
mandiri e-cash dan Layanan Keuangan 

Digital (LKD) 
 

Bank Mandiri 



Setiap segmen memiliki kebutuhan transaksi 
keuangan 
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Kebutuhan untuk mengirimkan uang 

ke keluarga atau kerabat di 

kampung halaman  

Kebutuhan untuk mengelola 

keuangan rumah tangga 



Setiap segmen memiliki kebutuhan transaksi 
keuangan 
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Kebutuhan untuk ‘belajar’ 

menabung dan beli pulsa 

Kebutuhan belanja on-line 
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% penggunaan uang tunai dalam 
transaksi keuangan (2010) 

Pertumbuhan transaksi non-
tunai (2010-2015) 

Transaksi keuangan mayoritas menggunakan uang 
tunai 
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Padahal, transaksi uang tunai relatif mahal 

mahal untuk: 

- dicetak 

- dihitung 

- disimpan 

- dihancurkan 



Tingginya penggunaan uang tunai salah satunya 
disebabkan penetrasi perbankan yang rendah 
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• Sulit dan mahal 

• Sekitar 60 juta rekening 

• 8 kantor cabang/100K individu 

• 47 ATMs/100K individu 

 



Namun demikian, potensi untuk meningkatkan 
transaksi non-tunai sangat tinggi (1) 
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130 

164 173 180 186 191 195 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mobile Phone Subscribers 
(million) 



Namun demikian, potensi untuk meningkatkan 
transaksi non-tunai sangat tinggi (2) 
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10,10% 
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55-59
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45-49
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Source: APJI (Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia), 2014 Source: APJI (Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia), 2012 

Pengguna Internet terus meningkat yang didominasi oleh generasi muda 



Namun demikian, potensi untuk meningkatkan 
transaksi non-tunai sangat tinggi (3) 
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Pemain e-commerce besar mulai masuk pasar Indonesia 

B2C Marketplaces B2C Multi-brand 
Retailers 

B2C Private Sales & 
Daily deals 

C2C Marketplaces & 
Classifieds 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mobile money dapat menjadi solusi 
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Konsep mandiri e-Cash 
 

e-cash merupakan produk uang elektronik server based yang 

menggunakan nomor handphone sebagai nomor rekening.  

 Seluruh transaksi 

dilakukan secara real 

time online dan 

dana/uang nasabah 

disimpan secara aman 

di server.  

 

 e-cash dapat digunakan 

oleh nasabah Bank 

Mandiri maupun non-

nasabah Bank Mandiri 



Fitur 

Benefit 

Akses 

 
 
• Setor (di Agen) dan tarik tunai (di Agen/ATM) 
• Transfer P2P; ke tabungan atau e-money 
• Pembayaran/pembelian (eg. pulsa, token PLN, dll) 
• Auto account creation  
 
• Transaksi dimanapun dan kapanpun  
• Tidak ada saldo minimum  
• Tidak ada biaya bulanan 
 
• Transaksi non-tunai dapat dilakukan melalui mobile 

phone GSM tipe apa saja 
• Transaksi tunai melalui bantuan agen atau ATM 
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Bagaimana cara mendapatkan layanan mandiri e-Cash? 
1. Pengguna Smartphone bisa download aplikasi di: 
 
 

2.  Pengguna Basic Phone: 

        Ketik * 141*6#  tekan OK/Yes > Pilih e-Cash > Pilih Admin > Daftar 

Konsep mandiri e-Cash 
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Akses transaksi melalui aplikasi atau USSD 
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Fitur mandiri e-cash 

Internet 

Banking 

Bank 

ATM 

SMS 

Banking 

Debit VISA / 

MASTERCA

RD 

EDC 

Payment 

POS 

Payment 

eCommerce 

and 3rd Party 

App Payment 

P2P 

Transfer 

Bill 

Payment 

Agent / 

Convenience 

Store 

Agent / 

Convenience 

Store 
Bank 

ATM 

Cash-In Spend 

C
a
s
h
-O

u
t 
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Akseptansi mandiri e-cash cukup luas 

Jumlah rekanan merchant dan biller 

mencapai150+ online merchants dan 

220.000 EDC. 

Sebagai produk Layanan Keuangan 

Digital (LKD) yang diterima di agen 

seperti Indomaret dan Alfamart, 
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Akseptansi mandiri e-cash cukup luas 
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Potensi kerjasama Bank Mandiri - BPR 
Co-branding mandiri e-cash 

BPR 



Konsep Perbankan Tradisional 

Tidak hanya melalui jaringan perbankan yang telah ada saat ini, namun masyarakat juga dapat mengakses layanan 
finansial melalui jaringan agen yang tersebar di banyak tempat dan juga melalui telepon seluler (layanan mobile) 

Konsep LKD 

Pada konsep perbankan tradisional, masyarakat perlu datang ke jaringan cabang bank  
untuk melakukan transaksi khususnya penyetoran dan penarikan uang tunai  

Nasabah Bank 

Bank 

Nasabah 

Nasabah 

Pengelolaan 

 Dana 

Agen 
• Pembukaan rekening 
• Cash In/Penyetoran 
• Cash Out/Penarikan 

Transaksi 
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Konsep Layanan Keuangan Digital (LKD) 
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Bank 

 Efisiensi dalam memperluas jaringan layanan perbankan 
 

 Memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berada pada daerah rural 

BPR sebagai agen Bank Mandiri 
 Meningkatkan jumlah customer (walk-in business) 

 Mengurangi kepemilikan uang kas (cash-on hand) 

 Meningkatkan fee based income 

 Memberikan layanan yang berbeda dan meningkatkan loyalitas nasabah 

Masyarakat 
 Kemudahan akses terhadap layanan finansial,  

 Kemudahan bertransaksi – produk ini relatif sederhana dan mudah untuk 

dimengerti 

 Biaya transaksi yang relatif terjangkau, khususnya untuk segmen unbanked & 

underbanked 

 Praktis & aman – nasabah tidak perlu membawa uang kas dalam jumlah 

banyak, dimana dana tersebut akan disimpan oleh pihak bank  

Bank 
Agen 

Agen 

Agen 

Masyarakat 

Masyarakat 

Potensi kerjasama Bank Mandiri - BPR 
BPR sebagai agen LKD  
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BPR mengajukan permohonan 
menjadi Agen LKD dan 

 melengkapi syarat & formulir 

Bank Mandiri melakukan review 
atas dokumen pengajuan Agen 
LKD, selanjutnya mengirimkan 

permohonan ijin ke Bank 
Indonesia 

Bank Indonesia melakukan 
review atas permohonan ijin 

Agen LKD, selanjutnya 
menerbitkan surat persetujuan 

Bank Mandiri & BPR  
sign PKS 

Training & Implementasi Agen 
LKD di BPR 

BPR Bank Mandiri Bank Indonesia BPR & Mandiri Live 

Badan Hukum Indonesia Manajemen luikuiditas 

Usaha menetap minimal 2 tahun SDM dan teknologi memadai 

Reputasi, kredibilitas, & kinerja yg baik Lulus due diligent 

Menyerahkan surat permohonan, identitas,  dokumen legalitas, dll 

Syarat & Flow Pengajuan Agen LKD 
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Terima Kasih 


