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TREND TEKNOLOGI KOMPUTER DI BANK 

Pendahuluan 

Informasi untuk globalisasi sudah merupakan prinsip yang sangat mendasar dewasa ini. 
Perkembangan jaman karena revolusi teknologi informasi membuat akses kenana saja 
sangat mudah dan gampang. Batas antar negara bukan lagi masalah yang perlu 
dipersoalkan saat ini. Semua saling terkokeksi karena kemudahan mengakses informasi 
sebagai ciri dari interaksi global. Semua bangsa dan negara harus menggunakan atau 
melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi sebagai peluang untuk bisa 
bertahan. Apalagi saat ini kita diperhadapkan pada globalisasi ekonomi. Semua Warga 
Negara perlu mengoptimalkan secara maksimal atau melakukan optimalisasi 
penggunaan teknologi informasi untuk memenangkan persaingan yang makin 
kompetitif. Globalisasi ekonomi akan jadi peluang jika dikelola dengan baik dan 
dioptimalkan dengan benar. Bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi 
informasi untuk menghadapi globalisasi ekonomi adalah hal yang sangat urgen dilakukan 
oleh semua warga negara, khususnya sarjana teknologi informasi 

Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa 50 tahun terakhir peran serta Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology, ICT) telah 
menjadi bagian utama penentu gerak peradaban umat manusia. Hampir semua bidang 
pada saat ini telah tersentuh oleh ICT. Bidang ekonomi, perdagangan, pertahanan 
keamanan, sosial, dan pendidikan telah tersentuh oleh ICT. ICT telah merevolusi hidup 
kita, cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, dan lain sebagainya. 
Era ICT yang sering disebut sebagai era informasi memberikan ruang yang sangat besar 
untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, 
akurat, tepat waktu, dan memberikan kenyamanan yang lebih untuk 
mengelola/menikmati kehidupan. Dengan ICT semua proses kerja dan konten akan 
ditransformasikan dari fisik yang statis menjadi digital, mobile, virtual dan personal. 
Akibatnya kecepatan kinerja bisnis meningkat dengan cepat. ICT telah mengubah 
banyak aktivitas manusia modern. Kecepatan proses meningkat sangat tajam di banyak 
aktivitas manusia modern. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak aktivitas yang berubah menjadi sangat 
cepat. Kalau pada zaman dulu data atau informasi harus memakan waktu berhari-hari 
untuk diolah sebelum dikirim ke sisi lain di dunia, saat ini sudah boleh dilakukan 
dilakukan dalam hitungan detik. Sebagai contoh proses Analisa perdagangan (trading 
analytics), yang dulu membutuhkan waktu 30 menit sekarang hanya membutuhkan 
waktu 5 detik; Operasional penerbangan (airline operation), yang dulu 20 menit 
sekarang hanya 30 detik; Pertanyaan-pertanyaan yang diterima oleh call center (call 
center inquries), yang dulu membutuhkan waktu 8 jam, dengan bantuan expert 
information system sekarang hanya membutuhkan waktu 10 detik; Penelusuran posisi 
keuangan (track finacial position), yang dahulu membutuhkan waktu 1 hari penuh, 
sekarang hanya membutuhkan waktu 5 menit; Supply chain updates, yang dahulu 
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lamanya 1 hari sekarang hanya 15 menit; Transfer dokumen (Document Transfer) yang 
dahulu 3 hari, sekarang hanya 45 detik; Aktivasi telepon (phone activation) yang dahulu 
3 hari sekarang hanya 1 jam; Pemulihan gudang data (refresh data werehouse) yang 
dahulu 3 hari, sekarang hanya 1 hari; pemesanan PC (build to order PC) yang dahulu 6 
hari, sekarang hanya 24 jam. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menahan 
lajunya perkembangan ICT. Keberadaannya telah menghilangkan garis-garis batas fisik 
antar negara dalam hal flow of information. Tidak ada negara yang mampu mencegah 
mengalirnya informasi dari atau keluar negara lain, karena batasan antar negara tidak 
dikenal dalam Virtual word of computer. Penerapan teknologi seperti LAN, WAN, 
GlobalNet, Internet, Ekstranet, semakin hari semakin merata dan membudaya di 
masyarakat. 

Perusahaan-perusahaan pun sudah tidak terikat pada batasan fisik lagi. Melalui virtual 
word of computer, seseorang dapat mencari pelanggan di seluruh lapisan masyarakat 
dunia yang terhubung dengan jaringan internet. Transaksi-transaksi perdagangan dapat 
dengan mudah dilakukan di Cyberspace melalui electronic transaction dengan mengunakan 
electronic money. 

Pemanfaatan ICT 

Bagaimana merubah tantangan menjadi peluang dengan memanfaatkan ICT ini untuk 
meningkatkan daya saing Nasional misalnya adalah menjadi tugas yang tidak ringan. 
Sampai tahun 2009 daya saing Indonesia menurut data Global Competitiveness Report 
(GCR) masih menempati urutan ke-44 dari 144 negara di dunia. Human development 
index Indonesia pada tahun 2007 masih menempati urutan ke-109 dari 169 negara dan 
urutan ke-5 dari negara ASEAN. E-Readdiness Indonesia (kesiapan infrastruktur ICT 
serta kebijakan lingkungan usaha dan sosial yang mendukung) pada tahun 2010 
menempati urutan ke-65 dari 70 negara. Realitas kondisi ini memberikan kesempatan 
yang luas bagi ICT untuk berperan lebih luas. Ruang perkembangn yang sangat luas 
inilah yang memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara, bahkan termasuk para 
mahasiswa dan civitas akdemika Perguruan Tinggi untuk ikut berperan mengisinya. 

Sehubungan dengan itu, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan UNITA yang telah 
menghasilkan banyak lulusan sarjana, apakah siap menghadapi Tantangan dan Peluang 
Perkembangan ICT tersebut, khusunya yang terkait dengan bidang ekonomi? 

Dalam konteks tantangan dan peluang-peluang bisnis pada bidang ICT, sampai 
pertengahan 2008 yang lalu misalnya Time Magazine mencatat angka bisnis biro jodoh 
di Internet mencapai lebih 1.500 juta dollar atau sekitar 15 Trilyun rupiah. Di Indonesia 
akhir Maret 2008 yang lalu lebih dari 3 juta orang nasabah perbankan telah 
menggunakan mobile banking berbasis sms (sms-banking) pada 17 bank Nasional.  

Inovasi dan teknologi dalam industri perbankan telah melahirkan produk-produk 
seperti ATM (60%), Phone Banking (31,43%) DebetCard (28,5%), EFT Pos (20%), Cash 
Management (20%), Corporate Internet Banking (18,1%), Individual Internet Banking Service 
(13,33%) dan EFT Post bekerjasama dengan pihak ketiga (14,29%).  
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Produk-produk tersebut terbukti telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif 
tidak terbatas, baik dari sisi waktu maupun dari sisi jangkauan geografis. Hal ini pada 
gilirannya telah meningkatkan volume dan nilai nominal transaksi keuangan di 
perbankan secara sangat signifikan. Sebagai gambaran betapa besarnya nilai transaksi 
yang berkait dengan aktivitas berbasis online ini misalnya dapat dilihat dari transaksi 
keuangan yang saat ini dilakukan Bank Indonesia dan bank lainnya dengan sistem RTGS 
(Real Time Gross Settlement). Volume transaksi yang dilakukan oleh sistem yang 
dibangun oleh Bnk Indonesia saat ini telah mencapai rata-rata Rp.111 Trilyun rupiah 
sehari dari sekitar 18.900 transaksi (bandingkan dengan kliring harian sebanyak 300.000 
warkat dengan jumlah rata-rata Rp4,9 Trillyun) [1].  

Selain itu, berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah transaksi yang dilakukan dengan 
kartu (kartu kredit, kartu debet, ATM, kartu ATM debet) selama jangka waktu 3 tahun 
menunjukkan peningkatan tajam, yaitu sebanyak 1.053 milyar transaksi pada tahun 2006 
menjadi 1.521 milyar transaksi pada tahun 2008 dengan jumlah nominal sebesar 
Rp.1.244 triliun, tahun 2009 menjadi Rp.2.163 trliun, dan jumlah kartu yang beredar 
sebanyak 54.77 juta kartu. 

Aktivitas E-commerce dunia berbasis web juga telah mencapai nilai yang tidak kalah 
besar. Sebagai gambaran lain tentang besarnya pasar dan aktivitas manusia yang telah 
terhubung dengan aktivitas e-commerce adalah statistik jumlah pengguna internet di 
dunia dan gambaran kecepatan perkembangannya [2]. Meskipun pengguna internet di 
Indonesia masih relatif kecil dibanding beberapa negara lain. Yaitu berada di urutan ke -
5 diantara negara-negara di Asia lainnya, namun perkembangan pengguna internet di 
Indonesia terlihat tumbuh sangat pesat. 

Pada tahun 2000 pengguna internet di Indonesia sekitar 2 jutaan namun di 2007 telah 
bertambah menjadi 20 jutaan, bahkan tahun 2008 sudah mencapai sekitar 25 jutaan 
atau sekitar 10,5%, bahkan saat ini sudah mencapai 30 jutaan atau sekitar 13% dari total 
penduduk Indonesia. Memang pengguna internet di Indonesia cukup tinggi, namun 
penetrasi penggunaan masih jauh dibandingkan dengan ASEAN lainnya. Memang 
dibanding Laos dan Kamboja, Indonesia jauh lebih baik, tapi dibanding dengan Vietnam 
kita cukup jauh tertinggal. Perkembangan pengguna internet yang cukup tinggi tersebut 
tentu memberikan prospek bisnis yang menarik di masa mendatang.  

Dengan era kemampuan internet yang seperti ini, bukan tidak mungkin diwaktu yang 
tidak terlalu lama semuanya akan menjadi serba digital. Di Indonesia tidak kurang dari 
3.000 buku dipublis setiap harinya, sementara berdasarkan informasi dari youTube 
sebanyak 14 video di upload setiap menit, 6,6 photo diupload setiap hari (fliker) dan 
diperkirakan ada sekitar 40 hexabyte dari beragam informasi unik digenerate tahun ini. 

Kalau dilihat pada bidang bisnis Portal, bisnis Portal juga berkembang. Bila pada tahap 
awal situs dibuat hanya untuk menghubungkan orang dengan informasi dan data, namun 
pada tahap kedua situs dibuat orang untuk bisa menghubungkan antara orang dengan 
orang, berfungsi sebagai social networks (facebook, my space), digital diary (blog), video 
sharing (youTube) sampai memiliki kemampuan new ware marketing (amazone, yahoo, 
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google). Bahkan bila memasuki tahap ketiga, setiap orang dan segala sesuatu akan 
terhubung di internet. Sampai saat ini jumlah site di Indonesia mencapai 65 juta, 
sementara yang aktif sebanyak 21,6 juta.  

Melalui internet, pelaku bisnis melakukan kegiatan marketing secara online. Banyak nilai 
tambah dari kegiatan merketing online ini, diantaranya adalah coverage yang tak 
terbatas ke seluruh dunia, cepat & flexible, efektif dalam berpromosi (target narket 
yang tepat/segmented) dan bisa menekan biaya dengan rendah bila menggunakan media 
online dibandingkan media cetak. 

Selain itu, bagi pelaku bisnis yang bergerak di bisnis portal web, banyak sumber 
pendapatanyang bisa diraih. Setidaknya ada 4 (empat) yang bisa dijadikan sumber 
pendapatan, yaitu dari member, content, iklan dan dari merchants. Diperkirakan belanja 
iklan di Indonesia mencapai Rp.70 triliun/tahun. Tetapi dari angka itu internet hanya 
menikmati jatah sebesar 80 milyar. Sementara itu, detik.com dalam bisnis internet ini 
sempat meraup sekitar 70 milyar dari iklan, SMS, Nada dering dll. Pasar music 
Indonesia yang ditahun 2006 mencapai 2,7 Trilyun, pada tahun 2007 justru turun hingga 
19,63 % (berdasarkan angka penjualan keping CD audio wordwide tahun 2007), 
sementara penjualan musik digital justru tumbuh hingga 60%. Ini tentu sebuah peluang 
sekaligus tantangan bagi industri media online untuk mengembangkan musik digital atau 
produk digital lainnya di Indonesia setelah sukses pada penjualan NSP1212, Flexitone 
dll. 

Besarnya nilai transaksi inilah yang membuat pengamat seperti Amy Harmon menjuluki 
Ecommerce sebagai the next big thing [3], sementara internet sendiri sebagai 
infrastrulktur utama Ecommerce saat ini disebut-sebut sebagai the mainstream budaya 
saat ini. Data pertengahan tahun 2006 menunjukkan industri terkait teknologi informasi 
(ICT) berkembang sebesar 6,9%. Industri jasa berkembang paling besar dengan tingkat 
perkembangan 10,4%, disusul dengan industri aplikasi telematika 8,7 %, hardware 6,5 % 
dan perangkat komunikasi 7,8%. 

Aspek penting dalam Pengembangan Bisnis 

Menyadari keberadaan ICT yang sedemikian penting ada 2 (dua) aspek penting dalam 
pengembangan bisnis yang terkait dengan ICT yaitu infrastruktur dan Sumber Daya 
Manusia (SDM). Lemahnya infrastruktur dan langkanya SDM profesional dalam 
bidang ini menyebabkan lambatnya perkembangan bisnis ICT di Indonesia. Jika lulusan 
Perguruan Tinggi khusunya bidang ICT tidak mampu memenuhi persyaratan dalam 
menguasai ICT, maka dari mana SDM profesional dalam bidang ICT diperoleh? Apabila 
perencanaan pembinaan dan penciptaan SDM ICT yang profesional tidak dilaksanakan 
dengan baik, maka krisis SDM pelan namun pasti akan terjadi. Bahkan dengan semakin 
berkembang dan murahnya jaringan internet, maka bursa tenaga kerja semakin terbuka 
secara global. Maka ini akan mengancam lahan pekerjaan dalam bidang ICT di Indonesia 
apabila lulusan Perguruan Tinggi tidak dibekali dengan keahlian bidang ICT, dan tidak 
dipersiapkan dengan baik. Kita menyadari negara-negara seperti India, Korea, China, 
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Singapura dan lainnya merupakan raksasa yang sanggup menembus tenaga kerja 
berbasis ICT Indonesia ke depan. 

Sebenarnya Negara kita tidak tinggal diam dalam menghadapi kelangkaan SDM yang 
menguasai ICT ini. Hal ini dibuktikan dengan tumbuh suburnya berbagai lembaga 
pendidikan baik formal maupun nonformal, mulai dari LPK, Training Center, SMKTI, 
Akademi, Politeknik sampai dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang 
berbasis ICT. Jurusannya pun beraneka ragam, mulai dari Teknik Informatika, Sistem 
Informasi, Managemen Informatika, Komputerisasi Akuntansi, dan lain sebagainya. 
Lulusan tenaga ICT ini secara umum menghasilkan SDM yang terampil menggunakan 
produk ICT (ICT user) dan SDM yang terampil menghasilkan produk ICT (ICT produser). 

Sampai saat ini tidak kurang dari 256 Perguruan Tinggi (PT) baik negeri maupun swasta 
di Indonesia yang memiliki 476 program studi terkait dengan ICT yang keseluruhannya 
menghasilkan kurang lebih 25.000 lulusan setiap tahunnya. 

Kalangan pengamat industri ICT menilai bahwa jumlah itu sangat jauh dari kebutuhan 
industry yang sebenarnya, yang mencapai sekitar 500.000 lulusan bidang ICT setiap 
tahunnya. Bahkan diperkirakan untuk tahun 2020 yang akan datang jumlah lulusan 
perguruan tinggi di Indonesia sekitar 6 juta orang per tahun dengan asumsi sekitar 7% 
mahasiswanya mengambil disiplin ICT. Dalam kategorinya, lulusan yang dihasilkan 
nantinya dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yakni ICT Workers (yang secara langsung 
terkait dengan keahlian ICT), dan ICT-enabled (yang punya kemampuan lebih dari hanya 
sebagai pengguna ICT) sesuai dengan bidang-bidang keahliannya menggunakan ICT pada 
bidang lain misalnya ekonomi, managemen, kedokteran, akuntansi, sastra, hukum, dan 
sebagainya. 

Perguruan Tinggi yang menghasilkan sarjana dibidang ICT sebenarnya banyak, namun 
kwalitas lulusannya belum bisa dikatakan memadai. Perguruan Tinggi di Indonesia 
umumnya menghasilkan programmer akan tetapi belum mampu menghasilkan software 
engineer. Untuk itu, bagi sebagian besar perguruan tinggi perlu berbenah agar mampu 
menghasilkan lulusan dengan software engineer. Walaupun volume lulusan pendidikan 
formal seperti Diploma II, Diploma III, Sarjana (S1), dan Magister (S2) sudah cukup 
besar, namun kita masih membutuhkan banyak SDM yang handal dan profesional. 
Untuk bersaing tenaga ICT lulusan luar, maka sangat diperlukan pendidikan yang 
sifatnya lebih profesional. Karena dalam dunia ICT yang diperlukan bukan gelar 
kesarjanaan saja, melainkan kemampuan atau skill. Inilah yang menjadi tantangan 
Perguruan Tinggi di Indonesai beserta lulusannya.  

Melihat begitu banyaknya peluang bisnis dan tantangan pada bidang ICT maka tidak 
salah kalau kita UNITA ikut mengambil peranan dalam peluang-peluang bisnis tersebut. 
Tantangan bagi Universitas Tapanuli (UNITA) adalah menjadi perguruan tinggi yang 
mampu menyusun program dan penyediaan resources baik dosen maupun 
mahasiswa/alumninya agar mampu berkiprah dalam berbagai bidang terkait dengan ICT 
di Indonesia, apakah itu seorang ahli ekonomi yang juga menguasai ICT. 
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Saat ini, sebagian besar peerusahaan di Inonesia, menggunakan paket perangkat lunak 
aplikasi siap pakai yang dibuat oleh perusahaan besar seperti Microsoft, Mac, Sun 
Microsystem, Oracle, dan sebagainya maupun yang tailor-made (dilakukan oleh 
perusahaan konsultan asing). Namun demikian peluang untuk mengembangkannya 
masih terbuka lebar, karena 100 produk perangkat lunak terbaik hanya mengisi tidak 
lebih dari 45% total pasar dunia. Kenyataan inilah yang memacu negara seperti India, 
Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan lain-lain menyediakan jasanya baik dalam 
bentuk pembuatan aplikasi siap pakai, maupun yang bersifat jasa cutomization. 

Perkiraan pada tahun 2010 kebutuhan tenaga ICT di Indonesia mencapai 327.813. Dari 
hasil riset IDC (International Data Center), terungkap bahwa ternyata masih banyak 
peluang kerja di bidang ICT di Indonesia yang masih belum tergarap. Sementara nilai 
pasar yang tersedia mencapai US$1.7 milyar atau 164 triliun rupiah. Kalau kita punya 
keberanian menyeberang ke negeri jiran, peluangnya tentu jauh lebih besar lagi. 
Berdasarkan data yang dikeluarkan lembaga survey terkemuka diperkirakan sampai 
tahun 2015 di luar negeri akan tersedia 3.3 juta lapangan pekerjaan terkait bidang ICT. 

Kebutuhan tenaga ICT tersebut akan semakin bertambah jika e-goverment dan otonomi 
daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan 
baik. Maka dapat diperkirakan seluruh instansi pemerintahan di Indonesia setiap 
tahunnya paling tidak membutuhkan tenaga sebanyak 5.389 tenaga ICT. Sementara 
untuk bidang Cyber media yang untuk saat ini tidak kurang dari 1.921 media, dengan 
perkiraan satu media membutuhkan 21 ahli ICT, maka seluruhnya akan tersedia 
lowongan sebanyak 40.341 orang ahli ICT. Selain dari pada itu masih ada sektor lainnya 
yang membutuhkan tenaga ICT, antara lain asuransi, multimedia, elektronika, otomotif, 
farmasi, ritel, bursa efek, percetakan, agrobisnis, eksplorasi dan lain sebagainya. 

Berbicara masalah penghasilan/gaji seorang pemula di bidang ICT, berkisar Rp900.000 – 
Rp. 2.5 juta perbulan. Sedangkan yang sudah berpengalaman bisa mencapai sedikitnya 7 
sampai 10 juta/bulan. Sementara di luar negeri, gaji seorang pegawai bidang ICT yang 
masuk dalam kategori pemula berkisar antara US$400-US$600 (3,6 juta – 5,5 
juta/bulan). Sedangkan yang digolongkan dalam ICT Profesional memperoleh 
pendapatan sekitar US$2000-US$2500 (18,2 juta – 22,7 juta)/bulan. 

Begitu juga di Indonesia, bagi Profesional atau Developer ternyata tidak murah, 
misalnya seorang software developer untuk ASP dengan pengalaman 5 tahun gajinya 
minimal 5 juta rupiah. Untuk developer yang berbasis PHP gajinya berkisar Rp.7 
juta/bulan. Kesimpulannya, ”derajad” orang ICT di Indonesia cukup tinggi di mata 
pemberi kerja dibandingkan dengan tenaga kerja bidang lainnya. Kemudian bagi ICT 
director atau Chief Information Officer (CIO) menduduki peringkat pertama dengan 
penghasilan berkisar antara Rp. 30 juta sampai 80 juta/bulan. Di Indonesia yang banyak 
masih di level ICT Manager, menurut Salary Guide yang dikeluarkan Kelly Service, 
seorang ICT Manager di Indonesai dengan pengalaman 5-7 tahun berpenghasilan bersih 
tidak kurang dari Rp.11 sampai Rp.20 juta rupiah/bulan. 
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Di dalam negeri perkembangan pasar piranti lunak selama ini masih menjadi target 
pasar bukan pemain. Dengan menjadi target pasar-pun, konsumsi ICT secara 
keseluruhan relatif masih sangat rendah dibandingkan konsumsi ICT di negara-negara 
tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Konsumsi ICT di Indonesia per-2005 hanya 
mencapai US$ 1,9 milyar, dimana 80% masih di dominasi oleh piranti keras (perangkat 
keras). Sementara itu, produk piranti lunak (perangkat lunak) hanya mencapai 8% dan 
12% diraih dari penjualan layanan piranti lunak. Bila piranti lunak digabung dengan 
layanannya, total menjadi 20% (sekitar US$380 juta). 

Sementara itu, berdasarkan riset dari Forrester Research, pasar piranti lunak secara 
global mencapai US$207 milyar. Bila diproyeksikan, maka angka konsumsi ICT di 
Indonesia di atas hanya sekitar 0,7%. Sementara itu, konsumsi ICT di India mencapai 
3% terhadap negara tersebut. Di India, konsumsi ICT tahun lalu mancapai US$18 
milyar, sedangkan konsumsi di Amerika Serikat telah mencapai US$346 milyar. 
Mestinya Indonesia bisa mencapai US$3 milyar (angka ideal konsumsi ICT di 
Indonesia). Dilihat dari kondisi perkembangan ICT sekarang, potensi ICT Indonesia 
sebenarnya besar, namun juga menyimpan tantangan yang tinggi. 

Kalau kita melihat peta kondisi dalam negeri ini betapa besarnya peluang untuk 
membangun industri aplikasi dalam negeri. Sampai 25 tahun yang akan datang Industri 
Software akan menjadi industry yang paling penting di seluruh dunia (McFarlan). Peran 
software menjadi sebagai ”key enablers” untuk industri-industri yang lain (dari 
entertaiment seperti film sampai dengan property, manufacturing, prosess, e-government). 
Sementara di sisi lain hasil survey Global menunjukkan trend umum bahwa negara 
dengan pertumbuhan ICT yang cepat memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat pula. 
Sementara pertumbuhan ICT dalam survey yang sama ditentukan oleh besar 
pembelanjaan yang tepat pada bidang software dan layanan ICT. Dari hasil survey 
Global tersebut dapat diambil kesimpulan tumbuhnya industri dan pasar legal software 
lokal akan mendorong tidak hanya pasar ICT tapi juga pertumbuhan ekonomi yang 
lebih baik. Pemerintah bersama seluruh stake holder Bangsa berupaya keras mencapai 
target besaran-besaran Masyarakat Informasi Indonesia (MII) saat ini. 

Kualitas Bangsa Tergantung Penguasaan ICT 

Perlu kita sadari bersama, kualitas kehidupan bangsa Indonesia di masa depan sangat 
tergantung kemampuan kita mempersiapkan generasi muda dan anak-anak sekarang ini 
dalam menghadapi berbagai kondisi di masa yang akan datang. Perkembangan dalam 
bidang pendidikan di lingkungan global khususnya dalam proses belajar dan mengajar 
menunjukkan kemampuan yang luar biasa baik dalam penyediaan materi pembelajaran 
maupun dalam komunikasi antara siswa dengan pengajarnya. Bahan ajar bisa diperoleh 
dengan tanpa batas dan komunikasi bisa dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. 
Perkembangan itu terjadi karena didukung oleh ICT. Bagi Indonesia pendayagunaan 
ICT, disamping menjadi Instrumen dalam mengejar ketertinggalan juga sekaligus untuk 
peningkatan kualitas dunia pendidikan agar bisa sejajar dengan negara-negara lain. 
Penggunaan ICT merupakan suatau keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 
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Pemanfaatan ICT yang intensif di dunia berdampak pada pergeseran kompetensi 
sumber daya manusia. Dengan maraknya penggunaan ICT dan Internet, maka terdapat 
12 kompetensi yang sangat baru berbasis ICT, seperti: searching, collecting, creating, 
sharing, communicating, coordinating, meeting, socializing, evaluating, buying-selling, gaming, 
dan learning (Berinie Trilling, ”Toward Learning Societies”). Semua kompetensi baru ini 
telah menjadi prasyarat untuk dapat bersaing dalam era inforrmasi seperti sekarang ini. 

Selain itu, pada tatanan global juga terdapat perubahan paradigma pertumbuhan 
ekonomi dan konsep modal dan tenaga kerja kepada penggunaan pengetahuan sebagai 
komponen utama pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang dikenal sebagai 
ekonomi berbasis pengetahuan (knowled-based economy). Dalam hal ini pertumbuhan 
ekonomi suatu bangsa didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang pesat serta didukung oleh penggunaan ICT dalam segala segi kehidupan. 
Pendayagunaan ICT sebagai enabler dan knowledge economy dalam peningkatan 
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama, selain faktor modal 
dan tenaga kerja. 

Upaya mendaya gunakan ICT untuk pendidikan, tidaklah mudah karena terdapat 
beberapa kendala baik dari aspek kesiapan infrastruktur maupun SDM-nya. Beberapa 
kendala itu diantaranya: 

- Indikator e-readiness yang terdiri dari kesiapan infrastruktur ICT, serta kebijakan, 
lingkungan usaha dan sosial yang mendukung. 

- Teledensity masih relatif rendah 
- Penetrasi komputer yang relatif masih rendah 
- Harga komputer masih tergolong mahal dan bagi sebagian besar masyarakat 
Indonesia merupakan barang lux. Sementara kemampuan pemerintah dalam 
menyediakan dana untuk penyediaan computer bagi sekolah sangat terbatas. 

- E-literacy masyarakat sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan knowledge-based 
society, pada umumnya sebagian besar masyarakat Indonesia masih pada tingkat 
belum peduli (belum memahami) dan hanya sedikit yang sudah pada tingkatan 
kehidupannya sudah tidak dapat dipisahkan dengan ICT. 

 

Kesimpulan 

Muara dari seluruh aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah 
tercapainya Masyarakat Informasi Indonesia pada tahun 2015 (MII 2015) yang akan 
datang. Masyarakat Informasi Indonesia (MII) ini adalah masyarakat yang mampu 
menggunakan keunggulan ICT di semua sector sebagai sebuah faktor enabler untuk 
sektor tersebut. MII 2015 juga akan memfasilitasi jalan tercapainya bangsa Indonesia 
yang maju dengan ICT. Sehingga bangsa Indonesia mampu bersaing di tataran kompetisi 
lokal, nasional, regional maupun global. 
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PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI 

DUNIA BISNIS DAN PERBANKAN 

Pendahuluan 

Kemajuan teknologi yang menggunakan media elektronik akhir-akhir ini semakin 
berkembang dan marak di Indonesia. Apabila diperhatikan maka perkembangan 
teknologi informasi sangatlah pesat bila dibandingkan dengan bidang-bidang lain. 
Perkembangan teknologi informasi tersebut juga menimbulkan perubahan paradigma 
dalam banyak bidang termasuk di dalamnya bidang ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat 
dimungkinkan karena teknologi informasi sudah sampai pada tahapan multi dimensi dan 
multifungsi. 

Melihat kawasan sebaran informasi yang sangat luas telah menarik keinginan untuk 
memanfaatkan teknologi informasi yang berupa internet sebagai sarana untuk suatu 
kegiatan bisnis Hal ini tercermin dari semakin banyaknya pertukaran atau transaksi 
bisnis baik barang maupun jasa melaui media elektronik internet tersebut, atau yang 
lebih luas dikenal sebagai electronic commerce (e–commers). Pesatnya perkembangan E-
commerce ini dimungkinkan mengingat perdagangan perdagangan melalui jaringan 
komputer dipandang lebih efisien, baik dari segi waktu, biaya serta kenyamanan dalam 
bertransaksi bagi konsumen, bila dibanding dengan transaksi secara tradisional. 

Perkembangan e-commerce tidak dapat dihindari juga mempengaruhi industri 
perbankan, sebab suatu transaksi dalam e-commerce menyangkut perpindahan dana 
yang melibatkan pihak konsumen, penjual, pengelola E– Commerce, serta lembaga 
keuangan, khususnya perbankan. Melihat manfaat dan peluang yang dapat diraih melalui 
penerapan teknologi ini, industry perbankan mulai mengarahkan perhatiannya pada 
electronic banking (E–banking) 

Melihat sedemikian strategisnya peranan teknologi informasi termasuk di dalamnya E–
commerce, maka perlu dikelola dengan menajemen yang baik dan tepat. Karena seperti 
kita ketahui bahwa sistem informasi harus ditopang oleh adanya 3 (tiga) pilar yang 
saling terkait yaitu Organisasi, Manajemen, dan Teknologi Informasi. Kondisi ketiga 
pilar tersebut pada suatu organisasi akan sangat menentukan bentuk maupun peranan 
system informasi tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengelolaan 
teknologi informasi dalam dunis bisnis danperbankan, kiranya perlu di ketahui dahulu 
apa itu E-commerce dan E–banking. 

Pengertian E–commerce dan E–Banking 

Electronic Commerce (E–commerce) atau juga sering disebut Electronic Business adalah 
cara menggunakan teknologi informasi (IT) untuk melakukan bisnis antara dua atau 
lebih pada suatu organisasi, atau antara organisasi dengan organisasi atau kepada 
konsumen akhir melalui jaringan komputer (Martin, et. All, 1997). Menurut 
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Priyambodo (2002) secara umum E–Commerce berarti cara berdagang baru dengan 
memanfaatkan teknologi jaringan komputer internet. Kalau diperhatikan maka 
teknologi E–Commerce sebenarnya telah berkembang dan dapat dikelompokkan 
menjadi: 

- E–Tailing atau virtual storefronts di situs web dengan katalog on-line, kadang-

kadang bergabung menjadi virtual-mall. 

- Electronic Data Interchange (EDI) atau pertukaran data elektronik, pertukaran data 

business-to-business. 

- E-mail atau fax sebagai media untuk menjangkau masyarakat calon sasaran bisnis 

- Transaksi jual beli business-to-business 

- Pengamanan transaksi business 

Internet Banking atau sering disebut E–Banking didefinisikan oleh suatu situs 
(htp://www.internetbanking/virtualbanks.html) sebagai mana dikutip oleh Moerjono (2002) 
adalah: “a website where customers can do the task they normally do at regular bank“. 
Cronin dalam bukunya Banking and Finance on the internet yang dipublikasikan oleh John 
Wilery & Sons- Canada tahun 1998 adalah: 

“The financial services application that enables financial institutions to offer 
traditional banking products and services such as checking, savings and money 
market accounts and certificates of deposit over the internet.“ 

Dalam bahasa Indonesia, terjemahan bebas dari internet banking adalah jasa yang 
memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. 
Internet banking lebih fleksibel dibandingkan dengan pelayanan sistem counter, karena 
tidak mengenal batas waktu dan tempat. 

Terdapat 3 (tiga) tingkatan internet banking: 

1. Entry/Informational, yaitu tingkatan atau tahapan yang paling sederhana, yang hanya 

menyediakan informasi statistik mengenai bank tersebut serta jasa atau produk yang 

ditawarkan. Tingkat ini tidak lebih dari sekedar brosur elektronik dari suatu bank. 

Tingkat risikonya sangat renah karena tidak terhubungkan dengan data base bank. 

2. Intermediate/Komunikative, yaitu pelayanan yang lebih luas daripada sekedar informasi, 

karena nasabah dapat melakukan interaksi dengan bank penyedia jasa internet secara 

terbatas, misalnya account inquiry, on line account application, electrinic mile, dan 

sebagainya. Dalam tahapan ini, sama sekali tidak ada execution of transaction. Tingkatan 

ini memiliki risiko yang lebih besar dari sekedar informationnal website. 

3. Advance/transaction, adalah tingkatan yang paling lengkap dan dapat menampilkan 

seluruh transaksi yang diperlukan oleh nasabah termasuk transfer dana, pembayaran 

tagihan dan lain-lain seperti layaknya pelayanan melalui counter atau ATM kecuali 

penarikan kas 
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Membangun Bisnis Via E–Commerce 

Kegiatan awal dalam membangun bisnis adalah menentukan jenis barang atau jasa yang 
akan ditawarkan. Kegiatan ini terkait juga dengan kegiatan menentukan pasar serta 
cakupan pasar tersebut. Akan tetapi secara tersirat teknologi E–Commerce akan 
mempunyai kawasan penyebaran yang global atau mendunia. Bahkan diprediksikan 
transaksi bisnis melalui E– Commerce dapat mencapai jutaan dolar sebagaimana dimuat 
di harian Bisnis Indonesia yang dikutip oleh Pawitra (2000) sebagaimana tabel berikut: 

Prediction of The World Business-To Business E–Commerce 
(1999 – 2004) 

YEAR VALUE (in billion USD) 
1999 145 
2000 403 
2001 953 
2002 2188 
2003 4000 
2004 7000 
Source: Bisnis Indonesia, 30 May 2000 

Jika terjadi kesalahan dalam pemilihan jenis usaha, barang atau jasanya bisa 
menyempitkan sebaran pemasarannya. Sebagai contoh barang yang akan dijual bisa 
memilih barang seni, barang antik, lukisan, senjata tradisional, batu mulia, perhiasan, 
alat rumah tangga, kramik atau gerabah, ukiran, wayang, kendaraan, rumah, hotel, 
perjalanan wisata, restoran dan tempat hiburan. Pilihan masing-masing barang atau jasa 
akan menentukan konsumen dan pasarnya. Pemilihan barang atau jasa tentunya akan 
mempertimbangkan unsur-unsur unik dan khas, cepat laku, serta mempunyai ambang 
keuntungan yang tinggi. Dengan demikian besarnya biaya awal dan biaya operasional 
yang dikeluarkan akan dengan cepat bisa kembali. Tingkat keuntungan yang diinginkan 
akan menentukan ukuran usaha yang dikelola. 

Bila sudah ditetapkan jenis dagangan yang akan dijual serta konsumennya beserta 
perkiraan tingkat keuntungan yang akan diperoleh, maka perlu ditetapkan pula cara 
menawarkan dagangan. Teknologi yang biasa dipilih untuk menawarkan dagangan adalah 
melalui halaman web. Dengan menggunakan teknologi web ini tidak berarti penawaran 
dagangan berjalan dengan mulus. Kesulitan yang dihadapi dalam menawarkan dagangan 
melalui web ini adalah tentang kecepatan aksesnya. Bila ingin informasi dagangan 
selengkap-lengkapnya maka informasi harus ditulis panjang dan mungkin disertai dengan 
gambar detail. Gambar detail dengan ukuran file besar serta teks terlalu panjang akan 
memperpanjang waktu akses. 

Agar informasi dagangan bisa diakses dengan cepat oleh calon pembeli maka perlu 
diadakan pemilihan terhadap tempat dimana informasi web tersebut diletakkan. Apabila 
usaha sudah ditentukan untuk sekala kecil ke menengah, maka halaman web tersebut 
bisa dititipkan kepada provider internet. Akan tetapi apabila skala usahanya besar sampai 
sangat besar perlu dipikirkan untuk mengelola server web sendiri. Persoalannya adalah 
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bahwa untuk mengelola server web sendiri diperlukan adanya sambungan ke internet 
secara terus menerus. Adanya sambungan yang terus menerus selama 24 jam sehari 
akan memerlukan biaya yang tinggi. Hal lain yang perlu diperhatikan pada saat memilih 
provider internet adalah kemudahan provider tersebut diakses oleh konsumen yang 
diinginkan. Salah satu criteria pemilihan provider adalah kemudahan akses server 
informasi provider tersebut terutama dari luar negeri apabila target pasarnya adalah 
pasar global. 

Kegiatan berikutnya adalah layanan transaksi yang diharapkan menggunakan media yang 
sama dengan cara membaca informasi dagangannya. Untuk kepentingan ini tentunya 
akan diperlukan adanya dukungan perangkat lunak yang harus handal. Perangkat lunak 
untuk E– Commerce yang berhubungan dengan pembeli adalah bagian pemesanan. 

Tetapi bagi wirausahawan, perangkat lunak yang diperlukan untuk menangani seluruh 
bisnisnya akan diperlukan beberapa bagian dari perangkat lunak berikut yaitu: Stock 
inventory management, Points of sale, Production Planning Control, Accounting dan Discount 
Management. Semua paket program tersebut akan memerlukan suatu pengelolaan basis 
data yang handal. Persoalan berikut yang harus diselesaikan adalah menentukan cara 
pembayaran. Secara umum biasanya seorang wirausahawan di E–Commerce akan 
menggunakan kartu kredit atau kartu pintar sebagai sarana pembayaran. Dengan 
demikian akan diperlukan adanya bank yang bisa menjamin kepastian pembayaran oleh 
pembeli. 

Langkah terakhir adalah melakukan packing dan pengiriman barang yang dibeli kepada 
pembelinya. Packing harus dilakukan secara hati-hati agar barang bisa dikirimkan dan 
diterima dalam keadaan baik dan utuh, tanpa penurunan mutu. Untuk menjaga 
kepuasan pembeli proses pengiriman harus cepat. Cepat dalam arti segera dikirimkan 
setelah ada transaksi dan cepat sampai dalam arti waktu pengirimannya pendek. Akan 
tetapi pembungkusan yang baik dan kuat serta pengiriman yang cepat akan memerlukan 
biaya yang tinggi. Apabila proses pembungkusan dan pengiriman dilakukan sendiri akan 
menyebabkan meningkatnya kesibukan usaha. Oleh karena itu maka perlu dipikirkan 
adanya kemungkinan memanfaatkan jasa pengiriman barang yang sudah mempunyai 
jaringan pengangkutan yang luas dan handal. 

Pelayanan Internet banking (E–Banking) 

Pada dasarnya bank yang menyediakan jasa pelayanan internet banking dapat bebas 
menentukan transaksi atau produk/jasa apa yang disediakan. Untuk itu Bank dalam 
business plan-nya harus memperhitungkan dengan seksama untung dan ruginya, risiko 
yang akan dihadapi serta kebutuhan dari nasabah. Penentuan jenis produk/jasa, 
tentunya akan disesuaikan kemampuan dan strategi masing-masing bank. Namun 
demikian, bank tidak diperkenankan untuk menawarkan produk/jasa di internet banking 
sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. 
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Secara umum terdapat beberapa jenis produk/jasa yang ditawarkan melalui internet 
banking. Yaitu: 

1. Informasi saldo, yaitu informasi mengenai saldo rekening yang dapat diakses 
langsung lewat internet, baik menyangkut jumlah dana yang tersedia, transaksi yang 
telah dilakukan, penerimaan bunga, maupun pemotongan biaya lainnya. 

2. Pembukaan rekening, transaksi ini mungkin belum dapat dilaksanakan karena masih 
diperlukan tanda tangan asli/basah dari pemohon. 

3. Transfer, yaitu cara yang paling efisien dan murah karena nasabah dapat melakukan 
dimana saja dan tidak dibatasi oleh waktu. 

4. Payment Gateway, merupakan fasilitas pembayaran jasa tertentu (telphon, air PAM 
dan listrik) yang disediakan oleh bank sehingga nasabah dapat melakukan 
pembayaran langsung melalui internet. 

5. Kliring. Transaksi ini dimungkinkan dalam internet banking di mana nasabah dapat 
mengisi on line form untuk kliring ke bank lain. Hanya saja, pelaksanaan kliring 
tersebut tetap mengikuti mekanisme yang sudah ada dalam arti, bank tetap harus 
mengirim fisik warkat ke bank lain melalui Clearing House. 

6. Trade Service & Finance: memberikan jasa trade information dan transaction initiation 
di antaranya Trade import, Trade Export, Trade transfer credit, Trade messages. 

7. Penutupan rekening, Jenis jasa penutupan rekening melalui internet masih perlu 
diteliti lebih lanjut apakah dimungkinkan atau tidak, dan apakah berlaku otomatis 
untuk rekening tidur. 

8. Transaksi lainnya. Bank penyedia internet banking dapat juga menyediakan 
pelayanan jasa bagi korporasi seperti Cash Management service, Continuous link 
settlement, forign exchange transaction, transaksi spot, swap, forward, dan lain-lain. 

Apabila dilihat dari tingkatan dan jenis transaksi yang ditawarkan internet banking, 
pendekatan yang dilakukan oleh bank penyelenggara internet banking dapat berupa 
virtual branch atau virtual ATM. Artinya pelayanan pada kantor cabang ataupun ATM 
dapat dilakukan melalui internet yang lebih fleksibel dari segi waktu, tenaga, dan biaya 
baik bagi bank maupun bagi nasabah. 

Kesimpulan 

Penguasaan teknologi yang tepat, selain akan menurunkan biaya operasional juga bisa 
meningkatkan pelayanan, sehingga pelanggan akan mendapatkan kepuasan yang akan 
meningkatkan kepercayaan di dalam bisnis. Selain itu yang harus diperhatikan untuk 
mempertahankan kepercayaan nasabah adalah dengan menjamin bahwa sistem 
Teknologi Informasi yang digunakan adalah benar-benar aman. Untuk itu penguasaan 
terhadap perkembangan Teknologi Informasi harus senantiasa ditingkatkan dalam 
menghadapi persaingan pasar global yang semakin meningkat sehingga dapat survive 
dalam percaturan bisnis internasional. 
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Perkembangan Teknologi Komputer di Perbankan 

Semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankanpun mulai mengunakan 
teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. yang 
tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu / nasabah datang ke cabang2 bank 
yang disediakan oleh bank yang dia gunakan untuk menabung/infertasi menjadi lebih 
mudah karena bank mulai mengunakan teknoligi berbasis komputer dan sekarang sudah 
bisa mengakses lewat internet bahkan dengan mobile “HP” dengan SMS sudah banyak 
diterapkan bank. 

Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan 
mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam 
proses inovasi produk dan jasa seperti : 

-     Adanya transaksi berupa Transfer uang via mobile maupun via teller. 

-     Adanya ATM ( Auto Teller Machine ) pengambilan uang secara cash secara 24 jam. 

-     Penggunaan Database di bank – bank. 

-     Sinkronisasi data – data pada Kantor Cabang dengan Kantor Pusat Bank. 

Dengan adanya jaringan computer hubungan atau komunikasi kita dengan klien jadi 
lebih hemat, efisien dan cepat. Contohnya : email, teleconference. 

Sedangkan di rumah dapat berkomunikasi dengan pengguna lain untuk menjalin 
silaturahmi (chatting), dan sebagai hiburan dapat digunakan untuk bermain game online, 
sharing file. Apabila kita mempunyai lebih dari satu komputer, kita bisa terhubung 
dengan internet melalui satu jaringan. Contohnya seperti di warnet atau rumah yang 
memiliki banyak kamar dan terdapat setiap komputer di dalamnya. 

Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan 
mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam 
proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan electronic transaction (e-
banking) melalui ATM, phone banking dan Internet Banking misalnya, merupakan 
bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual 
menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. 

Kriteria pemilihan teknologi perangkat lunak perbankan 

Lembaga keuangan di Indonesia, termasuk bank, sudah lebih cepat dan intensif 
dibandingkan sector atau jenis industri lainnya dalam menerapkan teknologi computer 
dalam memberikan pelayanannya ke nasabah. Jasa-jas ini meliputi pembayaran 
komputerisasi (pemindahan dana melalui computer dengan fasilitas jaringan komunikasi 
datanya); jasa penyetoran dan pengambilan dana secara otomatis melalui ATM atau 
berbagai jenis kartu plastic; homebanking dan internet banking serta fasilitas pelayanan 
lainnya. Beberapa contoh jenis teknologi computer tersebut diantaranya mesin 
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Automated Teller Machine (ATM), berbagai jenis kartu kredit, Point of sales (POS), 
electronic fund transfer system, dan otomatisasi kliring. 

Fungsi teknologi informasi (TI) telah mengalami perubahan dan perkembangan pesat 
pada decade terakhir ini. Fungsi TI yang semakin khusus mendorong setiap bank untuk 
membentuk bagian, departemen, atau unit kerja khusus tersendiri. Walaupun struktur 
tersebut tergantung pada berbagai factor misalnya skla bisnis dan beban kerja, tetapi 
unit kerja tersebut mencerminkan 2 aspek kegiatan yaitu aspek pengembangan 
teknologi dan aspek operasionalnya. 

Fasilitas pengolahan data yang tersedia di bank saat ini merupakan hasil kemajuan 
teknologi dan kebutuhan untuk menjalankan operasi secara sistematis dan baik sesuai 
dengan aliran masuk dan keluar dana bank. Fasilitas tersebut berfungsi untuk 
menangani, memilih, menghitung, menyusun, melaporkan, dan mengirimkan informasi. 
Jadi penggunaan TI di bank dimaksud adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
pengelolaan data kegiatan usaha perbankan sehingga dapat memberikan hasil yang 
akurat, benar, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi (sesuai 
peraturan Bank Indonesia). 

Fungsi TSI yang tepat tidak terlepas dari criteria pemilihan jenis teknologi yang akan 
digunakan oleh bank. Sistem aplikasi computer yang digunakan di bidang perbankan 
harus bisa mengakomodasikan semua kebutuhan bank dan sesuai dengan ketentuan 
otoritas moneter (salam hal ini adalah Bank Indonesia). Hal ini memerlukan pemilihan 
software computer mengingat jenis software yang ada dan ditawarkan di pasar relative 
banyak. Secara umum pemilihan ini berdasarkan kesesuaian antara kapasita bank 
dengan fasilitas atau kemampuan software yang akan dipilih sehingga investasi yang 
telah dikeluarkan benar-benar efektif dan memberikan nilai tambah terhadap bank. 

Sebagai contoh, Bank yang kapasitasnya relative kecil, misalnya Bank Perkreditan 
Rakyat atau BPR kurang relevan bila menggunakan system aplikasi computer yang 
menyediakan fasilitas transaksi dalam valuta asing atau pengelolaan giro. Hal ini 
menginbgat bahwa BPR tidak boleh melakukan transaksi dalam valuta asing dan tidak 
ikut dalam lalu lintas pembayaran giral. Penggunaan software tersebut menjadi tidak 
efisien dan biaya investasinya lebih besar dibandingkan dengan nilai tambah yang 
dihasilkannya. 

Kriteria pemilihan software computer perbankan yang baik sesuai dengan kebutuhan 
bank secara umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut: 

1. Kemampuan dokumentasi atau Penyimpanan Data 

Jenis dan klasifikasi data bank yang relative banyak harus bisa ditampung oleh software 
yang akan digunakan, termasuk pertimbangan segi keamanan datanya. Jumlah nasabah 
serta frekuensi dan jumlah transaksi harian yang besar memerlukan memory computer 
yang besar, selain memerlukan kecepatan prosesor yang tinggi juga. Sebagai contoh 
BPR kurang efisien jika menggunakan mesin besar, misalnya AS/400 dalm 
operasionalnya karena kapasitas dan cakupan geografis BPR biasanya relative kecil. 
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2. Keluwesan (Flexibility) 

Operasional bank selalu berkembang dengan kebutuhan yang berubah-ubah dan 
mungkin bertambah di kemudian hari walaupun informasi dasarnya tetap sama. Kondisi 
ini harus bisa diantisipasi oleh perangkat lunak computer sampai batas-batas tertentu. 
Setiap bank mempunyai system dan prosedur yang mungkin berbeda meskipun data 
atau informasi dasar yang diolahnya sama. Perangkat lunak computer yang fleksibel 
dapat digunakan oleh dua bank yang kapasitasnya sama tetapi system dan prosedurnya 
berbeda. 

3. Sistem Keamanan 

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (agent of trusth), bank memerlukan system 
keamanan yang handal untuk menjaga kerahasiaan data atau keuangan nasabah; serta 
mencegah penyalahgunaan data atau keuangan oleh pihak lain yang tidak bertanggung 
jawab. Software computer perbankan yang baik harus menyediakan fasilitas 
pengendalian dan pengamanan tersebut. 

4. Kemudahan penggunaan (user friendly) 

Pengertian mudah dioperasikan bukan berarti setiap pemakai (user) bisa mengakses ke 
software tersebut tetapi petugas yang memang mempunyai kewenangan mudah 
mengoperasikan proses yang menjadi tanggung jawabnya. Tahap input, proses, dan 
output yang dilakukan pada software tersebut tidak menjadi penghambat dalam 
kegiatan perbankan secara keseluruhan. System aplikasi computer yang baik bahkan 
dapat mendeteksi kesalahan pengoperasian yaitu dengan memberikan error message 
dan memberikan petunjuk pemecahan masalahnya. 

5. Sistem Pelaporan (Reporting system) 

Data atau informasi yang dibutuhkan harus bisa disajikan dalam bentuk yang jelas dan 
mudah dimengerti. Bank memerlukan laporan-laporan yang lengkap dan jelas tersebut 
terutama dalam proses pemeriksaan (audit) atau penyajian laporan yang bisa 
dimengerti oleh pihak-pihak yang berkempentingan dengan harapan keuangan setiap 
bank menjadi lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. 

6. Aspek Pemeliharaan 

Kinerja software perbankan diharapkan relative stabil selama bank beroperasi. Kondisi 
ini memerlukan aspek pemeliharaaan yang baik, dalam arti secara teknis tidak sulit 
dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang relative mahal. Pemeliharaan ini juga 
menyangkut pergantian atau perbaikan teknis peralatan dan modifikasi atau 
pengembangan software. 

7. Source Code 

Software perbankan biasanya merupakan program paket yang sudah di-compile 
sehingga menjadi excecutable file. File program tersebut relative tidak bisa dirubah atau 
dimodifikasi seandainya bank menginginkan perubahan atau fasilitas tambahan dari 
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software tersebut. Kondisi ini bisa diatasi jika pihak bank mempunyai dan memahami 
software tersevut dalam bentuk bahasa pemrograman aslinya atau source code. 

8. Struktur informasi dan hubungan antar sub sistem aplikasi bank 

Hubungan antar sub sistem aplikasi pada operasional bank. 

Konsep front office yang lebih mendekati sisi nasabah dan konsep back office yang lebih 
mendekati sisi bank sebagai lembaga keungan yang harus mencatat, mendokumentasikan, dan 
atau mempublikasikan informasi keuangan, menyebabkan system aplikasi perbankan terdiri dari 
sub-sub system yang saling berkaitan sesuai dengan tahap-tahap pemrosesan dan jenis-jenis 
data keuangan. 

Trend Produk Sistem Informasi Perbankan 

Saat ini bank ritel di Indonesia memiliki produk dan layanan: 

1. Tabungan 
2. Deposito 
3. Giro 
4. Kartu Debit 
5. Kartu Kredit 
6. Perdagangan Bank Notes, Valas, dsb (Trade Finance) 

Trend Transaksi 

Jenis transaski sudah beragam baik menggunakan Kartu Debit, Kartu Kredit yang 
memanfaatkan jaringan ATM atau Debit Access Transaction umumnya di Cashier yang 
berlokasi di gerai, outlet tempat-tempat perbelanjaan. 

Sebagai gambaran BCA dengan 750 kantor online-nya, dilengkapi 2.100 ATM yang mempunyai 
fungsionalitas memadai, dapat menghandle dengan baik 8,2 juta nasabahnya. 

Dengan jumlah transaksi per hari 2,4 juta. Dari jumlah transksi tersebut rata-rata 821.000 
transaski dilakukan melalui ATM, dengan kata lain tingkat pemakaian ATM-nya sebesar 3,9 kali. 
Sedangkan transaksi lainnya yang sudah lazim dilakukan meliputi: 

- Mengecek saldo 

- Fasilitas Pembayaran: Pemindahbukuan dan Penarikan Tunai 

- Fasilitas untuk menerima Pembayaran (speed collect) 

- Pembukaan dan pengecekan L/C 

Layanan On Line Banking 

Seperti ungkapan futurolog teknologi Nicholas Negroponte; bahwa dunia makin lama makin 
digital. Hal ini ditengarai oleh pesatnya perkembangan transaksi bisnis dan kegiatan non-bisnis 
yang makin beralih ke pemanfaatan komputer on-line. 

Dipicu oleh perkembangan Internet, makin meningkatnya kemampuan hardware dan software 
dengan kecepatan tinggi dan penyebaran komputer, makin menyadarkan nasabah bank akan 
berbagai kemudahan yang didapatkan dengan ketersediaan layanan On-line banking. 
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Saat ini standar layanan ritel banking kelas dunia seperti Chase Manhattan Bank, Bank Of 
America (BOA) bagi nasabahnya bukan saja menyediakan transakasi real-time, namun banyak 
lagi produk layanan berbasis on-line seperti: 

� Packet S/W (Windows) gratis dan tak terbatas sebagai antisipasi memenangkan 
persaingan teller-less. 

� Packet software keuangan (Quicken, MoneyOne, BankNow) 
� Packet Entreprise Resourches Planning (ERP software) yang tentunya sangat 

dibutuhkan dalam mengelola bisnisnya. 

Kesemua software bantuan tadi dapat diakses, berkat tersedianya portal khusus yang dimiliki 
oleh setiap Bank. 

Ketersediaan Teknologi dan Dampaknya 

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika mengarah ke konvergensi dan dipicu 
oleh ketatnya kompetisi, melahirkan berbagai inovasi dan lompatan teknologi Telematika. 

Paradigma diatas sangat mempengaruhi pola dan strategi bisnis, tidak terkecuali industri 
perbankan. Tuntutan keragaman,kemudahan, kecepatan dan harga jasa yang sangat murah 
semakin cepat mengemuka. Bagi sektor perbankan yang sangat mengutamakan unsur 
kepercayaan dan efisiensi serta layanan berkualitas, perlu menata ulang bisnisnya dengan 
mencermati ketersediaan inovasi teknologi serta dampaknya bagi kelangsungan dan 
pertumbuhan bisnisnya. 

Berikut diuraikan teknologi dan dampaknya bagi perbankan 

A. Internet 

Merupakan jaringan media informasi global untuk umum berkecepatan tinggi, yang 
menghubungkan setiap PC dengan PC lain melalui modem. Manajemen operasinya diatur 
melalui Penyedia Jasa Internet (ISP) yang terhubung dengan International Internet Gateway, 
sehingga setiap individu dengan PC yang dilengkapi modem dapat berkomunikasi, bertukar 
informasi atau hanya sebatas mencari informasi keseluruh belahan dunia. 

B. Intranet 

Jaringan komunikasi intuk keperluan internal, yang mampu membuat sesama karyawan dapat 
bertukar informasi dan bertukar pengetahuan ataupun media penyampaian informasi kebijakan 
perusahaan pengganti majalah, bulletin di internal perusahaannya (private network). 

C. Extranet 

Jaringan komunikasi yang dibangun dari saru perusahaan ke perusahaan lainnya untuk saling 
bertukar informasi, bertransaski dari dan ke supllier, pelanggan dan pelaku bisnis lainnya. 

D. World Wide Web (www) 

Entitas yang paling cepat tumbuh dalam fasilitas Internet, yang menyediakan fasilitas dan 
kemudahan dalam membuka atau mengirim informasi melalui saluran/ links “hypertext”. 

Dengan entitas ini memudahkan setiap komputer yang terhubung ke Web secara cepat 
mendapat akses informasi umum dari setiap komputer lainnya di Internet, walaupun jumlah 
informasinya banyak atau dari tempat yang jauh. 
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E. e- commerce 

Merupakan aplikasi perdagangan yang memanfaatkan fasilitas Internet, yang menjadikan setiap 
individu/ perusahaan dapat secara langsung tersambung secara digital ke perusahaan/individu 
lainnya untuk melakakukan transaksi bisnis. 

Pemanfaatannya saat ini dapat dikategorikan dalam: 

1. Business to Business 
2. Business to Customers 

Agar keduabelah pihak dapat bertransaksi secara langsung, terlebih dahulu harus dibangun 2 
sistem yang terintegrasi: 

1. Interactive order entry and processing 

Menjamin tersedianya fasilitas bertransaksi mulai, Informasi produk dan specifikasinya (e-
marketplace), Pemesanan (Placing Order), Order Processing sampai pemenuhan Order (e-
fulfillment) 

2. On-line payment 

Fasilitas internet yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara on-line antara pembeli ke 
Bank atau Credit Card, setelah proses order terpenuhi persyaratannya (e-fulfillment). 

Fasilitas ini menggantikan proses dagang konvensional seperti : pesan lewat Fax, e-mail, 
pembayaran dengan L/C sampai monitoring kelengkapan dokumennya. 

F. e- retail 

Forrester Research, November 2000 mengatakan, penjualan ritel melalui internet akan 
mencapai USD 92 juta pada 2001. Hal ini membuktikan jalur internet telah memantapkan diri 
sebagai perantara penjualan dengan pertumbuhan tercepat. 

Umumnya kegiatan e-retail meliputi: 

a. Pengembangan model bisnis 
b. Disain situs WEB 
c. Pengembangan dan manajemen kontent 
d. Kemitraan dan aliansi 
e. Akusisi pelanggan 
f. Desain rantai persediaan 

g. Model pemenuhan pelanggan (e-fulfillment) 
h. Rencana skalabilitas 
i. Integrasi dan eksekusi balik layar (back end) 

j. Cara mempertahankan pelanggan 

k. Ekonomi jangka panjang 

Beberapa hal perbedaan e-retail dengan retail konvensional : 

1. Kecepatan menanggapi: Lebih cepat menerima dan memproses pesanan. 
2. Akses pelanggan terhadap informasi: Semakin ekstensif dan selalu up-to-date 
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3. Area jual beli yang selalu berubah: pperkenalkan produk baru berdasarkan permintaan 
konsumen, bukan siklus perkembangan produk 

4. Kemantapan eksekusi: selain kesediaan produk dan kemudahan pembayaran, konsumen 
juga menuntut kecepatan pengiriman produk. 

Ada 5 (lima) kunci pokok untuk mencapai sinkronisasi supply chain, yaitu: 

1. Kesempurnaan operasional: Perencanaan pengantaran dan menerapkan konsekuensi 
perubahan atas upaya mengimplementasi kerangak peningkatan kinerja. 

2. Terobosan dengan memanfaatkan web, untuk pengurangan berlipat ganda biaya dari tiap 
proses. 

3. Menciptakan kerjasama baru 
4. Mengolola kompleksitas dalam waktu seketika 
5. Mengoptimalisasi hal-hal tak terduga 

Tercapainya kelima kekuatan diatas akan sangat membantu dalam mengimplementasikan 
strategi rantai persediaan, antara lain menyegmentasi berdasarkan kebutuhan pelanggan dan 
merencanakan sesuai kondisi pasar serta menyesuaikan jaringan logistik agar mencapai 
kesempurnaan e-retailing. 

G. e- government 

Sistem informasi pemerintahan yang berbasis web dan internet protocol untuk meningkatkan 
pelayanan pemerintah kepada warganya secara cepat dan murah. Contoh aplikasinya meliputi: 
KTP, Pajak, Fiskal dan SIM on-line. 

H. e- resourches 

Suatu bentuk Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Bagi Hasil Eksplorasi 
Sumber Daya Alam (SDA) yang saat ini masih diimplementasikan dibidang kelautan, dimana 
Pemerintah selaku pemegang hak pengelolaan membuat situs Internet tentang seluruh 
kandungan kekayaan alam, kebijakan ekploitasi, pola bagi hasil dan tatacara pembayarannya. 

Pendapatan bagi hasil dengan investor yang mengeksploitasi SDA tersebut dikelola secara on-
line ke Bank. 

I. LAN –sharing 

Merupakan teknologi peng-optimalasasian jaringan sehingga dapat digunakan bersama-sama 
baik dalam Bank serempak dengan LAN Nasabah, dengan pembatasan-pembatasan penggunaan 
fungsi, akses datanya dan menjamin keamanan data base masing-masing pengguna. 

J. Portal 

Pintu gerbang bagi pengguna Internet, sehingga memungkinkan untuk pencarian, bertukar 
informasi, memperoleh informasi tertentu secara up to date hingga melaksanakan transasksi 
berbasis web (e-commerce, dsb) 

Kesepuluh inovasi teknologi telematika di atas merupakan satu kesatuan yang saling terintegrasi 
dan berdampak langsung terhadap pola bisnis dan persaingan. 

Perusahaan-perusahaan yang adaptif dalam memanfaatkan kesepuluh teknologi di atas bukan 
hanya mencapai efisiensi usaha, namun juga mendapatkan banyak manfaat dalam menata ulang 



 

Rowland B.F. Pasaribu PERTEMUAN 12 | 23  

 

usaha dan menyusun skenario pertumbuhannya, sampai dimanfaatkan sebagai alat strategis 
untuk membangun berbagai keunggulan dalam memenangkan persaingan yang cenderung 
semakin terbuka dan mengglobal. 

Tabel di bawah menunjukkan bagaimana kerangka rumusan solusi yang langsung berpengaruh 
terhadap pola bisnis dan implementasi solusi bagi perusahaan. 

Enterprise Solutions Framework 

4. Perusahaan 
Terextensi 

Transaksi Pelanggan 
dan Penyuplai 
Penjualan dan 

transaksi lainnya 
secara online 

Komunikasi 
Marketing 

Berhubungan 
dengan pemegang 
saham di luar 

Pembangunan 
Ekosistem 

Pengoperasian 
aliansi, pasar, 
kelompok yang 

berminat 

Sistem untuk 
menghadapi pasar 
Menggunakan 
cyberspace 
sebagai ruang 
bisnis utama 

 EXTRANET 

3. Perusahaan 
Terintegrasi 

Sistem Data dan 
Aplikasi perusahaan 
Membangun database 
dan aplikasi perusahaan 

Komunikasi seluruh 
perusahaan 
Mendorong 
komunikasi fungsi-
silang 

Manajemen 
Pengetahuan 
Perusahaan 
Meningkatkan Modal 
intelektual dan 
praktek-praktek 
terbaik 

Inovasi Proses 
Perusahaan 
Merekayasa ulang 
proses bisnis 

2. Kelompok 
kerja 
terotomasi 

Sistem Data dan 
Aplikasi Kelompok kerja 
Membangun database 

dan aplikasi 
departemen 

Komunikasi Kelompok 
kerja Mendorong 
komunikasi fungsi-

silang 

Kolaborasi Kelompok 
Kerja Mampu 
melakukan penemuan 
dan pembuatan 
keputusan secara 
kolektif 

Inovasi Proses 
Kelompok kerja 
Memperbaiki 

pelaksanaan dan 
pengendalian alur 

kerja 

 INTRANET 

1. Individu yang 
berkompeten 
diberdayakan 

Pembuatan, Akses 
dan Penggunaan Data 
Mampu melakukan 
pengumpulan, 
pemasukan, dan 
akses data pemakai 

Akses dan Otorisasi 
Informasi Mampu 
melakukan 
pembuatan, akses 
dan distribusi 
informasi 

Pelatihan, Pendidikan 
dan Keahlian Mampu 
melakukan 
pembuatan, akses 
dan distribusi 
keahlian 

Integrasi Alur kerja 
Memastikan 
integrasi ke dalam 
sistem alur kerja 

 A. DATA B. INFORMASI C. PENGETAHUAN D. PEKERJAAN 

 Terstruktur Tidak Terstruktur Tidak Terstruktur Terstruktur 
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SISTEM INFORMASI PERBANKAN SYARIAH  

Dalam melakukan kegiatannya perbankan syariah bekerja sama dengan bidang teknologi 
informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat 
aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada 
diperbankan syariah yang salah satunya adalah proses transaksi jual beli salam. Dan 
sudah menjadi sesuatu yang sangat relatif bila dikatakan bahwa sebuah aplikasi 
teknologi perbankan syariah itu baik atau lebih baik dari aplikasi yang lain (Zachman, 
John A., A framework in information systems Architecture, New York: IBM Systems 
Journal 26, No.23, 1999). Tetapi seorang ahli teknologi informasi Eropa menerangkan 
bahwa aplikasi yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan penting dan saling 
berhubungan, yaitu: 

a. Sifat Operasional Aplikasi (Product Operation) 

Untuk melihat sifat operasional aplikasi, hal-hal yang diukur adalah berhubungan dengan 
teknis analisis perancangan aplikasi dan arsitekturnya. Seorang pakar Inggris bernama 
McCall merumuskan kualitas Product Operation sebagai berikut: 

1. Correctness, yaitu sejauh mana suatu aplikasi memenuhi spesifikasi dan objectives 
dari users. Dalam hal ini yang harus kita perhitungkan adalah sejauh mana 
pengembang internal maupun eksternal (vendor) dapat mengetahui kebutuhan 
bisnis (business requirement). Dalam hal ini mereka harus mengerti bahwa ada 
beberapa perbedaan signifikan antara arsitektur bank konvensional dengan 
arsitektur bank syariah; 

2. Reliability yaitu kemampuan sebuah aplikasi melaksanakan kemampuan sesuai 
dengan fungsinya dan ketelitian yang akurat; 

3. Efficiency yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul 
yang saling berkaitan untuk memudahkan user membuat turunan produk, 
interfacing antar modul serta interfacing terhadap aplikasi lain yang mungkin 
dihubungkan untuk mendukung suatu transaksi; 

4. Integrity yaitu sejauh mana akses ke aplikasi dan data oleh pihak yang tidak berhak 
dapat dikendalikan, seberapa tinggi akurasi dan tingkat security yang dimiliki; dan 

5. Usability yaitu faktor ini menentukan sejauh mana kemudahan user mempelajari, 
menggunakan dan mengerti output yang dihasilkan. 

b. Kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan (Product Revision) 

Dalam perjalanan suatu usaha senantiasa terdapat perubahan-perubahan baik dari sisi 
strategi maupun perubahan yang diakibatkan oleh regulasi. Oleh karena itu ada 
beberapa faktor pokok yang harus dipertimbangkan adalah: 
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1) Maintainability yaitu usaha untuk menemukan perbaikan dari kesalahan (error) 

maupun usaha untuk melakukan perubahan; 

2) Flexibility yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi, terutama 
terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal operasional; 

3) Testability yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi 
telah sesuai dengan kebutuhan bisnis (business requirement), comply dengan 

regulasi yang ada dan lain sebagainya. 

c. Daya adaptasi software terhadap lingkungan baru (Product Transition). 

Percepatan TI semakin hari terasa semakin cepat, perubahan-perubahan terjadi mulai 
dari operating system yang hampir setiap tahun mengeluarkan versi baru, software 
pendukung, delivery channel maupun hardware yang terus dikembangkan untuk 
mengembangkan aplikasinya sehingga dapat beradaptasi terhadap lingkungan baru. 

Delivery channel merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam 
pengembangan bisnis di masa depan, mengingat arah perbankan dunia menuju sistem 
Cyber Banking (bank maya). Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu dilakukan 
pengujian terhadap aplikasi, apakah aplikasi yang bersangkutan sanggup melakukan 
hubungan dengan aplikasi lain dalam platform yang berbeda (Inter-operability), baik 
secara langsung maupun dengan perantara perangkat lain (middleware). 

Aplikasi pembiayaan salam diperbankan syariah pada umumnya dibuat untuk melakukan 
pencatatan transaksi atau produk salam itu sendiri. Serta untuk mengolah data yang 
diperlukan dalam pembiayaan syariah agar terkomputerisasi dan lebih akurat sehingga 
tidak akan mengalami human error atau redudansi data. Aplikasi ini juga didukung 
dengan teknologi internet agar dapat diakses secara online oleh petugas dibagian-bagian 
yang bersangkutan. 

Dalam bidang pemasarannya semua lembaga perbankan syariah juga membangun 
website khusus untuk melakukan proses e-banking untuk memberikan kemudahan 
kepada nasabahnya dalam bertransaksi dan memperoleh informasi tentang perbankan 
syariah maupun produk-produknya. 
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CONTOH STUDI KASUS 

Penerapan E-Banking dan M-Banking 
Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan 
peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak 
dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi 
tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum 
seperti misalnya melakukan jual-beli. Perkembangan internet memang cepat dan 
memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. 

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat 
diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk 
melakukan transaksi perbankan. Bank di Indonesia mulai memasuki dunia maya yaitu 
internet banking atau yang lebih dikenal dengan E-Banking, yang merupakan bentuk 
layanan perbankan secara elektronik melalui media internet. E-Banking pada dasarnya 
merupakan suatu kontak transaksi perbankan antara pihak bank dan nasabah dengan 
menggunakan media internet. 

2.1 Pengertian E-Banking 

Apa itu e-banking? Electronic Banking (e-banking) merupakan suatu aktifitas layanan perbankan 
yang menggabungkan antara sistem informasi dan teknologi, e-banking meliputi phone banking, 
mobile banking, dan internet banking. E-banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis 
jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi 
interaktif. 

E-Banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, 
untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk 
dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses 
e-banking melalui piranti pintar elektronis seperti komputer/PC, PDA, ATM, atau telepon. 

Marilah kita telaah satu persatu saluran dari e-Banking yang telah diterapkan bank-bank di 
Indonesia sebagai berikut: 

1. ATM, Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri 

Ini adalah saluran e-Banking paling populer yang kita kenal. Setiap kita pasti mempunyai 
kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk 
mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, 
fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan pemindahbukuan antar 
rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (a.l. voucher 
dan tiket), dan yang terkini transfer ke bank lain (dalam satu switching jaringan ATM). 
Selain bertransaksi melalui mesin ATM, kartu ATM dapat pula digunakan untuk 
berbelanja di tempat perbelanjaan, berfungsi sebagai kartu debit. Bila kita mengenal 
ATM sebagai mesin untuk mengambil uang, belakangan muncul pula ATM yang dapat 
menerima setoran uang, yang dikenal pula sebagai Cash Deposit Machine/CDM. 
Layaklah bila ATM disebut sebagai mesin sejuta umat dan segala bisa, karena ragam 
fitur dan kemudahan penggunaannya. 
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2. Phone Banking 

Ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via 
telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin 
populernya telepon genggam/HP, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP bertarif 
panggilan flat dari manapun nasabah berada. Pada awalnya, layanan Phone Banking hanya 
bersifat informasi yaitu untuk informasi jasa/produk bank dan informasi saldo rekening serta 
dilayani oleh Customer Service Operator/CSO. Namun profilnya kemudian berkembang untuk 
transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, dan telepon), 
pembelian (a.l. voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain; serta dilayani oleh Interactive 
Voice Response (IVR). Fasilitas ini boleh dibilang lebih praktis ketimbang ATM untuk transaksi 
non tunai, karena cukup menggunakan telepon/HP di manapun kita berada, kita bisa melakukan 
berbagai transaksi, termasuk transfer ke bank lain. 

3. Internet Banking 

Ini termasuk saluran teranyar e-Banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via 
internet dengan menggunakan komputer/PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan 
sama dengan Phone Banking yaitu informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, 
transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, dan telepon), 
pembelian (a.l. voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah 
kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di 
layar komputer/PC atau PDA. 

4. SMS/m-Banking 

Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari Phone Banking, yang memungkinkan nasabah 
untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu 
informasi saldo rekening, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, 
dan telepon), dan pembelian voucher. Untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula 
dilakukan, namun tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Saluran ini sebenarnya 
termasuk praktis namun dalam prakteknya agak merepotkan karena nasabah harus menghapal 
kode-kode transaksi dalam pengetikan sms. 

Di balik kemudahan e-Banking tersimpan pula risiko, untuk itu diperlukan pengaman yang baik. 
Lazimnya untuk ATM, nasabah diberikan kartu ATM dan kode rahasia pribadi (PIN); sedangkan 
untuk Phone Banking, Internet Banking, dan SMS/m-Banking, nasabah diberikan kode pengenal 
(userid) dan PIN. Sebagai pengaman tambahan untuk internet banking, pada bank tertentu 
diberikan piranti tambahan untuk mengeluarkan PIN acak/random. Sedangkan untuk SMS 
Banking, nasabah diminta untuk meregistrasikan nomor HP yang digunakan. 

Dengan beragamnya kemudahan transaksi via e-Banking, kini pilihan ada di tangan kita untuk 
memanfaatkannya atau tidak. Namun mengingat tidak semua bank menyediakan layanan-layanan 
tersebut, maka seberapa pintarkah bank kita? Untuk dapat bertransaksi pintar, kini saatnya 
memilih bank pintar kita, tentunya sesuai kebutuhan transaksi. 

2.2 Jenis-Jenis Teknologi E-Banking 

1) Automated Teller Machine (ATM). Terminal elektronik yang disediakan lembaga 

keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan 
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tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan 

dana. 

2) Computer Banking. Layanan bank yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi 

internet ke pusat data bank, untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan 

membayar tagihan, dan lain-lain. 

3) Debit (or check) Card. Kartu yang digunakan pada ATM atau terminal point-of-sale 

(POS) yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung didebet (diambil) 

dari rekening banknya. 

4) Direct Deposit. Salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi (misalnya 

pemberi kerja atau instansi pemerintah) yang membayar sejumlah dana (misalnya gaji atau 

pensiun) melalui transfer elektronik. Dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah. 

5) Direct Payment (also electronic bill payment). Salah satu bentuk pembayaran yang 

mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana 

tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. Direct 

payment berbeda dari preauthorized debit dalam hal ini, nasabah harus menginisiasi setiap 

transaksi direct payment. 

6) Direct Payment (also electronic bill payment). Bentuk pembayaran tagihan yang 

disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui 

email atau catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan 

boleh membayar tagihan tersebut secara online juga. Pembayaran tersebut secara 

elektronik akan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut. 

7) Electronic Check Conversion. Proses konversi informasi yang tertuang dalam cek 

(nomor rekening, jumlah transaksi, dll) ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan 

pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut. Electronic Fund Transfer (EFT). 

Perpindahan “uang” atau “pinjaman” dari satu rekening ke rekening lainnya melalui media 

elektronik. 

8) Payroll Card. Salah satu tipe “stored-value card” yang diterbitkan oelh pemberi kerja 

sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayaraannya pada 

terminal ATM atau Point of Sales. Pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai 

ke kartu tersebut secara elektronik. 

9) Preauthorized Debit (or automatic bill payment). Bentuk pembayaran yang mengizinkan 

nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening 

banknya pada tanggal-tangal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu 

(misalnya pembayaran listrik, tagihan telpon, dll). Dana secara elektronik ditransfer dari 

rekening pelanggan ke rekening kreditor (misalnya PLN atau PT Telkom). 

10) Prepaid Card. Salah satu tipe Stored-Value Card yang menyimpan nilai moneter di 
dalamnya dan sebelumnya pelanggan sudah membayar nilai tersebut ke penerbit kartu. 

11) Smart Card. Salah satu tipe stored-value card yang di dalamnya tertanam satu atau lebih 
chips atau microprocessors sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan, atau 

melakukan proses untuk tujuan khusus (misalnya validasi PIN, otorisasi pembelian, 

verifikasi saldo rekening, dan menyimpan data pribadi). Kartu ini bisa digunakan pada 



 

Rowland B.F. Pasaribu PERTEMUAN 12 | 29  

 

sistem terbuka (misalnya untuk pembayaran transportasi publik) atau sistem tertutup 

(misalnya MasterCard atau Visa networks). 

12) Stored-Value Card. Kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter, yang diisi 
melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang diberikan oleh 

pemberi kerja atau perusahaan lain. 

2.3 Manfaat E-Banking 

Fungsi penggunaannya mirip dengan mesin ATM dimana sarananya saja yang berbeda, seorang 
nasabah dapat melakukan aktifitas pengecekan saldo rekening, transfer dana antar rekening 
atau antar bank, hingga pembayaran tagihan-tagihan rutin bulanan seperti: listrik, telepon, kartu 
kredit, dll. 

Dengan memanfaatkan e-banking banyak keuntungan yang akan diperoleh nasabah terutama 
apabila dilihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang dapat dihemat karena e-banking jelas 
bebas antrian dan dapat dilakukan dari mana saja sepanjang nasabah memiliki sarana pendukung 
untuk melakukan layanan e-banking tersebut. 

Dengan hadirnya e-banking tidak hanya nasabah saja yang mendapatkan manfaat melainkan juga 
menciptakan efek manfaat yang lain bagi bank, yakni meningkatkan pendapatan berbasis komisi 
atau biaya (fee based income). Sebagian besar fee berasal dari layanan transaksi yang ditawarkan 
e-banking, misalnya untuk pembayaran tagihan listrik dikenai biaya Rp 2.500 per transaksi. 

2.4. Keamanan Dalam Menggunakan Fasilitas E-Banking 

Keamanan merupakan isu utama dalam e-banking karena sebagaimana kegiatan lainnya di 
internet, transaksi perbankan di internet juga rawan terhadap pengintaian dan penyalahgunaan 
oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. 

Salah satu teknik pengamanan yang sering dugunakan dalam e-banking adalah melalui SSL 
(Secure Socket Layer) maupun lewat protokol HTTPS (Secure HTTP). 

BCA salah satu bank pelopor e-banking di Indonesia contohnya. BCA menawarkan produk 
perbankan elektronik berupa KlikBCA, yang memberikan kemudahan untuk melakukan 
transaksi perbankan melalui komputer dan jaringan internet. KlikBCA dilengkapi dengan 
security untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan transaksi yang dilakukan oleh 
nasabah. Untuk menambah keamanan pihak bank melengkapi juga dengan KeyBCA, yaitu alat 
pengaman tambahan untuk lebih mengamankan transaksi finansial di KlikBCA. Alat ini berfungsi 
untuk mengeluarkan password yang selalu berganti setiap kali melakukan transaksi finansial. 
Dengan demikian, keamanan nasabah bertransaksi akan makin terjaga. 

2.5 Manajemen Penyelenggaraan Kegiatan E-Banking 

1. Manajemen resiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking 

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan atau manajemen 
risiko penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah Peraturan Bank Indonesia No. 
5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank 
Indonesia No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada 
Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking). 
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Pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb: 

a. Bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking wajib menerapkan manajemen 
risiko pada aktivitas internet banking secara efektif. 

b. Penerapan manajemen risiko tersebut wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur 
dan pedoman tertulis dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada 

Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking), yang ditetapkan dalam 

lampiran dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. 

c. Pokok-pokok penerapan manajemen risiko bagi bank yang menyelenggarakan kegiatan 
internet banking adalah: 

1) Adanya pengawasan aktif komisaris dan direksi bank, yang meliputi: 

a) Komisaris dan direksi harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap risiko yang terkait 
dengan aktivitas internet banking, termasuk penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses 
pengendalian untuk mengelola risiko tersebut. 

b) Direksi harus menyetujui dan melakukan kaji ulang terhadap aspek utama dari prosedur 
pengendalian pengamanan bank. 

2) Pengendalian pengamanan (security control) 

a) Bank harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menguji keaslian (otentikasi) 
identitas dan otorisasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi melalui internet banking. 

b) Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk menjamin bahwa 
transaksi tidak dapat diingkari oleh nasabah (non repudiation) dan menetapkan tanggung jawab 
dalam transaksi internet banking. 

c) Bank harus memastikan adanya pemisahan tugas dalam sistem internet banking, database dan 
aplikasi lainnya. 

d) Bank harus memastikan adanya pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses (privileges) 
yang tepat terhadap sistem internet banking, database dan aplikasi lainnya. 

e) Bank harus memastikan tersedianya prosedur yang memadai untuk melindungi integritas 
data, catatan/arsip dan informasi pada transaksi internet banking. 

f) Bank harus memastikan tersedianya mekanisme penelusuran (audit trail) yang jelas untuk 
seluruh transaksi internet banking. 

g) Bank harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi penting pada 
internet banking. Langkah tersebut harus sesuai dengan sensitivitas informasi yang dikeluarkan 
dan/atau disimpan dalam database. 

3) Manajemen Resiko Hukum dan Risiko Reputasi 

a) Bank harus memastikan bahwa website bank menyediakan informasi yang memungkinkan 
calon nasabah untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai identitas dan status hukum 
bank sebelum melakukan transaksi melalui internet banking. 

b) Bank harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa ketentuan kerahasiaan 
nasabah diterapkan sesuai dengan yang berlaku di negara tempat kedudukan bank menyediakan 
produk dan jasa internet banking. 
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c) Bank harus memiliki prosedur perencanaan darurat dan berkesinambungan usaha yang 
efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa internet banking. 

d) Bank harus mengembangkan rencana penanganan yang memadai untuk mengelola, mengatasi 
dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan (internal 
dan eksternal) yang dapat menghambat penyediaan sistem dan jasa internet banking. 

e) Dalam hal sistem penyelenggaraan internet banking dilakukan oleh pihak ketiga 
(outsourcing), bank harus menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan due 
dilligence yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan bank dengan pihak 
ketiga tersebut. 

2. Pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb: 

a. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas 
nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang 
mencurigakan. 

b. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib: 

1) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah. 

2) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah. 

3) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah. 

4) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan 
Prinsip Mengenal Nasabah. 

c. Terkait dengan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, maka: 

1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi 
mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan 
calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui 
profil calon nasabah dan identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas 
nama pihak lain. Identitas calon nasabah tersebut harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen 
pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen-dokumen pendukung tersebut. 

2) Bagi bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib 
melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan 
rekening. 

d. Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (beneficial 
owner) untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen-dokumen pendukung 
identitas dan hubungan hukum, penugasan serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan 
atau kuasa pihak lain. 

e. Dalam hal bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas beneficial owner, bank wajib 
menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah e-banking. Bank wajib 
menatausahakan dokumen-dokumen pendukung nasabah dalam jangka waktu sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening pada bank. Bank juga wajib 
melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen 
pendukung tersebut. 
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f. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau 
dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh 
nasabah bank. 

g. Bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai 
pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivasi transaksi 
normal dan tujuan pembukaan rekening. 

h. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sekurang-kurangnya 
mencakup: 

1) Pengawasan oleh pengurus bank (management oversight). 

2) Pendelegasian wewenang. 

3) Pemisahan tugas. 

4) Sistem pengawasan intern termasuk audit intern. 

5) Program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 

3. Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Transparansi Produk Bank 

Regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan upaya meminimalisir 
internet fraud adalah regulasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan 
Menggunakan Kartu (APMK), mengingat APMK merupakan alat atau media yang sering 
digunakan dalam kejahatan internet fraud. Ketentuan mengenai penyelenggaraan APMK 
terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan 
Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 
7/60/DASP, tanggal 30 Desember 2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-
hatian, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan 
Menggunakan Kartu. 

Adapun pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb: 

a) Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa 
kartu kredit, kartu ATM, kartu debet, kartu prabayar dan atau yang dipersamakan dengan hal 
tersebut. 

b) Bagi bank dan lembaga bukan bank yang merupakan penyelenggara APMK harus 
menyerahkan bukti penerapan manajemen risiko. 

c) Penerbit APMK wajib meningkatkan keamanan APMK untuk meminimalkan tingkat kejahatan 
terkait dengan APMK dan sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
APMK. 

d) Peningkatan keamanan tersebut dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang 
terkait dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi pengamanan pada kartu dan pengamanan 
pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK termasuk penggunaan 
chip pada kartu kredit. 

e) Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi mengenai transparansi informasi 
produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, sebagai upaya untuk mengedukasi nasabah 
terhadap produk bank dan meningkatkan kewaspadaan nasabah terhadap berbagai risiko 
termasuk internet fraud. Ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 
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7/6/PBI/2005 Jo SE No. 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan 
Penggunaan Data Pribadi Nasabah. 

2.6 E-Banking Mandiri 

Tahun 2000, implementasi e-Banking dan mobile banking mulai di lakukan oleh beberapa Bank 
di Indonesia. Bank di Indonesia mulai memasuki dunia maya. Salah satu diantaranya yaitu Bank 
Mandiri. Mandiri Internet adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah Bank Mandiri untuk 
melakukan transaksi perbankan melalui jaringan Internet, kapan saja, dimana saja, 24 jam sehari 
7 hari dalam seminggu. Ada beberapa istilah dalam internet banking Mandiri, yaitu: 

1. Internet banking Mandiri adalah saluran distribusi Bank untuk mengakses rekening yang 
dimiliki Nasabah melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser 

pada komputer. 

2. Bank adalah PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK yang meliputi Kantor Pusat dan kantor 
cabang serta kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT BANK 

MANDIRI (PERSERO) TBK. 

3. Nasabah adalah perorangan pemilik rekening simpanan dalam mata uang rupiah berupa 
Giro Rupiah dan Tabungan Mandiri. 

4. Nasabah Pengguna adalah Nasabah yang telah terdaftar sebagai pengguna layanan internet 
banking Mandiri. 

5. Daftar Rekening adalah nomor rekening Rupiah di semua cabang yang dimiliki oleh 
Nasabah di Bank yang telah didaftarkan dan karenanya dapat diakses oleh Nasabah 

Pengguna. 

6. User ID adalah identitas yang dimiliki oleh setiap Nasabah Pengguna yang harus 
dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan layanan internet banking Mandiri. 

7. PIN (Personal Identification Number) internet banking Mandiri adalah nomor identifikasi 
pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Nasabah Pengguna serta harus 

dicantumkan/diinput oleh Nasabah Pengguna pada saat menggunakan layanan internet 

banking Mandiri. 

Keuntungan dan Keamanan Mandiri Internet: 

1) Cara Mudah Bertransaksi Perbankan 

a. Cukup dari Meja Kerja Anda! Melakukan aktivitas perbankan cukup dari meja kerja, 
dengan menggunakan personal computer/lap-top, Modem + Line Telephone atau GPRS 

b. Tanpa Batasan Waktu! Nasabah dapat meng-akses rekening mereka 24 jam sehari 7 hari 
seminggu 

c. Cakupan Global! Dapat melakukan transaksi dari belahan dunia manapun (selama ada 
akses ke Internet) 

d. Siapapun bisa menikmati kemudahannya! Menu transaksi jelas dan mudah digunakan 
e. Fitur Layanan yang beragam! Dapat melakukan beragam transaksi perbankan seperti: 

Transfer, bayar tagihan, isi ulang pulsa, dll. 

f. Aman dan terlindung! Dilengkapi sistem keamanan berlapis dan Token PIN Mandiri 
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g. Satu akses untuk semua produk! Dapat mengakses Produk seperti Tabungan, Giro dan 
Deposito baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing lainnya dengan satu user 

ID, pengembangan kedepan adalah Kartu Kredit dan Personal Loan 

2) Fitur Lengkap Dan Gratis 

a. Transfer Dana: 
- Transfer antar Rekening Mandiri 
- Transfer antar Bank Domestik 
- Daftar Transfer Terjadwal 

b. Pembayaran: Telkom & Telepon CDMA , Telepon GSM, Internet, Kabel TV, Kartu Kredit, 
Listrik, PBB, Angsuran, PAM, Angsuran, Asuransi Pendidikan, Autodebit, dll. 

c. Pembelian 
- Pulsa Telepon CDMA 
- Pulsa Telepon GSM 

3) Keamanan Berlapis 

a. Menggunakan sistem keamanan standard international dengan enkripsi SSL 128 bit 

(Secure Socket Layer 128 bit Encryption) yang akan mengacak data transaksi yang vital 

menjadi data sampah (tidak terbaca) sama seperti proses Sniffer data dan kemungkinan 

besar pasti ada firewall nya juga. 

b. Pengamanan pintu akses dengan Firewall (ISP>Web Server>Data Server>Host) 

c. Proses pendaftaran melalui ATM Mandiri atau Cabang Bank Mandiri 

d. Proses aktivasi di www.bankmandiri.co.id dengan Access ID & Access Code 

e. Verifikasi user dengan User ID & PIN Internet Banking pada saat login 

f. Auto Logoff (Session Time Out ) jika Nasabah lupa log-out 

g. Seluruh aktifitas nasabah di Mandiri Internet akan tercatat oleh sistem 

h. Nasabah dapat melihat seluruh aktifitas yang dilakukan pada Internet Banking Mandiri 

selama jangka waktu tertentu 

i. Notifikasi melalui e-mail dan SMS* untuk setiap transaksi yang dilakukan 

j. Limit transaksi per hari hingga Rp. 100.000.000,- 

k. Verifikasi transaksi dengan Token 

4) Dilengkapi Dengan Token PIN Mandiri 

a. Token PIN Mandiri adalah adalah alat pengaman tambahan untuk transaksi finansial di 
Elektronik Banking Bank Mandiri (Saat ini baru digunakan di Internet Banking Mandiri) 

b. Token Pin Mandiri berfungsi untuk menghasilkan PIN yang selalu berganti (PIN 
Dinamis) untuk setiap kali nasabah melakukan transaksi finansial. 

c. PIN Mandiri digunakan sebagai otentikasi transaksi pada saat nasabah meng-eksekusi 
transaksi, sedangkan untuk login tetap menggunakan USER ID dan PIN Internet 

Banking. 

d. Satu nomor ID Nasabah hanya link ke satu nomor serial Token PIN Mandiri, sehingga 
sangat unique dan bisa digunakan di semua Channel e-Banking 
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5) Tidak Memerlukan Perangkat Khusus 

Perangkat yang dibutuhkan untuk mengakses Mandiri Internet: 

a. Perangkat Keras (Hardware): 

- PC Pentium 133 Mhz, atau lebih tinggi. 
- Modem 28.8 kbps (disarankan 56 kbps). 

b. Perangkat lunak: 

- Operating System Windows 98, Windows 2000 atau Windows NT 

- Browser Microsoft Internet Explorer 5.00 atau Netscape Navigator 4.5 

c. Koneksi Internet 

Internet Account pada salah satu Internet Service Provider (Penyedia Jasa Internet) seperti 
Radnet, CBN, Indosatnet, dsb. 

- Instant Access : ( Telkomnet Instant atau ISP lainnya) 

Syarat Pendaftaran Internet Banking Mandiri: 

1. Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Internet Banking dan SMS Banking 
yang dapat diperoleh di cabang atau di situs Internet Bank Mandiri 

(www.bankmandiri.co.id). 

2. Menunjukkan bukti asli identitas diri yang sah (KTP, SIM, Paspor, KIMS) dan bukti 
kepemilikan pemegang rekening. 

3. Setiap perorangan pemegang rekening gabungan masing-masing harus mengisi Formulir 
Aplikasi Internet Banking dan SMS Banking dan memperoleh User ID dan PIN yang 

berbeda. 

4. Nasabah harus memiliki alamat E-mail. 
5. Nasabah Pengguna telah memperoleh Access ID dan Access Code dari Bank untuk 

keperluan aktivasi di situs Internet Banking Mandiri. 

6. Telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Internet Banking Mandiri. 

Penghentian Akses Layanan Internet Banking Mandiri 

1. Akses layanan Internet Banking Mandiri akan dihentikan oleh Bank apabila: 

a. Nasabah Pengguna meminta kepada Bank untuk menghentikan akses layanan Internet 
Banking Mandiri secara permanen yang antara lain disebabkan oleh: 

- Access ID/User ID dan atau Access Code/PIN Internet Banking Nasabah Pengguna 
lupa. 

- Nasabah Pengguna menutup semua rekening yang dapat diakses melalui layanan 
Internet Banking Mandiri. 

b. Salah memasukkan Access Code/PIN Internet Banking Mandiri sebanyak 3 (tiga) kali 
berturut-turut. 

c. Diterimanya laporan tertulis dari Nasabah Pengguna mengenai dugaan atau diketahuinya 
User ID dan PIN oleh pihak lain yang tidak berwenang. 
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d. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

2. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentian akses layanan tersebut di atas, 
Nasabah Pengguna harus menghubungi Customer Care Bank Mandiri atau melakukan 
pendaftaran ulang di cabang pengelola rekening. 

Langkah Pendaftaran Internet Banking Mandiri: 

1. Datang ke ATM Bank Mandiri 

Datang ke ATM Bank Mandiri dan masuk ke menu utama dan pilih registrasi e-banking serta 
ikuti petunjuk yang ada di layar ATM untuk membuat Access Code. Sedangkan untuk nomor 
Access ID gunakan 16 digit nomor kartu ATM Anda. 

Setelah melakukan registrasi melalui ATM Mandiri, segera dapatkan Token PIN Mandiri di 
cabang Bank Mandiri terdekat dengan mengisi formulir aplikasi Penggunaan Token PIN Mandiri 
serta ikuti buku petunjuk penggunaan yang terdapat di dalam box. 

2. Datang ke Cabang Bank Mandiri 

Isi formulir aplikasi pendaftaran Internet Banking Mandiri yang ada di cabang, selanjutnya bank 
akan mengirim Access ID ke alamat e-mail Anda dan Access Code harus Anda Ambil kembali 
di cabang tersebut beberapa hari setelah pendaftaran ( Access Code diserahkan dalam amplop 
tertutup ). Serta dapatkan Token PIN Mandiri dengan mengisi formulir aplikasi Penggunaan 
Token PIN Mandiri serta ikuti buku petunjuk penggunaan yang terdapat di dalam box. 

Catatan: 

� Access ID (16 Digit) dan Access Code (6 Digit ) adalah kode yang akan digunakan pada 
saat aktivasi di situs Internet Banking Mandiri. 

� Token PIN Mandiri (lihat gambar disamping) adalah adalah alat pengaman tambahan untuk 
transaksi finansial di Internet Banking Mandiri 

� Tanpa Token PIN Mandiri Anda masih bisa log-on kedalam sistem Internet Banking 
Mandiri untuk mendapatkan Informasi Saldo dan mutasi transaksi 

Adapun beberapa cara menggunakan internet banking mandiri antara lain: 

Website Bank Mandiri 

1. Kunjungi website internet banking Bank Mandiri di alamat http://www.bankmandiri.co.id 
2. pilih menu „LOGIN‟ 
3. Jika muncul security alert, pilih “OK”. Pesan ini untuk memberitahukan bahwa user akan 

masuk kedalam website yang menggunakan fasilitas secure connection 

Login 

1. Isilah kolom „Masukan USER ID Anda’ dengan USER ID yang telah Anda buat (merupakan 
kombinasi huruf dan angka sebanyak 6-10 karakter) 

2. Isilah kolom „Masukan PIN INTERNET BANKING Anda’ dengan nomor sandi rahasia yang 
telah Anda buat (hanya berupa angka, sebanyak 6 karakter) 
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3. Tekan tombol “KIRIM” untuk melanjutkan atau tombol “RESET” untuk melakukan 
pembatalan 

4. Jika muncul screen auto complete pilih “No”. 

Menu 

1. Setelah login maka akan tampil halaman Selamat Datang di Internet Banking Mandiri 
2. Selanjutnya silahkan pilih fasilitas internet banking yang ingin anda gunakan melalui 

menu yang ada di kolom sebelah kiri 

Logout 

Setelah anda selesai menggunakan fasilitas internet banking ini jangan lupa untuk logout dari 
system dengan meng-klik logout. 

Transfer Antar Rekening Mandiri 

Untuk melakukan transfer antar rekening sendiri dan transfer ke rekening orang lain di Bank 
Mandiri : 

1. Pilih rekening asal yang akan Anda gunakan untuk bertransaksi pada combo box ‘Dari 
rekening’ 

2. Masukkan nilai transfer yang Anda inginkan pada kolom ‘Jumlah ‘, saat ini maksimal nilai 
transfer kepada pihak ketiga adalah sebesar Rp. 100.000.000, – per hari 

3. Masukkan atau Pilih rekening penerima 
a. Jika tujuan transfer adalah pihak ketiga di Bank Mandiri dan tidak ada di daftar transfer: 
i. Klik tombol ‘Nomor Rekening’ dan masukkan rekening tujuan Anda, Jumlah 

nomor rekening tujuan adalah 13 digit, terdiri dari 3 digit kode cabang dan 10 digit 

nomor rekening 

ii. ii. Jika Anda ingin menyimpan nomor tujuan transfer ke dalam ‘daftar transfer’, klik 

tombol ‘Simpan ke data transfer’ dan masukkan keterangan pada kolom 

‘keterangan’ yang nantinya akan menjadi label keterangan, atau jika dikosongkan 

system akan mengisi dengan nama pemegang rekening. 

b. Jika tujuan transfer adalah pihak ketiga di Bank Mandiri yang sudah ada pada daftar 
transfer, klik tombol ‘Dari Daftar Transfer’ dan pilih rekening tujuan pada ‘combo box’ 

c.  Jika Tujuan transfer adalah Rekening Sendiri, klik tombol ‘ke rekening sendiri’ dan pilih 
rekening tujuan pada combo box. 

4. Pilih tanggal efektif transaksi transfer dana akan dilakukan pada combo box „tanggal efektif‟ 
5. Masukan email penerima pada kolom „E-mail Penerima‟ 
6. Tekan tombol ‘LANJUTKAN’ untuk melanjutkan atau tombol ‘BATAL’ untuk melakukan 

pembatalan 

7. Periksa seluruh informasi yang ada pada screen konfirmasi. 
8. Jika benar masukkan PIN Mandiri Anda (berupa angka sebanyak 6 karakter) yang diperoleh 

dari Token PIN Mandiri pada kolom „Masukkan PIN Mandiri „. Untuk melihat cara 

penggunaan Token PIN Mandiri Klik „cara penggunaan‟. 
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9. Tekan tombol ‘KIRIM’ untuk melakukan eksekusi atau tombol ‘BATAL’ untuk melakukan 
pembatalan. 

10. Tunggu respon dari system Internet Banking Mandiri untuk status transaksi Anda, jika 
berhasil Anda akan mendapatkan „Nomor Transaksi‟ sebagai bukti transaksi Anda telah 

berhasil diproses. 

11. Pada layar akan tampil informasi transaksi transfer dana antar rekening mandiri berhasil: 

a) Tekan tombol ‘CETAK’ jika Anda ingin mencetak informasi ini. 

b) Tekan tombol „SIMPAN‟ jika Anda ingin menyimpan dalam bentuk file informasi ini di 
komputer anda 

Transfer Antar Bank Domestik 

Untuk melakukan transfer dana antar Bank Domestik : 

1. Pilih rekening asal yang akan anda gunakan untuk bertransaksi pada combo box “Dari 
Rekening”. 

2. Masukkan nilai transfer yang anda inginkan pada kolom “Dana yang ditransfer”. 
3. Masukkan atau pilih “Rekening Penerima”. 

a. Jika tujuan transfer adalah rekening lain/pihak ketiga di bank lain yang sudah ada pada daftar 
transfer. 

i. Klik tombol “Dari Daftar Transfer Antar Bank‟ dan pilih rekening tujuan pada combo box. 

b. Jika tujuan transfer adalah rekening lain/pihak ketiga di bank lain yang tidak ada pada daftar 
transfer. 

1) Klik tombol rekening penerima. 
2) Pilih Nama Bank Tujuan pada combo box. 
3) Pilih Kota Tujuan pada combo box untuk sementara. Kota Tujuan hanya 

meliputi Wilayah Jakarta. 

4) Pilih Lokasi Cabang 
5) Isi Nama Penerima 
6) Isi Nomor Penerima 
7) Pilih Warganegara ( Ya atau Tidak ) 
8) Pilih Penduduk (Ya atau Tidak) 

4. Pilih tanggal efektif transaksi pada combo box „tanggal efektif‟ 

5. Isi kolom „Berita‟ dengan berita kepada penerima (opsional). 

6. Isi kolom „e-mail penerima‟ dengan nama e-mail dari penerima 

7. Tekan tombol ‘LANJUTKAN’ untuk melanjutkan atau tombol ‘BATAL’ untuk melakukan 
pembatalan. 

8. Periksa seluruh informasi yang ada pada screen konfirmasi. 
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9. Jika benar masukkan PIN Mandiri Anda (berupa angka sebanyak 6 karakter) yang diperoleh 
dari Token PIN Mandiri pada kolom „Masukkan PIN Mandiri „.Untuk melihat cara penggunaan 
Token PIN Mandiri Klik „cara penggunaan‟. 

10. Tekan tombol ‘KIRIM’ untuk melakukan eksekusi atau tombol ‘BATAL’ untuk melakukan 
pembatalan. 

11. Tunggu respon dari system Internet Banking Mandiri untuk status transaksi Anda, jika 
berhasil Anda akan mendapatkan „Nomor Transaksi‟ sebagai bukti transaksi Anda telah 
berhasil diproses. 

12. Pada layar akan tampil informasi transaksi transfer dana antar bank domestik telah berhasil 
dilakukan : 

a) Tekan tombol ‘CETAK’ jika Anda ingin mencetak informasi ini. 

b) Tekan tombol „SIMPAN‟ jika Anda ingin menyimpan dalam bentuk file di komputer anda 

Posisi Saldo 

Untuk melihat posisi saldo dari rekening yang ada : 

1. Pilih nomor rekening yanga anda inginkan pada combo box „nomor rekening‟ 

2. Tekan tombol ‘KIRIM’ untuk melanjutkan. 

3. Pada layar akan tampil informasi posisi saldo untuk nomor rekening yang dipilih : 

a) Tekan tombol ‘CETAK’ jika Anda ingin mencetak informasi ini. 

b) Tekan tombol „SIMPAN‟ jika Anda ingin menyimpan dalam bentuk file di komputer anda 

Histori Transaksi 

Untuk melihat histori transaksi yang dilakukan dari rekening yang ada : 

1. Pilih nomor rekening yanga anda inginkan pada combo box „nomor rekening‟ 

2. Jika ingin menggunakan tanggal periode transaksi, klik ‘Pilihan Jangka Waktu’ kemudian pilih 
tanggal ‘Periode awal Transaksi’ dan ‘Periode Akhir Transaksi’ 

3. Jika ingin mengetahui 5,10 atau 15 transaksi terakhir Anda, pilih ‘No Transaksi Terakhir’ dan 
pilih jumlah transaksi terakhir Anda 

4. Tekan tombol “KIRIM” untuk melanjutkan atau tombol “BATAL” untuk melakukan 
pembatalan. 

5. Pada layar akan tampil informasi histori transaksi untuk nomor rekening yang dipilih : 

a) Tekan tombol ‘CETAK’ jika Anda ingin mencetak informasi ini. 

b) Tekan tombol „SIMPAN‟ jika Anda ingin menyimpan dalam bentuk file di komputer anda 

Daftar Rekening 

Untuk melihat daftar rekening yang ada : 

1. Pilih transaksi yang ingin anda lakukan pada kolom „transaksi‟ dari daftar rekening 

2. Anda bisa memilih transaksi posisi saldo, transfer dana, pembayaran dan lain-lain 
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2.7 Aman menggunakan Internet Banking; Tips dari internet Banking 
Mandiri 

Jenis Rekening apa saja yang saya dapat akses melalui Mandiri Internet? 

Rekening yang dapat diakses adalah Tabungan (Mandiri Tabungan, Mandiri Tabungan Bisnis, 
Mandiri Dollar, Mandiri Tabungan Rencana), Giro Perorangan (rupiah dan mata uang lainnya), 
Deposito (rupiah dan mata uang lainnya), Kartu Kredit dan Rekening Pinjaman Perorangan. 

Apa saya akan dikenakan biaya penggunaan layanan Mandiri Internet ini? 

Untuk pendaftaran sama sekali tidak dikenakan biaya dan hampir seluruh fitur dapat digunakan 
dengan gratis (lihat page tarif layanan yang berlaku di Mandiri Internet). 

Amankah menggunakan layanan Mandiri Internet? 

Ya, layanan Mandiri Internet di disain dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan 
informasi pribadi dan keuangan anda. Menggunakan program Internasional Internet Standard 
Security SSL 3.0 dengan sistim enkripsi 128-bit, suatu sistim pengacak informasi yang tercanggih 
saat ini, sehingga informasi pribadi & keuangan anda tidak dapat terbaca ketika melalui jaringan 
internet. 

Anda juga akan diberikan User ID & Password yang unik, sehingga tidak ada duplikasi dan 
hanya anda yang mengetahuinya. Setiap kali Login, anda hanya diperkenankan mengulang User 
ID & Password yang salah sebanyak 3 kali sebelum akses tersebut diblokir untuk mencegah 
penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab. 

Setiap transaksi finansial harus menggunakan alat pengaman tambahan yang disebut Token. 
Setiap transaksi akan diberikan nomor referensi yang digunakan apabila ada pertanyaan atau 
terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Jika tidak terdapat aktivitas 
selama 10 menit, system secara otomatis akan mengakhiri (log-out) akses anda untuk 
mencegah penyalahgunaan yang tidak berwenang. 

Apakah Token? 

Token adalah alat pengaman tambahan untuk transaksi finansial di Elektronik Banking Bank 
Mandiri. Untuk bisa bertransaksi Anda diharuskan menggunakan Token. 

Token berfungsi untuk menghasilkan PIN yang selalu berganti (PIN Dinamis) untuk setiap kali 
nasabah melakukan transaksi finansial, tanpa Token Anda masih bisa log-on ke dalam sistem 
Mandiri Internet untuk melihat Informasi Saldo dan mutasi transaksi. 

Apakah saya dikenakan biaya untuk pendaftaran penggunaan Token? 

Biaya Pendaftaran penggunaan Token adalah sebesar Rp. 20.000 (satu kali saja), sedangkan 
untuk biaya Penggantian Token baru, jika hilang atau rusak yang disebabkan oleh kelalaian Anda 
adalah RP. 100.000. 

Dapatkah pendaftaran dilakukan secara on-line? 

Tidak, dengan pertimbangan keamanan maka pendaftaran secara on-line tidak disediakan. 

Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan Pendaftaran: 

- Memiliki rekening tabungan, giro rupiah dan atau mata uang lainnya. 
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- Untuk pendaftaran di Mandiri ATM, harus memiliki kartu Mandiri Debit sedangkan untuk 

pendaftaran di cabang harus menunjukkan bukti identitas diri (KTP, SIM, Passport, KIMS) 

dan bukti kepemilikan rekening (buku tabungan, kartu Mandiri Debit) 

Langkah apa yang harus dilakukan untuk bisa menggunakan Mandiri 
Internet? 

- Lakukan pendaftaran Mandiri Internet di Mandiri ATM atau cabang pengelola rekening. 

- Lakukan permintaan dan pendaftaran Token di cabang Bank Mandiri. 

- Lakukan Aktivasi Mandiri Internet di www.bankmandiri.co.id. 

- Aktivasi Token Anda, pada menu administrasi setelah login ke Mandiri Internet. 

Berapa lama saya harus kembali ke cabang untuk mengambil ACCESS CODE (Pin Mailer) sejak 
tanggal pendaftaran? 

Untuk cabang di wilayah Jabotabek dapat diambil 5 (lima) hari kerja dan cabang luar Jabotabek 
10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pendaftaran. 

Bagaimana cara melakukan pendaftaran Token? 

Datang ke Cabang Bank Mandiri terdekat, dengan membawa bukti kepemilikan rekening (Buku 
tabungan/Mandiri Debit) serta kartu identitas, mengisi formulir aplikasi penggunaan Token 
serta ikuti buku petunjuk penggunaan yang terdapat di dalam box Token. 

Kapan sebaiknya saya melakukan pendaftaran Token? 

Setelah melakukan pendaftaran Mandiri Internet, Anda bisa langsung melakukan pendaftaran 
penggunaan Token. 

Apa yang harus saya lakukan setelah memiliki ACCESS ID dan ACCESS 
CODE? Apakah dapat langsung LOGIN ? 

Sebelum LOGIN dan melakukan transaksi, Anda terlebih dahulu harus melakukan aktivasi di 
web-site Bank Mandiri di www.bankmandiri.co.id. Pilih tombol Aktivasi dan Masukkan ACCESS 
ID dan ACCESS CODE yang telah Anda dimiliki. Apabila aktivasi sukses maka nasabah akan 
diminta untuk membuat USER ID dan PIN Internet Banking Mandiri untuk LOGIN. 

Bagaimana cara menggunakan layanan Mandiri Internet? 

Detail cara penggunaan dan demo dapat Anda lihat langsung di 
http://www.bankmandiri.co.id/demo/ib.htm 

Apakah saya dapat menggunakan Mandiri Internet selama 24 Jam? 

Ya, Anda dapat menggunakan Mandiri Internet selama 24 Jam Sehari 7 Hari seminggu. 

Apakah saya dapat menggunakan Mandiri Internet, ketika berada di luar 
negeri? 

Ya, dimanapun Anda berada selama ada koneksi ke Internet, Anda dapat menggunakan layanan 
Mandiri Internet dan Token untuk bertransaksi. 
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Apakah yang dimaksud dengan USER ID dan PIN? 

USER ID merupakan serangkaian kombinasi angka dan huruf (alphanumeric) terdiri dari 6-10 
karakter yang merupakan tanda pengenal Anda untuk dapat mengakses layanan Mandiri 
Internet. Contoh Mandiri99 

Setelah saya memiliki USER ID dan PIN fasilitas apa yang dapat saya 
gunakan? 

Anda dapat melakukan transaksi perbankan non finansial seperti cek saldo, histori transaksi, 
dan transaksi lain yang bersifat informasi. 

Kalau saya ingin melakukan transaksi finansial (transfer, pembayaran, 
pembelian, penempatan deposito) apa yang harus saya lakukan? 

Anda harus memiliki alat pengaman tambahan yang disebut Token. Alat ini berfungsi untuk 
menghasilkan PIN yang selalu berganti (PIN Dinamis) untuk setiap kali Anda melakukan 
transaksi financial. 

Apa yang harus saya lakukan jika komputer saya mendadak mati atau 
jaringan terputus sedangkan transaksi financial sedang berlangsung? 

Untuk memastikan apakah transaksi tersebut berhasil atau tidak, silakan melakukan pengecekan 
saldo terlebih dahulu pada rekening Anda atau hubungi layanan Mandiri Call Mandiri di 14000. 

Apakah saya akan mendapatkan bukti transaksi setiap melakukan transaksi 
finansial? 

Ya, setiap kali anda melakukan transaksi finansial melalui Mandiri Internet, maka anda akan 
mendapatkan bukti nomor referensi. Anda dapat mencetak/menyimpan bukti nomor referensi 
tersebut. 

Apakah bisa melakukan Login kembali setelah layanan Mandiri Internet 
mendadak terputus? 

Anda dapat melakukan Login kembali 10 menit setelah layanan tersebut terputus. Jika 
belum 10 menit Anda melakukan Login kembali maka akan ada pesan “USER TELAH 
LOGIN”. Hal ini dikarenakan USER ID Anda masih tersangkut di dalam system. 

Apakah yang dimaksud dengan LOGOUT? dan bagaimana caranya? 

Logout adalah suatu fungsi untuk mengakhiri akses anda dengan dengan sempurna, 
setelah Anda selesai menggunakan fasilitas internet banking, dengan meng-klik tombol 
logout di bagian kanan atas layar 

Keamanan apa yang diterapkan pada Mandiri Internet? 
- Menggunakan sistem keamanan standard international dengan enkripsi SSL 128 bit (Secure 

Socket Layer 128 bit Encryption) yang akan mengacak data transaksi 

- Pengamanan pintu akses dengan Firewall (ISP>Web Server>Data Server>Host) 

- Proses pendaftaran melalui Mandiri ATM atau Cabang Bank Mandiri 

- Proses aktivasi di www.bankmandiri.co.id dengan Access ID & Access Code 

- Verifikasi user dengan User ID & PINInternet Banking pada saat login 



 

Rowland B.F. Pasaribu PERTEMUAN 12 | 43  

 

- Auto Logoff (Session Time Out ) jika Nasabah lupa log-out 

- Seluruh aktifitas nasabah di Mandiri Internet akan tercatat oleh system 

- Nasabah dapat melihat seluruh aktifitas yang dilakukan pada Mandiri Internet selama jangka 

waktu tertentu 

- Notifikasi melalui e-mail dan SMS* untuk setiap transaksi yang dilakukan 

- Limit transaksi per hari 

- Verifikasi transaksi dengan Token 

- jika terdaftar sebagai pengguna Mandiri SMS 

Apa yang dapat saya lakukan untuk memaksimalkan keamanan layanan 
Mandiri Internet? 
- Rahasiakan PIN Internet Banking Anda dan jangan pernah memberitahukannya kepada 

orang lain. 

- Buatlah USER ID & PIN tidak mudah ditebak tetapi gampang diingat. 

- Lakukan perubahan PIN Internet Banking secara berkala. 

- Jangan tinggalkan computer Anda saat Login ke layanan Internet Banking Mandiri dan selalu 

tekan “log-out” jika sudah selesai menggunakan. 

- Tolak layanan simpan otomatis USER ID dan PIN pada saat browser Internet Explorer 

menawarkan peyimpanan otomatis. 

- Jangan gunakan USER ID/PIN atau Informasi pribadi lainnya pada web-site yang tidak jelas. 

- Selalu gunakan komputer atau alat lainnya yang Anda yakin aman. 

- Jika menggunakan koneksi dan alat nirkabel pastikan bahwa kemanannya cukup. 

- Biasakan untuk menghapus browsers cache dan hietory setiap selesai bertransaksi. 

- Lindungi komputer anda dari virus dan program berbahaya lainnya. 

- Biasakan untuk melakukan check saldo rekening dan mutasi transaksi secara teratur. 

- Segera beritahukan kepada kami melalui contact us di web-site atau telephone ke 14000 

jika mendapat masalah atau sesuatu yang mencurigakan. 

Apakah aman bertransaksi lewat warnet? 
Kami tidak menyarankan anda untuk bertransaksi di komputer milik umum atau warnet. 
Umumnya komputer di tempat umum rentan terhadap virus dan program yang dapat me-
record apa yang diketik atau “keylogger”. Bukan mustahil program tersebut sengaja dibuat 
untuk membaca apapun yang anda ketikkan (termasuk userID dan Password anda), untuk 
kemudian diambil atau dikirimkan kepada sang pembuat program dan digunakan untuk 
mengambil manfaat. Tetapi jika sampai hal tersebut terjadi Mandiri Internet tetap aman karena 
dilengkapi dengan Token, hal paling buruk yang terjadi adalah orang tersebut hanya dapat 
melihat saldo dan mutasi transaksi. 

Bagaimana cara menghindari penipuan ber-modus phising? Apa itu phising? 

Phising, adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti User ID, PIN, nomor rekening 
bank, nomor kartu kredit Anda secara tidak sah. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan 
oleh pihak penipu untuk mengakses rekening, melakukan penipuan kartu kredit atau memandu 
nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah. 
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Aksi ini semakin marak terjadi. Tercatat secara global, jumlah penipuan bermodus phising 
selama Januari 2005 melonjak 42% dari bulan sebelumnya. Anti-Phishing Working Group 
(APWG) dalam laporan bulanannya, mencatat ada 12.845 e-mail baru dan unik serta 2.560 
situs palsu yang digunakan sebagai sarana phishing. 

Selain terjadi peningkatan kuantitas, kualitas serangan pun juga mengalami kenaikan. Artinya, 
situs-situs palsu itu ditempatkan pada server yang tidak menggunakan protokol standar 
sehingga terhindar dari pendeteksian 

*Bagaimana phishing dilakukan? 
Teknik umum yang sering digunakan oleh penipu adalah sebagai berikut: 

Penggunaan alamat e-mail palsu dan grafik untuk menyesatkan Nasabah sehingga Nasabah 
terpancing menerima keabsahan e-mail atau web sites. Agar tampak meyakinkan, pelaku juga 
seringkali memanfaatkan logo atau merk dagang milik lembaga resmi, seperti; bank atau 
penerbit kartu kredit. Pemalsuan ini dilakukan untuk memancing korban menyerahkan data 
pribadi, seperti; password, PIN dan nomor kartu kredit 

Membuat situs palsu yang sama persis dengan situs resmi.atau . pelaku phishing mengirimkan e-
mail yang berisikan link ke situs palsu tersebut. Membuat hyperlink ke web-site palsu atau 
menyediakan form isian yang ditempelkan pada e-mail yang dikirim. 

*Bagaimana cara menghindari Phishing? 
Jangan mudah terpancing untuk mengikuti arahan/petunjuk apapun sehubungan informasi 
rekening, yang dianjurkan pada e-mail yang dilink ke situs bank tertentu. Jika Anda menerima e-
mail sejenis ini dan mengatasnamakan Bank Mandiri, berhati-hatilah. Bank Mandiri menerapkan 
kebijakan untuk tidak meminta pemilik rekening/Nasabah mengup-date data melalui sarana e-
mail. 

Jika Anda menerima e-mail seperti ini, segera laporkan kepada pihak Bank Mandiri. 

*Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memproteksi diri dari penipuan Phising? 

Berikut langkah memproteksi diri dari penipuan bermodus phishing: 

- Selalu ketikan URL yang lengkap untuk alamat web-site resmi bank, yaitu: 

www.bankmandiri.co.id pada menu bar di browser Anda. 

- Jangan pernah membagi atau memberikan User ID atau PIN Anda pada orang lain bahkan 

staf Bank Mandiri sekalipun. Bank Mandiri tidak pernah menanyakan nomor PIN untuk 

alasan apapun. 

- Jika Anda mendapatkan e-mail yang berisi pemberitahuan bahwa Bank Mandiri akan 

menutup rekening atau User ID Anda, jika tidak melakukan konfirmasi dengan data-data 

pribadi, jangan reply atau mengklik link yang ada pada e-mail tersebut. 

- Jangan terpancing untuk mengikuti anjuran melakukan transfer ke rekening tertentu, 

dengan tujuan mendapatkan hadiah undian. Sebaiknya cari keterangan lengkap dengan cara 

langsung menghubungi pihak Bank Mandiri. 

PENUTUP 

Semua yang dijabarkan diatas tersebut merupakan gambaran dari E-banking dan 
kemungkinannya sebagai alternatif sistem perbankan yang baru di indonesia. Dengan berbagai 
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kendala utama yang masih harus dipecahkan bersama-sama bukan hanya diantara pemerintah, 
pelaksana dan praktisi E-banking, juga rakyat secara menyeluruh, karena dalam pelaksanaannya 
E-banking jika telah didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai dapat menjadi 
alternatif bagi sistem perbankan baru dari Indonesia. 

Semuanya jika tanpa usaha dan kerjasama dari berbagai pihak hanyalah perbuatan yang sia-sia, 
dengan tekad bersama kita terus mencari jalan untuk mewujudkan apa-apa yang diidam-
idamkan oleh bangsa Indonesia yaitu meningkatnya taraf hidup rakyat serta naiknya tingkat 
kecerdasan bangsa Indonesia. Walaupun E-banking bukanlah sebuah solusi yang terbaik, 
diharapkan dengan pengimplementasian E-Banking dengan baik dan benar dapat membantu 
proses transaksi perbankan dan mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi dalam 
Bank-bank di Indonesia. 

 

Jenis-Jenis Kartu Terbitan Bank 

Pangsa pasar kartu kredit yang besar di Indonesia, tidak semata-mata membuat industri 
perbankan hanya menerbitkan kartu kredit saja. Industri perbankan adalah industri yang 
dinamis dan akan terus mengeluarkan produk-produk baru. Dari awal sejarah sampai 
munculnya kartu kredit, sebenarnya industri perbankan menerbitkan bermacam-macam kartu 
plastik untuk nasabahnya. Kartu-kartu ini diterbitkan untuk menyasar segmen pasar tertentu 
sesuai dengan fungsi dan kegunaan kartu plastik itu sendiri. Setidaknya pernah tercatat minimal 
ada 6 jenis kartu plastik terbitan perbankan untuk nasabahnya. Mungkin saat ini di dompet 
Anda juga terselip salah satu kartu plastik tersebut. 

Berikut ini adalah enam jenis kartu plastik yang bisa Anda jumpai dan miliki sebagai seorang 
nasabah, yang dikeluarkan oleh hampir semua bank yang beroperasi di wilayah hukum 
Indonesia baik itu bank swasta nasional, bank asing, bank pemerintah (BUMN), bank 
pemerintah daerah, dsb. Tentu tidak semua bank menerbitkan keenam jenis kartu kredit ini. 
Hanya bank-bank kategori besar yang memungkinkan menerbitkan keenam kartu plastik ini. 
Ada bank yang hanya menerbitkan 1 jenis kartu, 2 jenis kartu, tetapi ada juga yang menerbitkan 
keenamnya, seperti Bank BCA. Bank BCA tercatat sebagai salah satu bank nasional yang 
pernah menerbitkan keenam jenis kartu plasti ini seperti: kartu kredit BCA, kartu ATM 
(Paspor BCA), kartu charge (BCA Blue), prepaid card (Flazz), cash card (Paspor BCA), dsb. 

Pembahasan lebih lengkap tentang pengertian, fungsi dan perbedaan dari masing-masing jenis 
kartu plastik ini akan bisa Anda temukan dari menu-menu yang ada di halaman utama situs 
Mafia Kartu Kredit ini. Sebagai gambaran umum, keenam jenis kartu plastik keluaran bank 
tersebut adalah: 

1. Kartu ATM (Automatic Teller Machine) 

Kartu ATM kadang diplesetkan menjadi kartu Anjungan Tunai Mandiri. Sama-sama bisa 
disingkat menjadi ATM. Mungkin untuk memudahkan kita mengingatnya atau karena memang 
fungsinya yang bisa menarik tunai oleh diri kita sendiri. Atau mungkin juga ide bank Mandiri 
guna mempromosikan merek mereka sendiri karena masih ada kata-kata "mandiri"nya. Sebab 
setahu saya penggunaan kata Anjungan Tunai Mandiri itu dulu tidak pernah ada dan tidak lazim. 
Semua orang tahu bahwa ATM adalah Automatic Teller Machine. Tapi sejak hadirnya bank 
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Mandiri yang merupakan merger dari beberapa bank milik pemerintah, kata Anjungan Tunai 
Mandiri baru diproklamirkan. Sedangkan anjungan itu berarti semacam lokasi, tempat atau 
sarana. 

Dari pengertian asli ATM yakni Automatic Teller Machine kita bisa simpulkan bahwa mesin 
ATM adalah sebuah mesin yang secara otomatis bekerja menggantikan peran dari teller yang 
sering kita jumpai di bank baik untuk urusan setor tunai, tarik tunai, membayar ini, itu, dsb. Jadi 
dengan hadirnya mesin ATM ini, maka kita tidak perlu lagi harus bertemu teller bank setiap kali 
membutuhkan jasa perbankan. Dan fungsi pertama mesin ATM diciptakan memang untuk 
menarik uang tunai. 

Kartu ATM adalah kartu plastik yang paling banyak diterbitkan. Kartu ATM juga merupakan 
kartu yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat. Mengapa demikian? Karena hampir semua 
bank mulai dari bank asing, bank pemerintah, bank swasta nasional sampai bank pembangunan 
daerah (BPD) pun menerbitkan kartu seperti ini. Memiliki kartu ini pun sangatlah mudah. Yang 
perlu dilakukan hanyalah menabung di sebuah bank dan mengajukan kepemilikan kartu. 

Kartu ATM bukanlah kartu wajib yang harus dimiliki seorang nasabah pada saat mereka 
membuka tabungan. Kita bisa saja menolak atau memilikinya tergantung kepada keperluan kita 
masing-masing. Tetapi karena kegunaannya yang multifungsi, sudah dipastikan semua nasabah 
pasti membutuhkan kartu ATM ini. Kartu ATM menjadi salah satu daya tarik untuk menabung 
di bank. Boleh dikatakan bank yang tidak memiliki produk kartu ATM-nya pasti tidak akan laris 
di pasaran. Tidak akan ada orang yang bakal mau menabung di bank tersebut. Misalnya pas lagi 
membutuhkan uang tunai, e..tidak bisa mengambil uang karena kantor bank sudah tutup atau 
berada di tempat yang terlalu jauh. Untuk itulah kartu ATM ini diterbitkan agar memudahkan 
nasabah untuk mengambil tunai kapan saja di mesin ATM mana saja. 

Dari namanya saja Anjungan Tunai Mandiri, maka kita dapat mengerti bahwa kartu ATM ini 
fungsi utamanya adalah sebagai kartu yang bisa kita pergunakan untuk menarik uang tunai dari 
mesin ATM tersebut. Jadi tidak perlu lagi antri di bank yang begitu lama, harus menempuh jarak 
yang begitu jauh untuk mencapai kantor cabang sebuah bank, dsb. Belum lagi kita keadaan 
mendesak di malam hari di mana bank sudah pasti tidak buka. Dengan  kartu ATM, kita cukup 
mencari lokasi ATM terdekat dan bisa saja itu berada di perempatan jalan yang ramai, pusat 
perbelanjaan seperti mal, plaza, pusat bisnis, samping kantor kita, samping kantor polisi, dsb. 
Mesin ATM pun beroperasi 24 jam nonstop terkecuali pas lagi ada gangguan sistem atau 
pemeliharaan sistem jaringan. 

Karena fasilitas dan menu sebuah mesin ATM terus bertambah, dalam perkembangan 
berikutnya mesin ATM bukan saja sebagai tempat menarik uang tunai, tetapi sudah menjadi 
semacam bank kecil yang otomatis dengan berbagai fungsi dan kelebihan. Dengan kartu ATM 
inilah kita bisa mengakses semua fasilitas perbankan yang ada, yang juga ditampilkan dalam 
menu-menu mesin ATM. Baik mau transfer uang kepada rekan bisnis, tarik uang kontan, cek 
saldo, membayar tagihan cicilan mobil, membayar listrik, membayar biaya telepon, membeli 
pulsa, dsb. Karena fungsinya yang semakin lengkap inilah membuat semua nasabah pasti 
membutuhkan kartu ATM. 

Menabung di bank tetapi tidak memiliki kartu ATM sama saja bohong dan tindakan yang 
konyol. Biaya administrasi yang tidak seberapa bukanlah alasan untuk tidak memiliki kartu ATM 
dibandingkan sejumlah kelebihan dan berbagai fasilitas yang bisa diakses lewat mesin ATM. 
Bahkan dalam perkembangan berikutnya kartu ATM menjadi sebuah syarat mutlak perbankan. 
Bahkan bank pun mensyaratkan semua nasabahnya wajib memiliki kartu ATM. Karena kartu 
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ATM menjadi salah satu alat verifikasi nasabah. Sebab hanya satu kartu ATM yang diterbitkan 
buat satu nasabah untuk rekening yang sama. 

Dengan adanya kartu ATM operasional bank semakin mudah. Tidak perlu lagi ada antrian di 
depan loket teller yang begitu panjang dan menyesakkan seperti zaman dulu sebelum mesin 
ATM diciptakan. Biaya administrasi kartu ATM pun menjadi sumber pemasukan baru buat 
bank. Bank-bank sekarang malah mulai menciptakan dan menyediakan mesin-mesin ATM yang 
jauh lebih canggih seperti mesin khusus untuk tarik tunai, transfer dan setor tunai. Seperti yang 
bisa Anda lihat sekarang yang dipelopori oleh bank BCA. Dunia perbankan berkembang 
sedemikian cepat dan luar biasa. Contoh-contoh kartu ATM yang bisa kita temukan seperti 
kartu PASPOR BCA, kartu ATM Mandiri, kartu ATM Danamon, kartu ATM BNI, dsb. 

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kartu ATM adalah kartu plastik yang diciptakan 
untuk memudahkan nasabah mengambil uang tunai di mesin-mesin ATM yang ada. Dan 
tentunya pengambilan uang tunai ini membuat saldo tabungan nasabah berkurang dengan 
sendirinya. Dalam perkembangan berikutnya seiring menu mesin ATM yang bertambah, kartu 
ATM pun bisa memiliki fungsi yang terus bertambah. 

2. Kartu Cash/ Cash Card 

Kalau kartu ATM untuk menarik uang tunai di mesin-mesin ATM, kartu debit untuk berbelanja 
di toko-toko tertentu yang menerima transaksi kartu debit, maka kartu cash adalah kartu 
plastik yang fungsinya bisa digunakan untuk menarik uang tunai di tempat-tempat tertentu 
seperti teller bank atau toko-toko (merchant). Waktu dulu sebelum kejahatan perbankan 
sedemikian canggih dan beragam, jika Anda memiliki kartu ATM BCA, Anda tidak bisa gunakan 
untuk mengambil tunai di depan kasir teller. Anda wajib membawa buku tabungan, mengisi slip 
penarikan tunai, menunjukkan KTP, dsb. Tetapi jika Anda memiliki kartu TAPRES BCA 
otomatis Anda cukup menunjukkan kartu TAPRES tersebut. Itulah mengapa kartu TAPRES 
BCA bisa digolongkan sebagai kartu cash seperti ini. Kartu cash selalu ada kelebihannya 
dibandingkan kartu ATM. Tetapi sepertinya sekarang sudah berubah kebijakannya karena dunia 
perbankan memang sangat dinamis. 

Jadi kesimpulannya kartu cash adalah kartu yang bisa digunakan untuk menarik tunai tidak 
hanya di mesin-mesin ATM, di teller bank, melainkan juga di toko-toko yang memang 
menerima kartu cash seperti ini. Namanya saja kartu cash jadi di mana dan kapan saja kita 
butuh uang tunai, selama ada fasilitasnya (merchant, ATM, bank) maka di sanalah kita bisa 
mengambil uang tunai. Jangkauannya jauh lebih luas dan tidak mesti mencari mesin ATM. 
Bagaimana kalau pas mesin ATM uangnya lagi kosong, rusak, dsb? Contoh kartu cash yang yang 
ada di Indonesia adalah PASPOR BCA. 

PASPOR BCA merupakan satu-satunya kartu cash di Indonesia hingga saat ini dan katanya 
teknologi ini diadopsi dari sistem perbankan negeri kangguru (Australia). Bagi Anda yang punya 
kartu PASPOR BCA, coba amati logo warna merah yang bertulis TUNAI BCA. Nah, itulah 
logo fungsi kartu cash seperti ini. Di manapun, kapanpun Anda menemukan atau melihat logo 
ini, maka di tempat itulah Anda yang memiliki kartu PASPOR BCA bisa mengambil uang tunai. 
Contohnya misalnya di minimarket Indomaret, supermarket atau toko-toko tertentu. 

Tentu penggunaan kartu cash ini ada persyaratannya tergantung merchant tersebut. Misalnya di 
minimarket Anda harus berbelanja minimal Rp 25.000 baru bisa sekalian mengambil uang tunai. 
Jadi begitu kartu PASPOR BCA Anda akan digesek senilai Rp 25.000 (belanja) plus jumlah uang 
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tunai yang ingin Anda ambil misalnya Rp 1.000.000, otomatis saldo tabungan Anda berkurang 
Rp 1.025.000. Lalu apa manfaatnya buat pemilik toko? Sudah jelas bermanfaat karena uang hasil 
penjualan tidak perlu lagi repot-repot disetor ke rekening perusahaan karena sudah dialihkan 
dari sistem transaksi perbankan seperti ini. Bagaimana jika uang penjualan sedemikian 
menumpuk lalu datang perampok dan merampas semuanya? 

Itulah mengapa dikatakan dari awal bahwa bank diciptakan dengan tujuan yang mulia dan 
semuanya sudah diperhitungkan dengan baik. Untuk lebih jelasnya nanti dalam pembahasan 
mengenai kartu kredit. Anda akan sadar bahwa semua kartu plastik keluaran bank memiliki 
fungsi dan manfaatnya yang tak ternilai. Hal-hal negatif yang terjadi di dunia perbankan sepeti 
Mafia Kartu Kredit adalah ekses yang tidak pernah direncanakan tetapi terus terjadi karena ada 
permainan orang dalam, kebijakan yang mandul dan kepandaian manusia itu sendiri. Kejahatan 
kartu kredit tidak berdiri sendiri selama dunia ini tidak memberikan keadilan dan pemerataan 
yang adil. 

3. Kartu Debit/ Debet Card 

Selain menerbitkan kartu ATM, bank juga menerbitkan kartu debit. Sebenarnya kartu debit 
adalah kartu ATM itu sendiri. Pada awalnya memang kartu ATM, tetapi karena kemajuan 
teknologi dan tuntutan hidup semakin meningkat otomatis kartu ATM ditambahkan fungsinya 
menjadi kartu debit seperti yang kita kenal sekarang ini. Tak heran kita melihat bahwa hampir 
semua kartu ATM bank-bank terkemuka bisa digunakan untuk transaksi belanja di berbagai 
toko (merchant). Dengan demikian pengertian kartu debit adalah kartu plastik yang diterbitkan 
bank yang bisa dipergunakan untuk berbelanja di toko-toko tertentu. Maksud toko-toko 
tertentu ini adalah toko yang menerima transaksi dengan kartu debit seperti supermarket, 
toko baju, restoran, dsb. 

Penggunaan kartu debit otomatis langsung akan memotong saldo tabungan kita. Jika rekening 
tabungan Anda ada Rp 1.000.000, lalu Anda pakai kartu debit berbelanja baju seharga Rp 
200.000, otomatis tabungan sisa Rp 800.000. Persis sama dengan kartu ATM pada saat kita 
menarik uang tunai dari mesin ATM. Kalau tidak memotong saldo tabungan Anda, lantas uang 
siapa yang dipotong? Jadi begitu saldo tabungan Anda sudah habis, otomatis kartu debit 
tersebut tidak bisa Anda pergunakan lagi. Inilah yang membuatnya berbeda dengan kartu kredit 
yang akan kita bicarakan nanti. 

Macam-Macam Kartu Debit 

Kartu debit ditinjau dari sisi penerimaannya untuk berbelanja di sejumlah merchant, maka bisa 
dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yakni yang bersifat: lokal, regional dan 
Internasional. Lokal maksudnya kartu debit tersebut hanya bisa dipergunakan di negara di 
 mana bank tersebut beroperasi dan mungkin hanya kota-kota tertentu saja. Biasanya kota di 
mana ada cabang dari bank penerbit kartu. Sedangkan untuk yang bersifat regional maka kartu 
debit tersebut bisa dipergunakan di cakupan beberapa negara dalam wilayah tertentu misalnya 
negara kawasan ASEAN, Eropa, dst. Dan ini juga di mana negara-negara tersebut juga masih 
ada kantor cabang dari bank penerbit kartu. 

Karena semakin canggih kemajuan teknologi dan mobilitas penduduk dunia terus meningkat, 
otomatis muncullah kartu debit yang bersifat Internasional. Dengan begitu kartu debit ini bisa 
dipergunakan untuk berbelanja di hampir seluruh dunia melewati batasan wilayah apalagi 
negara. Contoh kartu debit yang bersifat Internasional adalah kartu debit berlogo: VISA 
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Electron atau MasterCard Electronic. Dari bank mana saja penerbitnya selama berlogo VISA 
Electron atau MasterCard Electronic, maka bisa digunakan berbelanja hingga ke ujung dunia. 

Contoh kartu debit regional adalah PASPOR BCA. Kartu ini tidak bisa Anda bawa ke Eropa 
atau Amerika untuk berbelanja karena tidak ada logo VISA Electron atau MasterCard 
Electronic. Tetapi jika Anda gunakan PASPOR BCA untuk menarik tunai di mesin ATM seluruh 
dunia memungkinkan karena sudah ada logo Cirrus dan Maestro. Setiap logo memiliki fungsi 
dan fasilitasnya tersendiri. Sedangkan untuk contoh kartu debit Internasional adalah kartu debit 
Bank Mandiri, Bank Niaga, Bank BII, dsb. Yang perlu Anda lihat adalah logonya bukan nama 
bank penerbitnya. Rata-rata semua bank di Indonesia menerbitkan kartu debit yang bisa 
dipergunakan secara Internasional. 

Sudah pasti setiap kali kartu debit digesek berbelanja maka saldo tabungan Anda berkurang 
sesuai nilai belanja. Jadi jangan main gesek-gesek seenaknya. Kurang lebih itulah pengertian dan 
fungsi kartu debit. 

4. Kartu Charge/ Charge Card 

Selain menerbitkan beberapa jenis kartu plastik yang sudah kita bicarakan, bank juga tercatat 
pernah menerbitkan kartu bernama "Charge Card". Charge card atau kartu charge adalah 
kartu yang ditujukan untuk transaksi belanja. Kalau penggunaan kartu debit secara otomatis 
memotong saldo tabungan kita, tidak demikian dengan kartu charge ini. Kartu charge adalah 
kartu plastik yang diterbitkan oleh bank di mana bank memberikan kita kesempatan untuk 
menggunakan dana dari bank terlebih dulu. Jadi istilahnya bank mengkreditkan sejumlah dana 
ke dalam tabungan kita. Kalau masih kurang paham, maksudnya uang dipinjamkan dulu, bisa kita 
pakai dulu dan nanti baru bayar. Pembayaran akan ditagih kemudian hari sesuai waktu yang 
ditetapkan. 

Menilik pada sejarah awal hadirnya kartu kredit di muka bumi ini terutama negara Amerika 
Serikat, Anda pasti paham bahwa asal mula kartu kredit berawal dari kartu charge seperti ini. 
Kartu charge adalah kartu yang menggunakan fasilitas kredit (penundaan pembayaran). Tetapi 
dalam perkembangan berikutnya kartu charge ini mulai berbeda dengan kartu kredit yang kita 
kenal sekarang. Mungkin memang karena waktu, teknologi dan mobilitas penduduk yang begitu 
cepat membuat lahirnya kartu kredit dan menenggelamkan pamor kartu charge seperti ini. Saat 
ini memang sudah sangat jarang ada yang menggunakan kartu charge karena memang kartu 
kredit jauh lebih unggul dalam beberapa hal. 

Perbedaan Kartu Charge Dengan Kartu Kredit 

Secara kasat mata, kartu charge mirip kartu kredit di mana pemiliknya haruslah diverifikasi 
dengan syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan kartu ATM, kartu debit di mana setiap nasabah 
yang punya tabungan bisa memiliki kartu-kartu itu. Charge card dan kartu kredit tidak bisa 
dimiliki sembarang orang karena si nasabah harus memiliki dan memenuhi semacam kriteria 
"kemampuan membayar" yang diidentikkan dengan status sosial, status pekerjaan, status 
penghasilan, status tempat tinggal, status kondisi keuangan, dsb. Pokoknya mirip dengan 
pengajuan kepemilikan kartu kredit. Sebab bank meminjamkan uangnya terlebih dulu untuk 
dipergunakan. Jadi tidaklah mungkin orang yang tidak memenuhi kriteria akan mendapatkan 
kartu charge seperti ini. Bagaimana jika orang tersebut setelah pakai lalu kabur, ngemplang 
hutang, dsb 
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Sistem penggunaan, penundaan pembayaran atau penagihan kartu charge kurang lebih sama 
atau mirip dengan kartu kredit, di mana jangka waktunya (grace period) kurang lebih satu 
bulan. Jadi kalau Anda gesek kartu charge maka bulan depan baru ditagih. Kartu charge juga 
mengenakan iuran tahunan dan ada jenis-jenis kartu layaknya kartu kredit seperti silver, gold 
dan platinum. Mungkin namanya saja berbeda. Uniknya kartu charge tidak menggunakan sistem 
bunga (interest) tetapi biaya keterlambatan (late charge). Di sinilah perbedaannya dengan kartu 
kredit. Kartu kredit bukan saja mengenakan biaya keterlambatan tetapi juga biaya bunga 
berbunga. 

Selain itu kartu charge tidak ada istilah cicilan pembayaran kredit dalam arti bayar sesuai 
kemampuan sekian persen dari total tagihan. Tidak! Anda pakai sebesar berapa maka Anda 
wajib melunasi sebesar itu begitu tagihan datang. Jadi istilahnya harus bayar full. Lalu bagaimana 
jika tagihan datang Anda belum punya uang sebesar itu? Anda bayar semampu Anda dan sisanya 
akan ditagih berikutnya dengan memasukkan biaya keterlambatan. Tidak ada biaya bunga jadi 
jauh lebih ringan dari kartu kredit. Dan pada saat Anda tidak membayar full maka kartu charge 
Anda tidak bisa dipergunakan sama sekali (diblokir). Tampak beda dengan kartu kredit bukan? 
Kalau kartu kredit, Anda masih bisa gunakan kartu tersebut meski Anda cuma bayar separuh. 
Misalnya limit kartu kredit Rp 10.000.000, sudah Anda pergunakan Rp 5.000.000. Begitu 
tagihan datang Rp 5.000.000 di bulan depan, Anda hanya bisa membayar Rp 3.000.000. Secara 
otomatis kartu kredit masih ada Rp 8.000.000 dan bisa Anda pergunakan. Tidak demikian 
dengan kartu charge ini. Sisa saldo tagihan Rp 2.000.000 yang belum lunas membuat kartu 
charge Anda tidak bisa dipergunakan. Sampai di sini Anda paham bahwa kartu charge adalah 
kartu yang benar-benar menunjukkan kebonafitan si nasabah. Tidak semua orang bisa 
mempunyai kartu charge karena memang adalah nasabah-nasabah atau orang-orang terpilih 
yang secara keuangan sangatlah matang. Pakai berapa maka bulan depan harus bayar penuh 
sesuai yang dipakai. 

Di samping tidak ada bunga, harus bayar full begitu jatuh tempo, kartu charge juga memiliki 
keunikan yakni limit kartu tidak terbatas. Maksud limit tidak terbatas ini bukan berarti si 
nasabah akan punya uang tak terhitung, tetapi dalam arti dana yang dikreditkan bank sangatlah 
besar sekali. Beda dengan kartu kredit yang miliki limitnya misalnya Rp 3 juta untuk pemula, Rp 
10 juta untuk manajer, Rp 50 juta untuk direktur, dsb. Kartu charge tidak mengenal sistem 
limit kredit seperti itu. Begitu Anda mendapatkan kartu charge dan disetujui maka bank 
penerbit kartu akan memberikan Anda keleluasaan menggunakan uang yang ada. Jadi bisa saja 
pemula mendapatkan limit kredit Rp 300 juta, dst. Tetapi Anda paham bahwa begitu 
dipergunakan maka harus bayar full waktu ditagih. 

Sebenarnya ini permainan bank karena meski Anda dikasih limit Rp 1 miliar pun, jika hanya bisa 
Anda gunakan Rp 100 juta dan begitu tagihan datang di bulan tersebut Anda tidak bisa melunasi 
Rp 100 juta, sisa kredit Rp 900 juta tidak bisa Anda pergunakan. Mungkin sampai di sini Anda 
akan berkata, "Kalau begitu enak dong apply kartu charge seperti ini? Kita pakai full saja dalam 
satu bulan lalu kabur." 

Jawaban saya sederhana, "Coba saja Anda apply kartu charge seperti milik American Express 
(Amex)." 

Proses persetujuannya benar-benar rumit dan tidak semua orang akan berhasil. Meski Anda 
sudah punya kartu kredit Citibank Platinum, HSBC Platinum dengan limit Rp 300 juta pun dan 
Anda lampirkan waktu pengajuan kartu Amex, belum tentu akan disetujui. Makanya tak heran 
kartu Amex sering disebut sebagai kartu plastik paling powerful di dunia, apalagi di Amerika 
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Serikat. Bahkan kartu Amex bisa menggantikan fungsi sebuah passport dalam kasus-kasus 
tertentu karena Anda sudah dianggap orang yang benar-benar kaya di dunia ini, data profil 
Anda sudah terverifikasi dengan baik. Beda sekali dengan kartu kredit, bukan? 

Sampai di sini saya harap Anda paham apa itu sebenarnya kartu charge, keunikannya dan apa 
perbedaan antara kartu charge dengan kartu kredit. Meski sama-sama bersistem kredit tetapi 
ada perbedaannya. Contoh-contoh kartu charge yang pernah hadir di pasar Indonesia adalah 
Diners Club, American Express (Amex), BCA Blue, dsb. Tetapi karena persaingan bisnis itu 
sendiri dengan berbagai kerumitannya, akhirnya kartu charge harus mengalah pada kartu kredit 
dan lama-lama tenggelam bahkan mungkin sebentar lagi akan sirna. Anda tahu sendiri jika 
nasabah sedikit tidak akan bisa menutupi biaya operasional perusahaan. Saat ini hampir sulit dan 
hampir tidak lagi terdengar penggunaan kartu charge seperti ini. Bahkan beberapa jenis kartu 
charge berubah fungsi dan bentuk akhirnya menjadi kartu kredit. Inilah mengapa pepatah Cina 
berkata, "Kuda yang kuat bukan diukur dari seberapa cepat dia berlari, melainkan seberapa jauh 
dia sanggup berlari." 

5. Kartu kredit/ Credit Card 

Kartu plastik berikutnya yang pernah dikeluarkan lembaga perbankan adalah kartu kredit. 
Kartu kredit menjadi kartu plastik yang paling banyak dipergunakan oleh masyarakat di seluruh 
dunia. Apalagi ketika mengetahui sejumlah keunikan, manfaat dan keunggulannya. Dalam situs 
mafia kartu kredit inilah kita akan membahas banyak mengenai kartu yang satu ini. 

Pada dasarnya kartu kredit adalah sama dengan kartu charge karena sejarah kartu kredit 
memang bermula dari kartu charge. Jadi bisa dijelaskan bahwa kartu charge dan kartu kredit 
adalah produk di mana bank meminjamkan atau mengkreditkan sejumlah dana kepada kita 
sehingga bisa kita pergunakan terlebih dulu. Entah itu untuk berbelanja di berbagai tempat atau 
menarik uang tunai lewat mesin ATM. Bank yang akan menagih kepada kita pada periode 
berikutnya. Biasanya jangka waktu penagihan kurang lebih 30 hari. Dari penjelasan ini tampak 
berbeda sekali dengan kartu debit. Kalau kartu debit setiap kali kita gunakan akan langsung 
memotong saldo tabungan kita, tidak demikian dengan kartu kredit. Jika Anda punya rekening 
tabungan maka saldonya tetap utuh dan tidak berkurang. Inilah salah satu kelebihan kartu 
kredit. Nanti dalam pembahasan mengenai manfaat dan keunggulan kartu kredit akan dijelaskan 
lebih mendalam. 

Meski sama seperti kartu charge tetapi kartu kredit ada sejumlah keunikannya seperti: pada 
saat jatuh tempo, kita tidak mesti harus membayar full tagihan tetapi bisa semampu kita 
minimal 10% dari total tagihan. Dulunya cukup menyicil 6% tetapi aturan ini diperbaharui oleh 
Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya kartu kredit Anda gesek sebesar Rp 5.000.000 maka bulan 
berikutnya akan ditagih sebesar itu. Kalau Anda belum punya uang sebanyak itu, Anda bisa 
membayar cukup Rp 500.000. Sisanya Rp 4.500.000 akan ditagih bulan depan berikut bunganya. 
Jadi benar-benar bisa nyicil alias kredit. Karena itulah disebut sebagai kartu kredit. 

Selain untuk keperluan berbelanja, kartu kredit juga bisa dipergunakan untuk mengambil uang 
tunai di mesin-mesin ATM di seluruh dunia selama ada logo VISA, Plus, MasterCard, dsb. Jadi 
sama persis dengan  kartu ATM. Hanya saja setiap pengambilan uang tunai ini akan dikenakan 
biaya administrasi untuk mencegah selisih kurs. Nanti akan dibahas lebih detil. Kartu kredit juga 
mengenakan iuran tahunan buat pemiliknya yang kalau dalam penggunaan kartu debit atau kartu 
ATM bisa kita kategorikan sebagai biaya administrasi. Tetapi pengenaan iuran tahunan ini juga 



 

Rowland B.F. Pasaribu PERTEMUAN 12 | 52  

 

bisa gratis karena bank-bank juga memiliki program-program promosi tertentu. Kartu kredit 
juga memberikan poin reward yang bisa ditukarkan dengan aneka hadiah, dsb. 

Di samping berbagai keunikannya itu, kartu kredit masih memiliki banyak kelebihan 
dibandingkan kartu charge, apalagi kartu debit. Dalam pembahasan berikutnya nanti akan kita 
bahas lebih mendalam termasuk kejahatan kartu kredit yang dikenal dengan istilah mafia kartu 
kredit. Contoh kartu kredit yang bisa kita jumpai adalah kartu kredit Citibank, kartu kredit BII, 
kartu kredit ANZ, kartu kredit Panin, kartu kredit BCA, dsb. Total kurang lebih ada 20 bank 
dan lembaga keuangan yang menerbitkan kartu kredit di Indonesia dengan berbagai jenis pilihan 
kartu seperti silver, gold, platinum, everyday card, titanium, choice, dsb. 

6. Kartu prabayar/ Prepaid Card 

Kartu plastik terakhir yang bisa kita jumpai di pasar Indonesia adalah apa yang disebut dengan 
kartu prabayar (prepaid card). Kartu prabayar adalah kartu yang diterbitkan oleh bank kepada 
nasabahnya di mana bisa dipergunakan untuk membayar atau transaksi di sejumlah merchant 
layaknya kartu kredit atau kartu debit. Hanya saja kartu prabayar tidak bisa dipergunakan untuk 
mengambil uang tunai dari mesin-mesin ATM. Dana yang ada dalam kartu prabayar ini harus 
diisi langsung (top up) oleh si nasabah sebelum dipergunakan. Cara  mengisinya bisa langsung 
datang ke loket bank atau melalui mesin ATM menggunakan kartu ATM. Jadi sama seperti 
membeli voucher pulsa. Pulsa habis tidak bisa dipergunakan buat telponan lagi sampai diisi 
ulang. Namanya juga kartu prabayar. 

Kartu prabayar memiliki limit maksimal tertentu. Penggunaan kartu ini juga tidak membutuhkan 
nomor PIN seperti kartu debit atau digesek ke mesin seperti kartu kredit. Kartu prabayar 
cukup didekatkan atau diletakkan di atas mesin kartu prabayar. Secara otomatis dana akan 
berkurang sesuai nilai belanja. Kartu prabayar jika hilang secara otomatis bisa dipergunakan 
oleh orang lain karena tidak ada nomor PIN. Karena itulah mengapa limitnya dibatasi sejumlah 
tertentu seperti maksimal sebesar Rp 1.000.000. 

Kartu prabayar membidik segmen pasar tertentu di mana kebutuhan akan mobilitas menjadi 
sangatlah penting. Biasanya sektor mikro yang menjadi tempat di  mana kartu prabayar ini 
menjadi sangat penting dan berguna. Dengan adanya kartu prabayar ini diharapkan hal-hal kecil 
yang merepotkan seperti uang parkir, antrian tol, membeli burger makan siang, isi bensin, dsb. 
akan menjadi lebih cepat dan lancar. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan uang-uang receh dan 
harus menunggu kembalian uang-uang receh. Waktu jadi lebih efektif dan efisien. Kurang lebih 
seperti itu kegunaan dan manfaat kartu prabayar. Contoh kartu prabayar di Indonesia yang kita 
kenal seperti kartu Flazz dari BCA, e-Toll Card dari Bank Mandiri, dsb. Ada kemungkinan 
bank-bank lain juga akan mengeluarkan kartu sejenis. 

Dari pembahasan keseluruhan kartu plastik yang ada, dapat kita simpulkan bahwa teknologi di 
masa depan akan terus berkembang pesat. Bisa saja kartu-kartu baru yang tidak pernah kita 
pikirkan sebelumnya akan terus muncul. Tak heran dalam perkembangan zaman, sebuah kartu 
yang pada awalnya adalah kartu ATM atau kartu debit akhirnya juga memiliki fungsi-fungsi kartu 
plastik lain. Contohnya kartu PASPOR BCA yang bisa memiliki fungsi sebagai kartu ATM, kartu 
debit, kartu cash, dsb. Kartu PASPOR BCA juga bisa digunakan menarik uang tunai di seluruh 
dunia karena ada logo Cirrus, dsb. Meski demikian, dari semua jenis kartu plastik yang ada, 
kartu kredit merupakan kartu plastik terbaik yang pernah dikenal oleh banyak orang. Kartu 
inilah yang akan menjadi kartu plastik satu-satunya yang benefit,  manfaat dan keunggulannya 
akan terus ditambah dan diperbaharui sedemikian rupa. 
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Pertumbuhan Customer & Seksinya Bisnis Kartu Kredit di Indonesia 

Sebagian dari kita pernah atau bahkan sering menerima telepon dari petugas 
marketing sebuah bank menawarkan kartu kredit. Di kesempatan lain di mall kita juga 
dihampiri petugas yang menawarkan kartu kredit sambil menyodorkan form aplikasi. 
Dengan berbagai iming-iming, mulai dari souvenir  hingga transfer balance, bank-bank begitu 
gencar memasarkan kartu kredit.  Bank-bank yang semula tidak terjun ke kredit konsumsi 
retail pun mulai merambah ke bisnis kartu kredit. 

Mengapa industri perbankan begitu gencar memasarkan kartu kredit atau beramai-ramai 
terjun ke bisnis kartu kredit? Trend/gaya hidup masyarakat adalah satu pendorongnya: 
kartu kredit seperti sudah melekat dan menjadi simbol gaya hidup kaum urban ketika 
kebutuhan akan kepraktisan & kecepatan dapat dipenuhi oleh teknologi serta manfaat 
kartu plastik ini. Tetapi bukan itu saja, melainkan juga karena potensi keuntungan yang bisa 
direguk oleh industri perbankan.  Jumlah penduduk Indonesia yang besar –menempati 
urutan negara ke-5 terpadat di dunia– tentu merupakan target pasar potensial untuk bisnis 
apapun termasuk kartu kredit ini. 

Berapa sesungguhnya penetrasi kartu kredit di Indonesia? Publikasi MARS 
dalam Indonesian Consumer Profile 2013 mencatat kepemilikan kartu kredit di 7 kota 
besar (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin) tahun 2012 
adalah 3.4% di mana penetrasi tertinggi tercatat di Makassar (7.6%) dan Jakarta (4.7%). 
Dari sisi usia, tingkat kepemilikan kartu kredit pada kelompok usia 25-34 tahun adalah 
4.4%, sedangkan pada kelompok usia 35-55 tahun 3.8%.  Pada kelas sosial ekonomi A 
penetrasi tercatat 10.3% sedangkan kelas B masih 1.8%. 

Penetrasi sebesar 3.4% pada tahun 2012 tersebut menunjukkan peningkatan 2 kali dari 
tahun 2011 (1.7%). Untuk Jakarta sendiri, terjadi peningkatan tajam dari 1.2% pada 2011 
menjadi 4.7% pada 2012. 

Grafik-1 
Kepemilikan Kartu Kredit, 2012 (%) 
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Informasi yang dirilis Bank Indonesia pada Maret 2013, setiap pemegang kartu kredit 
memiliki 3 kartu kredit.  Selanjutnya survey MARS menemukan bahwa sebagian besar 
jenis kartu yang beredar adalah Classic (74%), 29% Gold dan hanya 7% Platinum. 

Grafik-2 
Jenis Kartu Kredit yang Dimiliki , 2012 (%) 

 

Lalu bank apa saja yang berbagi kue di bisnis kartu kredit di Indonesia sepanjang tahun 
2012? Jawaranya adalah BCA, di mana 28.1% responden pemilik memiliki kartu kredit 
BCA. Di tempat berikutnya adalah BNI (18.5%) dan Bank Mega (14.7%). Brand 
share ketiga bank ini mengalami peningkatan dari tahun 2011, di mana secara berturut-
turut adalah 24.9%, 14.6%, dan 7.6%. Berada di urutan setelah ketiga bank ini adalah 
Bank Mandiri, CIMB, Citibank, dan BRI.  Kasus Citibank 2 tahun yang lalu diduga masih 
memengaruhi masyarakat yang berujung penurunan brand share Citibank. 

Grafik-3 
Bank Penerbit Kartu Kredit yang Dimiliki , 2011-2012 (%) 
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Seksinya Bisnis Kartu Kredit Indonesia 

Jika paparan di atas lebih merupakan sisi konsumen, bagaimana dengan sisi industri 
bisnis kartu kredit, bagaimana perkembangan dan seksinya bisnis ini ? Saat ini di negara 
kita terdapat 20 penerbit kartu kredit, terdiri dari 4 bank pelat merah (3 bank umum 
dan 1 bank syariah), 7 bank swasta nasional, 3 bank asing, dan 6 bank campuran. Belum 
lagi 5 penyedia jaringan yang disebut prinsipal, yang seluruhnya merupakan institusi 
asing. 

Data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) menunjukkan jumlah kartu kredit 
beredar maupun nilai transaki dari tahun ke tahun  meningkat. Jika pada 2007  jumlah 
kartu sekitar 9.14 juta dengan total nilai transaksi mecapai Rp 72.6 triliun, pada 2008 
jumlah kartu 11.54 juta sedangkan nilai transaksi naik menjadi Rp 107.26 triliun. 
Selanjutnya tahun 2009 jumlah transaksi kartu kredit naik lagi menjadi 136.69 triliun 
dengan jumlah kartu 12.25 juta. Bahkan pada 2010 nilai  transaksi kartu kredit sudah 
mencapai Rp 163.2 triliun dengan jumlah kartu 13.57 juta, dan pada 2012 transaksi 
kartu kredit terus mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp 189 triliun dengan jumlah 
kartu 15.7 juta. Pada awal tahun 2013 ini nilai transaksi mencapai Rp 17.96 triliun. 

Grafik-4 
Jumlah Kartu Kredit & Nilai Transaksi Kartu Kredit, 2007-2012 

 

Sebenarnya yang disasar pihak perbankan bukan seberapa banyak jumlah kartu kredit 
yang beredar, melainkan pasar potensial (potential market) itu sendiri.  Dari total jumlah 
penduduk Indonesia yang 250 juta jiwa, katakanlah pasar yang memungkinkan sekitar 
10%. Ini setara dengan 25 juta nasabah.  Menggunakan total transaksi tahun 2012 yakni 
Rp 189 triliun, dan jika industri perbankan memanen keuntungan fee 1% saja dari 
penyediaan mesin gesek, maka kurang lebih ada sekitar Rp 1,9 triliun masuk ke kantong 
bankir. Harap diingat bahwa charge 3% yang sering kita temui tiap transaksi gesek kartu 
kredit, sebagian diterima oleh merchant, bank berkisar 0,5% – 2%, atau katakanlah rata-
ratanya 1%. 
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Belum lagi biaya iuran tahunan (annual fee), kita sederhanakan saja Rp 100.000 per 
kartu.  Jika industri perbankan berhasil menguasai 10% saja pasar atau 25 juta nasabah, 
maka pemasukan rutin per tahun dari bisnis kartu kredit adalah Rp 2,5 triliun.   Dengan 
adanya 20 bank penerbit kartu kredit, maka rata-rata setiap bank rutin menenggak Rp 
125 miliar per tahun.  Belum lagi dari biaya bunga, biaya keterlambatan pembayaran, 
biaya penarikan tunai, biaya pergantian kartu, biaya over limit. Menakjubkan! 

Tak heran jika bank-bank menggunakan berbagai jurus jitu membidik nasabah dan 
transaksi kartu kredit. Salah satunya adalah Bank Mega, yang merupakan bank penerbit 
kartu kredit Visa terbesar di Indonesia. Jumlah kartu kredit yang telah diterbitkan oleh 
bank ini mencapai 1.75 juta kartu. Untuk tahun 2013 ini, Bank Mega menargetkan total 
transaksi sebesar Rp 22 triliun dengan target kartu sebanyak 2.2 juta kartu.  Saat ini 
pemegang kartu kredit Bank Mega 60 persennya adalah pemegang Mega Silver ke 
bawah, namun porsi ini akan diubah menjadi minimal 60% pemegang Mega Visa Gold ke 
atas. Salah satu strategi yang ditempuh adalah melakukan kerja sama dengan beberapa 
pihak, seperti hotel, restoran, maskapai penerbangan, hingga pom pensin. 

Bank pelat merah, BRI, juga terus berupaya menggenjot pertumbuhan kartu kredit.  
Untuk tahun 2013 ini BRI memasang target transaki kartu kredit kira-kira sebesar Rp 
1.7 triliun atau tumbuh sekitar 70% dari angka tahun sebelumnya Rp 1 triliun.  Lain lagi 
dengan Bank Mandiri, yang menargetkan peningkatan jumlah pemegang kartu kredit 
dengan cara mall branding dengan menggandeng pusat perbelanjaan Senayan City dan 
Debenhams. 

Siap-siap saja Anda dihubungi petugas marketing bank yang menawarkan kartu kredit.[] 
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Perang Inovasi Perbankan dalam Memikat Nasabah 

KEHIDUPAN sehari-hari kita tidak pernah lepas dari kegiatan transaksi. Selepas era barter, 
transaksi memerlukan alat bayar berupa uang. Di lain pihak, tingginya tingkat kriminalitas 
melahirkan kebutuhan masyarakat akan keamanan dan kepraktisan dalam melakukan segala 
transaksi. Industri perbankan tahu benar memanfaatkan hal itu. Fungsi konvensional bank 
sebagai tempat menabung dan sumber kredit pun dikembangkan. Kini, dalam bersaing satu 
sama lain, bank-bank tidak hanya mengandalkan dua fungsi utamanya itu, melainkan berlomba 
memberikan layanan yang sebanyak mungkin dapat dilibatkan langsung dalam transaksi sehari-
hari masyarakat. 

Di samping bank- bank tidak lagi hanya terpaku dengan dua fungsi utamanya itu, kini pada 
masyarakat sendiri terjadi perubahan dalam memandang fungsi bank. Sebagai contoh, hingga 
dua dekade lalu masyarakat datang ke bank untuk menabungkan uang yang tidak terpakai, atau 
dengan kata lain, bank menjadi "terminal akhir" uang mereka. Kini, tiap bulan para karyawan 
perkantoran menempatkan seluruh gajinya di bank karena memang kantor tempat mereka 
bekerja membayarkan gaji dengan melakukan transfer secara utuh langsung ke rekening 
mereka di bank- bank. Dengan kata lain, kini bank menjadi "terminal awal" uang mereka. 
Setelah gaji ditransfer ke rekening, barulah mereka menarik dana secukupnya. 

Keinginan untuk dapat sebanyak mungkin dilibatkan dalam berbagai transaksi sehari-hari, serta 
bergesernya fungsi bank pada masyarakat, membuat bank-bank kian berlomba dalam memberi 
layanan paling inovatif. Tingkat suku bunga kini sudah tidak cukup lagi untuk dijadikan jurus 
andalan dalam persaingan antarbank, baik di mata bank-bank itu sendiri maupun di mata 
masyarakat. Bagi perbankan, tawaran layanan berbasis all in one kini merupakan jurus yang 
lebih ampuh dalam menggaet calon nasabah. Di mata masyarakat sendiri, penutupan sejumlah 
bank pada tahun 1998 dan tahun 1999 membuat mereka waspada dan "melek bank", bahwa di 
balik pendapatan bunga yang tinggi, jangan-jangan ada risiko yang tinggi pula. 

Saat ini, bank-bank tengah bersaing dalam menawarkan kredit konsumsi, termasuk kartu kredit. 
Menurut Direktur Biro Riset InfoBank Eko B Supriyanto, di negara-negara yang baru terlepas 
dari krisis, memang konsumsilah yang bergerak lebih dulu. Hal itu diikuti dengan meningkatnya 
kredit konsumsi dan mengundang pemain-pemain asing juga. 

"Perang dalam menawarkan kredit konsumsi dimulai sejak krisis ekonomi tahun 1997 dan 
mengambil momentum tahun 2000. Sekarang saatnya industri perbankan menggenjot kelebihan 
likuiditas dengan menawarkan berbagai bentuk kredit konsumsi. InfoBank memperkirakan, 
tahun 2003 ini pertumbuhan kredit konsumsi akan mengalami kejenuhan karena tingkat 
konsumsi dan daya beli masyarakat menurun. Di lain pihak, pangsa pasar kredit konsumsi tidak 
bertambah besar, sedangkan pemain bertambah banyak," kata Eko. 

Untuk kartu kredit, persaingan didominasi oleh bank asing yang berani menawarkan aneka 
inovasi. Belakangan, perang dalam penawaran kartu kredit dilakukan secara konfrontatif. 
Sebuah bank X berani menawarkan pengalihan outstanding tiga bulan terakhir tanpa bunga 
kepada calon nasabah pemegang kartu kredit Y, asalkan si calon nasabah bersedia menutup 
kartu kredit Y dan beralih ke kartu kredit X. 

Menurut Eko, ada empat hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat saat memilih kartu 
kredit. Pertama, kartu kredit yang akan diaplikasi diterima bertransaksi di mana-mana, 
termasuk di luar negeri. Kedua, tingkat suku bunga yang tidak mencekik. Ketiga, biaya tahunan 
(annual fee). Terakhir, layanan purnajual. 
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Perilaku masyarakat dalam memanfaatkan fungsi kartu kredit kini mengalami pergeseran. 
Masyarakat tidak lagi memiliki kartu kredit sebagai alat bantu bayar darurat, melainkan sebagai 
alat berutang. Orang kini tidak lagi menggunakan kartu kredit karena kehabisan uang tunai, 
tetapi sengaja tidak banyak-banyak membawa uang tunai dan lebih menyukai membayar dengan 
kartu kredit. 

Per Maret 2003, Citibank merupakan market leader kartu kredit di Indonesia dengan 
pemegang kartu kredit mencapai 1 juta-1,2 juta orang dan dengan pangsa pasar 27,81 persen 
(berdasarkan data Biro Riset InfoBank). Posisi kedua diisi Bank BNI 46 dengan pemegang kartu 
kredit 575.000-650.000 orang dan dengan pangsa pasar 15,06 persen. Tempat ketiga diisi Bank 
Central Asia (BCA) dengan pemegang kartu mencapai 590.000-600.000 orang dan dengan 
pangsa pasar 13,90 persen. 

Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC) merupakan bank asing kedua yang kartu 
kreditnya banyak diminati masyarakat. HSBC menempati posisi keempat dengan jumlah 
pemegang kartu kredit 200.000-350.000 dan dengan pangsa pasar 8,11 persen. 

HSBC bersaing ketat dengan Citibank dalam memuaskan pemegang kartu kredit masing-
masing. Citibank menawarkan lima jenis kartu kredit, yang disesuaikan dengan penghasilan 
minimum nasabah, yaitu Kartu Kredit Perak Citibank, Kartu Kredit Emas Citibank, Kartu 
Kredit Platinum Citibank, Kartu Makro Citibank, dan Citibank Clear Card. Sementara HSBC 
menawarkan Kartu Kredit Klasik HSBC dan Kartu Kredit Emas HSBC. 

Inovasi yang ditawarkan kedua bank asing tersebut hampir sama dan berbasis all in one, 
dibungkus dengan nama dan variasi yang berbeda. Keduanya pun menawarkan sistem poin dan 
reward atas transaksi yang pembayarannya menggunakan kartu kredit masing-masing. 
 

Citibank menawarkan Citibank One Bill dan EazyPay Citibank. Dengan Citibank One Bill, 
nasabah tidak perlu antre di ATM (automatic teller machine) ataupun loket pembayaran untuk 
membayar tagihan rutin bulanan, dan tidak perlu mengingat berbagai tanggal tagihan rutin 
bulanan. Citibank One Bill menggabungkan berbagai tagihan rutin bulanan dalam satu tagihan 
kartu kredit. Citibank One Bill dapat digunakan untuk membayar tagihan telepon, air, telepon 
seluler, Internet, TV kabel, dan keanggotaan klub. 

Melalui EazyPay Citibank, nasabah dapat membeli berbagai barang dengan menggunakan kartu 
kredit Citibank dan membayar cicilannya dengan besar yang tetap setiap bulannya. Nasabah 
pun dapat memilih jangka waktu cicilan antara 3-24 bulan. Sementara melalui program Home 
and Away Privilege, pemegang kartu kredit HSBC berhak atas diskon khusus di lebih dari 2.000 
outlet negara-negara Asia. 

Kedua bank itu juga menawarkan asuransi perlindungan konsumen kepada pemegang kartu 
kredit masing-masing. Dengan asuransi perlindungan konsumen, nasabah berhak atas 
perlindungan pembelian untuk barang belanjaan atas kehilangan atau kerusakan yang tidak 
disengaja. 

Keduanya pun sama-sama menawarkan fasilitas airport lounge gratis (masing-masing bagi 
pemegang Kartu Kredit Emas HSBC, Kartu Kredit Emas Citibank, dan Kartu Kredit Platinum 
Citibank) di beberapa bandara besar di Indonesia. Citibank melengkapi fasilitas tambahan 
berupa asuransi perjalanan bernama Sign and Fly bagi pemegang kartu kredit Citibank yang 
membeli tiket pesawat terbang dengan menggunakan kartu kredit Citibank. 



 

Rowland B.F. Pasaribu PERTEMUAN 12 | 59  

 

Inovasi lain yang dilakukan kedua bank itu adalah bekerja sama dengan sejumlah bank nasional 
sehingga tagihan kartu kredit Citibank dan HSBC dapat dilunasi di ATM sejumlah bank. 

TANPA meninggalkan iming- iming hadiah dan undian, bank-bank berlomba melakukan 
diversifikasi produk dan menawarkan layanan berbasis all in one dengan mengandalkan 
teknologi mutakhir. Dengan beragam fasilitas yang ditawarkan kepada nasabah melalui sebuah 
kartu ATM, BCA berhasil menjadi market leader produk tabungan perbankan nasional dengan 
pangsa pasar 23,62 persen per Desember 2002 (data Biro Riset Infobank). 

Nasabah tabungan Tahapan BCA berhak atas kartu ATM yang belakangan dinamakan Paspor 
BCA. BCA cukup jeli menerapkan layanan berbasis all in one pada kartu ATM-nya. Di samping 
dapat digunakan untuk menarik uang tunai di ATM, kartu tersebut juga dapat dipakai sebagai 
kartu debet. Saat ini tercatat sekitar 15.000 merchant kartu debet BCA. Pemilik Paspor BCA 
juga dapat mengambil uang tunai di saat melakukan pembayaran belanja di sejumlah merchant 
bertanda "Tunai BCA". 

Dengan mengandalkan jaringan ATM BCA yang berjumlah sekitar 2.400 unit di seluruh 
Indonesia, BCA memperluas manfaat kartu ATM yang diterbitkannya. Kini, melalui ATM BCA 
dan dengan menggunakan satu kartu ATM tersebut, nasabah dapat membayar tagihan telepon 
tetap, telepon genggam, listrik, air, kartu kredit sejumlah bank, radio panggil, Internet, angsuran 
pembiayaan, pendidikan, Pajak Bumi dan Bangunan, asuransi, dan TV kabel. Nasabah juga dapat 
membeli pulsa isi ulang telepon genggam, tiket pesawat, reksa dana, dan saham. Ragam fungsi 
pada satu kartu itu membuat kartu ATM BCA menjadi primadona BCA. Langkah BCA itu 
diikuti beberapa bank lain. 

Mencoba jalur di luar kartu ATM, Bank Mandiri yang menjadi runner-up pada perebutan 
produk tabungan perbankan nasional dengan pangsa pasar 15,29 persen tengah menggenjot 
SMS Banking Mandiri sebagai produk andalan paling inovatif. SMS Banking Mandiri melayani 
transaksi nasabah melalui SMS (short messaging services/layanan pesan singkat melalui telepon 
genggam) dengan nomor telepon genggam sebagai ID nasabah. Layanan yang diperkenalkan 
pada Agustus 2002 ini menawarkan transfer dana, notifikasi, dan informasi rekening kepada 
nasabah. Hingga saat ini, menurut Senior Vice President Consumer Liabilities Group Bank 
Mandiri Kostaman Thayib, sudah tercatat 60.000 pengguna layanan tersebut. 

Bank Mandiri bukanlah bank pertama yang menerapkan SMS banking system. Namun, menurut 
Kostaman, layanan SMS banking yang ditawarkan tiga bank sebelumnya mengharuskan nasabah 
menggunakan SIM tool kit sehingga nasabah harus mengganti kartu SIM telepon genggam serta 
memiliki handset merek dan tipe tertentu. 

Sementara, dengan SMS Banking Mandiri, nasabah tidak perlu mengganti kartu SIM telepon 
genggam dan handset. Untuk bertransaksi dengan SMS Banking Mandiri, dari operator seluler 
apa pun yang digunakan nasabah, nasabah tinggal mengirim pesan ke nomor 3355. 

Untuk menjaga keamanan rekening nasabah dalam bertransaksi menggunakan SMS, di samping 
menggunakan nomor telepon genggam sebagai ID nasabah, nasabah memiliki nomor identifikasi 
pribadi (PIN) tersendiri. Di samping itu, semua nomor rekening yang terkait dengan transaksi 
SMS Banking Mandiri setiap nasabah harus lebih dulu didaftarkan ke Bank Mandiri sehingga 
pada saat transaksi, SMS Banking Mandiri dilakukan tidak satu pun rekening tertulis pada SMS. 
Kostaman menuturkan, tahun ini SMS Banking Mandiri juga akan melayani transaksi 
pembayaran. 
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Tahun ini pula, Bank Mandiri akan mengeluarkan layanan Internet banking. Beberapa waktu lalu, 
banyak nasabah pengguna layanan serupa yang dikeluarkan BCA mengalami kebobolan 
rekening. Pelaku kriminal Internet berhasil memperdaya nasabah antara lain dengan membuat 
situs yang menyerupai situs Internet banking yang dikeluarkan BCA dan merekam identitas 
nasabah yang terjebak ke dalamnya. 

Untuk menghindari kejahatan Internet, pada Internet banking yang akan dikeluarkan Bank 
Mandiri, kini bank tersebut sedang mempersiapkan perangkat keras yang disebut token, 
bentuknya menyerupai kalkulator dengan ukuran sekitar 3 x 5 sentimeter. Token tersebut 
merupakan alat untuk membuat one time password atau dinamyc password, yaitu password 
yang hanya dapat satu kali digunakan. Untuk tiap akses, token akan memberi password yang 
selalu berubah. 

Di luar dua layanan berteknologi tinggi itu, menurut Kostaman, Bank Mandiri masih 
mengandalkan layanan Bank Mandiri Prioritas, yakni layanan istimewa bagi nasabah dengan 
saldo minimal Rp 500 juta. "Untuk nasabah utama tersebut, Bank Mandiri menyediakan 
personal bankers. Satu nasabah utama akan dilayani oleh satu personal banker. Nasabah Bank 
Mandiri Prioritas berhak atas outlet prioritas sehingga tidak perlu antre serta berbagai layanan 
lain, seperti pemesanan tiket pesawat, pengurusan hotel, dan penjemputan di bagian imigrasi 
setiba di Indonesia saat pulang dari luar negeri," kata Kostaman. 

Sebagaimana bank-bank lain, Bank Danamon juga menawarkan produk tabungan dan pinjaman 
kepada masyarakat. Produk tabungan dibagi menjadi dua kelompok, tabungan untuk kebutuhan 
sehari-hari dan tabungan untuk kebutuhan jangka panjang. Jenis tabungan untuk kebutuhan 
sehari-hari adalah Tabungan Danamon, Prima Dollar, dan Prima Giro 9. Sementara, jenis 
tabungan untuk kebutuhan jangka panjang adalah Prima Investa, Prima Jaga, dan Tabungan 
Pendidikan. 

Tabungan Danamon merupakan produk andalan bank Danamon. Nasabah Tabungan Danamon 
berhak atas kartu ATM Danamon dengan batas pengambilan tunai hingga Rp 5 juta per hari dan 
batas transfer antar-rekening Bank Danamon hingga Rp 50 juta per hari. Kartu ATM Danamon 
juga dapat digunakan untuk membeli pulsa isi ulang operator seluler tertentu dan membayar 
tagihan telepon seluler tertentu. Di samping berhak atas kartu ATM, nasabah Tabungan 
Danamon juga berhak atas fasilitas autotransfer dan autodebet. Dengan satu kali instruksi 
autotransfer di muka, bank mentransfer secara rutin sejumlah dana yang ditentukan nasabah ke 
rekening lain di Bank Danamon, atau ke bank lain. Sementara, autodebet merupakan 
pembayaran otomatis berbagai tagihan bulanan rutin nasabah, seperti tagihan listrik, telepon, 
kartu kredit Bank Danamon, dan telepon genggam. 

Melalui produk pinjaman, Bank Danamon menyalurkan likuiditasnya dengan menawarkan 
spesifikasi kredit yang jarang dijumpai pada bank-bank lain, yakni kredit kepada Koperasi 
Primer untuk anggotanya, Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro, Kredit Ketahanan Pangan, Kredit 
Kepada Koperasi Karyawan, Kredit Kepada Bank Perkreditan Rakyat, Pembiayaan Kendaraan 
Niaga dan Kendaraan Dinas Perusahaan, Kredit Umum Segmen Usaha Kecil, Menengah, dan 
Koperasi. 

KECENDERUNGAN turunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) saat ini membuat 
bank-bank harus mengubah struktur simpanan berbiaya mahal (deposito) ke simpanan berbiaya 
murah (tabungan dan giro). 
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Selisih (spread) antara tingkat bunga deposito dengan tingkat bunga pinjaman kini tidak sebesar 
satu atau dua tahun lalu, padahal selisih bunga itu merupakan salah satu sumber pendapatan 
bank. Tambahan pula, saat ini bank-bank mengalami kesulitan mengucurkan kredit sehingga 
dana pihak ketiga yang terkumpul tidak tersalurkan keluar. 

Likuiditas yang berlebihan merupakan hal yang tidak produktif bagi bank. Oleh karena itu, bank-
bank yang sebelumnya menawarkan suku bunga tinggi pada deposito, kini memutar otak untuk 
mengalihkan simpanan nasabah mereka ke tabungan dan giro melalui berbagai hadiah. 

Meskipun kini pemerintah menjamin dana masyarakat di semua bank, untuk memilih tabungan 
dan bank yang tepat, tetap diperlukan jurus-jurus. Menurut Eko, ada lima tips yang dapat 
menuntun masyarakat memilih tabungan dan bank yang tepat. 

Pertama, pilih bank yang menawarkan suku bunga bersaing, tetapi tingginya tidak terlalu 
mencolok. Kedua, perhatikan kinerja keuangan bank (bagi masyarakat awam, cukup rasio 
kecukupan modal/CAR dan persentase kredit bermasalah/NPL). Ketiga, sebaiknya pilih bank 
yang dikelola oleh profesional, bukan oleh pemilik. Keempat, perhatikan infrastruktur bank. 
Kelima, pilih bank dengan pelayanan paling beragam dan memuaskan.  


