a .  J i k a  t e r d a p a t  t r a n s a k s i 
mencurigakan, segera lapor kepada 
bank penerbit kartu untuk dilakukan 
investigasi.

•	 Simpan kartu ATM/Debit di tempat 
yang aman, misalnya dompet atau tas. 
Dan sebaiknya juga di tempat yang 
Anda mudah mengingatnya, karena 
jangan sampai kartu debit/ATM yang 
penting tersebut kerap tertinggal atau 
tidak dapat ditemukan ketika Anda 
membutuhkannya.

•	 Jika Anda kehilangan kartu, segera 
hubungi nomor call center  bank 
penerbit kartu Anda. Nomor tersebut 
biasanya tertera pada sisi belakang 
kartu, lalu segera blokir kartu Anda 
supaya tidak disalahgunakan pihak 
yang tak bertanggung jawab.

•	 Waspadalah terhadap lingkungan 
sekitar, serta terhadap kondisi fisik 
mesin EDC pada merchant.  Jika 
terdapat alat yang mencurigakan 
atau mesin dicurigai rusak, jangan 
melakukan transaksi pada mesin 
tersebut. Harap segera melaporkannya 
kepada pihak penerbit kartu maupun 
pihak berwenang di sana.

Ketika Anda telah melakukan semua yang 
disebutkan di atas, harapannya setiap 
transaksi pembelanjaan atau pembayaran 
menggunakan kartu debit pada mesin 
EDC akan berjalan lebih aman dan lancar. 
Anda pun tidak perlu ragu lagi untuk selalu 
bertransaksi menggunakan kartu dan 
mengurangi pemakaian uang tunai ketika 
berbelanja di merchant. 

Transaksi
aman dengan 

Kartu debit
Secara umum, kartu yang diterbitkan oleh perbankan dapat berfungsi 
sebagai kartu aTM maupun kartu debit. Kartu ini dapat dipergunakan 
di mesin aTM untuk menarik uang tunai, mentransfer dana, membayar 

tagihan, dan lain-lain. Paralel, pada kondisi tertentu, kartu yang sama 
dapat digunakan untuk transaksi pembelanjaan dengan cara digesekkan 

di mesin kasir ataupun Electronic data capture (Edc).
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S
udah ada beberapa bank di AS 
yang menginstal mesin ATM 
baru ataupun meng-update yang 
sudah ada, supaya nasabah dapat 
meminta pengambilan uang 

tunai dengan menggunakan mobile app, 
kemudian dia scan sebuah kode di mesin 
ATM untuk dapat mengambil uangnya 
tanpa memasukkan kartu banknya.

Implementasi 
Pengambilan Uang Tunai 
dengan mobile app
Seperti yang dilansir phys.org, bahwa tiga 
bank terbesar di AS, Wells Fargo, Bank of 
America dan Chase sedang dalam proses 
mengimplementasikan ATM-ATM jenis 
terbaru tersebut, seperti halnya beberapa 
bank dan lembaga keuangan regional di 
seluruh dunia. Pembuat ATM dan software 
finansial sedang berusaha keras memenuhi 
demand terhadap ATM jenis baru ini.

“Kami pikir model (pengambilan uang 
tunai di ATM) dengan menggunakan 
smartphone ini mengurangi banyak 
kelemahan yang terjadi selama ini,” 
kata Doug Brown, yang mengepalai 
teknologi mobile untuk FIS Global, sebuah 
provider software dan teknologi untuk 
ATM. Sistem FIS tanpa kartu (cardless) 
sudah digunakan pada sekira 2000 ATM 
yang dioperasikan oleh 28 bank di AS, 
dan ini akan terus dikembangkan ke 
depannya. Sistem tersebut juga akan bisa 
dioperasikan pada sekira 80 ribu mesin 
ATM di Amerika Utara dalam beberapa 
bulan ke depan, dan perubahan yang 
sama juga sedang terjadi di negara-
negara lain.

Selain mempercepat waktu transaksi, 
sistem berbasis smartphone bertujuan 
u n t u k  m e n g e n d a l i k a n  t i n d a k 
kejahatan“skimming” yang sering terjadi 

sekarang ini, yang mana para kriminal 
mencuri data pada kartu dengan cara 
memasukkan suatu alat pada slot kartu 
di mesin ATM. Jika diperhitungkan secara 
seksama, kejahatan “skimming” sudah 
merugikan industri perbankan global 
sebesar US$2 miliar pada tahun 2015, dan 
hal tersebut dapat mengarah pada fraud 
yang lainnya lagi, sebab data di dalam 
kartu sudah berhasil dicuri.

Keuntungan dalam segi keamanan yang 
lain adalah mengurangi waktu yang 
dihabiskan untuk proses otentifikasi 
handset, dari yang tadinya selama 30-40 
detik menjadi hanya 10 detik saja. “Kinerja 
tersebut cukup mengejutkan bagi sebagian 
orang, tapi ini memberikan keamanan 
secara fisik, karena dia bisa membuat 
transaksi lebih cepat,” tutur Doug.

Sementara, juru bicara Bank of America, 
Betty Riess  menerangkan bahwa 
perusahaannya sedang mengembangkan 
solusi ATM cardless terbaru berdasarkan 
teknologi Near Field Communication (NFC) 
yang memungkinkan nasabah melakukan 
otentifikasi tanpa menggunakan kartu. 
“Akhir Februari  2016, kami sudah 
mencoba solusi ini pada beberapa mesin 
ATM yang terletak di Sillicon Valley, 
San Francisco, Charlotte, New york dan 
Boston. Dan ini akan diikuti oleh acara 
launching lebih besar lagi bagi nasabah 
pada pertengahan tahun ini,” kata Betty.

Chase pun sudah merencanakan hal 
seperti itu di tahun ini. “Ketika kami 
meluncurkannya pertama kali, nasabah 
dapat meminta kode akses melalui 
Chase mobile app dan memasukkannya 
di ATM untuk bertransaksi. Setelah itu, 
mereka dapat menggunakan “dompet” 

Tarik uang Tunai
dengan mobile app
Saat ini penggunaan smartphone sudah menginvasi kehidupan sehari-

hari hampir semua orang, bahkan saat ini ia sudah bisa “menggantikan” 
fungsi kartu debit di mesin aTM bank yang biasa dikunjungi untuk menarik 

uang tunai. Bahkan, mesin aTM tanpa kartu atau “cardless” sudah mulai 
menapakkan kakinya di amerika Serikat (aS) dan negara lainnya, dan di sini 

teknologi smartphone memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan aman.
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digital mobile untuk menyelesaikan 
transaksi di ATM,” jelas juru bicara 
Chase, Michael Fuso.

Wells Fargo juga melakukan hal yang 
sama, mengembangkan ATM mereka 
yang mengizinkan para nasabahnya 
menggunakan smartphone  untuk 
memperoleh delapan digit token, dan 
menggunakannya untuk otorisasi 
pengambilan uang tunai. Sistem Wells 
Fargo akan mendukung Android Pay, 

“Kami akan terus mengevaluasi “dompet” 
tambahan,” ucap juru bicara Wells Fargo, 
Kristopher Dahl. Sementara, BMO Harris, 
bank afiliasi dari Bank of Montreal, mulai 
menggunakan teknologi smartphone 
pada 750 ATM-nya mulai Maret 2016 lalu.

mesin aTm “Headless”
Beberapa teknologi hanya membutuhkan 
update software di mesin ATM, sedangkan 
yang lain memerlukan hardware baru. 
Pabrikan ATM, Diebold, sedang mencoba 

mesin tanpa kepala atau “headless”, tanpa 
layar ataupun keypad, yang mengeluarkan 
uang tunai dari interaksi di smartphone.

“Dengan ini semua, kita bisa melupakan 
card reader, tombol untuk mengetik 
PIN, karena kita mempunyai semua 
alat tersebut di kantung (celana/baju),” 
kata Dave Kuchenski, Senior Business 
Development Manager Diebold. Nasabah 
hanya perlu memverifikasi identitas 
mereka, yang bisa dilakukan dengan alat 
pembaca sidik jari, atau mungkin dengan 
scanner iris mata pada mesin ATM.

Ketika beberapa mesin ATM Diebold 
sudah terhubung dengan mobile app, 
namun Dave menjelaskan bahwa konsep 
terbaru tersebut masih diujicobakan 
dengan Citibank dan bank-bank lainnya 
u n t u k  m e n c i p t a k a n  p e n g a l a m a n 
penggunaan yang lebih baik lagi.

“Jika menggunakan mobile phone, 
kita tidak butuh lagi kartu ataupun 
mesin pencetak resi; sehingga dapat 
menghilangkan beberapa peralatan 
dalam mesin ATM. Bank menyukai ini, 
karena hanya beberapa bagian mesin 
ATM yang perlu dibawa (ke tempat 
penginstalan), jadi ini akan mengurangi 
total biaya perawatan mesinnya,” jelas 
Dave. 

Sumber: phys.org

mila 
I’anawati
compliance & 
Risk Management 
department

menurutku, sistem pembayaran 
yang efektif adalah sistem 

pembayaran yang real time online, 
memberikan manfaat dan kemudahan 
bagi penggunanya, menjangkau 
siapa saja, di mana saja, terjamin 
keamanan (kerahasiaan, keutuhan dan 
ketersediaan) data dan informasinya 
t a n p a  m e n g e s a m p i n g k a n 
kenyamanan pengguna. 

S
ejak berdiri tahun 2000 silam, Artajasa telah memberikan 
solusi efektif bagi perkembangan industri sistem 
pembayaran nasional. Keberhasilan Artajasa menjadi 
‘yang terdepan’ di industri ini tak lepas dari kontribusi 
dan dukungan berbagai institusi yang telah bermitra 

dengannya. Untuk itu, optimalisasi layanan sistem pembayaran 

yang dikelola Artajasa terhadap para pelanggannya menjadi faktor 
penting dalam mengarungi industri ini ke depannya, khususnya 
dalam memberikan solusi bagi masyarakat.

Lalu, sebenarnya layanan sistem pembayaran yang efektif bagi 
masyarakat itu yang seperti apa sih?

ena 
Hardiyanti
commercial Banking 
division

Layanan sistem pembayaran yang 
efektif bagi masyarakat adalah 

yang dapat memberikan luasnya 
penggunaan dana (tunai/non tunai), 
tingginya jaminan keamanan dalam 
bertransaksi ,  rendahnya biaya 
transaksi, praktisnya transaksi ekonomi, 
dan tingginya tingkat kepastian dalam 
proses pembayaran. 
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Melestarikan 
Kebudayaan 

indonesia
oleh: Ranieta Putri *

(Internal Audit Department, PT Artajasa Pembayaran Elektronis)

KOLOM

i
ndonesia adalah 
n e g e r i  y a n g 
terkenal dengan  
k e a n e k a -
r a g a m a n n y a . 

Terdapat ratusan suku 
bangsa dan budaya 
y a n g  a d a  d i  b u m i 
Indonesia. Dari suku-
suku ini  kemudian 
t e r b e n t u k  s u a t u 
budaya yang berbeda. 

Di era modern ini, 
budaya barat sangat 
mudah masuk dan 
mengeser nilai-nilai budaya 
Indonesia. Budaya ini tumbuh 
dan berkembang dengan 
pesat di Indonesia. Kebanyakan 
generasi muda lebih menyukai 
budaya ini ketimbang budaya asli Indonesia. 
Kebanyakan yang mencintai budaya barat 
lebih percaya diri dan merasa lebih gaul 
jika meniru budayanya. Kasus lain adalah 
masalah tentang pengakuan budaya 
kita oleh Malaysia. Tentu kita geram 
kepada negara tetangga yang seenaknya 
mengklaim budaya kita seperti Reog 
Ponorogo, Tari Pendet, Batik, lagu Rasa 
Sayange. Ini merupakan tamparan keras 
bagi rakyat Indonesia, khususnya para 
generasi muda. Kita tidak bisa serta-
merta menyalahkan Malaysia yang telah 
mengklaim budaya kita. Kita sebagai 
rakyat Indonesia juga harus sadar kesalahan 
kita. Kita harus introspeksi diri. Berapa 
banyak dari kita yang sudah peduli pada 
budaya asli Indonesia sebelum kejadian 
seperti ini? Untuk itu, marilah kita sama-
sama melestarikan dan menerapkan 
kembali budaya Indonesia, agar masyarakat 
memiliki nilai budaya dalam kehidupannya.

Sekarang sudah mulai banyak yang 
kembali melestarikan kebudayaan, seperti 
contohnya di Jawa Barat yaitu Bandung, 
sebagai pencetus “Rebo Nyunda” yang 
dalam arti bahasa Indonesia adalah 

ala sunda setiap Rabu. “Rebo 
N y u n d a ”  a d a l a h  s e b u a h 

gerakan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah Jawa Barat 

sebagai upaya melestarikan nilai-nilai 
kehidupan dan budaya di wilayahnya.

Gerakan ini berasal dari kekhawatiran 
b a n y a k  p i h a k  t e r h a d a p  s e m a k i n 
tergerusnya nilai-nilai kehidupan dan 
budaya asli Indonesia oleh pengaruh dari 
luar. Perkembangan kehidupan dalam 
masyarakat Indonesia menunjukkan 
pengaruh budaya asing semakin lama 
semakin menggeser nilai-nilai tradisional.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwajibkan 
memakai pakaian tradisional ala Sunda 
setiap Rabu. Tidak hanya PNS, namun 
di Bandung siswa-siswanya setiap Rabu 
diwajibkan untuk melakukan “Rebo 
Nyunda” juga. Dari sinilah istilah melakukan 
“Rebo Nyunda” berasal. Gerakan “Rebo 
Nyunda” kemudian menyebar ke berbagai 
daerah di Jawa Barat. Setelah Bandung, 
Garut dan Bogor mengikuti langkah dari 
ibu kota Jawa Barat tersebut.

Pada “Rebo Nyunda”, para PNS dan 
pelajar di Garut dan Bogor juga diwajibkan 
memakai atribut ke-Sunda-an setiap Rabu. 

Mereka juga dianjurkan 
u n t u k  m e m a k a i 
bahasa Sunda dalam 
beraktifitas dan melayani 
masyarakat, mengobrol 
dengan teman dan guru.

A t r i b u t  y a n g  b i a s a 
dikenakan oleh para 
PNS dan siswa laki-laki 
biasanya terdiri  dari 
celana dan baju hitam 
yang dikenal sebagai 
Baju Kampret. Panjang 
celananya biasanya agak 
“ngatung” alias tidak 
sampai mata kaki. Bajunya 

pun mirip dengan beskap (tetapi ala 
Jawa Barat). Secara keseluruhan, baju 
kampret mirip dengan pakaian pencak silat 
walaupun lebih resmi. Sebagai pelengkap, 
mereka menggunakan ikat kepala yang 
juga terdiri dari berbagai macam. Ada 
yang mirip blangkon tanpa “bendol” 
di belakangnya. Ada juga yang benar-
benar berupa ikat kepala seperti para 
pendekar silat di masa lalu. Bedanya ikat 
kepala ini bercorak batik. Alas kakinyapun 
menyesuaikan dan bukan berupa sepatu.

Untuk PNS dan siswi perempuan, mereka 
diwajibkan memakai kebaya Sunda dan 
kain bercorak batik di lingkungan kantor 
dan sekolahnya. 

Sebuah usaha yang menarik dari 
sebuah masyarakat yang mencoba 
mempertahankan nilai-nilai tradisional 
warisan leluhur dalam menghadapi 
gempuran tak henti dari budaya modern 
dewasa ini.  Untuk generasi muda 
pedulilah terhadap budaya kita, budaya 
Indonesia. Kita harus bangga menjadi 
orang Indonesia! Bangga terhadap 
budaya Indonesia yang beragam! Kita 
lestarikan budaya kita! Sekarang nasib 
bangsa Indonesia ada di tangan kita, para 
pemuda, jadi berilah yang terbaik bagi 
bangsa kita, negara kita, Indonesia. 

*) Penulis merupakan pegawai PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Tulisan ini merupakan pengalaman pribadi penulis.
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Pantai Iboih
Surga Tersembunyi di 

ujung Barat indonesia
Pantai iboih yang terletak di Pulau Weh merupakan salah satu tujuan primadona 
bagi para wisatawan dari pelbagai penjuru dunia. Saat kita menyambangi pantai ini, 
akan tampak dominasi wisatawan mancanegara yang menetap hingga berminggu-

minggu di kawasan “surga” Tanah Rencong, aceh.

JELAJAH NEGERI

P
antai Iboih menawarkan segala 
keindahan bawah laut yang bisa 
kita nikmati, bahkan tanpa harus 
berenang sekalipun. Pantai Iboih 
sebenarnya merupakan pelabuhan 

yang digunakan untuk menuju ke Pulau 
Rubiah. Meskipun demikian, keindahan Pantai 
Iboih tidak diragukan lagi. Air lautnya yang 
jernih tampak cantik dihiasi warna gradasi 
hijau biru. Keindahan ini semakin memesona 
dengan kehadiran  hamparan pasir putih  yang 
bersih serta dikelilingi oleh hutan lindung. 
Pantai Iboih bagaikan surga tersembunyi yang 
memiliki nuansa tenang dan damai. 

Akses untuk mencapai Pantai Iboih, dapat 
dimulai dari Pelabuhan Ulee Lheue, Provinsi 
Aceh, dengan menggunakan kapal feri sekitar 
2 jam atau speedboat sekitar 1 jam menuju 
Pelabuhan Balohan, Sabang. Ongkos yang 
harus dikeluarkan sekitar Rp 80.000 per orang 
untuk speedboat, dan Rp 40.000 per orang untuk 
kapal feri. Sesampainya di Pelabuhan Balohan, 
Anda dapat menggunakan transportasi umum 
seperti bemo atau minibus untuk menuju ke 
Pantai Iboih yang dapat ditempuh sekitar 40 

menit. Sepanjang perjalanan menuju “surga 
tersembunyi” tersebut, Anda akan melewati 
beberapa kawasan pedesaan berbukit nan 
indah. 

Pantai Iboih sangat cocok untuk menyegarkan 
pikiran. Jika Anda ingin merasakan ketenangan 
yang lebih lama dan melihat matahari terbit 
maupun terbenam, Anda bersama keluarga 
dapat menyewa cottage yang terletak di 
pinggir pantai.
 
Di Pantai Iboih, Anda dapat menemukan 
banyak perahu milik penduduk yang 
disewakan untuk berkeliling pulau atau 
sekedar melihat titik-titik tertentu sembari 
menerawang keindahan bawah laut. Perahu 
yang tersedia secara umum terdiri dari 
perahu kecil dan besar. Bagi kita yang tidak 
bisa berenang, perahu besar umumnya 
dilengkapi jendela kaca menghadap ke 
dasar yang dapat digunakan untuk melihat 
keindahan bawah laut dari atas kapal. 

B a g i  A n d a  y a n g  i n g i n  m e n c o b a 
s n o r k e l i n g ,  d a p a t  m e n y e w a  a l a t 

snorkeling dengan membayar Rp 45.000 
per orang. Perlengkapan ini termasuk 
pelampung, master snorkeling, dan kaki 
katak. Sedangkan, jika ingin menikmati 
alam bawah laut lebih leluasa, Anda 
bisa menyewa peralatan diving sekaligus 
didampingi oleh guide dengan membayar 
Rp 600.000 per orang.

yang paling penting selama berada di 
Pantai Iboih, Anda tidak perlu khawatir jika 
ingin melakukan transaksi perbankan, baik 
transfer maupun tarik tunai. Karena, disini 
terdapat fasilitas Anjungan Tunai Mandiri 
(ATM) yang tergabung dalam layanan ATM 
Bersama, sehingga sangat memudahkan 
bagi para wisatawan dalam melakukan 
transaksi. 

Pesona Indonesia memang menyimpan 
surga dunia yang sangat menakjubkan. 
Meskipun tempatnya tersembunyi di 
ujung paling barat Indonesia, namun 
terbukti bahwa Pantai Iboih justru menjadi 
salah satu destinasi favorit para turis 
mancanegara. 
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