BERITA PERS

Tambah Kemudahan bagi Nasabah, Bank DBS Indonesia
Gandeng Jaringan PRIMA
Kini, para nasabah Bank DBS Indonesia dapat menikmati kemudahan transaksi menggunakan
Kartu Debit DBS yang telah terafiliasi dengan Jaringan Prima
Jakarta, 26 Maret 2018 – PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS Indonesia) secara resmi
mengumumkan kesepakatan kerjasama dengan PT Rintis Sejahtera (Jaringan PRIMA). Melalui
kerjasama ini, Kartu Debit DBS yang termasuk Kartu Debit DBS Treasures Private Client - Visa
Platinum, Kartu Debit DBS Treasures Visa Platinum, Kartu Debit DBS Visa Platinum dan Kartu
Debit digibank akan terafiliasi dengan jaringan PRIMA yang telah memiliki lebih dari 760.000
terminal EDC yang tersebar di berbagai merchant berlogo PRIMA.
Kerjasama ini juga merupakan bentuk kepatuhan Bank DBS Indonesia terhadap program yang
sedang digalangkan Bank Indonesia yaitu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan telah
secara resmi diimplementasikan sejak Januari 2018. Inisiasi kerjasama ini sekaligus menambah
kemudahan akses bagi para nasabah dalam melakukan transaksi sehari-hari, terutama dalam
melakukan aktivitas berbelanja dengan menggunakan Kartu Debit DBS.
Wawan Salum – Head of Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia mengatakan
“Sejak awal mulai diwacanakan oleh pemerintah, Bank DBS Indonesia telah berkomitmen untuk
mendukung program Gerbang Pembayaran Nasional dan fokus kami pada customer
convenience. Salah satu bentuknya kami realisasikan hari ini yaitu dengan menggandeng
Jaringan PRIMA dan menjadi bagian dari jaringan transaksi domestik yang tersebar di
Indonesia. Kami senang karena melalui kerjasama ini Bank DBS Indonesia dapat menjangkau
dan memberikan kemudahan bagi para nasabah kami yang tersebar di Indonesia, dengan
memanfaatkan jaringan PRIMA yang memang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.”
Lebih lanjut, melalui kerjasama ini para nasabah Kartu Debit DBS tidak akan dibebankan
dengan biaya bulanan yang mahal, karena Jaringan PRIMA termasuk ke dalam jaringan
transaksi domestik. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah Indonesia dalam menggalangkan
jaringan transaksi domestik, baik itu bagi transaksi ATM maupun debit. Masuknya Kartu Debit
DBS ke dalam Jaringan PRIMA pun membuat transaksi off us tidak perlu lagi diproses di luar
negeri. Dari sisi keamanan, transaksi jaringan lokal juga dinilai akan menjadi lebih aman
lantaran data transaksi tidak perlu dikirim ke luar negeri, cukup diproses oleh prinsipal atau
lembaga switching di dalam negeri yang diawasi Bank Indonesia.
Suryono Hidayat – Direktur Marketing PT. Rintis Sejahtera, menyambut baik kerjasama ini
dengan mengatakan, “Kerjasama ini merupakan kebanggaan bagi Jaringan Prima sebagai
penyedia layanan switching ATM/debit dengan jaringan tersebar di Indonesia dan juga bagi
Bank DBS Indonesia sebagai Bank dengan layanan digital terdepan di Indonesia, untuk

bersama-sama mewujudkan layanan transaksi domestik yang akan memberikan kemudahan
dan kenyamanan bagi masyarakat yang dilayani oleh Bank DBS Indonesia.”
Selain itu kerjasama ini dilakukan oleh Jaringan PRIMA sebagai upaya dalam mendukung Bank
DBS Indonesia yang secara konsisten dan fokus untuk terus bertransformasi ke arah digital dan
mengutamakan consumer experience yang diwujudkan dalam produk dan layanannya.
Jaringan PRIMA merupakan perusahaan pembayaran elektronis pengelola Jaringan ATM
dengan jumlah bank peserta 65 Bank termasuk didalamnya Bank terkemuka di Indonesia.
Selain itu Jaringan PRIMA juga menyediakan jasa pembayaran melalui fasilitas payment
gateway yang menghubungkan Billers dengan Bank Mitra Jaringan PRIMA.
*****

Tentang DBS
DBS - Living, Breathing Asia
DBS adalah grup layanan keuangan terkemuka di Asia, dengan lebih dari 280 cabang di 18 pasar. Berkantor pusat
dan terdaftar di Singapura, DBS berkembang di tiga sumbu utama Asia: Greater China, Asia Tenggara dan Asia
Selatan. Peringkat kredit "AA-" dan "Aa1" bank tersebut, termasuk yang tertinggi di dunia.
DBS berada di garis depan dalam hal memanfaatkan teknologi digital untuk membentuk masa depan perbankan, dan
telah diberi nama sebagai "Bank Digital Terbaik Dunia" oleh Euromoney. Hal ini karena DBS telah dikenal karena
kepemimpinannya di kawasan ini, yang diberi nama "Asia's Best Bank" oleh beberapa publikasi termasuk The
Banker, Global Finance, IFR Asia dan Euromoney sejak tahun 2012. Selain itu, bank tersebut telah diberi nama
"Bank Terpercaya di Asia" oleh Global Finance selama delapan tahun berturut-turut dari tahun 2009 sampai 2016.
DBS menyediakan berbagai layanan di bidang consumer, SME dan corporate banking. Sebagai bank yang lahir dan
berkembang di Asia, DBS memahami seluk beluk bisnis di pasar paling dinamis di kawasan ini.DBS berkomitmen
untuk membangun hubungan yang kekal dengan pelanggan, dan memberi dampak positif pada masyarakat melalui
usaha sosial yang mendukung, karena bank tersebut menjadi bank yang bekerja dengan cara Asia. DBS juga telah
menggalang SGD 50 juta untuk memperkuat usaha tanggung jawab sosial perusahaan di Singapura dan seluruh
Asia.
Melalui jaringan operasinya yang luas di Asia dan penekanan untuk melibatkan dan memberdayakan stafnya, DBS
menyajikan peluang karir yang menarik. Bank Dunia mengakui semangat, komitmen dan semangat yang dapat
dilakukan di seluruh 24.000 staf kami, mewakili lebih dari 40 negara. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi
www.dbs.com.
Tentang PT Bank DBS Indonesia
Didirikan pada 1989, dan menjadi bagian dari kelompok usaha DBS Group di Singapura, PT Bank DBS Indonesia
(Bank DBS Indonesia) merupakan salah satu bank yang telah berdiri lama di Asia. Dengan 44 cabang dan 1.600
karyawan aktif di 13 kota besar di Indonesia, Bank DBS Indonesia menyediakan layanan perbankan menyeluruh
untuk korporasi, usaha kecil dan menengah (SME), dan aktivitas perbankan konsumen. Diakui sebagai “Best Wealth
Manager in Indonesia” oleh The Asset dan selama delapan tahun berturut-turut hingga 2016, DBS meraih predikat
“Safest Bank in Asia” oleh Global Finance. DBS Indonesia juga merupakan penerima predikat „Sangat Baik‟ untuk
kategori Aset Rp50 Triliun sampai dengan di bawah Rp100 Triliun dari Infobank.
Untuk berkontribusi lebih terhadap masyarakat, Bank DBS Indonesia turut mendorong pengembangan wirausaha
sosial sebagai fokus area tanggung jawab sosial perusahaan. Bank DBS Indonesia juga merupakan penerima
predikat „Sangat Baik‟ untuk kategori Aset Rp 50 Triliun sampai dengan di bawah Rp100 Triliun dari Infobank. Di
tahun 2016, DBS Group juga dinobatkan sebagai World‟s Best Digital Bank oleh Euromoney berkat agenda

transformasionalnya dalam perbankan digital. Untuk berkontribusi lebih terhadap masyarakat, Bank DBS Indonesia
turut mendorong pengembangan wirausaha sosial sebagai fokus area tanggung jawab sosial perusahaan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik www.dbs.com/id
Tentang PT Rintis Sejahtera (Jaringan PRIMA)
Jaringan PRIMA merupakan layanan switching ATM/Debit yang dikelola oleh PT Rintis Sejahtera dan beroperasi
sejak Agustus 2000. Jaringan PRIMA kini beranggotakan 65 bank, dengan jumlah terminal ATM mencapai lebih dari
120.000 ATM berlogo PRIMA. Jaringan PRIMA menyediakan layanan PRIMA Debit Domestik (Gerbang Pembayaran
Nasional) untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan berbelanja bagi seluruh Mitra Bank Jaringan PRIMA di
lebih dari 760.000 terminal EDC yang tersebar di berbagai merchant di Indonesia. Jaringan PRIMA didukung pula
dengan web-based complaint handling system yang efektif dan efisien. PT. Rintis Sejahtera juga menawarkan
mekanisme sistem pembayaran PRIMA Payment Solution bagi perusahaan yang ingin memberikan kemudahan
pembayaran melalui jaringan ATM, Internet Banking, dan Mobile Banking melalui 65 Mitra Bank yang telah
bergabung di Jaringan PRIMA. Saat ini lebih dari 80 billers (perusahaan penyedia layanan) yang telah bergabung
dalam layanan Payment Solution Jaringan PRIMA. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi
www.jaringanprima.com
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