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ABSTRACT:
Currently the digital age has been able to push many companies, agencies, schools, colleges and so forth to
transform into the digital economy. In the digital era the program technology is growing very quickly following
the developments of science. Information technology has a lot to make the role in various aspects of the field,
especially the originality in the field of education and the economy. The digital age has led to the creation of
"mega trends", which is inside are mobility and the cloud that gives significant influence against skating or users.
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PENDAHULUAN
Perkembangan Teknologi informasi dan
komunikasi bergerak sangat cepat, hal ini dapat
mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai
aspek kehidupan baik social, politik, ekonomi,
budaya, humaniora dan sebagainya. Adanya Era
digital menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat
mendukung kemajuan perekonomian. Semua orang
baik pelajar, mahasiswa, pekerja, professional,
praktisi, dan sebagainya bisa dengan mudah
mengakses layanan internet untuk berbagai bidang
keperluan dan kegiatannya
sehingga akan
mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Saat
ini informasi & teknologi telah melahirkan gaya
hidup baru serba elektronik yang mampu melayani
semua kebutuhan manusia dengan lebih mudah,
efisiensi, efektif baik dari sisi waktu dan biaya.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Teknologi
Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan
untuk keperluan pengolahan data, yakni memproses,
mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi
data dalam berbagai cara untuk menghasilkan
informasi yang valid dan berkualitas yakni informasi
yang relevan, akurat dan tepat waktu sehingga dapat
yang digunakan untuk berbagai keperluan baik itu
keperluan secara pribadi, bisnis, institusi, sosial dan
pemerintahan sehingga menjadi informasi yang
strategis untuk pengambilan keputusan. Sementara
itu, teknologi yang digunakan adalah menggunakan
seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem
jaringan untuk menghubungkan satu komputer
dengan komputer yang lainnya sesuai dengan
kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan
agar data dapat disebar dan diakses secara global.
Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi
informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk
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kehidupan pribadi seperti informasi tentang
kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian
untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan,
berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama
antara pribadi atau kelompok yang satu dengan
pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal
batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi,
ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat
bertukar
pikiran. Perkembangan
Teknologi
Informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan,
dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir,
kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life, artinya
kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai
kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang
gencar dan semaraknya peran digitalisasi dengan
berbagai huruf yang dimulai dengan awalan e seperti
e-commerce, e-government, e-education, e-library, ejournal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversitiy, dan
yang lainnya lagi yang berbasis elektronika.
Selanjutnya perkembangan dan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi saatini dirasakan
hampir di setiap aspek kehidupan dalam
bermasyarakat. Peran era digital yang sangat
bermanfaat dan mendasar adalah internet masuk ke
berbagai bentuk kehidupan masyarakat baik didunia
pekerjaan, sekolah, pergaulan dan bisnis. Hal ini
terjadi karena kebutuhan berkomunikasi adalah salah
satu kebutuhan yang mendasar pada masyarakat.
Teknologi internet terus berkembang dan menyatu
dalam sebuah ruang yang seringkali disebut dengan
dunia maya atau sering disebut sebagai cyber-space,
dimana adanya sebuah dunia atau tempat orang dapat
berkomunikasi dan juga bertemu sehingga bisa
melakukan berbagai aktivitas ekonomi/bisnis.
Potensi ekonomi digital di Indonesia sendiri
mengalami peningkatan yang cukup significant,
Menurut Presiden Joko Widodo dalam pidatonya
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diKementrian Keuangan mengutarakan bahwa
potensi ini harus dapat dimanfaatkan untuk
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) serta harus dapat mempersempit gap
pembangunan.Hal ini karena Indonesia memiliki aset
untuk mendongkrak industri digital. Jumlah
pengguna teknologi seperti populasi smartphone
hingga perusahaan rintisan (startup) terus mengalami
kenaikan. Megatren adalah perubahan besar dalam
sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat
terbentuk. Dan setelah terjadi, perubahan itu
mempengaruhi kita untuk sementara selama beberapa
periode dan salah satu perubahan tersebut adalah
melakukan pembayaran non tunai.
BAHAN DAN METODE
Pada penelitian ini digunakan 2(dua) metode yakni :
1.

Studi Pustaka
Pengumpulan data dengan metodologi
studi pustaka ini, penulis melakukan pencarian dan
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari
berbagai media yang bersifat kepustakaan. Media
tersebut dapat berupa buku-buku dan jurnal sebagai
pendukung tersusunnya penulisan ini.
2.

Wawancara
Metode wawancara ini dilakukan pada
pengguna Informasi Technologi yang diharapkan
dapat berguna untuk mengetahui bagaimana
Informasi dan tekhnologi dibutuhkan.
Pada Era Digital khusunya Internet mengubah
segalanya, dengan mudahnya mesin pencari (search
engine) seperti Google dan ensiklopedia online dapat
memudahkan seseorang mencari informasi apapun,
begitu juga dengan perkembangan media sosial juga
telah mengubah gaya hidup manusia saat ini. Pemilik
akun media sosial senantiasa selalu melakukan
update
berbagi
informasi
setiap
waktu,
Perkembangan inilah yang menjadi sebuah trend.
Penggunaan Media social dengan bijak bisa menjadi
alternatif mendapatkan ilmu pengetahuan, mengikuti
perkembangan apa yang menjadi tranding topic dan
sebagai wahana interaksi pengguna.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya
ekonomi digital adalah suatu hal yang kompleks dan
merupakan implementasi yang kehadirannya terkait
pada aspek-aspek ekonomi mikro, ekonomi makro,
dan teori organisasi dan administrasi. Ekonomi
digital juga tentunya menjelaskan perkembangan dan
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pertumbuhan ekonomi untuk beberapa tahun
mendatang yang akan mendorong kemajuan
perekonomian khususnya keuangan perbankan.
Era digital juga berpengaruh positif terhadap
bidang ekonomi keuangan dan perbankan. Saat ini
kebutuhan untuk bertransaksi sangat tinggi,
kebutuhan uang tunai dalam aktivitas pembelian atau
belanja sedikit demi sedikit akan ditinggalkan
mengingat perlunya menjaga tingkat keamanan
dalam bertransaksi seperti mengindari adanya uang
palsu, menghindari antrian untuk menunggu uang
kembalian dan mencegah terjadinya pencurian saat
membawa uang tunai dalam jumlah cukup banyak.
Dewasa ini sistem layanan perbankan
menggunakan Layanan Keuangan Digital (LKD).
LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem
pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang
dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan
menggunakan sarana teknologi antara lain mobile
based maupun web based dan jasa pihak ketiga
(agen), dengan target layanan masyarakat unbanked
dan underbanked.
LKD merupakan saranan simpanan dan
transaksi non-tunai yang menggunakan nomor ponsel
sebagai rekening tempat menyimpan dana.
Pemakaian sistem LKD ini diharapkan bisa
mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi.
Banyak orang yang selama ini tidak pernah
menggunakan jasa perbankan, mulai mengerti
rekening bank serta memahami layanan simpanan
dan penarikan uang. Selain itu era digital juga
dilengkapi dengan Cashless society yakni merupakan
budaya penggunaan kartu dalam bertransaksi untuk
memangkas biaya administrasi dan juga keamanan
dalam berbelanja.
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan
salah satu program nyata untuk melakukan edukasi
dan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia,
mendorong
masyarakat
untuk
melakukan
penggunaan instrument non tunai uang elektronik
secara langsung sehingga pengguna menjadi terbiasa
dan mulai merasa efektif serta nyaman untuk
menggunakan instrument pembayaran non tunai.
Dalam gerakan nasional non tunai tersebut
didalamnya ada upaya untuk mendorong perubahan
perilaku masyarakat dalam bertransaksi dengan
adanya peraturan penggunaan uang elektronik,
pembatasan transaksi tunai, adanya program bantuan
pemerintah secara non tunai: BSM, PKH dan BPJS.
GNNT ini didiluncurkan pada 14 Agustus
2014, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah
memprakasai program program nasional yakni
Gerakan Nasional Non Tunai yang bertujuan untuk
mengajak dan mendorong Masyarakat Indonesia
mengalihkan kebiasaan bertransaksi dengan uang
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tunai menjadi bertransaksi nontunai dengan berbagai
cara :
1. Transaksi melalui internet banking,
2. SMS banking,
3. Mobile banking,
4. Automated teller machine (ATM)
5. Kartu kredit & kartu debet
6. Transaksi melalui Mesin EDC
Saat peresmian Gubernur Bank Indonesia
Agus D.W. Martowardojo mengatakan bahwa
pencanangan program ini ditandai dengan
penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank
Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah
Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh
Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung
GNNT.
Pencanangan
dimaksudkan
untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis
dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk
menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam
melakukan transaksi keuangan, yang tentunya
mudah, aman dan efisien.
Tujuan dari program GNNT adalah uapaya
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/LCS) khususnya dalam
melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.
Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan
instrumen non tunai, Bank Indonesia dengan
dukungan dari berbagai departemen akan menjadikan
GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung
dengan berbagai kegiatan untuk mendorong
meningkatkan
pemahaman
masyarakat
akan
penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan
transaksi
pembayaran.
Apabila
Indonesia
dibandingkan
negara-negara
ASEAN,
maka
penggunaan
transaksi
pembayaran
berbasis
elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia
relatif masih rendah, sementara dengan kondisi
geografi dan jumlah populasi yang cukup besar,
masih terdapat potensi yang cukup besar untuk
perluasan akses layanan sistem pembayaran di
Indonesia. Dengan demikiaan Bank Indonesia
bersama perbankan sebagai pemain utama dalam
penyediaan layanan sistem pembayaran kepada
masyarakat perlu memiliki visi yang sama dan
komitmen yang kuat untuk mendorong penggunaan
transaksi non tunai oleh masyarakat dalam
mewujudkan LCS sehingga gerakan ini bisa diterima
dimasyarakat dan sukses.
Pada kesempatan tersebut dilakukan
penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai
integrasi Electronic Data Capture (EDC) oleh 3 bank
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pemerintah yang tergabung dalam Himbara yaitu
Bank Mandiri, BNI dan BRI. Bank Indonesia
mengapresiasi langkah ketiga bank tersebut yang
tentunya sejalan dengan semangat meningkatkan
efisiensi dalam sistem pembayaran ritel. Bank
Indonesia juga mendorong penyelenggara sistem
pembayaran lainnya untuk mengikuti langkah
strategis ini, demi terwujudnya masyarakat yang
menggunakan instrumen non tunai
Dikutip dari Bank Indonesia mengenai alur kerja
LKD, berikut ini gambar alur kerja dari Layanan
Keuangan Digital :

Gambar 1. Transaksi Keuangan
Konsep LKD merupakan kegiatan layanan
jasa sistem pembayaran dan keuangan bekerja sama
dengan pihak ketiga (agen) memanfaatkan teknologi
mobile based maupun web based dengan bertujuan
untuk mendukung pengembangan keuangan inklusif,
serta mendukung penyaluran dana bantuan
pemerintah secara efektif. Sementara itu tujuan dari
Layanan Keuangan Digital afar dapat memberikan
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layanan keuangan ke area yang selama ini tidak
terjangkau (seperti di pedesaan) dan dalam
menjangkaunya
diperlukan
melalui
jaringan
telekomunikasi telepon seluler, Sangat berhubungan
sekali dengan keberadaan infrastruktur dari bank itu
sendiri dan dari jaringan telekomunikasi. Masyarakat
bisa membayar transaksi pembayaran keuangan atau
non tunai misalnya pembelian pulsa/token listrik,
belanja di minimarket, membayar parkir, membayar
tol, membayar upah/gaji, bantuan sosial dan tranfer
dengan sesama pengguna
LKD atau ke rekening lain.
Kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi
diharapkan akan membawa masyarakat khususnya
masyarakat Ibu Kota menikmati fasilitas pembayaran
tanpa uang cash seperti saat naik kereta rel listrik dan
membayar parkir mobil di stasiun, pembayaran bus
dalam kota Trans Jakarta, dan tiket jalan tol bisa
menggunakan kartu kredit dan kartu ATM atau kartu
debit untuk membayarnya.
Perkembangan transaksi sistem pembayaran
non tunai di Indonesia yang terus meningkat belum
signifikan mengurangi dominasi pembayaran secara
tunai. Hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat
terhadap instrumen non tunai relatif rendah dan
masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk
mendukung transaksi non tunai. Upaya mendorong
penggunaan non tunai menjadi penting untuk
dilakukan mengingat banyak manfaat yang diperoleh
seperti dari sisi kepraktisan, efisiensi, kemudahan
akses serta mendukung perekonomian melalui
peningkatan velocity of money, serta membantu
usaha pencegahan dan identifikasi kejahatan
kriminal. Bank Indonesia sebagai Bank Central telah
mendorong terwujudnya Cashless Society, yakni
untuk perluasan layanan dalam peningkatan efisiensi.
Jenis transaksi dalam Cashless ini berbentuk Person
to Person Payment (P to P Payment), Person to
Business Payment (P to B Payment), Business to
Business Payment (B to B Payment), Government to
Person (G to P Payment), dan Person to Government
Payment (P to G Payment).
Istilah (Wikipedia)
Sebagai pengetahuan bersama berikut uraian
pengertian dari beberapa istilah yang dikutif dari
Wikipedia :
 USSD (Unstructured Supplementary Service
Data) adalah suatu proses pertukaran
informasi berupa informasi data dari
pabrikan perangkat serta aplikasi informasi
pada jaringan operator seluler. Teknologi
USSD. pertama kali dibuat untuk jaringan
GSM dan kini sudah dapat digunakan pada
jaringan 3G/UMTS.
 Mesin EDC atau (Electronic data capture)
adalah sebuah mesin yang digunakan untuk
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melakukan
suatu
transaksi
dengan
menggunakan kartu debit atau kartu kredit
dimana mesin ini di keluarkan oleh pihak
bank untuk para merchant yang telah
melakukan kerjasama,hampir seluruh toko
atau outlet outlet.
Autentikasi adalah suatu langkah untuk
menentukan atau mengonfirmasi bahwa
seseorang (atau sesuatu) adalah autentik atau
asli. Melakukan autentikasi terhadap sebuah
objek adalah melakukan konfirmasi terhadap
kebenarannya.
Sedangkan
melakukan
autentikasi terhadap seseorang biasanya
adalah untuk memverifikasi identitasnya
Pada suatu sistem komputer, autentikasi
biasanya terjadi pada saat login atau
permintaan akses.
KESIMPULAN

Implementasi Cashless Society telah
dinaungi oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
(ASPI) yang berdiri pada tahun 2010, asosiasi ini
didirikan sebagai salah satu upaya memperkuat
industri sistem pembayaran Indonesia agar dapat
bersinergi
dengan
Bank
Indonesia
dalam
pengembangan sistem pembayaran Indonesia. Hasil
sinergi Bank Indonesia bersama ASPI diharapkan
mampu mendorong peningkatan dan perluasan
penggunaan non tunai. Penggunaan transaksi
pembayaran elektronik
di Indonesia
terus
ditingkatkan, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem
pembayaran terus bersinergi dan meminta komitmen
berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah
daerah, industri sistem pembayaran, maupun pihak
lain melalui suatu kegiatan yang bersifat massive
untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem
pembayaran dan instrumen non tunai dalam
melakukan
transaksi
pembayaran
dengan
mengenalkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
Program GNNT direncanakan sebagai
gerakan bersama seluruh otoritas, industri, dan
lapisan
masyarakat
secara
nasional
untuk
mewujudkan Cashless Society melalui penggunaan
instrumen non tunai. Dengan Cashless Society akan
memiliki banyak manfaat untuk efisiensi ekonomi
nasional, good governance, transparansi pengelolaan
keuangan pemerintah, layanan publik yang
berkualitas dan lingkungan usaha dengan yang
conductive bisa bersaing dipasar global dan mampu
bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA).
Diharapkan dalam rangka mewujudkan
sistem pembayaran yang efisien, efektif, aman dan
nyaman maka dengan tetap menjunjung tinggi aspek
perlindungan konsumen, memperhatikan perluasan
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akses dan kepentingan nasional, Bank Indonesia akan
meningkatkan elektronifikasi transaksi pembayaran
dan peningkatan infrastruktur sistem pembayaran. itu,
Bank Indonesia juga akan menyusun sentralisasi
pembayaran yang lebih dikenal dengan utility bills
dan mendorong penggunaan transaksi pembayaran
Pemerintah secara elektronik dengan lebih aktif dan
terkoordinasi. Untuk mendukung hal ini, akan
dikembangkan pula integrasi Electronic Bill
Presentment System dan Integrasi Layanan
Pembayaran antar jaringan pembayaran.
Mari kita songsong era digital, Budayakan Cashless
Society sebagai kebutuhan
Kita tidak perlu membawa dompet saat berbelanja
atau bepergian, kita hanya cukup membawa kartu
yang bisa menyelesaikan transaksi saat itu juga. No
worry with Cashless.... Make it simple with Cashless
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