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Prospek sistem pembayaran in-store 
yang dinamis di Indonesia 
Dengan maraknya sistem pembayaran digital dan imbauan 
pemerintah menuju masyarakat tanpa uang tunai (cashless), 
Indonesia menjadi pasar yang menarik untuk dipantau. Negara 
terpadat keempat di dunia ini memiliki tantangan dan peluang 
tersendiri bagi perusahaan pembayaran yang berkecimpung di 
kawasan ini. 

 
274 juta penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang masih bergantung pada uang 
tunai. Uang kertas adalah mode pembayaran utama, diikuti oleh kartu kredit, transfer bank, 
dan dompet digital. 66% masyarakat Indonesia tidak memiliki rekening bank, dan 77% 
penduduk masih melakukan pembayaran secara tunai pada pembelian Point-of-Sale (POS) 
untuk transaksi bernilai rendah. 

 
Namun, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengalami transformasi digital 
tercepat di dunia. Dorongan pemerintah untuk menggunakan sistem pembayaran digital 
guna mengurangi ketergantungan pada uang tunai serta semakin tingginya penggunaan 
smartphone dan internet telah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pandemi juga 
memberikan dampak besar di wilayah ini, terlihat dari penambahan 70 juta konsumen 
online di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, yang dipimpin oleh Indonesia. 

 
Terdapat dua tren penting yang mendorong Indonesia menuju masyarakat tanpa uang 
tunai. Pertama, kepemilikan smartphone meningkat pesat dari 117 juta pada tahun 2017 
menjadi 199 juta pada tahun 2021, yaitu sekitar 72% dari seluruh populasi. Kedua, 
bangkitnya industri fintech di tanah air, berkat BankIndonesia yang telah membangun 
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, sebuah infrastruktur pembayaran instan 
bagi perusahaan fintech untuk tumbuh dan berinovasi. Hingga akhir 2021, Indonesia 
menjadi rumah bagi 785 perusahaan fintech dan berada pada peringkat 17 untuk jumlah 
unicorn secara global. 

 

Meningkatnya kompleksitas sistem pembayaran di Indonesia 
 

Indonesia menunjukkan prospek sistem pembayaran in-store yang menarik dengan 
potensi yang sangat besar. Dengan usia rata-rata populasi 29,7 tahun, perusahaan fintech 
dan perangkat lunak telah menawarkan solusi pembayaran inovatif dalam menjangkau 
konsumen usia muda yang ingin berkecimpung di dunia digital. Misalnya, negara ini telah 
mengalami lonjakan penggunaan smartphone 5G, meskipun jangkauannya masih rendah, 
namun siap beroperasi di masa mendatang. Dua dompet digital teratas, GoPay, dengan 
lebih dari 38 juta pengguna aktif, dan OVO, yang telah melayani 20,8 juta pengguna setiap 

https://www.statista.com/statistics/266729/smartphone-users-in-indonesia/
https://www.statista.com/statistics/1096928/number-of-global-unicorns-by-country/
https://thelowdown.momentum.asia/who-are-leading-digital-wallets-in-indonesia/
https://thelowdown.momentum.asia/who-are-leading-digital-wallets-in-indonesia/
https://thelowdown.momentum.asia/who-are-leading-digital-wallets-in-indonesia/
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bulan. Kedua dompet digital ini didukung oleh perusahaan ride-hailing super-app 
terkemuka di kawasan ini yaitu Gojek dan kolaborasi Grab dengan Tokopedia. 

 
Namun, perkembangan perilaku digital ini menimbulkan masalah yang nyata bagi usaha 
ritel karena bisnis ini harus menghadapi sistem pembayaran in-store yang semakin 
kompleks. Merchant harus siap menerima berbagai metode pembayaran mulai dari uang 
tunai dan kartu hingga dompet digital dan kode QR, khususnya, QRIS, kode QR nasional 
untuk memfasilitasi pembayaran di Indonesia. Selain itu, menerima pembayaran dari 
penyedia jasa yang berbeda dapat membantu merchant dalam memenuhi keinginan 
pelanggan yaitu mendapatkan pengalaman pembayaran yang lancar sehingga tetap 
kompetitif. Dan ini akan semakin diperparah ketika negara ini menuntaskan jangkauan 5G-
nya dan metode pembayaran yang lebih canggih serta layanan terkait pembayaran mulai 
memasuki pasar. 

 
Android adalah masa depan Point-of-Sale 

 
Performa tinggi dan fleksibilitas POS berbasis Android memungkinkan perusahaan 
mengelola pembayaran di luar batasan terminal berpemilik, seperti peningkatan bertahap 
dan perubahan perangkat lunak manual. 

 
Platform Android memiliki kemampuan teknis terbaru untuk merancang dan menerapkan 
fungsi baru, mengubah terminal pembayaran untuk memberdayakan merchant dan 
memberikan pengalaman pelanggan yang lancar. Selain itu, fungsi perangkat keras yang 
diperluas seperti kamera, pemindaian, dan NFC membantu pengguna dalam menerima 
metode pembayaran alternatif, dompet digital, dan kode QR dibandingkan metode 
pembayaran tradisional. 

 
Bagi bank dan acquirer, terminal Android membuka jalan menuju ekosistem pembayaran 
tingkat lanjut dan mengakses jutaan aplikasi yang ada tanpa harus membangun dari awal. 
Acquirer juga dapat mengembangkan aplikasi mereka sendiri dengan penyedia jasa 
pembayaran bernilai tambah yang dirancang khusus untuk merchant, memberi mereka 
keunggulan kompetitif dan meningkatkan kepuasan klien. Kemudian, karena aplikasi lebih 
berperan penting daripada perangkat, satu terminal canggih dapat menggantikan banyak 
perangkat, mengurangi biaya kepemilikan untuk acquirer dan pedagang. 

 
Di industri sistem pembayaran, keamanan adalah yang terpenting, dan bagi Ingenico, 
aspek itu ada dalam DNA kami. Terminal Android kami sesuai dengan PCI, memenuhi 
standar keamanan sistem pembayaran yang paling ketat. Kemudian lapisan keamanan 
telah ditambahkan melalui peluncuran platform AXIUM, dirancang untuk menyediakan 
sistem pembayaran yang aman pada platform Android. 

 
Dengan keandalan, fleksibilitas, dan keamanan tingkat lanjut ini, Ingenico melangkah lebih 
jauh melalui terminal Android tanpa hambatan dengan Payments Platform as a Service 

https://qris.id/
https://www.ingenico.com/axium
https://ingenico.com/en/newsroom/blogs/are-android-terminals-safe-5-key-principles-driving-payment-security-ingenicos-axium
https://ingenico.com/en/cloud-solutions/ppaas
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(PPaaS). Platform berbasis cloud menghubungkan mitra ke ekosistem terintegrasi, 
sehingga mereka dapat memberikan layanan pembayaran dan perdagangan tingkat lanjut. 

 
PPaaS memungkinkan merchant untuk memberikan solusi pembayaran dengan layanan 
pihak ketiga seperti skema loyalitas atau Beli Sekarang Bayar Nanti di Point-of-Sale. Bagi 
acquirer, hal ini akan menjembatani antara pemain in-store dan online dengan memberikan 
merchant mereka akses ke perdagangan omnichannel dan ekosistem pembayaran. Bagi 
pelanggan, pengalaman pembayaran in- store akan lebih dari sekadar transaksi, tetapi 
juga sebagai tempat berinteraksi, menyamarkan batas antara pembayaran in-store dan 
pembayaran digital. 

 
Total biaya kepemilikan terminal estate 

 
Bagi bank, acquirer, dan merchant, kepemilikan atas terminal pembayaran merupakan 
bagian dari aset jangka panjang perusahaan. Akan tetapi, pembelian dan pengelolaan 
terminal estate merupakan investasi besar yang dapat berdampak pada operasi bisnis 
dalam situasi geopolitik dan kenaikan harga yang terjadi saat ini. kenaikan 

 
Untuk pasar Indonesia, acquirer dan merchant menghadapi beberapa tantangan terkait 
pengelolaan terminal untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan operasional. Menangani 
beberapa penyedia layanan pada berbagai tingkat maturitas akan memakan waktu. Karena 
penyedia layanan menggunakan berbagai sistem, acquirer menerima banyak sumber data, 
sehingga sulit untuk mendapatkan tampilan yang utuh dari layanan yang diberikan. 
Interaksi dengan penyedia layanan paling sering dilakukan secara manual, sehingga terjadi 
penundaan dan berdampak buruk pada pengalaman pelanggan merchant. 
 
Terminal as a Service memudahkan pengelolaan estate 

 
Terminal as a Service (TaaS) adalah solusi menyeluruh dalam mengelola estate terminal 
pembayaran untuk bank, acquirer, dan merchant. Dengan demikian, perusahaan dapat 
membedakan, mengontrol biaya, dan fokus pada hal yang paling penting, yaitu pelanggan 
mereka sendiri. 

 
Penawaran modular TaaS mengelola perangkat keras, perangkat lunak, dan manajemen 
layanan yang dapat disesuaikan menurut kebutuhan bisnis dan biaya bulanan tetap per 
perangkat. 

 
Ingenico baru-baru ini menyelesaikan laporan Dampak Ekonomi TaaS by Ingenico Secara 
Total oleh Forrester, sebuah studi independen yang telah membuktikan manfaat dari 
layanan tersebut. 

 
Forrester mewawancarai empat perwakilan yang berpengalaman menggunakan TaaS by 
Ingenico. Sebelum menggunakan TaaS by Ingenico, empat narasumber mencatat 
bagaimana solusi terminal perusahaan mereka kurang fleksibel dan penawaran bernilai 
tambah. Mereka kesulitan memisahkan diri dari pesaing di pasar yang dikomoditisasi dan 

https://ingenico.com/en/cloud-solutions/taas
https://insights.ingenico.com/TaaS-TEI-Forrester-research-emea-comm-activities
https://insights.ingenico.com/TaaS-TEI-Forrester-research-emea-comm-activities
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adanya kebutuhan solusi untuk dapat memodernisasi terminal estate dan memanfaatkan 
keahlian industri dalam mendukung inisiatif inovasi mereka dan meningkatkan pengalaman 
merchant. 

 
Setelah investasi di TaaS by Ingenico, perusahaan yang diwawancarai mengurangi modal 
perangkat keras dan biaya pengelolaan terminal estate mereka. Perusahaan tersebut kini 
dapat fokus pada peningkatan pengalaman merchant dan mengembangkan layanan 
bernilai tambah. Hasilnya muncul aliran pendapatan baru dan meningkatkan loyalitas 
merchant. 

 
Temuan utamanya adalah: 
Penghapusan biaya modal di muka 
Biaya pengelolaan estate berkurang hingga 30% 
Upaya pengelolaan vendor berkurang 
Retensi merchant meningkat hingga 10% 
Peningkatan profit dari layanan bernilai tambah 
Kebebasan untuk menggunakan kembali sumber daya pengembangan ke proyek lain 
Mendorong inovasi 
Peningkatan time-to-market 

 
 
Konsolidasi adalah tahap berikutnya 

 
Karena transaksi tunai membuka jalan bagi pembayaran digital dan percepatan adopsi 
sistem digital, maka perusahaan harus siap menghadapi prospek pembayaran yang lancar. 
Ingenico membantu mitra kami menghadapi situasi ini dengan menyediakan jaringan 
produk dan solusi bebas hambatan terbaik di kelasnya. Dengan lebih dari 40 tahun 
pengalaman, keahlian, dan kapabilitas tim di seluruh dunia, Ingenico mengubah 
pengalaman pembayaran in-store sebagai penyedia ekosistem teknologi pembayaran dan 
perdagangan terpercaya. 

 
Ini adalah saat yang tepat untuk berada di puncak revolusi sistem pembayaran dan 
membentuk industri baru sistem pembayaran bersama dengan mitra kami di Indonesia. 

 
Untuk informasi lebih lanjut tentang penawaran produk dan solusi Ingenico Indonesia, 
silakan hubungi tim Ingenico Indonesia: id.marketing@ingenico.com 
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