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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Indonesia (BI) dan perbankan meluncurkan kartu debit berlogo

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada 3 Mei 2018 lalu. Sebulan setelah

peluncuran, implementasi GPN sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor

19/8/PBI/2017 tentang GPN akan berlaku efektif. Penggunaan kartu debit berlogo

GPN merupakan terobosan dalam rangka menghilangkan fragmentasi layanan

pembayaran ritel, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan sistem

pembayaran yang lebih efisien melalui interkoneksi dan interoperabilitas.

Masyarakat dapat menggunakan kartu ATM atau debet dengan logo GPN

di seluruh ATM dan terminal pembayaran dalam negeri dengan biaya lebih

rendah. Meski demikian, masih menyisakan persoalan yang harus diperhatikan

dalam implementasi GPN oleh pihak otoritas dalam hal ini BI. Hal ini setidaknya

tergambar dari hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas lndonesia (LPEM FEB Ul) yang dirilis,

Rabu (9/5). 1

1 https://whttps://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Bank-Indonesia-

Dorong-Masyarakat-Menggunakan-Kartu-Berlogo GPN.aspxww.bi.go.id/id/ruang-media/info-
terbaru/Pages/Bank-Indonesia-Dorong-Masyarakat-Menggunakan-Kartu-Berlogo-
GPN.aspx.diakses pada 19 februari 2019 pukul 15.42 wita
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Kurang lebih 400.000 kartu GPN telah di cetak dan 60 persen telah

didistribusikan oleh 38 bank yang ada di seluruh ibdonesia. Dengan demikian

masih ada dua Bank yang belum mendapat persetujuan terkait penerbitan kartu

berlogi GPN oleh BI dari total 100 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

(PJSP).2

Adapun keuntungan-keuntungan menggunakan kartu berlogo GPN antara

lain :

1. Keuntungan bagi bank

Keuntungan yang di dapatkan oleh bank yaitu, saat belum ada GPN

(Gerbang Pembayaran Nasional) bank harus investasi mesin ATM dan mesin

2 http://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/05/03/125225426/98-bank-sudah-terbitkan-kartu-
berlogo-gpn diakses pada rabu 22 mei 2019
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EDC (Electronic Data Capture) di berbagai tempat. Ini karena transaksi perbankan

cuma bisa dilakukan dengan mesin ATM yang sama.

Adanya sistem GPN ini, diharapkan tidak perlu banyak mesin ATM

maupun mesin EDC yang berbeda-beda berjejer. Satu mesin ATM dan mesin

EDC sekarang bisa dipakai oleh berbagai macam bank.

Buat bank, tentu ini merupakan efisiensi dan penghematan. Sekarang mereka bisa

memprioritaskan bangun ATM dan menyediakan mesin EDC untuk lokasi yang

memang membutuhkan atau sulit diakses.

2. Keuntungan bagi pedagang

Adanya sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) ini pun akan sangat

menguntungkan. Pasalnya, selama ini pedagang dibebankan Merchant Discount

Rate (MDR) dari bank yang berbeda-beda.

MDR adalah fee atau potongan yang dibebankan oleh pihak bank

kepada merchant maupun pemilik outlet atas kegiatan transaksi dari mesin

EDC. Fee tersebut berada di angka 2 persen sampai 3 persen per transaksi. Akan

tetapi, dengan sistem GPN, biaya tersebut diturunkan jadi 1 persen aja.

Petugas outlet tidakperlu dipusingkan lagi dengan banyaknya mesin EDC.

Satu mesin sudah bisa dipakai untuk bermacam-macam kartu debit dari bank

berbeda.

3. Keuntungan bagi nasabah

Hadirnya kartu ini akan berdampak pada pengeluaran. Pengeluaran

tersebut berupa penurunan biaya administrasi. Penurunan biaya administrasi kartu
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debit tersebut berkisar antara Rp 500 hingga Rp 1.000, bergantung pada jenis

debitnya. Kemudian, nasabah bisa gunakan ATM maupun mesin EDC dari bank

mana aja Dilansir dari Beritagar, biaya switching atau transfer ke bank lain pun

diisukan jadi lebih murah tapi belum disebutkan berapa nominalnya. Kenapa

biayanya bisa turun? Alasannya, bank tidak perlu bayar jasa switching ke jasa dari

sistem asing buat transaksi dalam negeri.3

Indonesia saat ini akhirnya memiliki Gerbang Pembayaran Nasional

(GPN) yakni sistem yang memudahkan masyarakat saat ingin melakukan

transaksi pembayaran non tunai menggunakan kartu debit di toko atau merchant.

Namun, apa sebenarnya manfaat dari GPN? serta apa keuntungan yang didapat

nasabah dengan menggunakan kartu GPN berlogo garuda tersebut?

Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran

Nasional Bank Indonesia (BI) Pungky Purnomo Wibowo menjelaskan, manfaat

yang paling terasa dengan GPN ini ialah saat bertransaksi secara non tunai

menggunakan kartu debit.

Setiap transaksi yang menggunakan kartu debit di mesin EDC (Electronic

Data Capture) dikenakan biaya merchant discount rate (MDR) hingga 3% dari

nilai transaksi. Namun setelah adanya GPN ini, maka biaya transaksi akan lebih

murah. Biaya MDR yang tadinya dikenakan hingga 3% turun menjadi sekitar 1%

dengan menggunakan karto berlogo GPN.

3 3 http://wwwmoneysmart.co.id.karti-debit-gpn-digencarkan-bi-ternyata-ini-kelebihannya/ diakses
pada tanggal 15 mei 2019 pukul 10.37



5

"Merchant diskon rate, dalam ketentuan kita itu disebutkan kalau

sebelumnya kita kena 2,6-3% biaya per transaksi sekarang menjadi 1% sesuai

dengan ketentuan. Kita berusaha menjaga itu, supaya masyarakat tertarik untuk

melakukan transaksi secara non tunai," kata Pungky beberapa waktu lalu. Tak

hanya itu, Pungky mengatakan, dengan pemasangan logo GPN dalam kartu debit,

maka masyarakat tidak perlu lagi memiliki banyak kartu debit dari sejumlah bank.

Sebab, tak semua kartu debit dapat terkoneksi dengan seluruh ATM atau mesin

EDC.

Masyarakat masih disulitkan jika ingin bertransaksi dengan kartu ATM

atau debit bank A di mesin EDC bank B. Karena memang beberapa sistem bank

belum saling terkoneksi. Selain itu biaya yang dikenakan jika transaksi lintas bank

juga cukup besar.

BI juga menyebut GPN ini bisa menekan biaya administrasi bulanan di

bank, biaya transfer hingga biaya cek saldo. Ini karena seluruh sistem pembayaran

sudah terkoneksi dan menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara

bisa lebih mudah. Sekadar contoh, saat ini penarikan tunai ATM Mandiri dengan

bank lain menggunakan jaringan ATM bersama dikenakan biaya Rp 7.500, cek

saldo Rp 4.000 kemudian biaya transfer online Rp 6.500. Jika terkoneksi maka

sistem akan lebih mudah dan bisa lebih efisien. "Kalau Anda nasabah bank A,

mau transaksi di tempat lain yang menggunakan EDC bank lain. Itu secara

otomatis kalau dulu ada biaya yang ditambahkan dalam bank tersebut, maka

sekarang terkoneksi dengan langsung secara otomatis melakui GPN, jadi
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masyarakat akan lebih senang bertransaksi secara lebih murah dan aman,"

jelasnya.

Kajian independen yang berlangsung selam enam bulan tersebut

merupakan respon para pemerhati industri pembayaran di lingkup kampus UI

terhadap terbitnya PBI No. 19/8/PBI/2017 yang mewajibkan para pelaku industri

pembayaran untuk mengintegrasikan sistem pembayaran ritel di Indonesia.

Chaikal Nuryakin, peneliti senior dari LPEM FEB UI mengatakan, pihaknya pada

dasarnya manyambut baik penyelenggaraan GPN yang menandakan suatu

kemajuan pada upaya pemerintah untuk lebih bergiat memindahkan sistem

transaksi tunai menjadi nontunai. Namun, ada beberapa hal yang menurut kajian

LPEM FEB UI masih perlu diperbaiki dalam penyelenggaraannya, agar kebijakan

ini tidak lantas menghambat kinerja industri pembayaran di Indonesia, dan

sekaligus memberikan keuntungan maksimal bagi nasabah.

Kebijakan GPN bisa menurunkan biaya merchant discount rate (MDR)

yang dibayarkan merchant secara agregat sebesar Rp 830 miliar atau 47% per

tahun, dari sekitar Rp1.75 triliun menjadi Rp920 miliar. Di sisi lain, penurunan

MDR akan mengurangi fee based income dari bank issuer (bank penerbit kartu)

dan acquirer (bank atau lembaga lain yang melakukan kerjasama dengan

pedagang) masing-masing sebesar 77% dan 20%. "Akibatnya, dorongan bagi

bank issuer untuk berinovasi pada produk kartu debit dan bank acquirer untuk

mengakusisi lebih banyak merchant terancam menurun," katanya.
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Skema tarif off-us yang homogen untuk semua produk dan jasa juga dapat

menghambat ekspansi EDC pada merchant-merchant kecil/UMKM dan berpotensi

meningkatkan jumlah merchant yang menerima transaksi pembayaran nontunai.

"Tapi penurunan MDR belum tentu memicu penurunan harga barang bagi

konsumen sehingga nilai dan volume transaksi nontunai kemungkinan tidak

banyak berubah.4

LPEM FEB UI memperkirakan, akan ada 100 juta kartu berlogo GPN

yang beredar di masyarakat dengan biaya administrasi yang lebih murah sekitar

Rp 1.000 per kartu per bulan. Meski demikian, masih ada sebagian nasabah yang

akan tetap mempertahankan kartu debit berlogo internasional karena kebutuhan

perjalanan ke luar negeri. Maklum, kartu berlogo GPN tidak dapat digunakan

untuk transaksi luar negeri dan transaksi daring. Sehingga, total kartu debit

beredar akan naik dari 140 juta menjadi 162,5 juta kartu.

Secara agregat, akan terjadi inefisiensi biaya administrasi sebesar Rp 163

miliar per bulan atau Rp 1.96 triliun per tahun karena ada sekitar 22,5 juta kartu

berlogo GPN yang tidak digunakan atau dormant. Adapun biaya produksi kartu-

kartu dormant tersebut mencapai Rp585 miliar dalam empat tahun ke depan.

Menurut Chaikal, penerbitan kartu berlogo GPN yang ditargetkan pada nasabah

yang sudah memiliki kartu debit membatasi peran GPN dalam perluasan gerakan

nontunai, karena hanya mendorong reiterasi dan bukan ekspansi. "Banyaknya

4 https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Bank-Indonesia-Dorong-
Masyarakat-Menggunakan-Kartu-Berlogo-GPN.aspx. pada 19 februari 2019 pukul 16.15 wita



8

kartu yang beredar belum dapat dilihat sebagai solusi efektif. Adanya kewajiban

kepemilikan minimal satu kartu GPN untuk setiap nasabah akan berdampak pada

terbitnya 22,5 juta kartu debit GPN dormant karena tidak dianggap kompatibel,

terutama untuk kebutuhan transaksi di luar negeri dan transaksi daring,"

paparnya.5

Kabupaten Kolaka Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi

Tenggara, Indonesia. Ibukota Kabupaten Kolaka Timur terletak di Tirawuta.

Kolaka Timur merupakan pemekaran dari kabupateb Kolaka yang di sahkan pada

sidang paripurna DPR RI pada tangga 14 Desember 2012 di gedung DPRD RI

tentang Rencana UU Daerah Otonom Baru6

Penerapan kartu berlogo GPN dewasa ini sementara di gencarkan di

seluruh indonesia termasuk daerah otonom Kabupaten Kolaka Timur. Hal ini

bertujuan agara seluruh rakyat indonesia merasakan manfaat dari produk GPN.

Instansi lembaga keuangan yang masih kurang jumlahnya membuat masyarakat

Kabupaten Kolaka Timur susah menemukan akses informasi untuk mengetahui

isu-isu terbaru terkait keuangan. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan masyarakat

mengenaik GPN itu sendiri.

Sosialisasi, instansi keuangan yang sulit di jangkau menjadi penyebab

ketidaktahuan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Sampai saat ini, masyarakat

yang mengetahui apa itu GPN sekitar 37 persen yang mana, 37 persen itu adalah

nasabah yang tinggal di sekitaran ibukota Kolaka Timur. Bagaimana dengan

masyarakat di pedesaan? Maka dari itu peneliti ingin menngetahui bagaimana

5 https://keuangan.kontan.co.id/news/menakar-plus-minus-gerbang-pembayaran-nasional
6 https://id.m.wikipedi.org
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perkembangan kartu berlogo GPN di daerah otonom Kolaka Timur terutama di

pedesaan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada :

1. Pengetahuan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur terhadap inovasi

baru yang dikeluarkan oleh BI (Bank Indonesia) berupa GPN (Gerbang

Pembayaran Nasional sebagai solusi transaksi non tunai yang murah.

2. Minat masyarakat terhadap inovasi baru yang dikeluarkan oleh BI

(Bank Indonesia) berupa GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur

mengenai kartu berlogo GPN?

2. Bagaimana minat masyarakat Kabupaten Koka Timur mengenai kartu

berlogo GPN?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengetahuan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur

mengenai kartu berlogo GPN.

2. Mengetahui minat masyarakat Kabupaten Kolaka Timur mengenai

kartu berlogo GPN.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui salah satu produk Bank

Indonesia (BI) yaitu GPN sebagai alat transaksi tunai yang murah.
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2. Bagi Bank yang ada di Kabupaten Kolaka Kimur, penelitian ini akan

menjadi rujukan mengenai sosialisasi kartu GPN kepada masyarakat

Kabupaten Kolaka Timur.

F. Definisi Operasional

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan bentuk kerjasama

interkoneksi antar jaringan switching nasional. Layanan ini diluncurkan untuk

memudahkan sistem pembayaran masyarakat Indonesia dan melindungi data

transaksi nasabah. Jaringan Pima turut berperan dalam mengatur sistem transaksi

tersebut agar masyarakat Indonesia dapat menggunakan layanan transaksi

elektronik yang aman dan efisien.
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