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BERITA ASPI  TRIWULAN 1 – 2021
Membangun Optimisme melalui Kolaborasi

Yth. Bapak/Ibu Anggota ASPI,

Tahun 2020 telah kita lalui dengan beragam tantangan yang tidak

pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi Covid-19 berdampak

sangat besar dalam kehidupan kita, mengakibatkan perlambatan

pertumbuhan ekonomi dan memberikan tekanan kepada pelaku

usaha termasuk penyelenggara jasa sistem pembayaran. Di sisi lain

pandemi Covid-19 secara tidak langsung juga mendorong

perubahan perilaku masyarakat seperti dalam melakukan

pembayaran dengan semakin mengadopsi solusi digital.

Di tengah tantangan yang kita hadapi di tahun 2020, sistem

pembayaran Indonesia terus berkembang dan menciptakan

berbagai peluang bisnis serta solusi untuk konsumen. Sebagai

representasi industri sistem pembayaran, sepanjang tahun 2020

ASPI secara aktif terlibat dan mendukung berbagai inisiatif

pengembangan sistem pembayaran. Beberapa di antaranya:

1. Implementasi dan Pengembangan QRIS

ASPI menyusun standar QR Code untuk pembayaran yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Standar Nasional.

ASPI juga secara proaktif terlibat dalam program pengenalan

dan promosi QRIS yang dilakukan bersama dengan pelaku

industri pembayaran, melakukan review dan rekomendasi

untuk implementasi QRIS oleh PJSP. Sampai dengan akhir

tahun 2020, terdapat lebih dari 5.7 juta merchant dan 52 PJSP

telah tercatat dalam sistem QRIS. QRIS telah mendapat

pengakuan international dan merupakan satu-satunya standar

berbasis teknologi QR Code di Asia yang mendapat

penghargaan dari Central Banking Publication, sebagai Inovasi

Sistem Pembayaran terbaik dalam tahun 2020.

2. Certificate Authority (CA)

ASPI telah berhasil menyelesaikan proses pengambilalihan

Fungsi Certificate Authority (CA) dari Forum Prinsipal dan telah

mulai mengoperasikan fungsi CA, hal ini untuk memenuhi

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Open API 

Sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 

2025, ASPI bersama perwakilan industri dan Bank Indonesia 

menyusun Standar Teknis dan Standar Tata Kelola Open API 

yang akan menjadi acuan dalam implementasi Open API.

4. Sertifikasi dan Rekomendasi dan kegiatan lainnya
ASPI juga telah mengeluarkan Sertifikasi dan Surat
Rekomendasi dengan 146 persetujuan/approval kepada PJSP
dan vendor, serta menyusun Ketentuan ASPI sebagai acuan
teknis bagi PJSP. Selain itu ASPI juga telah menyelenggarakan
berbagai sosialisi/edukasi kepada pelaku sistem pembayaran
terkait cyber security, fraud, QRIS. Open API dll.

Memasuki tahun 2021 dengan tetap menjaga semangat, keteguhan

hati serta optimisme, ASPI akan terus berperan secara aktif untuk

menciptakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman

dan handal. Selain itu ASPI akan terus mendorong kolaborasi

anggota ASPI untuk menciptakan sinergi yang lebih baik. Beberapa

inisiatif strategis yang direncanakan pada tahun 2021 adalah:

1. Pengembangan fitur QRIS untuk transfer, tarik dan setor (TTS)

serta cross border. Melalui pengembangan fitur QRIS ini

diharapkan akan memperluas adopsi QRIS. ASPI secara aktif

terlibat dalam penyusunan spesifikasi teknis sekaligus

pengembangan model bisnis agar dapat mendukung target

Bank Indonesia menuju 12 juta merchant QRIS.

2. Pembayaran Nirsentuh (Contactless Payment). Menjawab

tantangan dan perubahan perilaku konsumen, ASPI

mempersiapkan pengembangan metode pembayaran

berteknologi nirsentuh (contactless) yang dapat menjadi

allternatif bagi konsumen dalam bertransaksi menggunakan

kartu debit, kartu kredit, smartcard atau perangkat

pembayaran lainnya.

3. Mendukung implementasi Blueprint Sistem Pembayaran

2025. Mengacu kepada lini waktu Bank Indonesia, ASPI akan

berkolaborasi dengan perwakilan industri dalam berbagai

Komite dan Working Group yang dibentuk, untuk memberikan

masukan kepada Bank Indonesia guna kelancaran industrial

test, pilot dan implementasi beberapa quick wins di tahun

2021 misalnya Open API, BI Fast, PBI Payung SP dan peraturan

turunan serta ketentuan teknis.

4. ASPI juga akan melakukan review atas penerapan fee/pricing

produk-produk sistem pembayaran dan standar keamanan

produk kartu serta QRIS.

Sesuai dengan misi ASPI untuk menjadi wadah aspirasi bagi pelaku

sistem pembayaran Indonesia sekaligus menjadi mitra professional

bagi Bank Indonesia, apabila Bapak dan Ibu memiliki masukan

terkait dengan peran dan rencana kerja ASPI, kiranya dapat

disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 15 Februari 2021

melalui link berikut

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat@aspi-

indonesia.or.id

Salam,

ASPI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2YcTK0JwOJrb9cVtXAGtiXBI_VlKae6Jn1Vy31acLBPpJkQ/viewform

