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BAB I 

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 

 

A. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA 

Menurut Undang-Undang No.23 tentang Bank Indonesia (Pasal I angka 6) 

sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan 

mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi 

suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan 

sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk 

pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat 

pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan 

melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank 

Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia. 

Perbedaan kondisi ekonomi dan sistem keuangan dalam suatu negara, 

membuat perkembangan sistem pembayaran di setiap negara juga berbeda. Di 

Indonesia sendiri sistem pembayaran awalnya banyak diselenggarakan melalui salah 

satu perusahaan BUMN yaitu PT Pos Indonesia. Masyarakat kalangan menengah ke 

bawah lebih mengenal dan percaya ke pada pelayanan yang diberikan PT Pos 

Indonesia. Bergeser dari fungsi utama kantor pos Indonesia yang memberi pelayanan 

utama sebagai lembaga yang menyelenggarakan kemudahan masyarakat 

berkomunikasi non verbal melalui media surat menyurat. Seiring berjalannya 

perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, sektor perbankan hadir lebih terdepan 

dengan fasilitas-fasilitas unggul yang ditawarkan. Minat masyarakat pun mulai beralih 

ke sektor perbankan. 

Sementara itu dengan  berkembangnya teknologi informasi, instrumen sistem 

pembayaran yang ada awalnya menggunakan warkat dan penyelesaiannya dilakukan 

menggunakan sistem kliring lokal atau antar daerah, kini mulai menggunakan 

instrumen berbasis elektronik seperti Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) Real 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia
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Time Gross Settlement (BI-RTGS) yang mulai dioperasikan oleh Bank Indonesia sejak 

November 2000. Sistem BI-RTGS ini, merupakan salah satu fasilitator yang 

dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan keandalan, kecepatan dan 

kepastian dalam mengirim dan menerima dana. 

Selain sistem BI-RTGS, progam pengembangan sistem pembayaran nasional 

lain yang juga telah dikembangkan antara lain, Sistem Kliring Elektronik Jakarta 

(SKEJ) dimana transmisi warkat kliring dilakukan secara online menggunakan 

komputer dan alat komunikasi elektronik, Penetapan Jadwal Kliring T+ 0, Bank 

Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi antar Bank secara Elektronis (BI-LINE) 

yang merupakan sistem transfer dana elektronik secara real time yang penggunaannya 

hanya terbatas untuk Lembaga Keuangan Bukan Bank atau kantor pemerintah 

tertentu, Sistem Transfer Dana dalam US Dollar di Indonesia, dan Sistem Klirinng 

Nasional. 

 

B. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI 

Pada awalnya, orang-orang menggunakan uang tunai sebagai instrumen 

pembayaran seperti uang kertas dan koin. Hingga kini, instrumen pembayaran 

tersebut tetap digunakan bahkan sampai sekarang. Secara garis besar sistem 

pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem 

pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran 

tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai 

instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang 

kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang 

digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, 

Nota Debit, maupun uang elektronik.  

Sejak tanggal 14 Agustus 2014, Bank Indonesia secara resmi mencanangkan 

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). GNNT ditujukan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-

angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan 

instrumen non tunai (Less Cash Society), khususnya dalam melakukan transaksi atas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_kertas
https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_kertas
https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_logam
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=APMK&action=edit&redlink=1


3 
 

kegiatan ekonominya. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, penggunaan 

transaksi pembayaran berbasis elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia relatif 

masih rendah. Dengan kondisi geografi dan populasi yang cukup besar, terdapat 

potensi yang cukup besar untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di 

Indonesia. 

Selain uang kertas, ada instrumen pembayaran lainnya yang juga digunakan 

seperti transfer elektronik atau sistem transfer antar bank. Ada juga yang 

menggunakan kartu kredit dimana, instrumen ini muncul sekitar tahun 90an 

berdasarkan data dari Bank Indonesia. 

Perkembangan sistem transfer elektronik dan kartu kredit yang digemari 

banyak orang membuat bank-bank berminat untuk menggarap bisnis tersebut. 

Hasilnya, ada banyak tawaran kartu kredit dengan beragam keunggulan. 

Munculnya sistem transfer elektronik dan kartu kredit menjadi awal akan 

terbitnya payment card. Selain itu, hal ini juga menandai perkembangan metode 

pembayaran di Indonesia, dimana ada banyak orang yang menggunakannya. 

Data statistik per awal tahun 2020, jumlah kartu kredit yang beredar pada 

bulan Januari tercatat sebanyak 17,53 juta kartu atau meningkat dibandingkan bulan 

sebelumnya sebanyak 17,61 juta kartu. Peningkatan jumlah kartu kredit yang beredar 

tersebut menunjukkan perubahan preferensi masyarakat untuk melakukan transaksi 

secara non tunai dibandingkan tunai. Masyarakat mulai menyadari bahwa manfaat 

transaksi non tunai yaitu: (i) praktis karena tidak perlu membawa uang tunai dalam 

jumlah yang banyak sehingga lebih berisiko serta (ii) transparansi transaksi karena 

penelusuran histori transaksi lebih mudah dilakukan. Dilihat secara nasional, transaksi 

non tunai dapat menekan biaya pencetakan dan pengelolaan uang Rupiah yang 

berdampak positif bagi perekonomian secara Nasional. 

Hal itu juga mendorong setiap institusi untuk melakukan inovasi dengan 

membuat m-banking dan e-banking di Indonesia. Inovasi ini diawali oleh salah satu 

bank swasta yaitu BCA (Bank Central Asia) dengan mengoperasikan e-banking pada 

tahun 2001. 
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Orang-orang mulai menggunakan metode pembayaran itu yang berdampak 

pada melonjaknya transaksi via internet. Transaksi internet banking melonjak tinggi 

dan menjadi langkah besar yang membuat banyak orang mulai beralih kesana. 

 

C. MANFAAT SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI 

Dalam menjalankan operasionalnya Bank Indonesia mengacu pada empat 

prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan 

perlindungan konsumen.  

1. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, 

risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh 

setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. 

2. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus 

dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan 

lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. 

3. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia 

tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem 

yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. 

4. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk 

memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. 

Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan peredaran 

uang, kelancaran sistem pembayaran dilaksanakan dengan terjaganya jumlah uang 

tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa 

disebut clean money policy.  

 

D. RISIKO SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI 

Saat ini, tren perkembangan sistem pembayaran non tunai mengalami 

peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Perkembangan tersebut 

didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang sangat 

pesat sehingga menciptakan berbagai inovasi yang memudahkan masyarakat dalam 

melakukan transaksi sistem pembayaran secara elektronis di mana saja dan kapan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia
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saja. Seperti halnya dua sisi mata uang, kemudahan tersebut diikuti pula oleh potensi 

risiko cyber crime yang senantiasa mengintai. Bank Indonesia selaku regulator sistem 

pembayaran memegang peranan penting dalam mewujudkan sistem pembayaran yang 

aman, efisien, dan lancar. 

Beberapa waktu yang lalu, Bank Indonesia melarang penggesekan ganda 

(double swipe) dalam transaksi non tunai, baik untuk kartu kredit maupun kartu debet. 

Kartu hanya boleh digesek satu kali di mesin Electronic Data Capture (EDC) dan 

tidak boleh digesek di mesin kasir. Pelarangan dimaksud dilakukan dalam rangka 

perlindungan konsumen serta mencegah pencurian data konsumen. 

Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/40/PBI/2016 tanggal 8 

November 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran 

mengatur bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang menyalahgunakan 

data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran. Yang 

dimaksud dengan menyalahgunakan data dan informasi adalah pengambilan atau 

penggunaan data selain untuk tujuan pemrosesan transaksi pembayaran misalnya 

pengambilan nomor kartu, card verification value (CCV), expiry date, dan/atau 

service code pada Kartu Debet/Kredit melalui cash register di pedagang. 

Pada implementasinya, double swipe yang selama ini dilakukan oleh merchant 

sebenarnya dilakukan untuk efisiensi waktu pencatatan data transaksi non tunai 

sebagai bahan rekonsiliasi di akhir hari. Namun demikian pada saat melakukan swipe 

kartu di mesin card reader, seluruh data nasabah yang disimpan dalam kartu 

dimaksud langsung dapat terlihat tanpa melalui proses enkripsi. Hal inilah yang 

membahayakan nasabah mengingat apabila data nomor kartu, CCV, dan expiry date 

diketahui oleh orang lain, maka informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan 

belanja online oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 

Dengan adanya larangan Bank Indonesia untuk melakukan double swipe 

tersebut, apabila merchant membutuhkan data transaksi untuk rekonsiliasi akhir hari, 

merchant hendaknya melakukan pencatatan secara manual sehingga kepentingan 

konsumen tetap terlindungi. Apabila konsumen menemukan praktik penggesekan 

ganda, konsumen dapat menolak/melarang penggesekan kartu di mesin kasir atau 
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dapat melaporkan ke Bank Indonesia dengan menyebutkan nama pedagang dan nama 

bank pengelola yang dapat dilihat di mesin EDC. 

Adapun untuk meminimalisir tindak kejahatan dan agar aman melakukan 

transaksi non tunai seiring dengan potensi risiko yang muncul, konsumen hendaknya 

bijak dalam menggunakan kartu kredit atau kartu debet. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh nasabah adalah:  

1. Simpan kartu kredit atau kartu debet dengan baik dan aman,  

2. Jaga kerahasiaan nomor PIN kartu,  

3. Gunakan nomor PIN yang tidak mudah diketahui/ditebak dan lakukan perubahan 

PIN secara berkala,  

4. Simpan setiap bukti transaksi dan pastikan kebenaran transaksi,  

5. Daftarkan nomor handphone yang benar kepada penerbit kartu debet atau kredit 

sebagai data pengiriman notifikasi transaksi, serta  

6. Segera hubungi call center Penerbit yang tertulis dalam website atau dokumen 

resmi penerbit untuk melakukan pemblokiran jika kartu hilang atau dicuri. 

Selain itu, diharapkan nasabah/konsumen agar lebih hari hati dalam 

menggunakan kartu kredsit atau kartu debet dengan cara antara lain sebagai berikut  

1. Jangan memberikan kartu kredit atau debet kepada orang lain,  

2. Jangan menginformasikan nomor PIN kartu tersebut kepada orang lain,  

3. Jangan meminta/menerima bantuan dari orang lain ketika melakukan transaksi,  

4. Jangan menuliskan nomor PIN di kartu,  

5. Jangan melakukan kegiatan lain seperti menggunakan telepon ketika melakukan 

transaksi karena akan mengganggu konsentrasi apabila ada orang lain yang 

berupaya untuk menyalahgunakan kartu Anda, serta 

6. Jangan membiarkan kartu ditransaksikan tanpa pengawasan Anda. 

 

E. SISTEM PEMBAYARAN MASA DEPAN 

Sejak zaman dahulu, orang sudah melakukan transaksi jual beli. Seiring 

berjalannya waktu, manusia mulai mencari cara yang lebih praktis dan efisien. Dua 

tahun terkahir ini, berkembang cara pembayaran yang baru. Pembayaran 
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menggunakan akun virtual pada perangkat ponsel. Layanan ini disediakan baik oleh 

operator telekomunikasi maupun oleh perusahaan-perusahaan IT ternama, dikenal 

dengan istilah m-commerce (m untuk mobile). Berikut akan kita lihat overview dari 

beberapa layanan tersebut. 

1. TAP IZY 

Model T-Cash yang lebih terkini. Dengan teknologi RFID, Anda hanya tinggal 

mendekatkan ponsel Anda (yang berisi SIM Card khusus) ke alat pemindai RFID 

untuk melakukan pembayaran. Untuk dapat menggunakan layanan Tap-Izy, 

pelanggan harus menggunakan SIM Card khusus yang sudah dilengkapi dengan 

RFID. Untuk itu, pelanggan dapat menghubungi kantor pelayanan salah satu 

provider yang ada di Indonesia, yaitu Telkomsel untuk penggantian kartu dengan 

kartu khusus Tap-Izy. 

2. M-PESA 

Safaricom, sebuah provider telekomunikasi bergerak yang beroperasi di 

Kenya, dan merupakan salah satu afiliasi Vodafone, mengklaim bahwa mereka 

adalah provider yang menyediakan layanan mobile money transfer yang pertama di 

dunia. Nama M-Pesa sendiri diambil dari bahasa Swahili, Pesa, yang berarti uang. 

Sedangkan m adalah singkatan dari mobile. Tidak beda jauh dari T-Cash, M-Pesa 

memungkinkan pelanggan yang teregistrasi melakukan cash-in, cash-out, dan 

pembayaran di merchant-merchant yang ditunjuk oleh Safaricom. 

3. GOOGLE WALLET 

Mirip dengan Tap-Izy Telkomsel, Google Wallet adalah sebuah aplikasi yang 

berjalan di ponsel dengan platform Android, yang menjadikan ponsel Android 

Anda sebagai dompet virtual. Untuk melakukan pembayaran, Anda tinggal 

mendekatkan ponsel Anda ke alat pemindai di merchant-merchant yang menerima 

pembayaran dengan Google Wallet. Bedanya dengan Tap-Izy, adalah Anda dapat 

memilih apakah akun Google Wallet Anda teregistrasi dengan akun Citi 

MasterCard atau Anda ingin menggunakan Google Prepaid Card. 
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4. FACE CASH 

Terlepas dari polemik mengenai siapa sebenarnya yang membuat Facebook 

pertama kali, paling tidak sekarang Aaron J. Greenspan kini memiliki 

perusahaannya sendiri, Face Cash. Face Cash adalah layanan yang mirip dengan 

Google Wallet. Bedanya, Face Cash menggunakan system barcode yang 

dilengkapi dengan foto wajah Anda yang dipindai dari layar ponsel sebagai metode 

identifikasi. Layanan ini juga telah berjalan meskipun baru dapat digunakan di 

Amerika Serikat saja. Anda dapat menggunakannya melalui ponsel-ponsel berbasis 

Android, Blackberry, iPhone, bahkan iPad, dan ponsel-ponsel lainnya yang 

memiliki web browser. 

Dengan perkembangan ini, maka perekonomian dan bisnis di seluruh dunia 

pun dalam sepuluh tahun ke depan akan berubah. Akan ada lebih banyak uang virtual 

yang beredar di seluruh dunia, dan alirannya akan lebih mengglobal. Sebenarnya dari 

yang sudah dipaparkan diatas, masih banyak penemuan m-commerce lainnya. Yang 

tak kalah pentingnya, dengan kondisi budaya dan pemerataan jaringan internet di 

Indonesia ini, apakah kita sudah siap menggunakannya? 

 

F. PENGATURAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN 

Bank Sentral sebagai otoritas moneter, pada umumnya terlibat dalam 

penyelenggaraan system pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan 

peraturan penyelenggara, serta pengawas dalam mengontrol risiko. Tujuan 

keterlibatan bank sentral dalam system pembayaran adalah disebabkan karena system 

pembayaran merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari system keuangan 

dan perbankan suatu negara. Keberhasilan system pembayaran disuatu negara akan 

menunjang perkembangan system keuangan dan perbankan, sebaliknya risiko ketidak 

lancaran atau kegagalan system pembayaran akan berdampak negative pada 

kestabilan ekonomi. Namun tugas ini bukan hanya bank sentral saja namun Bersama-

sama dengan Lembaga independent lainnya. 
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1. Sistem pembayaran tunai 

Kebijakan Bank Indonesia dibidang pembayaran tunai mencakup tiga aspek 

pokok, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal, menjaga 

kualitas uang layak edar dan melakukan tindakan preventive serta resesif dalam 

mengurangi poeredaran uang palsu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan uang 

kartal, kebijakan diarahkan untuk menyediakan uang yang layak edar dalam 

jumlah yang cukup, baik dari segi nominal maupun pecahan yang sesuai secara 

tepat waktu. Dari segi nominal, Bank Indonesia menyediakan kebutuhan uang 

kartal di masyarakat yang cenderung meningkat terutama menjelang perayaan hari 

besar keagamaan dan tahun baru. 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan uang pecahan kecil, 

Bank Inbdonesia bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan penukaran 

uang pecahan kecil (PPUPK) yang bertugas mendistribusikan uang pecahan kecil 

melalui tempat penukaran yang bersifat tetap maupun yang bergerak yang biasanya 

beroperasi pada tempat tempat keramaian, dan tanpa dipungut biaya. 

Bank Indonesia juga malakukan upaya dalam rangka peningkatan 

pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslihan uang rupiah, Bank Indonesia 

melakukan dan meningkatkan berbagai upaya yang bersifat preventif dan represif, 

antara lain 

a. Melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada kalangan 

perbankan, mahasiswa, masyarakat umum, Lembaga negara dan tenaga 

kerja Indonesia diluar negeri serta wilayah perbatasan 

b. Meningkatkan sosialsi 3D (dilihat, dieraba, dan diterawang) melalui media 

elektronik, media cetak, serta media lainnya 

c. Menyediakan sarana informasi kepada masyarakat dalam bentuk hotline 

services yang menyediakan informasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah 

serta permasalahnnya, dikantor pusat maupun kantor Bank Indonesia, serta 

melalui website Bank Indonesia 
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2. Sistem pembayaran non tunai 

Dalam pembayaran non tunai, kebijakan dititikberatkan pada upaya 

penurunan resiko dan peningkatan efisiensi pembayaran. Sistem pembayaran non 

tunai merupakan suatu system yang didalamnya mencakup pengaturan, kontral 

atau perjanjian, fasilitas operasional dan mekanisme teknis yang digunakan untuk 

penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan 

kewajiban pembayaran yang melalui penukaran nilai antar perorangan, bank dan 

Lembaga lain yang domestek atau antar negara. 

Instrument dalam system pembayaran non tunai dapat berupa antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a. Warkat atau dokumen seperti contohnya cek, bilyet giro, nota debet, nota 

kredit dan yang lainnya 

b. Kartu, semisal kartu kredit, kartu debet, kartu ATM, smart card dan yang 

lainnya 

c. Melalui internet atau telepon seperti internet banking dan telephone banking. 

Proses penyelesaian pembayaran dapat dilakuakn secara batch atau real 

time. Pada system seperti batch instruksi pembayaran dikumpulkan terlebih 

dahuliu sedangkan pemrosesan dilakukan kemudian dalam jumlah tertentu dan 

dilaksanakan secara sekaligus dan pada waktu tertentu, disebut system deffered 

(tertunda). Sedangkan pada masa real time (seketika), penyampaian, pemrosesan 

instruksi pembayaran dilakukan satuy demi satu seketika setiap datangnya instruksi 

pembayaran. Termasuk system batch adalah kliring, yaitu suatu proses transmisi, 

rekonsiliasi dan konfirmasi dari perintah pembayaran atau transfer sekuritas, 

meliputi proses netting dan penyusunan final dari peserta kliring untuk tujuan 

setelmen. Kliring pada umumnya merupakan system pembayaran yang bernilai 

kecil. 

Model umum system pembayaran bernilai besar yang terpenting dan 

banyak digunakan di negara berkembang dan negara maju adalah system Real 

Time Gross Settlement (RTGS). RTGS merupakan system penanganan yang 

memproses setiap transaksi secara individual, berkesinambungan dan seketika. 
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Setiap transaksi dapat diselesaikan pada rekening bank yang bertransaksi yang 

berada di bank sentral secara bruto dan bersifat segera, final dan irrecovable (tidak 

dapat dibatalkan) sehingga tidak memiliki resiko kredit dan meminimalisir risiko 

manajemen. 

Meskipun nilai setelmen transaksi melalui system kliring sudah berkurang 

secara signifikan dengan diimplementasikannya sisten RTGS, namun masih ada 

kemungkinan terjadinya bank tidak mampu membanyar kewajiban penanganan 

dalam kliring. 

Berdasarkan The Committte on Payment and Settlement Sistem Bank 

International Settlement (CPSS-BIS, 1996) terdapat beberapa resiko dalam 

pembayaran antara lain adalah 

a. Resiko Kredit yaitu resiko ketika salah satu peserta dalam system pembayaran 

tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau dimasa 

mendatang 

b. Resiko likuiditas merupakan resiko ketika salah satu peserta dalam system 

pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada 

saat jatuh tempo, meskipun barangkali mampu pada waktu yang akan dating 

c. Resiko operasional yaitu resiko ketika kerangka hokum yang lemah atau 

ketidakpastian hokum yang dapat menyebabkan atau memperburuk resiko 

kredit dan resiko likuiditas 

d. Risiko operasional yaitu resiko yang ditimbulkan oleh factor-faktor 

operasional seperti tidak berfungsinya secara teknis atau kesalahan operasional 

yang dapat menyebabkan atau memperburuk resiko kredit dan resiko likuiditas 

e. Resiko sistematik yaitu risiko ketika ketidakmampuan salah satu peserta untuk 

memenuhi kewajibannya atau gangguan pada system, menyebabkan 

ketidakmampuan peserta lain. Selanjutnya kegagalan pembayaran tersebut 

menyebar secara luas sehingga membahayakan system dan pasar keuangan 

Bank Indonesia dalam meminimalisir resiko dalam melaksanakan kliring 

maka menerapkan mekanisme Failure to Settlement Scheme yang tercakup dalam 

system kliring Indonesia  (SKN). Selain itu Bank Indonesia meningkatkan 
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effisiensi system pembayaran ritel yang dilakukan melalui mekanisme kliring 

dengan mengembangkan Paperless Nota Kredit (PNK) dan kliring warkat debet. 

Dengan cara mengimplementasikan Sistem Kliring Nasional diharapkan mampu 

memberikan pelayanan transfer nasional antar bank melalui kliring menjadi efisien 

dan jangkauannya lebih luas. 

Di era ekonomi digital  bank sentral terus memperkuat peran dan fungsi 

sebagai regulator sistem pembayaran yang berguna sebagai penyeimbang antara 

perkembangan teknologi dan risiko yang ada. Terdapat empat peran utama yang 

dimiliki bank sentral antara lain sebagai berikut : 

a. Mengatur teknologi yang akan digunakan 

b. Menyiapkan sandbox untuk melakukan uji terhadap inovasi.  

c. Memberikan izin 

d.  Melakukan pengawasan 

QRIS (QR Code Indonesian Standard) atau dikenal dengan Pembayaran 

Digital Ala Milenial,merupakan salah satu kebijakan BI yang diambil dengan 

berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan sistem pembayaran dan 

memfasilitasi perkembangan ekonomi digital dan inklusi keuangan Indonesia.  

Sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia secara terintegrasi, dilakukan 

dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi milenial tentang 

kebijakan terkini Bank Indonesia.  Digitalisasi merupakan suatu keniscayaan dan 

Indonesia yang harus dilakukan untuk mengambil manfaat melalui potensi yang 

besar dan dioptimalkan secara maximal, salah satunya adalah generasi milenial.  

BI terus mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia sebagai 

sumber pertumbuhan ekonomi baru (new source of economic growth) melalui tiga 

strategi utama sistem pembayaran di era ekonomi digital. Ketiga strategi utama 

dalam pembayaran di era digital antara lain: 

a. Menetapkan visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025. 

b. Mendorong peningkatan elektronifikasi transaksi pembayaran. 

c. Mendorong program persiapan pemasaran online UMKM (on boarding 

UMKM) ke ekonomi digital.  
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Beberapa hal tersebut dapat dicapai melalui sinergi yang baik antara BI 

dengan otoritas terkait dan dengan pelaku industri sehingga dapat mendukung 

kemajuan dan keunggulan Indonesia.  Bank Indonesia optimistis mampu 

memanfaatkan ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.  

Beberapa pertimbangan yang mendasar Banl Indonesia yakin bahwa 

Indonesia dapat memanfaatkan ekonomi digital sebagai new source of economic 

growth antara lain sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak kaum milenialnya 

2. Meskipun akses terhadap teknologi relatif belum merata namun animo 

masyarakat menggunakan layanan teknologi cukup tinggi.  

Antusias masyarakat akan penggunaan telepon seluler (ponsel) di Tanah 

Air saat ini mencapai 371,4 juta unit atau 142% dari total populasi sebanyak 262 

juta jiwa. meskipun, penetrasi internet di Indonesia masih relatif rendah. 

Berdasarkan data internetworldstats, penetrasi internet di Indonesia mencapai 

143,26 juta jiwa atau sekitar 53% dari total populasi yang diperkirakan mencapai 

269,54 juta jiwa. Kemudian, tingkat inklusi keuangan di Indonesia juga masih 

sebesar 49% berdasarkan data tahun 2017.  

Inklusi keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 

yaitu tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, adalah sebuah kondisi dimana 

setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan 

formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Di Indonesia, kelompok 

masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapat akses keuangan antara lain 

masyarakat berpenghasilan rendah (dalam hal ini MBR atau keluarga prasejahtera), 

pelaku UMKM, pekerja migran, wanita, disabilitas, anak terlantar, lansia, 

penduduk daerah tertinggal, serta pelajar dan pemuda.  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa tingkat penggunaan 

jasa keuangan di Indonesia, atau akrab disebut inklusi finansial sudah mencapai 63 

persen dari jumlah populasi hingga akhir 2017 . Hal ini setara dengan 84 persen 

dari target 75 persen populasi pada 2019 mendatang. 
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Kenaikan tingkat inklusi finansial berdasarkan OJK  disebabkan karena 

cakupan layanan seluler sudah makin meluas di wilayah Indonesia. Menurut data 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, layanan 3G sudah mencakup 60 ribu 

desa di seluruh Indonesia. Sedangkan cakupan 2G sudah menjangkau 73 ribu desa. 

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyambut baik adanya 

kenaikan tingkat inklusi keuangan di Indonesia disebabkan karena berbagai 

bantuan pemerintah mulai berbentuk nontunai di tahun lalu. Seperti, Program 

Keluarga Harapan (PKH) yang digelontorkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera 

(KKS) telah dibagikan kepada 5,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun 2017. 

Ketentuan mengenai inklusi keuangan tercantum di dalam Peraturan 

Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif 

(SNKI). Beleid itu menyebut, pemerintah harus mencapai target inklusi keuangan 

sebesar 75 persen di tahun 2019 dan difokuskan kepada masyarakat berpendapatan 

rendah, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan masyarakat lintas 

kelompok. 

Bank Indonesia juga memiliki strategi khusus untuk menaikkan inklusi 

keuangan dengan berbagai Batasan yang ada antara lain sebagai berikut : 

a. Edukasi Keuangan, pilar yang utama yaitu memberikan edukasi berupa 

wawasan dan pengetahuan serta kesadaran yang berkaitan dengan produk dan 

jasa-jasa keuangan. Ruang lingkupnya meliputi edukasi terhadap variasi 

produk/jasa keuangan, edukasi tentang resiko dari penggunaan jasa keuangan, 

edukasi tentang perlindungan nasabah, dan edukasi tentang ketrampilan 

pengelolaan keuangan 

b. Fasilitas Keuangan Publik, pemerintah menyediakan fasilitas keuangan public 

yang bertujuan untuk mendoronh pertumbuhan ekonomi masyarakat. Inisiatif 

dalam pilar ini adalah pemberian subsidi dan bantuan social, pemberdayaan 

masyarakat serta pemberdayaan UMKM 

c. Pemetaan Informasi Keuangan, Pemerintah melakukan pemetaan untuk 

meningkatkan kapasitas masyarakat menjadi lebih layak dalam memperoleh 

layanan yang berkualitas dan nyaman dari institusi keuangan formal. Hal ini 
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dilakukan melalui penyediaan pelatihan dan banyuan teknis, penyediaan 

system jaminan alternative, penyediaan layanan kredit yang sederhana serta 

melakukan identifikasi nasabah potensial. 

d. Kewajiban/Peraturan Pendukung, Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang 

mampu mendoronh kegiatan sosialisasi produk/jasa keuangan sekaligus 

menyusun skema produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga membuat 

kebijakan untuk mendorong perubahan ketentuan. Pemerintah juga menyusun 

mekanisme penyaluran dana bantuan dari perbankan, memperkuat landasan 

hokum untuk melindungi konsumern, serta menyusun kajian tentang inklusi 

keungan yang berguna untuk menentukan arah kebijakan secara kontinu. 

e. Fasilitas Intermediasi dan saluran distribusi, pilar ke lima ini memiliki tujuan 

untuk meningkatkan kesadaran Lembaga keuangan akan keberadaan segmen 

potensial di masyarakat dan meningkatkan distribusi produk/jasa keuangan. 

Beberapa inisiatif yang dilakukan yaitu memfasilitasi forum intermediasi 

dengan mempertemukan Lembaga keuangan dengan masyarakat produktif 

(unbaked), meningkatkan kerjasama antar Lembaga keuangan untuk 

meningkatkan skala usaha. Namun selain itu juga dilakukan eksplorasi 

berbagai kemungkinan produk, jasa, layanan dan saluran distribusi inovatif 

dengan prinsip kehati-hatian secara proporsional. 

f. Perlindungan konsumen, Strategi ini bertujuan agar masyarakat yang 

menggunakan layanan merasa aman dalam memanfaatkan layanan jasa 

keuangan dengan Lembaga keuangan. Inisiatif melalui transparansi produk, 

penanganan keluhan nasabah dengan tepat, mediasi dan memberikan edukasi 

kepada konsumen dan nasabah. 

Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri 

dari Regulator, Penyelenggara, Infrastruktur, Instrumen, dan Pengguna. Penjabaran 

masing masing komponen adalah : 

a. Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang 

mengikat seluruh komponen sistem pembayaran. 
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b. Penyelenggara adalah lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari 

seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya. 

c. Infrastrukur adalah sarana fisik yang mendukung operasional sistem 

pembayaran. 

d. Instrumen adalah alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang 

disepakati oleh para pengguna dalam melakukan transaksi. 

e. Pengguna adalah konsumen yang memanfaatkan Sistem pembayaran. 
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BAB II 

MERCHANT 

 

A. MENGENAL MERCHANT 

Saat ini masyarakat Indonesia tengah hingar bingar terkait fenomena belanja 

tanpa menggunakan uang tunai dan kartu. Cashless society semakin berkembang 

mengikuti teknologi yang berhasil mengubah gaya hidup dalam bertransaksi. Minat 

yang tinggi terhadap hal ini juga sangat didukung dengan adanya promo merchant. 

Merchant adalah kemudahan pembayaran yang praktis digunakan dimanapun Anda 

barada. 

Maraknya promo merchant juga merupakan wujud kampanye pembayaran 

digital guna membiasakan masyarakat agar lebih sering bertansaksi dengan uang 

elektronik. Salah satu promo yang sedang naik daun ialah adanya cashback hingga 

mencapai 60% dari penyedia merchant tertentu. 

Bagi masyarakat milennial tentu tidak asing dengan istilah merchant. 

Merchant adalah penjual suatu barang maupun jasa yang memiliki bentuk usaha 

tertentu dan melakukan kerjasama dengan penyedia layanan pembayaran e-money 

dari bank bersangkutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa merchant 

merupakan sistem pembayaran non tunai atau cashless untuk pembelian produk 

tertentu. 

Merchant dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yakni merchant perorangan 

dan berbadan hukum. Merchant perorangan merupakan merchant yang dimiliki oleh 

perseorangan tanpa adanya tata cara dan sistematika lain terkait pendirian usaha 

berbadan hukum tertentu. Pengertian merchant jenis ini terbilang cukup berbeda 

dengan merchant berbadan hukum. 

Merchant yang memiliki badan hukum didirikan berdasarkan tata cara maupun 

sistematika pendirian usaha berbadan hukum tertentu. Baik itu merchant perorangan 

maupun badan hukum, nasabah mendaftarkan diri sebagai mitra merchant tersebut 

maka langkah berikutnya adalah adanya penerimaan ID penjual produk. 
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B. CARA KERJA MERCHANT 

Merchant memiliki sistem kerja tersendiri untuk melayani tiap-tiap 

konsumennya. Cara kerja tersebut tentu selaras dengan sistem perbankan yang 

menaungi merchant tersebut. Adapun cara kerja dari suatu merchant di antaranya 

ialah seperti berikut. 

1. Pendaftaran 

Bagi nasabah yang tertarik untuk melakukan pembayaran non tunai dengan 

sistem merchant perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu pada penyedia layanan 

tersebut. Saat mendaftarakan diri maka hendaknya pengisian data yang benar. 

Disebabkan nantinya data ini akan tersimpan dalam database perusahaan sebagai 

ID pengenal yang menerangkan bahwa nasabah telah resmi menjadi mitra dari 

merchant tersebut. 

Dengan menjadi mitra dari suatu merchant, maka nasabah wajib menaati 

segala peraturan dan ketentuan yang diberikan oleh penyedia layanan tersebut. 

Maka dari itu, sebelum mendaftarkan diri sebagai mitra merchant sebaiknya 

membaca terlebih dahulu dengan detail terkait hal-hal apa saja yang menjadi 

ketentuan dari penyedia layanan tersebut. 

2. Verifikasi 

Setelah melakukan pendaftaran, berikutnya merchant telah memiliki data 

virtual office sebagai mediator dalam transaksi diskon virtual hingga mata uang 

virtual untuk nantinya ditransfer kepada bakal pembeli. Sistem kerjanya tentu akan 

memberikan kecepatan pengenalan data yang diberikan oleh mitra sebelumnya 

dalam transaksi pembayaran. 

Dengan adanya sistem cashless ini tentu sangat memudahkan nasabah 

untuk melakukan pembelian produk tertentu. Nasabah tidak perlu repot membawa 

uang untuk membeli suatu barang. Apabila nasabah telah menjadi mitra merchant, 

maka bisa langsung melakukan scan kode mitra yang telah dimiliki, hal ini untuk 

memudahkan segala transaksi. 
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3. Pengiriman produk 

Cara kerja terkahir dari merchant ialah tahapan pengiriman produk. Setelah 

proses scan barcode merchant dilakukan, maka pihak bersangkutan akan langsung 

melakukan pengiriman produk yang telah disepakati. Nasabah hanya perlu 

menunggu beberapa saat untuk mendapatkan produk yang diinginkan sebelumnya. 

 

C. PRODUK YANG DIJUAL MERCHANT 

Merchant adalah bentuk kemudahan transaksi non tunai yang patut miliki di 

masa milineal. Dengan merchant, maka mempermudah nasabah memiliki sejumlah 

produk yang diinginkan tanpa perlu repot membawa uang tunai maupun kartu lainnya. 

Produk-produk yang dijual merchant antara lain sebagai berikut 

1. Segala produk informasi 

Merchant menjual segala produk yang berkaitan dengan informasi. Produk-

produk informasi yang biasa dijual merchant bisa berupa buku elektronik, software, 

mp3 dan video. Di sejumlah laman internet terdapat begitu banyak merchant yang 

mengistimewakan kegiatan mereka dalam upaya produksi informasi. 

Biasanya merchant yang mengistimewakan produk informasi tertentu juga 

bergabung dengan affliasi network. Affliasi network adalah sistem bisnis yang 

memiliki sistem kerja pembayaran jasa kepada seseorang apabila ia berhasil 

menjual barang maupun jasa merchant melalui internet atau via online. Tidak heran 

jika adanya fenomena merchant juga beriringan dengan maraknya affiliate 

marketing. 

2. Segala produk fisik 

Merchant juga menjual segala produk fisik. Beberapa produk fisik yang 

dijual oleh merchant di antaranya buku-buku, kendaraan, produk rumah tangga, 

minuman, makanan dan sebagainya. Dari sekian banyak produk yang dijual 

merchant tentu memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Misalnya, produk 

yang akan dibeli merupakan produk yang tidak perlu dilihat secara langsung 

sebelum melakukan pembelian. 



20 
 

Sejatinya merchant adalah wujud praktis untuk memudahkan nasabah 

dalam bertransaksi. Nasabah bisa melakukan pembelian segala produk yang 

diinginkan tanpa perlu ribet membawa uang tunai. Mudah saja, yaitu dengan cara 

scan barcode merchant dan dapatkan produk yang diinginkan, maka secara 

otomatis transaksi telah berlangsung. Maka nasabah bisa puas berbelanja tanpa 

repot dan menguras banyak waktu. 

 

D. IMPLEMENTASI PENGAJUAN MERCHANT 

Contoh layanan merchant pada salah satu perbankan swasta di Indonesia, 

misalkan Bank Central Asia (BCA) 

a. Layanan Merchant 

Solusi merchant, untuk informasi pengajuan merchant baru pada Bank BCA, 

penambahan fasilitas, bantuan seputar EDC atau E-commerce Payment Gateway, 

dan yang lainnya dapat menghubungi 1500788 

b. EDC BCA 

EDC pada Bank BCA, cukup 1 mesin EDC BCA untuk membantu kelancaran 

bisnis nasabah, dan EDC BCA dapat menerima transaksi untuk kartu berlogo Debit 

BCA, Flazz, BCA Card, Visa, Master Card, JCB, UnionPay 

c. Fitur tambahan EDC BCA 

Mempermudah transaksi pembayaran merchant, EDC BCA juga bisa melakukan 

berbagai transaksi sepoerti cicilan BCA, cicilan 0% BCA, Reward BCA, Autopay 

BCA dan Dynamic Currency Conversation (DCC). Disebutkan bahwa saty tagihan 

dalam satu pembayaran, dimaksudkan bahwa nasabah bisa membayar semua 

tagihan rutin melalui fasilitas AutoPay BCA, didalamnya terdapat fitur untuk 

tagihan listrik, telepon, handphone, internet, asuransi ataupun TV Kabel. 
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d. Syarat dan Cara penganjuan menjadi mercant BCA 

Tabel 1. Persyaratan Umum menjadi Merchant 

01 Formulir Data Merchan 

(FDM) 

  

02 Dokumen Pendukung   

 Perseorangan Badan Usaha Khusus E-

commerce 

  FC Identitas 

 FC NPWP 

 FC SIUP 

 Foto lokasi Usaha 

 

 FC akta pendirian 

dan perubahan 

perusahaan 

 FC KTP petugas 

yang berwenang 

 FC NPWP 

 FC SIUP 

 FC TDP 

 Foto lokasi Usaha 

 Persyaratan 

dokumen usaha 

 Form Evaluasi 

Merchant e-

commerce 

 Perjanjian 

penyelesaian 

transaksi E-

commerce 

 

 

e. Kelengkapan dokumen 

Formulir data Merchant tedapat beberapa formulir data  yang harus dilengkapi 

nasabah untuk pengajuan Merchant 
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Form Bagian 1 

 



23 
 

Form Bagian 2 
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Form Bagian 3 
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Form Bagian 4 

 

 

Gambar 1 Form kelengkapan dokumen pengajuan Merchant 
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BAB III 

QRIS 

 

A. JENIS ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI 

1. Uang Elektronik 

Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran 

dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik 

tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada 

penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk 

keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan 

dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya 

dapat mengisi kembali (top-up). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang 

elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai 

alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran 

pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro, sehingga 

perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang 

transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di 

minimarket, food court, atau parkir. 

Perkembangan uang elektronik diharapkan pula dapat digunakan sebagai 

alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang 

selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan. 

a. Kriteria Uang Elektronik  

Uang Elektronik (Electronic Money) didefinisikan sebagai alat 

pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:  

1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada 

penerbit;  

2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server 

atau chip; dan  
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3. nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan 

simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai perbankan. 

b. Dasar Hukum 

Penyelenggaraan Uang Elektronik telah diatur dalam:  

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 

tentang Uang Elektronik (Electronic Money).  

2. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 

perihal Uang Elektronik (Electronic Money). 

c. Manfaat Uang Elektronik 

Penggunaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi 

transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. 

2. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti 

permen) akibat padagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil 

(receh). 

3. Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun 

frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-

lain. 

d. Risiko Uang Elektronik 

Walaupun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari Uang Elektronik, 

tetapi di sisi lain terdapat risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari 

para penggunanya, seperti :  

1. Risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, karena 

pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila 

hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit.  

2. Risiko karena masih kurang pahamnya pengguna dalam menggunakan 

uang elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang 

digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada reader untuk suatu transaksi yang 

https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_111209.aspx
https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_111209.aspx
https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_111109.aspx
https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_111109.aspx
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sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai 

transaksi. 

e. Jenis Uang Elektronik dan Batas Nilai Uang Elektronik 

Jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas 

pemegang pada penerbit Uang Elektronik dibagi menjadi :  

1. Uang Elektronik registered, merupakan Uang Elektronik yang data 

identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. 

Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah 

dalam menerbitkan Uang Elektronik Registered. Batas maksimum nilai 

Uang Elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis 

registered adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah). 

2. Uang Elektronik unregistered, merupakan Uang Elektronik yang data 

identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang 

Elektronik. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada 

media chip atau server untuk jenis unregistered adalah Rp1.000.000,00 

(satu juta Rupiah). 

f. Pihak-Pihak dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik 

1. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari Uang Elektronik. 

2. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab 

atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang 

berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang 

Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu 

perjanjian tertulis. 

3. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang 

Elektronik. 

4. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama 

dengan pedagang (merchant), yang dapat memproses Uang Elektronik 

yang diterbitkan oleh pihak lain. 

5. Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima 

pembayaran dari transaksi penggunaan Uang Elektronik. 
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6. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang 

melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing 

penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik.  

7. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank 

yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas 

hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer 

dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan 

dari penyelenggara kliring. 

2. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) 

 

 

 

Gambar 2. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 

 

Dari gambar di atas digambarkan alur sistem pembayaran jika menggunakan 

kartu kredit. Ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, customer yaitu 

pihak pemilik kartu dimana sebagai pemegang kartu selaku card holder. 

Dalam melakukan transaksinya customer dipastikan mempunyai sejumlah 

dana pada kerjasama dengan issuer yang menerbitkan APMK atau uang 

elektronik tersebut. Kemudian diteruskan melalui acquirer yang juga 

melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu 
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memproses transaksi dari instrumen yang diterbitkan oleh pihak acquirer, 

disini peranan acquirer juga bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran 

kepada pedagang. Melalui merchant kartu akan di scan, dalam sistem data 

tersebut dan transaksi dinyatakan berhasil dengan sejumlah nominal yang 

disetorkan akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi yang diminta 

pengguna kartu. 

Selain itu adapula pembayaran menggunakan kartu lainnya yang sering kita 

jumpai, untuk mengenal dan mendalami pemahaman dapat kita lihat dalam 

tabel berikut ini. 

 

Tabel 2. Perbedaan spesifik pembayaran menggunakan kartu 

 

Perbedaan Kartu ATM Kartu Debit Kartu Kredit 

Fitur Tarik tunai, cek 

saldo, transfer dana 

antar dan intra 

bank 

Berbelanja pada 

pedagang/merchant 

Berbelanja pada 

pedagang/merchant, 

Tarik tunai ATM 

Sumber 

Dana 

Simpanan/tabungan Simpanan Pinjaman dari 

penerbit 

Sifat 

Transaksi 

Mudah, cepat, non 

tunai 

Mudah, cepat, non 

tunai 

Mudah, cepat dan 

non uang tunai, 

terdapat diskon & 

hadiah dari penerbit 

Risiko Penyalahgunaan 

kartu ATM, 

penipuan & 

kejahatan 

Penyalahgunaan 

kartu ATM, 

penipuan & 

kejahatan 

Penyalahgunaan 

kartu kredit, bunga 

& denda 

keterlambatan, 

penipuan & 

kejahatan 

 

 

B. PENGENALAN QRIS 

QRIS (Quick Response Code Indonesia Standart) adalah standar nasional QR 

Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam 

memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. 
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QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar kode QR 

nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik 

server based, dompet digital, dan mobile banking. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan QRIS merupakan terobosan 

Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang 

ditujukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih mudah dan dapat diawasi 

regulator dari satu pintu. 

Kehadiran QRIS memungkinkan berbagai Penyedia Penyelenggara Jasa 

Sistem Pembayaran (PJSP) berbasis QR dapat diakses hanya dalam 1 kode QR. 

Artinya, meskipun aplikasi pembayaran digital yang digunakan oleh konsumen 

berbeda-beda, namun pihak toko (merchant) cukup menyediakan 1 kode QR saja. 

Tidak dipungkiri, sekarang terdapat berbagai jenis aplikasi pembayaran yang aktif 

digunakan masyarakat Indonesia. Bahkan, saat ini terdapat 38 e-wallet yang telah 

mendapat lisensi resmi di Indonesia. Ini menunjukkan cashless society di Indonesia 

semakin luas dan kebutuhan akan satu standar kode QR nasional pun semakin besar.   

Mulai 1 Januari 2020, BI mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran 

nontunai menggunakan sistem QRIS. Tujuannya agar transaksi pembayaran bisa lebih 

murah dan efisien, inklusi keuangan berjalan lebih cepat, UMKM lebih maju, dan 

pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih maksimal. 

BI sendiri mengusung tema semangat “UNGGUL” dari adanya QRIS, yaitu:   

 UNiversal, yakni QRIS bersifat inklusif, digunakan untuk seluruh lapisan 

masyarakat dan bisa digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik maupun 

luar negeri. 

 GampanG, yakni masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman dalam 

satu genggaman ponsel. 

 Untung, yakni transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual, 

karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan 

untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel. 

 Langsung, artinya transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya 

cepat dan terjadi seketika, sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran. 

https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/semua-pakai-qris-biar-lebih-praktis/
https://infokomputer.grid.id/read/121818245/nih-sepuluh-daftar-e-wallet-terpopuler-di-indonesia-2019-versi-iprice?page=all
https://www.cermati.com/artikel/1-januari-2020-bayar-nontunai-wajib-pakai-qris-apa-itu
http://rri.co.id/post/berita/709192/ekonomi/ini_keunggulan_qris_yang_baru_diluncurkan_bi.html
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C. APLIKASI DI INDONESIA YANG TERHUBUNG QRIS 

Dengan adanya QRIS, penyedia barang dan jasa tidak perlu memiliki QR 

Code yang berbeda-beda dari berbagai aplikasi pembayaran. Saat ini, QRIS baru 

mengatur spesifikasi untuk QR Code Merchant Presented Mode dan interkoneksinya. 

Dengan metode ini penyedia jasa (merchant) hanya perlu menampilkan QR Code 

yang kemudian di scan menggunakan ponsel konsumen. 

Sistem QR Code menggunakan Merchant Presented Mode (MPM) dan 

didukung spesifikasi interkoneksi antar penyelenggara. Atinya untuk bertransaksi, 

pengguna hanya cukup scan QR yang tersedia di merchant-merchant yang 

bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Ada beberapa 

contoh aplikasi di Indonesia yang terhubung, diantaranya: 

1. LinkAja 

LinkAja adalah sebuah layanan uang elektronik yang berbasis aplikasi 

untuk melakukan berbagai transaksi nontunai dengan mudah dan praktis. Layanan 

yang satu ini dapat kamu gunakan sebagaimana layaknya layanan keuangan 

berbasis digital lainnya, yang membuat berbagai transaksi keuangan bisa 

dilakukan dengan mudah dan cepat. 

Buat kamu yang membutuhkan layanan keuangan yang mudah dan praktis, 

menggunakan LinkAja akan menjadi pilihan yang tepat. Kamu bisa aktifkan dan 

menikmati beragam kemudahan dalam melakukan transaksi nontunai melalui 

aplikasi ini. Nikmati kemudahan dan kenyamanan menggunakan LinkAja, 

transaksi semudah menggunakan smartphone di genggaman. 

Per tanggal 21 Februari 2019, layanan dompet digital TCASH telah 

berubah menjadi LinkAja. Pengguna layanan TCASH tidak perlu melakukan 

registrasi ulang untuk menikmati layanan ini. Cukup mengunduh aplikasi LinkAja 

lewat Google Play Store untuk smartphone android atau App Store untuk IOS. 

Saldo dan akun TCASH Anda kemudian akan langsung terkonversi 

menjadi LinkAja dan siap untuk digunakan. Apabila ingin berhenti berlangganan, 

Anda bisa langsung menutup akun TCASH lewat gerai GraPARI Telkomsel 
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terdekat. Saldo yang tersisa juga bisa langsung ditarik dengan cukup membawa 

kartu identitas pelanggan. 

2. OVO 

OVO adalah sebuah aplikasi smart yang memberikan Anda layanan 

pembayaran dan transaksi secara online (OVO Cash). Anda juga bisa 

berkesempatan untuk mengumpulkan poin setiap kali Anda melakukan transaksi 

pembayaran melalui OVO. 

Secara umum, OVO Cash dapat digunakan untuk berbagai macam 

pembayaran yang telah bekerja sama dengan OVO menjadi lebih cepat. 

Sedangkan OVO Points adalah loyalty rewards bagi yang melakukan transaksi 

dengan menggunakan OVO Cash di merchant-merchant rekanan OVO. Untuk 

OVO Points sendiri, dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik hingga 

ditukarkan dengan transaksi di merchant rekanan OVO. 

OVO menawarkan kemudahan transaksi tanpa mengharuskan nasabahnya 

membawa cash terlalu banyak. Salah satunya cukup dengan menunjukkan aplikasi 

OVO yang didalamnya terdapat saldo cash maupun point. 

3. GO PAY 

GoPay adalah layanan e-money yang terdapat dalam aplikasi Gojek 

Indonesia. GoPay dapat digunakan untuk pembayaran semua layanan Gojek 

(GoRide, GoCar, GoSend, dan lain-lain.) hingga transaksi non tunai di Rekan 

usaha offline dan online. Untuk mengisi saldo GoPay cukup mudah dengan 

transfer melalui mitra Gojek, One Klik, ATM, Internet Banking, Alfamart, dan 

lainnya. GoPay memiliki teknologi keamanan terkini yang menjamin semua data 

dan transaksi pengguna selalu aman 

4. DANA 

DANA atau Dompet Digital Indonesia merupakan layanan pembayaran 

digital berbasis aplikasi, yang mana aplikasinya telah tersedia untuk platform 

Android melalui Google Play Store maupun platform iOS melalui App Store. 

Dengan menggunakan aplikasi ini, para pengguna melakukan berbagai macam 

transaksi pembayaran, dari mulai untuk membeli pulsa, membayar tagihan (listrik, 

https://dana.id/
https://bit.ly/DANAindonesia
https://bit.ly/DANAIndonesia
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telepon, air hingga BPJS), membeli voucher Google Play, membayar cicilan, dan 

berbelanja secara online. 

Yang cukup menarik, platform pembayaran yang mendapatkan sokongan 

dana dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) ini telah bekerja sama 

dengan banyak platform lain, seperti BBM, Cinema XXI, Bukalapak, Ramayana, 

dan lain sebagainya. 

Atau secara sederhana, pengguna dari berbagai macam platform tersebut 

akan menjumpai sistem pembayaran DANA di dalam platform tersebut, yang 

secara langsung bisa digunakan (termasuk untuk mendaftar). 

5. Yap! 

Aplikasi yap! (Your All Payment) merupakan solusi pembayaran masa kini 

yang dilakukan dengan scan QR code melalui smartphone yang diluncurkan PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI. Aplikasi smartphone dengan 

nama yap! sebagai alat pembayaran ini untuk transaksi non-tunai (cashless) dan 

tanpa menunjukkan kartu debit/kredit nya (cardless). Tidak seperti aplikasi 

pembayaran dengan smartphone lainnya, yang hanya mengandalkan uang 

elektronik sebagai sumber dananya, yap! menjadi yang pertama dengan 

menggunakan 3 (tiga) sumber dana, yaitu Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang 

Elektronik BNI (UnikQu) sesuai pilihan pengguna saat bertransaksi. Dengan 

demikian, semua pengguna smartphone dapat dengan mudah menggunakan yap! 

dengan sumber dana uang elektronik UnikQu. Sedangkan pengguna yang sudah 

menjadi nasabah BNI dapat menambahkan semua kartu kredit dan kartu kreditnya 

sebagai sumber dananya. 

Yap! dengan berbagai kemudahannya merupakan pengganti peran mesin 

Electronic Data Capture (EDC) yang dapat memenuhi kebutuhan pedagang dari 

berbagai macam segmen, mulai dari pedagang kecil, UMKM, retail, toko jaringan 

(chain store), toko modern (premium), dan toko online (e-commerce). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Elang_Mahkota_Teknologi
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6. Tbank 

TBank BRI adalah produk uang elektronik berbasis server milik Bank 

BRI, Tbank hanya cukup menggunakan nomor handphone pengguna yang 

sekaligus sebagai nomor rekening. 

Walaupun termasuk uang elektronik, transaksi Tbank menggunakn PIN 

sebagai pengaman sehingga berbeda dengan Brizzi dan T-Bank juga berbeda 

dengan nomor rekening bank yang biasa kita miliki. TBank terpisah dengan akun 

bank, karena tanpa menjadi nasabah bank BRI anda bisa mendaftarkan diri untuk 

meggunakan layanan Tbank. Dana di dalam akun Tbank tidak mendapatkan 

bunga serta tidak dikenakan pajak dan biaya administrasi. 

7. Mandiri e-cash 

Produk uang elektronik yang dikeluarkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

ini diaplikasikan dalam telepon selular dan dapat digunakan tanpa harus 

menggunakan rekening di bank. Sehingga nomor rekeningnya, adalah nomor 

telepon selular yang anda gunakan di handphone anda. Meski e-cash dapat diisi 

nominal saldonya dari rekening bank lain, namun untuk layanan transfer antar 

bank belum tersedia. 

Tidak hanya itu, QRIS ini juga diklaim bisa memudahkan pengguna untuk 

bertransaksi dengan sumber dana yang beragam, mulai dari kartu debit, e-money 

hingga wallet, jadi tidak perlu repot top up dan transfer dana. 

 

D. CARA PENGGUNAAN QRIS 

Untuk penggunaan QRIS sangat mudah, hal ini bisa diterapkan untuk langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

1. Silakan membuka aplikasi pembayaran yang Anda inginkan 

2. Memilih fitur layanan  QR Code Scanner 

3. Periksa kebenaran merchant yang Anda gunakan 

4. Masukkan jumlah nominal yang Anda butuhkan 

5. Tinggal scan QRIS dari ponsel Anda dan tunggulah notifikasi transaksi segera 

terselesaikan 
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E. MANFAAT QRIS BAGI MERCHANT 

1. Mengikuti trend pembayaran non tunai digital (Ovo, Gopay, LinkAja, Dana, 

Paytren dan lain-lain) potensi perluasan penjualan karena alternatif pembayaran 

selain kas. 

2. Peningkatan traffic penjualan 

3. Penurunan biaya pengelolaan uang tunai/kecil: 

b. Tidak memerlukan uang kembalian 

c. Sebagian uang penjualan langsung tersimpan di bank dan bisa dilihat setiap 

saat 

d. Risiko uang tunai hilang/dicuri menurun 

4. Penurunan risiko rugi karena menerima pembayaran dengan uang palsu 

5. Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat history transaksi 

6. Building credit profile bagi bank, piutang untuk mendapat modal kerja menjadi 

lebih besar 

7. Kemudahan pembayaran tagihan, retribusi, pembelian barang secara non tunai 

tanpa meninggalkan toko 

8. Mengikuti program pemerintah (BI, Kementrian dan Pemda) 

 

F. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN QRIS 

Ada beberapa kelebihan QRIS yang sangat berdampak positif, diantaranya: 

1. Pembayaran non tunai lebih efisien 

Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk meningkatkan Gerakan Non Tunai ini 

bisa menjadi salah satu dukungannya, yaitu meningkatkan penggunaan unag 

elektronik. Dimana untuk memenuhi suatu kebutuhan kita tidak perlu bertransaksi 

secara tunai, harus membawa uang kas yang memerlukan tempat dan perhitungan 

dalam bertransaksi. 

2. Antisipasi tindakan kriminal 

Penggunaan uang elektronik meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan, 

maraknya pencurian dan perampokan di perjalanan juga menjadi risiko tersendiri 
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bagi kita yang sering membawa uang tunai secara berlebihan. Dan juga untuk 

menghindari scaming oleh para hacker. 

3. Persaingan bisnis meningkat 

Maraknya penggunaan uang elektronik menjadikan masyarakat semakin mudah 

dalam bertransaksi, dengan ini diharapkan juga diikuti perkembangan dunia bisnis 

di Indonesia. Bahkan sekarang juga mulai diterapkan di pusat pertokoan, 

perbelanjaan dan pasar modern. 

4. Semua kalangan bisa menggunakan QRIS 

QRIS bisa dimanfaatkan untuk semua kalangan, baik muda maupun tua, dan 

kalangan atas sekaligus kalangan menengah ke bawah. Karena dengan 

menjamurnya kemudahan IPTEK memicu masyarakat untuk mencoba mengikuti 

perkembangan jaman ini.  

Selain banyaknya manfaat yang didapat, ada pun kelemahan dalam 

penggunaan QRIS untuk saat ini, dikarenakan perkembangan pembangunan di 

Indonesia yang belum merata ini juga diimbangi belum meratanya jangkauan IPTEK 

untuk masyarakat. Masih banyaknya jaringan internet di Indonesia yang belum stabil. 

Bahkan di beberapa daerah pun penggunaan handphone masih hanya dinikmati kaum 

millennial. Tentunya ini menjadi tidak merata dalam segi penggunaannya, untuk 

masyarakat yang tergolong ekonomi rendah dan usia tua belum sepenuhnya paham 

mengoperasikan gadget. 
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BAB IV 

PERANAN QRIS 

 

A. VISI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA 2025 

Bank Indonesia memiliki peranan untuk menjaga sistem keuangan dari 

disrupsi sistem perekonomian digital. Dikarenakan dengan berkembangnya 

ekonomi digital, maka pada saat yang bersamaan juga akan meningkatkan 

potensi terjadinya kejahatan dalam sistem keuangan nasional. Sehingga peran 

dari Bank Indonesia menjadi salah satu faktor yang penting dalam memastikan 

inovasi system pembayaran yang mampu membawa benefit bagi ekonomi dan 

keuangan Indonesia. Market mechanism tidak selalu pada titik aman atau pada 

kondisi yang baik, ada saatnya market gagal akibat perkembangan industri. 

Dengan system pembayaran yang selalu diperbarui diharapkan mampu 

membantu pengambil kebijakan dalam meminimalisir dampak yang timbul.  

Dalam system pembayaran di Indonesia (SPI) ditahun 2025 diharapkan 

1. SPI 2025 mampu mendukung integrase ekonomi-keuangan digital nasional 

sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan 

moneter dan stabilitas system keuangan serta mendukung inklusi keuangan 

2. SPI 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai Lembaga utama dalam 

ekonomi-keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi 

digital dan data dalam bisnis keuangan 

3. SPI 2025 mampu menjamin interlink antara Fin-tech dengan perbankan untuk 

mengurangi resiko shadow-banking melalui pengaturan teknologi digital (spt 

API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan 

4. SPI 2025 mampu menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers 

protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui 

penerapan KYC &AML-CFT, kewajiban keteerbukaan untuk 

data/informasi/bisnis public dan penerapan reg-tech & sup-tech dalam kewajiban 

pelaporan, regulasi dan pengawasan 
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5. SPI 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar 

nrgara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestic didalam negeri 

dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestic dengan memperhatikan 

prinsip resiprokalitas. 

 

B. VISI QR CODE PAYMENT 

Membahas tentang visi dari QRIS, QRIS menjadi salah satu langkah BI untuk 

Efisiensi Sistem Pembayaran. BI sendiri mengusung tema semangat “UNGGUL” dari 

adanya QRIS, yaitu:  

1. UNiversal, yakni QRIS bersifat inklusif, digunakan untuk seluruh lapisan 

masyarakat dan bisa digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik maupun 

luar negeri. 

2. GampanG, yakni masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu 

genggaman ponsel. 

3. Untung, yakni transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual, karena 

transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan untuk 

semua aplikasi pembayaran pada ponsel. 

4. Langsung, artinya transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat 

dan terjadi seketika, sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran. 

 

QR Code Payment dalam visi system pembayaran Indonesia 2025 antara lain 

sebagai berikut 

1. Integrasi EKD nasional dimaksudkan bahwa dengan Stadarisasi QR Code 

memudahkan integrasi ekonomi – keuangan digital secara nasional sampai ke 

level mikro karena investasi minim, melewati GPN sehingga data transaksi dapat 

diperoleh oleh oversight & kebijakan 

2. Digitalisasi perbankan dimaksudkan QR payment adalah salah satu bentuk 

digitalisasi retail payment bagi PJSP yang berijin termasuk bagi semua pihak. 

Dalam transaksi QR code memiliki data yang lengkap sehingga dapat 
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dimanfaatkan perbankan untuk pengembangan bisnis secara digital lainnya 

seperti financing maupun wealth management 

3. Interlink fintech dengan perbankan dimaksudkan selain penempatan floating 

fund, standarisasi QR code menciptakan interkoneksi antara fintech dan 

perbankan karena terbatasnya limit UE pada PJSP non bank maka dompet 

elektronik yang berisi kartu debet/kartu kredit bank dapat digunakan oleh PJSP 

non bank. Selain itu bisa digunakan untuk sharing QR anatara bank dan non bank 

4. Keseimbangan inovasi dengan stabilitas maksudnya adalah standarisasi QR code 

menyasar transaksi pembayaran mikro/kecil/retail serta dapat dilakukan semua 

PJSP dan bank sehingga terjadi diverifikasi resiko. Sumber dana yang digunakan 

telah melalui proses KYC (tabungan & UE registered). Kemudian transaksi QR 

code memiliki data yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

pengawasan pelaporan dan perumusan kebijakan oleh otoritas. 

5. Kepentingan nasional dalam EKD antar Nrgara diharapkan dengan standarisasi 

QR code maka terjadi interkoneksi melalui GPN sehingga transaksi dapat 

diproses (antara lain pencatatan dan settlement) secara domestic, termasuk 

transaksi cross boarder khususnya jenis inbound yang terhubung dengan kanal 

GPN. 

 

C. QRIS bagi pebisnis 

QRIS mampu memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi para 

pebisnis. Dengan mendaftar QRIS, maka banyak kemudahan yang bisa menunjang 

bisnis menjadi lebih maju dan berkembang pesat. Berikut 6 manfaat QRIS bagi 

pebisnis yang bisa Anda dapatkan. 

1. Mempermudah Proses Transaksi 

Dengan QRIS, seluruh transaksi non-tunai di toko Anda akan berjalan 

lebih cepat dan mudah. Karena dengan menyediakan 1 QR Code mampu 

menerima pembayaran digital dari berbagai aplikasi pembayaran yang berbeda. 
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2. Menyediakan Lebih Banyak Alternatif Pembayaran 

Dengan QRIS, maka mampu melayani pembayaran digital dari berbagai 

bank dan e-wallet, seperti OVO, Gopay, Dana, LinkAja, hingga ShopeePay. 

3. Mencegah Peredaran Uang Palsu 

Dengan menggunakan QRIS, maka akan ikut menumbuhkan cashless 

society dan meminimalisir resiko peredaran uang palsu yang dapat merugikan 

4. Meja Kasir Lebih Rapi, Modern, dan Kekinian 

Karena cukup menampilkan 1 QR Code untuk menerima berbagai 

aplikasi pembayaran, meja kasir di toko/ usaha bisa tampak lebih rapi dan sedap 

dipandang mata. Dengan melayani berbagai pembayaran digital, toko/ usaha akan 

terkesan lebih modern dan kekinian. 

5. Mempermudah Pendaftaran Merchant 

 Mendaftar merchant dapat dilakukan dengan mudah satu per satu lagi. 

Karena cukup mendaftar QRIS 1x dan Anda pun bisa menerima pembayaran 

digital dari berbagai bank dan e-wallet. 

6. Mempermudah Pemantauan dan Analisis Keuangan Bisnis 

Dengan menggunakan QRIS, maka bisa dilakukan pengecekan riwayat 

transaksi di toko/ usaha secara real-time. Dan dapat dilakukan dengan mudah 

yaitu tidak perlu mencatat setiap transaksi secara manual, karena semua data 

transaksi terekam otomatis.Sehingga mampu memudahkan dalam memantau hasil 

penjualan yang terjadi di took/ usaha yang dimiliki. 

 

D. QRIS DALAM EKONOMI DAN KEUANGAN DIGITAL 

Transaksi keuangan dan ekonomi digital saat ini telah menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dalam setiap sisi kehidupan. Tidak ada celah untuk menghindari 

kemajuan teknoligi, apalagi menolak dan menentangnya. Perubahan ini menjadi era 

transisi dari sistem ekonomi dan keuangan konvensional menuju ekonomi 

kontemporer berbasis digital. Contoh sederhana seperti munculnya perusahaan-

perusahaan teknologi keuangan (fintech), perusahaan rintisan (startup), internet dan 

mobile banking, aplikasi pembayaran berbasis smartphone (mobile payment), dan 
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toko-toko daring (e-commerce). Guna memudahkan transaksi digital, kebanyakan e-

commerce dan startup telah melengkapi bisnisnya dengan aplikasi mobile payment 

berupa uang elektronik (UE) atau non tunai. 

Layanan sektor keuangan dan pembayaran berbasis nontunai bermanfaat bagi 

ekonomi dan masyarakat. Diantaranya adalah efisiensi dan efektivitas layanan 

pembayaran non tunai di sektor retail yang inklusif khususnya segmen mikro, mampu 

mengakselerasi berbagai program terkait keuangan inklusif dan nontunai serta 

mendorong kolaborasi di ekosistem pembayaran. 

QRIS disusun dengan menggunakan standar internasional EMV Co. Standar 

ini disusun diadopsi untuk mendukung greater interconnection dan bersifat open 

source serta mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan 

interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrument, termasuk antar negara. Saat 

ini format tersebut juga telah digunakan di berbagai negara seperti India, Thailand, 

Singapore, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dll. 

Bank Indonesia kedepannya akan bekerjasama dengan negara lain untuk 

mengembangkan interoperabilitas QRIS dengan standar QR code di negara lain. 

 

Gambar. 3 Standarisasi pembayaran QR Code 

 



43 
 

QR Code payment dapat menjadi salah satu insiatif Indonesia dalam 

menyongsong ekonomi digital karena banyak turunan transaki digital lainnya yang 

dapat dikembangkan berdasarkan data transaksi customer dari QR Code payment 

tersebut. 

Standart penggunaan QR code untuk pembayaran mampu mendukung UMKM 

dan financial inclusion. Ranah lingkup QRIS meliputi Usaha besar dengan asset 

>10M, usaha menengah dengan Asser Rp. 500 juta hingga Rp. 10 M, Usaha kecil 

dengan asset Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta dan usaha mikro dengan asset 0 hingga 

Rp. 50 juta. Dari beberapa tingkatan usaha fiharapkan penggunaan terbesar pada 

bisnis UMKM. Karena dengan QRIS mampu meningkatkan efisiensi dan efektrivitas 

layanan pembayaran ritel non tunai yang inklusif, khusus untuk sector usaha mikro 

dan kecil.  
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BAB V 

PEMBERLAKUAN QRIS 

 

A. QRIS UNTUK SIAPA SAJA 

Bank Indonesia (BI) memastikan semua pihak yang memberikan layanan 

pembayaran berbasis QR code harus menerapkan standardisasi QRIS (Quick Response 

Code Indonesian Standard) secara penuh mulai tanggal 1 Januari 2020. QRIS bisa 

digunakan oleh seluruh Masyarakat Indonesia. 

QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran 

Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1 untuk 

mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan 

mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas 

antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar negara. 

QRIS merupakan satu sistem untuk semua model pembayaran. Jadi pengguna 

GoPay akan bisa melakukan transaksi di merchant OVO, ataupun sebaliknya. Dalam 

ketentuan BI dalam PADG No.21/18/2019 tentang Implementasi Standar Internasional 

QRIS untuk Pembayaran. Setiap penyedia Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 

(PJSP) berbasis QR (termasuk PJSP asing) wajib menggunakan QRIS. Dapat diartikan 

bahwa para perusahaan dompet digital seperti LinkAja, OVO, DANA, dan GoPay 

akan mengimplementasikan QRIS. 

 

B. BATAS TRANSAKSI QRIS 

Pelaksanaan QRIS, memiliki batas nominal transaksi QRIS yaitu maksimal 

Rp2 juta per transaksi. Akan tetapi, penerbit (PJSP) bisa menetapkan batas nominal 

kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-

masing pengguna QRIS. 

Penetapan batas nominal kumulatif itu dengan syarat penerbit punya 

pertimbangan manajemen risiko yang baik. Namun, belum ada aturan yang pasti 

berapa biaya administrasi dari transaksi nontunai menggunakan QRIS yang 

dibebankan pada merchant atau bisa disebut MDR (Merchant Discount Rate). 
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Merchant Discount Rate (MDR) adalah potongan atau fee yang dibebankan 

kepada pihak merchant atau pemilik outlet terkait dengan kegiatan transaksi yang 

dilakukan pada mesin EDC (Electronic Data Capture). EDC (Electronic Data 

Capture) adalah mesin yang dipakai sebagai alat gesek kartu kredit maupun debit 

Bank sentral Indonesia dalam aturan mengenai QRIS yang diterbitkan 

menyebutkan bahwa dalam penetapan skema dan biaya pemrosesan transaksi QRIS, 

BI dapat mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga standar. BI telah membatasi 

MDR sebesar 0,7% dari transaksi. Sehingga diharapkan Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran (PJSP) maupun lembaga switching (institusi yang bertugas melakukan 

kegiatan penerusan data dan/atau informasi transaksi QRIS antar PJSP) dan merchant 

aggregrator harus mendaftarkan diri dan mengantongi izin dari BI. 

 

C. CARA TRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN QRIS 

QRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mempermudah 

dan memberikan kenyaman saat bertransaksi. Secara umum cara bertransaksi dengan 

QRIS antara lain pilih dan buka aplikasi pembayaran yang diinginkan, kemudian Scan 

QRIS dan periksa nama merchant setelah semua sesuai dan benar selanjutnya isi 

nominal dan bayar. 

Konsumen / nasabah dapat menggunakan aplikasi uang elektronik server 

based, dompet elektronik atau mobile banking yang memiliki fitur pembayaran 

menggunakan QR Code dari PJSP penyelenggara QRIS berizin Bank Indonesia. Dan 

perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan setiap transaksinya tidak ada biaya tambahan 

bagi konsumen saat melakukan pembayaran melalui QRIS. Apabila konsumen atau 

nasabah mengalami masalah dengan pembayaran anda menggunakan QRIS, silahkan 

hubungi call center PJSP terkait dan penyedia barang/jasa untuk menyampaikan 

masalahnya terlebih dahulu dengan penyedia barang/jasa atau hubungi PJSP terkait. 
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Gambar.4. Jenis mekanisme dalam transaksi QRIS 

 

Terdapat 2 jenis mekanisme dalam transaksi QRIS antara lain Push Payment 

dan pull payment.  

1. Push payment 

Metode push payment atau yang bisa disebut Customer Presented Mode 

(CPM), merupakan sistem transaksi yang mengguanakan QR Code. Namun, pada 

metode ini QR Code akan discan oleh customer atau konsumen. 

Kemudian transaksi  akan terjadi. Sistem pembayaran seperti ini sendiri sudah 

digunakan oleh beberapa aplikasi pembayaran online. Seperti Go-Jek, OVO, 

YAP!, dan lainnya. 

2. Pull payment 

Metode ini sebenarnya kurang lebih sama seperti metode Push Payment. 

Namun, yang membedakan metode pembayaran ini sendiri adalah QR Code kita 

yang akan di scan oleh mesin khusus. 

Pada metode ini aplikasi penyedia layanan akan memberikan QR Code lalu 

QR Code tersebut kamu gunakan dengan cara di scan ke alat unutk melakukan 

transaksi. Sistem pembayaran ini sendiri dinilai masih belum terlalu efektif karena 
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intergritasnya dikhawatirkan bisa merugikan konsumen. Sistem pembayaran ini 

sendiri sudah digunakan oleh aplikasi sistem pembayaran seperti DANA. 

Sebenarnya kedua sistem pembayaran di atas sendiri memiliki kunggulan 

masing-masing. Tentunya semua sistem pembayaran pasti akan diuji kemanannya. 

Contoh cara pengaktifan Aplikasi QRIS pada salah satu perbankan swasta 

BCA 

adalah sebagai berikut 

a. Install / update app BCA mobile  

b. Buka menu QR  

c. Scan QRIS  

d. Input nominal (static) / cek nominal (dynamic)  

e. Masuk ke halaman konfirmasi nominal transaksi  

f. Masukkan PIN m-BCA  

g. Pembayaran Berhasil 

 

D. SYARAT DAN DOKUMEN MERCHANT QRIS 

Bank Indonesia memberikan ketentuan pelaksanaan QRIS yang bertujuan 

untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di 

Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh 

perbankan di Indonesia harus mengimplementasikan QRIS. Sehingga tujuan dari Bank 

Indonesia meluncurkan QRIS sebagai solusi pembayaran yang aman dan efisien 

terwujud. Selain perbankan , QRIS juga menggapai Telkom untuk menggunakan QRIS 

dalam pembayaran nya. 

Semua penyelenggara QR Code wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia 

untuk menerapkan layanan bebasis QR dan mengacu pada ketentuan mengenai QRIS 

yang berlaku. Syarat utama antara lain kehandalan sistem dan aplikasi, kemampuan 

mengindentifikasi dan memitigasi risiko, kemampuan melindungi nasabah seperti 

dispute resolution yang mudah dan tentunya kemampuan memonitor transaksi di 

merchant dan nasabah yang mumpuni serta proses registrasi (KYC) nasabah dan 

merchant yang benar. 
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Berikut salah satu syarat menjadi merchant QRIS oleh salah satu bank di 

Indonesia 

Tabel 3. Syarat menjadi merchant QRIS contoh pada Bank Sinarmas 

 

E. CARA MENJADI PENGGUNA MERCANT QRIS 

Prosedur yang harus dilakukan pihak merchant agar dapat mengaplikasikan 

system QRIS yaitu pihak merchant harus mendaftarkan diri dengan pihak PJSP 

penyelenggara QRIS yang berizin Bank Indonesia. Apabila merchant sudah 

bekerjasama dengan penyedia aplikasi pembayaran, merchant tinggal menunggu 

instruksi / informasi selanjutnya dari pihak penyedia pembayaran untuk QRIS yang 

siap digunakan pada merchant. Langkah langkah yang harus dilakukan antara lain 

sebagai berikut jika: 

1. Sebagai Merchant 

a. Jika belum memiliki account, maka buka account terlebih dahulu dengan datang 

ke kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu PJSP penyelenggara 

QRIS yang berada terdaftar disini. 

b. Lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJSP tersebut. 

Kategori 

Usaha 

Kriteria Persyaratan Dokumen 

UMI (Usaha 

Mikro) dan 

UKE (Usaha 

Kecil) 

Memiliki rekening Bank 

Sinarmas 

1. Fotokopi kartu identitas 

yang masih berlaku 

2. NPWP (optional) 

3. Rekening Bank Sinarmas 

4. Formulir Aplikasi Merchant 

5. Foto lokasi 

UME (Usaha 

Menengah) 

dan UBE 

(Usaha Besar) 

1. danya aktivitas usaha 

2. Memiliki rekening Bank 

Sinarmas 
3. Perusahaan berbadan 

hukum 

1. Dokumen legalitas perusahaan 

2. Rekening Simas Bisnis Bank 

Sinarmas 
3. Formulir Aplikasi Merchant 

4. Foto Lokasi 
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c. Tunggu proses verifikasi, pembuatan Merchant ID dan pencetakan kode QRIS 

oleh PJSP. 

d. PJSP akan mengirimkan sticker QRIS. 

e. Install aplikasi sbg merchant QRIS. 

f. PJSP melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima 

pembayaran. 

2. Sebagai Pengguna 

a. Apabila belum memiliki akun, maka harus registrasi terlebih dahulu mengunduh 

aplikasi salah satu PJSP berijin QRIS yang terdaftar di sini. 

b. Lakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut. 

c. Isi saldo pada akun yang dimiliki. 

d. Gunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant QRIS sesuai petunjuk di 

aplikasi. 

e. Bukan aplikasi, cari icon scan/gambar QR/pay, scan QRIS merchant, masukan 

nominal, masukan PIN, klik bayar, liat notifikasi. 

Dengan QRIS, merchant cukup memiliki satu QR Code yang dapat memuat 

seluruh PJSP yang digunakan. Transaksi akan diteruskan ke akun merchant di PJSP-

PJSP tersebut sesuai dengan aplikasi pembayaran yang digunakan oleh pengguna. 

Untuk itu, apabila telah menerima QRIS dari salah satu PJSP, informasikan nomer 

National Merchant ID (NMID) yang telah dimiliki kepada PJSP lainnya yang akan 

mengganti QR code lamanya menjadi QRIS. 

 

F. JENIS QR CODE PADA MERCHANT 

QRIS diharapkan mampu menjadi suatu sistem yang bisa digunakan untuk 

semua jenis model pembayaran. Maka, QRIS bisa digunakan di semua merchant yang 

kerjasama dengan PJSP seperti Link Aja, Gopay, OVO, DANA, Bukalapak, dan 

lainnya. Sistem QR Code ini menggunakan Merchant Presented Mode (MPM), 

pengguna atau nasabah tinggal men-scan QR Code di QRIS yang ada di berbagai 

merchant yang menyediakan transaksi nontunai. 
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Berdasarkan  penjelasan BI, metode QRIS ini terdiri dari 2 media tampilan 

(display) yang ada di merchant yang menampilkan kode QR yang kemudian di-scan 

menggunakan ponsel konsumen, yakni: 

1. Statis 

QR Code ditampilkan melalui stiker atau hasil cetak lain. QR Code yang 

sama digunakan untuk setiap transaksi pembayaran. QR Code belum mengandung 

nominal pembayaran yang harus dibayar, sehingga memerlukan input jumlah 

nominal. 

2. Dinamis 

QR Code ditampilkan melalui struk yang dicetak mesin EDC/ditampilkan 

pada monitor. QR Code yang berbeda dicetak untuk setiap transaksi pembayaran. 

QR Code telah mengandung nominal pembayaran yang akan dibayar. Salah satu 

gambarannya, sistem QRIS ini sama seperti ATM Bersama, semua kartu ATM dari 

berbagai bank penerbit kartu bisa digunakan di ATM Bersama ini. Itulah gambaran 

dari cara kerja QRIS. Jadi, dengan sistem QRIS ini, bayar nontunai pakai aplikasi 

apa saja bisa cukup scan di satu QR Code, yakni QRIS. 

Contoh ilustrasi, cara kerja QRIS itu: 

Katakalankah si A punya alat pembayaran GoPay, lalu si B punya OVO, si C 

punya DANA, dan si D punya LinkAja, serta lainnya. Mereka semua bisa transaksi 

pembayaran cukup scan pada QRIS di setiap merchant yang melayani pembayaran 

nontunai. 

Artinya, jika si A hanya punya GoPay atau si B punya OVO, tak harus scan 

kode QR khusus GoPay atau harus scan kode QR OVO bagi pemilik aplikasi ini. 

Sesuai dengan slogannya ‘satu untuk semua’, apapun aplikasinya, scannya cukup 

di satu tempat, yakni QRIS. 
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Gambar 5. Jenis QR pada Merchant 

 

 

G. SIAPA  SAJA MERCHANT QRIS 

Bank Indonesia telah meminta kepada seluruh pelaku ekonomi dan masyarakat 

untuk menggunakan Quick Response Indonesian Standard alias QRIS dalam transaksi 

pembayaran. Kepala Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia mengatakan meski banyak merchant yang sudah menggunakan QRIS, uang 

tunai masih tetap diperlukan. Uang cash masih tetap perlu untuk didistribusikan karena 

sampai saat ini pada pasar tradisional masih banyak yang menggunakannya secara 

tunai. Transaksi pembayaran menggunakan QRIS hanya sebagai alternatif instrumen 

dalam hal pembayaran. Sama halnya dengan penggunaan e-cash, mesin EDC dan e-

wallet. Sebenarnya QRIS merupakan e-cash dalam bentuk baru sehingga pengguna 

bebas memilih. Sementara itu, keuntungan bertransaksi menggunakan QRIS, 

pengguna tidak perlu mengeluarkan banyak waktu untuk proses transaksi.  Selain itu 

dengan adanya transaksi dapat mengurangi penyebaran uang palsu di Indonesia karena 

semua orang tidak perlu lagi membawa uang secara tunai.  

Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna 

memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 
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(PJSP), secara ringkas, aturan implementasi QRIS sebagai standar nasional, antara lain 

mengenai prosedur perolehan salinan dokumen QRIS, kewajiban penggunaan QRIS 

untuk setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code 

Pembayaran. Kemudian jenis sumber sumber dana dan/atau instrumen pembayaran, 

limit transaksi QRIS, dan skema serta biaya pemrosesan transaksi QRIS. 

Pemrosesan transaksi QRIS dilakukan oleh PJSP, Lembaga Switching, 

Merchant Agregator, dan pengelola National Merchant Repository (NMR). Untuk 

dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS, para penerbit wajib mendapat 

persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. 

 

H. Bentuk QRIS 

Konsumen harus membudayakan untuk menggunakan pembayaran QR dan 

memverifikasi keakuratan setiap melakukan pembayaran. Saat men-download aplikasi 

pembayaran menggunakan QRIS, konsumen hanya boleh menggunakan aplikasi PJSP 

yang authorized sesuai petunjuk masing-masing PJSP. Aplikasi PJSP memiliki fitur 

keamanan untuk membantu mendeteksi dan mencegah fraud transaksi ke merchant 

palsu. Setelah memindai QRIS, konsumen harus memeriksa bahwa nama merchant 

yang ditampilkan pada aplikasi pembayaran mereka sesuai dengan nama merchant 

yang ditampilkan di atas label QRIS. Setelah pembayaran berhasil, konsumen akan 

segera menerima notifikasi pembayaran. Demikian pula, pedagang juga akan 

menerima notifikasi. 

Jika konsumen mencurigai adanya penipuan atau permasalahan dalam 

melakukan transaksi, segera hubungi PJSP terkait. 
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Gambar. 6. QRIS 
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BAB VI 

IMPLEMENTASI QRIS UMKM 

 

A. QRIS UNTUK UMKM 

QRIS merupakan konversi dari QR code yang biasa digunakan untuk seluruh 

pembayaran, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan dan 

keefisienan nasabah atau masyarakat dalam melakukan transaksi dengan system 

pembayaran secara non tunai dengan aman dan lancar serta diharapkan mampu 

mendorong efisiensi transaksi dan mempercepat inklusi keuangan untuk memajukan 

UMKM. 

 Salah satu sasaran QRIS adalah pelaku usaha pada UMKM,  disebabkan ingin 

ikut serta dalam mengembangkan bisnis usaha dalam UMKM. Tujuan pemberdayaan 

UMKM berdasarkan UU no.2 Tahun 2008 tentang UMKM, pada Bab II Pasal 5 , 

tujuan pemberdayaan UMKM adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional 

yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Menumbuhkan dan mengembangkan 

kemampuan UMKM menjadi usaha yang Tangguh dan Mandiri. 

Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan standar Quick Response (QR) 

Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet 

elektronik atau mobile banking yang disebut dengan Quick Response Code 

Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan satu-satunya standar QR code 

pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh BI 

bekerjasama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dengan 

menggunakan standar internasional EMV Co.1. Sebelum siap diluncurkan, spesifikasi 

teknis standar QR code dan interkoneksinya telah melewati uji coba (piloting) pada 

tahap pertama pada bulan September hingga November 2018 dan tahap kedua pada 

bulan April hingga Mei 2019. Pada tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR code 

payment model Merchant Presented Mode (MPM) di mana penjual (merchant) yang 

akan menampilkan QR code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (customer) 

ketika melakukan transaksi pembayaran. Sejatinya QRIS diperlukan untuk 

mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan 
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QR code yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri pembayaran. 

Selain itu, untuk memperluas akseptansi pembayaran nontunai nasional secara lebih 

efisien dengan satu QR code penyedia barang sehingga tidak perlu memiliki berbagai 

jenis QR code dari berbagai Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).  

Bank Indonesia (BI) memastikan semua pihak yang memberikan layanan 

pembayaran berbasis QR code harus menerapkan standardisasi secara penuh mulai 

tanggal 1 Januari 2020. BI mencatat pula bahwa hingga akhir Januari 2020, jumlah 

PJSP yang menggunakan QRIS telah mencapai 29 pihak dan BI meyakini jumlahnya 

akan terus meningkat. Namun dari sisi pengguna, penetrasinya di kalangan pelaku 

usaha khususnya pelaku usaha mikro atau micro merchant masih sangat minim. 

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia 

menerangkan bahwa micro merchant memang menjadi sasaran utama penggunaan 

QRIS karena jumlahnya besar.  

Oleh karena itu, BI akan terus mendorong penetrasi penggunaan QRIS 

khususnya bagi pelaku usaha mikro tersebut. Bahkan BI telah mengeluarkan surat ke 

pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mewajibkan transaksi retribusi 

menggunakan sistem nontunai. Kalangan perbankan menilai bahwa selain 

permasalahan klasik di dalam pemberdayaan pelaku industri UMKM, inklusi 

keuangan juga akan menjadi tantangan adopsi QRIS bagi pelaku usaha mikro di 

Indonesia. Implementasi QRIS saat ini masih menghadapi kendala, terutama terkait 

dengan sosialisasinya kepada masyarakat.  

 

B. PERKEMBANGAN QRIS UNTUK UMKM 

Perbankan sesungguhnya melihat bahwa penggunaan QRIS akan lebih 

memudahkan bagi nasabah sekaligus pelaku UMKM di dalam bertransaksi dan 

sekaligus mendukung terciptanya cashless society guna mendukung gerakan cashless 

di tengah masyarakat kita. Namun tentunya kepastian berbagai regulasi, termasuk 

perangkat hukum di dalamnya, menjadi sangat diperlukan agar dapat menjamin 

transaksi yang dijalankan melalui QRIS telah menciptakan keadilan berusaha dan 

kepastian transaksi pembayaran itu sendiri. Selain akan memudahkan bagi nasabah 
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termasuk pelaku UMKM dalam bertransaksi dan sekaligus mendukung terciptanya 

cashless society melalui mekanisme pembayaran berbasis QR code, perbankan juga 

menaruh harapan dengan adanya pembayaran nontunai ini secara tidak langsung dapat 

mengerek pendapatan berbasis komisi atau fee based income (FBI).  

FBI tentunya diperoleh dari setiap transaksi melalui payment model Merchant 

Presented Mode (MPM). Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per November 2019 

mencatat bahwa salah satu komponen FBI bank yakni pendapatan nonbunga telah 

mencapai Rp 74,43 triliun, tumbuh 9,54% secara tahunan (year on year/ yoy). Sebagai 

motor penggerak ekonomi di sektor riil yang tersebar hampir di seluruh pelosok 

negeri bahkan wilayah terpencil sekalipun di Tanah Air tercinta, pelaku usaha mikro 

memiliki berbagai permasalahan yang sangat kompleks.  

Minimnya informasi dan sosialisasi terkait dengan sistem pembayaran 

nontunai dengan menggunakan QR code untuk micro merchant akan menjadi salah 

satu tantangan untuk mendorong terjadinya penetrasi penggunaan sistem pembayaran 

nasional ini. Bahkan penyediaan kebutuhan akan modal kerja usaha masih dikeluhkan 

pelaku usaha mikro meskipun pemerintah telah mendorong penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) melalui beberapa perbankan nasional dengan suku bunga rendah, yang 

dipatok sebesar 6% per tahun dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2020.  

Hal ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan data yang dirilis oleh 

Otoritas jasa Keuangan (OJK) bahwa Undisbursed Loan atau kredit menganggur pada 

November 2019 naik 6,18% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 1.636,5 

triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni 

4,33%, tapi masih lebih rendah dari per tumbuhan tahunan per Januari yakni 9,0%. 

Rasio endapan kredit tidak produktif ini naik tipis dibandingkan dengan akhir tahun 

2018 yakni 29,20%, tapi lebih kecil dari 2015-2017 yang masing- masing rasionya 

30%, 29%, dan 29,7%. 

 Apabila penggunaan plafon kredit tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal 

maka dapat menjadi stimulus untuk lebih menggerakkan sektor riil khususnya pelaku 

usaha mikro sebagai multiplier effect. Mencermati dinamika bisnis di industri UMKM 

saat ini khususnya pelaku usaha mikro tidak dapat dimungkiri pula bahwasanya 
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transaksi bisnisnya mulai mengarah pada transaksi melalui kanal dagang elektronik 

yang lebih terkenal dengan istilah e-commerce.  

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan industri e-commerce dalam 

negeri meningkat hingga 17% dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 

juta unit. Melansir riset terbaru Google dan Temasek, ekonomi digital tahun ini 

tumbuh hingga US$ 27 miliar atau sekitar Rp 391 triliun. Angka tersebut menjadikan 

transaksi ekonomi digital Indonesia berada di peringkat pertama untuk kawasan Asia 

Tenggara dengan kontribusi sebesar 49%. Diharapkan kanal dagang elektronik ini 

akan dapat dimanfaatkan secara maximal oleh industri UMKM sejurus dengan 

diluncurkannya QRIS. 

Tidak berlebihan apabila dikatakan dengan QRIS diharapkan akan mengurangi 

ketergantungan terhadap uang tunai. Sehingga investasi untuk memproduksi uang pun 

semakin rendah dan di sisi lain mampu meningkatkan efisiensi dari biaya transaksi 

masyarakat. Hal lain yang mengemuka dan menjadi perbincangan hangat di kalangan 

perbankan nasional terkait topik sosialisasi QRIS adalah tentang pengenaan biaya 

(merchant discount rate/MDR) sebesar 0,7% dari transaksi yang menggunakan QRIS. 

Alih-alih dapat meningkatkan efisiensi dari biaya transaksi masyarakat atau 

sebaliknya dapat mengurangi minat UMKM dalam memanfaatkan sistem pembayaran 

nontunai dimaksud.  

 

Gambar 7. Total pengguna QRIS per 3 Juli 2020 



58 
 

Implementasi uang elektronik yang telah digunakan untuk pembayaran secara 

online  maupun offline dapat memudahkan para pedagang untuk bertransaksi, 

khususnya UMKM.  Adanya kerjasama antara para UMKM dengan pihak 

penyelenggara uang elektronik akan  meningkatkan  keuangan  inklusif  serta  

memajukan  perekonomian  Indonesia 

Banyaknya produk uang elektronik dan diiringi perkembangan UMKM yang 

begitu  pesat, akan memberikan kemudahan bagi para UMKM untuk melakukan 

transaksi dan juga  para pelanggannya. Keuntungan dari adanya uang elektronik ini 

memudahkan para UMKM  untuk tidak kesulitan mencari uang kembalian kepada 

pelanggan dan pihak pelanggan tidak  perlu membawa banyak uang kartal ketika 

berbelanja. 

Bank   Indonesia   telah   meluncurkan   sebuah   kanal/sistem   pembayaran   

untuk menstandarisasi seluruh pembayaran non tunai berbasis server yang 

menggunakan media QR  Code sebagai transaksi. Sistem pembayaran tersebut adalah 

yaitu Quick Response Indonesia  Standard (QRIS) . Penerapan QRIS ini telah 

dilakukan pada 1 Januari 2020 di Indonesia.  Penerapan QRIS ini diutamakan terlebih 

dahulu kepada para pedagang UMKM.    

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa beberapa pedagang 

UMKM di  Medan telah menggunakan QRIS .Para pedagang UMKM sebagai 

narasumber penelitian ini  mengatakan bahwa penerapan QRIS ini dilakukan karena 

keinginan para pedagang tersebut  untuk  mengikuti  perkembangan  teknologi  dan  

informasi.  Mengikuti  era  teknologi  dan  informasi akan meningkatkan kecepatan 

dalam melakukan aktivitas pada kehidupan kita. Oleh  sebab itu , para pedagang 

UMKM ini terbantu dengan adanya QRIS sehingga mempercepat  transaksi 

menggunakan QR Code.    

Bentuk  QRIS  yang  telah  tersedia  di  tokoh  para  pedagang  adalah  bentuk  

statis  (berbentuk stiker atau bentuk lain). Peletakan stiker QRIS tersebut diletakan di 

dinding tokoh,  meja kasir, dan steling kaca yang dapat discan oleh pelanggan. 

Pelanggan yang melakukan  pembayaran dengan QRIS, harus mempunyai aplikasi e – 

wallet di smartphone. Para pelanggan  yang menggunakan QRIS ini didominasi oleh 
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kalangan muda , driver online dan ada juga dari  beberapa   kalangan   orangtua.   

Beberapa   pedagang   UMKM   telah   menerapkan   sistem  pembayaran ini di 

tokohnya, hanya saja penggunaannya tidak dilakukan setiap hari,tetapi  dengan 

adanya sistem ini tidak membuat kesulitan melainkan memberikan kemudahan para  

pedagang di tokoh. Hasil yang didapatkan lewat wawancara bahwa adanya QRIS 

sangat  membantu proses transaksi. Pedagang tidak perlu mempersiapkan banyak 

produk QR Code di  tokohnya, cukup hanya menyediakan satu QRIS dapat menerima 

semua transaksi dari berbagai  instrument pembayaran berbasis server.    

Peranan QRIS ini membantu para pedagang UMKM untuk tidak tertipu pada 

peredaran  uang palsu , mengurangi resiko pencurian uang dan mendukung 

pemerintah juga dalam mampu  mengembangkan  perekonomian  digital  pada  

wilayah  tertentu.Salah  satu  informan  pada  penelitian ini mengatakan bahwa 

sebelum ada sistem pembayaran non-tunai,para pedagang  UMKM mengalami 

kesusahan bila mengembalikan uang pelanggan yang nominalnya besar  maupun 

kecil. Selain untuk mempermudah transaksi, sistem pembayaran QRIS membantu  

pedagang untuk mencatat pendapatan harian dan pedagang terbantu juga untuk 

melihat produk  produk yang terjual secara cepat di tokoh.    

Keberadaan  QRIS  sangat  mendukung  proses  transaksi  pedagang  dan  

menjaga  keamanan pendapatan. Meningkatnya pendapatan harian para pedagang 

UMKM disebabkan  keberadaan QRIS. Peningkatan pendapatan yang terjadi sekitar 

5-10 % dalam sehari bagi  beberapa pedagang. Selain itu ada pedagang yang 

mengalami kenaikan pendapatan saat hari  Sabtu dan Minggu saat menggunakan 

QRIS. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan  inklusi keuangan pada pedagang 

UMKM dan perekonomian digital negara.    
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