Siaran Pers
UOB Indonesia dan DOKU Bekerja Sama untuk Membuat Proses
Pembayaran Gaji UKM Lebih Efisien
Jakarta, 28 November 2017 – PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) dan DOKU –
perusahaan penyedia layanan pembayaran elektronik - hari ini meluncurkan solusi e-Payroll1
atau pembayaran gaji karyawan berbasis aplikasi untuk para Usaha Kecil Menengah (UKM)
yang merupakan nasabah UOB. Solusi e-Payroll ini mempercepat waktu yang dibutuhkan
dalam proses pembayaran gaji.

Peluncuran ini merupakan yang pertama kalinya dimana bank bermitra dengan perusahaan
teknologi finansial (Financial Technology – FinTech) lokal untuk menawarkan solusi e-Payroll
bagi perusahaan-perusahaan UKM di Indonesia. Kerja sama ini akan menyederhanakan
proses pembayaran antara bank, perusahaan UKM, serta para karyawan mereka dengan
memangkas waktu proses pembayaran gaji dari tiga menjadi satu hari.

Bapak

Denny

Setiawan

Hanubrata,
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of
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mengatakan,”UKM Indonesia pada umumnya adalah perusahaan keluarga dengan akses
terbatas ke jaringan-jaringan industri, pengetahuan keuangan, dan keahlian manajemen
terkini. Karena 53 juta UKM2 adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dan penyedia
utama lapangan kerja, UOB Indonesia berkomitmen tinggi untuk membantu mereka
mengelola

operasional

secara

lebih

efisien

dan

efektif,

sehingga

mereka

dapat

mengembangkan bisnis dengan lebih baik. Dengan kemitraan UOB Indonesia dan DOKU,
para nasabah UKM dapat mengambil manfaat dari solusi digital kami.”
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Solusi e-Payroll merupakan bagian dari aplikasi DOKU yang dapat diunduh di Apple App Store dan Google Play
Store. Melalui aplikasi ini, para karyawan UKM dapat mengakses rekening gaji mereka dan menggunakan fitur-fitur
untuk berbagai transaksi finansial, seperti transfer dana, tabungan, dan pembayaran.
2
Data berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia 2007-2014”

Bapak Denny juga mengatakan bahwa 62 persen dari UKM membayar gaji karyawan mereka
dengan menggunakan metode manual yaitu dalam bentuk tunai atau melalui rekeningrekening bank para karyawan.3
“Proses pembayaran gaji yang dilakukan sekarang dapat memakan waktu selama tiga hari
kerja sejak awal proses pembayaran gaji dimulai hingga gaji diterima di rekening karyawan.
Dengan menggunakan solusi UOB-DOKU e-Payroll ini, UKM dapat menikmati proses yang
lebih sederhana dan efisien untuk membayar gaji karyawan mereka. Sementara, para
karyawan mereka dapat menikmati manfaat dari akses yang lebih cepat ke gaji mereka,” kata
Bapak Denny.

Sementara itu, Richmond Aldien, Senior Vice President Consumer Product DOKU
mengatakan, “Kami menyambut baik kerja sama dengan UOB Indonesia karena menilai
keduanya memiliki komitmen yang sama dalam terus berupaya memberikan solusi berbasis
teknologi digital bagi masyarakat. Kerja sama ini akan memberikan layanan pembayaran
elektronik yang dapat diandalkan bagi lebih banyak nasabah UKM dan karyawan mereka.”

"Para karyawan dari nasabah UKM UOB Indonesia akan lebih mudah dalam melakukan
berbagai transaksi perbankan mulai dari transfer antar bank, transfer antar pengguna DOKU
(e-Wallet), pembayaran tagihan, pembelian pulsa telepon genggam, berbelanja di ribuan
merchant DOKU e-Wallet, serta penarikan uang tunai di jaringan supermarket Alfa Group4 di
seluruh Indonesia,” kata Richmond.

Sejak diluncurkan pada tahun 2007, DOKU terus menambah jumlah mitra demi tercapainya
misi untuk senantiasa menjadi perusahaan pembayaran elektronik terdepan yang memainkan
peranan penting dalam memajukan ekonomi digital Indonesia.
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Data berdasarkan artikel Deloitte, berjudul: “Digital Banking for Small and Medium Size Enterprises, Improve
Access to Finance for Undeserved, 2015”
4
Penarikan tunai dapat dilakukan di jaringan 16.000 supermarket Alfa Group di Indonesia termasuk Alfamart,
Alfamidi, Alfa Express, Lawson, dan DAN + DAN.

Mekanisme Solusi e-Payroll
Bagi para nasabah UKM UOB Indonesia:
1. Nasabah harus memiliki dana yang mencukupi di DOKU e-Wallet korporasi, sesuai
dengan dana yang akan ditransfer ke para karyawan.
2. Nasabah harus memasukan (upload) data para karyawan dan gaji mereka ke dalam
portal DOKU sebelum melakukan transfer ke karyawan.
3. Nasabah akan memperoleh notifikasi dari status transfer mereka.
4. Gaji akan masuk ke dalam e-wallet para karyawan dalam satu hari kerja.

Bagi para karyawan UKM:
1. Karyawan harus mengunduh (download) aplikasi DOKU ke smartphone mereka
melalui Apple App Store atau Google Play Store.
2. Karyawan harus melakukan registrasi dan melengkapi profil mereka untuk dapat
mengakses DOKU e-Wallet mereka dengan menggunakan user name dan password,
serta membuat PIN 4-digit untuk dapat mulai bertransaksi.
3. Karyawan akan menerima notifikasi setelah gaji diterima di dalam rekening e-Wallet
mereka.

UOB Indonesia akan terus memperluas kemitraan strategisnya dengan perusahaanperusahaan FinTech lainnya dalam upaya untuk menawarkan berbagai solusi digital yang
memberikan tingkat kenyamanan lebih tinggi bagi UKM dan mendukung efisiensi bisnis
mereka.
-SelesaiTentang UOB Indonesia
PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) merupakan anak perusahaan United Overseas Bank Limited (UOB), bank
terkemuka di Asia dengan jaringan global 500 kantor di 19 negara dan teritori di Asia Pasifik, Eropa Barat, dan Amerika
Utara.
UOB Indonesia didirikan di tahun 1956 dengan jaringan layanan bank terdiri dari 41 kantor cabang, 137 kantor cabang
pembantu disertai 185 ATM di 30 kota di 18 propinsi di seluruh Indonesia. Layanan perbankan UOB Indonesia dapat
diakses melalui jaringan regional ATM UOB, ATM Prima, ATM Bersama dan jaringan ATM Visa.
UOB Indonesia berkomitmen untuk terus menciptakan produk dan layanan berkualitas. UOB Indonesia juga
menawarkan berbagai produk dan layanan Retail Banking dan Wholesale Banking.

UOB Indonesia memiliki basis nasabah ritel melalui penawaran produk yang lengkap mulai dari tabungan, Kredit
Pemilikan Rumah (KPR), kartu kredit di bawah Personal Financial Services dan produk untuk Usaha Kecil Menengah
(UKM) di bawah Business Banking. Dalam lingkup Wholsale Banking, UOB Indonesia melayani kebutuhan keuangan
nasabah Commercial Banking, Corporate Banking, Global Markets and Investment Management.
Dengan jaringan luas di Asia, UOB Indonesia menawarkan para nasabah rangkaian produk treasuri dan cash
management yang komprehensif. Bank telah membantu perusahaan-perusahaan di sektor konstruksi, pertambangan,
real estate dan sektor jasa lainnya yang berekspansi ke Indonesia. Lembaga pemeringkat Fitch Rating memberikan
UOB Indonesia rating AAA (idn).
UOB Indonesia turut berperan aktif di komunitas dengan memusatkan kegiatan Corporate Social Responsibility di dunia
seni, pendidikan dan anak-anak. Sejak tahun 2011, UOB Indonesia mengadakan kompetisi tahunan UOB Painting of
the Year. Pemenang kegiatan UOB Painting of the Year diikutsertakan dalam kompetisi tingkat regional di Asia
Tenggara. Perseoran juga turut mendorong pegawainya untuk aktif dalam kegiatan sukarela melalui kegiatan tahunan
UOB Heartbeat, Donor Darah dan Donasi Buku.
Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi www.uob.co.id
Sekilas Mengenai DOKU
DOKU adalah payment company, penyedia layanan pembayaran elektronik dan manajemen resiko nasional
pertama yang menawarkan solusi pembayaran sekaligus mitigasi resiko untuk merchant online. Berdiri dan
terdaftar dengan nama PT. Nusa Satu Inti Artha, DOKU merupakah perusahaan lokal pertama di Indonesia yang
menerima sertifikasi PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) Level 1 versi 3.2. Melayani lebih
dari 26.000 merchant dengan berbagai skala usaha dari segala industri, DOKU terhubung langsung ke lima belas
bank besar di Indonesia.
DOKU menyediakan pilihan pembayaran elektronik yang paling beragam baik bagi merchant, konsumen eCommerce di seluruh Indonesia maupun mancanegara. DOKU merupakan salah satu penerbit uang elektronik
Indonesia yang diawasi dan telah mendapatkan ijin Bank Indonesia No. 14/898/DASP tanggal 25 Maret 2013 dan
telah melayani lebih dari 1.6 juta pengguna serta salah satu pemegang lisensi layanan kirim uang/Remittance No.
17/189/DKSP/66, 26 Okt 2016 dengan koridor cash-in aktif di Malaysia, Hong Kong, Taiwan dan Singapura.
Info lebih lanjut, kunjungi doku.com. Temukan kami di Facebook dan Instagram (DOKU ID), atau e-mail ke
press@doku.com.
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