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STRUKTUR DEMOGRAFI (1) 

TOTAL POPULASI JUMLAH PENGGUNA 
TELEPHONE GENGGAM

PENGGUNA INTERNET KEPEMILIKAN 
REKENING BANK

272.1 JUTA

60% lebih penduduk ada di 
umur produktif.

Ekonomi Digital berkembang
lebih dari 40% setahun.

338.2 JUTA

Jumlah pengguna telephone 
genggam melebihi jumlah
penduduk Indonesia.

56%

Penetrasi internet dan 
pengguna telephone 
genggam berkembang cepat
di Indonesia.

55.7%

Dibanding negara lain, 
Indonesia termasuk rendah
dalam penetrasi kepemilikan
rekening bank.

Penetrasi kartu debit dan 
kartu kredit tergolong
sedang.





MENGAPA DIGITAL PAYMENT?

PRAKTIS MUDAH & AMAN TANPA KONTAK 
LANGSUNG



PERUBAHAN KEBIASAAN BERTRANSAKSI

Merubah kebiasaan bertransaksi menggunakan
uang tunai menjadi transaksi digital/contactless
dapat mengurangi resiko terpapar penyakit.

Teknologi uang elektronik dan dompet
elektronik dimana pada keduanya terdapat
saldo tunai dan penyimpanan kartu sudah
dapat digunakan dalam bertransaksi
dimanapun.



JENIS PEMBAYARAN DIGITAL

ON-PREMISE / DI LOKASI ONLINE

UANG ELEKTRONIK
DOMPET ELEKTRONIK

KARTU DEBIT / KREDIT
TANPA KONTAK

PEMBAYARAN VIA APP / WEBSITE



CONTOH PEMBAYRAN ON-PREMISE 

ISI BAHAN BAKAR 
KENDARAAN

BELANJA SAYUR
DI PASAR

BELANJA BAJU
DI TOKO



CONTOH PEMBAYARAN ONLINE 

PESAN MAKANAN 
DARI APLIKASI

BELANJA ONLINE PESAN TIKET PESAWAT / FILM



TENTANG DANA:
Dompet Digital dari, oleh, dan untuk Indonesia. 
Teknologi DANA memungkinkan pengguna bertransaksi

digital secara aman, mudah, terjamin, dan efisien.

VISI & MISI:
Membangun dompet digital Indonesia yang mampu
mentransformasikan transaksi berbasis teknologi.



LAYANAN DANA

DANA menyediakan layanan menyeluruh
Untuk para pengguna dan partner.

Baik layanan pembayaran online & retail, 
lifestyle seperti tagihan rumah tangga, layanan
merchant seperti loyalty dan iklan, maupun
layanan keuangan seperti paylater.



PRODUK DANA

DANA APP DANA WIDGET DANA PREMIUM DANA BISNIS



DANA BISNIS

DANA Bisnis adalah sebuah solusi dari DANA untuk
membantu kebutuhan pembayaran Bisnis anda. Anda 
dapat menerima pembayaran non-tunai (cashless), serta
meningkatkan proses dan produktivitas Bisnis Anda.

DANA Bisnis adalah product yang diperuntukan untuk
UMKM / pemilik usaha perseorangan guna menunjang
aktifitas dagang sehar-hari.

Cara Daftar : 
https://www.youtube.com/watch?v=J0hvR8SuSP0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=J0hvR8SuSP0&feature=emb_logo


TANTANGAN UMKM

1. AKSES PASAR & VISIBILITAS

2. AKSES INFORMASI & EDUKASI

3. DUKUNGAN EKOSISTEM

Dengan adanya pandemi, mobilitas dan visibilitas
menjadi susah. Dibutuhkanya kemudahan marketing 
untuk menjangkau calon pembeli yang aman dan tepat
sasaran.

Dibutuhkanya sarana Pendidikan / informasi mengenai
kiat transformasi UMKM menjadi go-online yang mudah
dan bisa diakses dimana saja dan kapan saja.

Program penunjang usaha baik dalam bentuk insentif
ke user / pedagang sangat dibutuhkan untuk
menggerakan minat masyarakat untuk melakukan
aktivitas transaksi.



NEARBY ME (AKSES PASAR & VISIBILITAS)

TEMUKAN USAHA DI SEKITARMU

Fitur Nearby diperuntukan untuk pencarian usaha usaha
yang menggungakan dan bisa menerima pembayaran
menggunakan QR code.

“Sejak ada fiture nearby, mudah cari makanan yang bisa pakai DANA”

- A happy playstore comment



PELATIHAN DANA BISNIS (AKSES INFORMASI) 

KELAS DANA - REGIONAL WEBMINAR ONLINE LEARNING



PARTISIPASI PROGRAM (DUKUNGAN EKOSISTEM) 

GRATIS DIENDORSE ARTIS BONUS SALDO BUKA REK MENANGIN GADGET

Dan beragam program menarik lainnya…



#DANASAHABATUMKM  

1. BEBAS BIAYA 

2. INSTANT PENCAIRAN DANA

Pendaftaran DANA BISNIS tiak dikenakan biaya, begitu
juga dengan admin fee yang tidak dibebankan kepada
merchant / umkm. 

Terima transaksi sebagai merchant DANA bisnis, dan 
nikmati layanan pencairan uang instant tanpa harus
menunggu keesokan hari.

3. MENERIMA QRIS
Terima pembayaran dari pemain uang digital lainya / 
bank yang telah bergabung dengan jaringan QRIS.



CERITA USAHA

Warsinah, Pedagang Sayur di pasar Sukabumi

“Saya memang baru pakai DANA dan merasa ternyata
lebih mudah menyimpan uang di sini. Soal keamanan, 
saya percaya sepenuhnya dengan DANA karena juga itu
ada protection-nay, cuanggih pokoke, transfer ke Bank 
gak ada biaya ini itu, gak ribetlah bantu kami wong cilik di 
pasar ini,” cerita Wiarsinah.



CERITA USAHA

Nur, Kusir Andong di Malioboro, Yogyakarta

”Saya ingin kelihatan berbeda dan canggih. Karena 
beberapa kali waktu itu ada wisatawan yang mau naik 
andong saya, mereka ternyata ingin bayar nontunai, 
sampai nanya: ‘sampean bisa enggak pake DANA?’. Dari 
situ, saya kepikiran dan ingin menginspirasi kusir andong
lain, di mana pembeli saya bisa membayar dengan
dompet digital DANA. 

Toh, bayarnya juga cepat dan enggak makan waktu, 
tinggal scan kode QR saja, beres tinggal naik," kata Nur, 
salah satu kusir andong di bilangan Malioboro yang 
sekarang mendapat panggilang "AndongCanggih"



WARNA WARNI CERITA USAHA



Follow Us On

@daysinDANA

@DANA.ID

Jadi, sudahkah kamu menggunakan

DANA?

Terima Kasih

Whats app 0819 – 1150 – 0445

Email merchant.acquiring@dana.id

Website https://mikrobisnis.dana.id/

DANA Indonesia


