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BAB II 

GAMBARAN UMUM LINKAJA  

 

2.1 Sejarah T.Cash hingga menjadi LinkAja 

Mobile wallet adalah istilah dari penggunaan layanan transaksi dengan electronic 

money (e-money) dengan telpon genggam atau gadget lainnya yang 

bersifat mobile. Pelopor dari mobile wallet di Indonesia adalah Telkomsel yang 

berkerja sama dengan BNI dengan produk T-Cash.  

Telkomsel Cash (T-Cash) merupakan suatu inovasi baru dari telkomsel 

dalam berkontibusi dibidang teknologi. T-Cash yaitu sebuah layanan uang 

elektronik dari Telkomsel yang berfungsi sebagai alat pembayaran dan transaksi 

lainnya melalui ponsel. T-Cash pertama kali diluncurkan pada tanggal 9 Januari 

2007. Pada tanggal 15 Oktober 2015 layanan T-Cash telah diperbaharui dengan 

mengadopsi teknologi Near Field Communication (NFC) yang merupakan 

pengembangan metode pembayaran T-Cash pada merchant fisik, dengan 

menggunakan media stiker dan mesin Electronic Data Capture (EDC) yaitu T-Cash 

Tap. Produk Telkomsel Cash (T-Cash) adalah satu bentuk Digital Cash di Indonesia 

Telkomsel yang dapat digunakan pelanggan Telkomsel untuk melakukan transaksi 

pembelian dan pembayaran secara digital dengan menggunakan pin di merchant 

yang berlogo T.Cash. Dalam layanan ini, pelanggan bisa melakukan beragam 

transaksi mulai dari cash in (penukaran uang tunai menjadi uang elektronik), cek 

saldo terakhir, purchase (pembelian produk di merchant yang telah bekerja sama 

dengan Telkomsel), mengecek lima transaksi 
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terakhir, ganti pin, reset pin, pengisian pulsa pin dan unregist. Menariknya 

perusahaan yang memperkenalkan produk ini bukanlah perusahaan perbankan yang 

selalu identik dengan urusan uang melainkan sebuah perusahaan telekomunikasi 

seluler yaitu Telkomsel. Dengan diluncurkannya T-Cash ini, lagi-lagi Telkomsel 

menjadi pionir dengan menghadirkan produk baru yang inovatif berupa aplikasi. T-

Cash memberikan keuntungan yaitu kemudahan dalam melakukan transaksi 

pembelian tanpa perlu membayar uang tunai, dapat melakukan berbagai macam 

pembayaran, maupun penarikan uang tunai pada merchant yang sudah bekerja sama 

dengan operator yang digunakan pengguna, dan keamanan terjaga karena adanya 

nomor PIN untuk otorisasi transaksi. Selain itu T-Cash dilengkapi dengan fitur 

transfer dan pengambilan saldo menjadi uang tunai. 

Gambar 2 1 Keuntungan Pakai T-Cash 

 

(Sumber : https://www.tcash.id/about/2018) 

Sejak saat ini, bisnis T-Cash pun berkembang pesat, mencakup berbagai 

kalangan masyarakat, baik yang tinggal di wilayah perkotaan, maupun di daerah 

terpencil dan belum tersentuh layanan perbankan (unbanked segment). Produk T-

Cash ini hadir di Indonesia sebagai instrumen pembayaran non-tunai untuk 

transaksi dengan nominal kecil (micropayment). Telkomsel menyadari bahwa tren 

https://www.tcash.id/about
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perkembangan transaksi kedepan adalah transaksi non-tunai (cashless) yang 

menawarkan kecepatan, kepraktisan dan sekaligus keamanan transaksi. Akan tetapi 

di tahun 2019 Tcash resmi berubah menjadi LinkAja. 

Hingga pertengahan tahun 2018, Tcash secara resmi mengumumkan 

perubahan nama menjadi LinkAja. Perubahan ini diresmikan mulai tanggal 21 

Februari 2019. LinkAja adalah sebuah perusahaan BUMN fintech PT Fintek Karya 

Nusantara (Finarya). LinkAja tidak lagi sekadar platform pembayaran dan 

pembelian, LinkAja sudah menjadi ujung tombak untuk bersaing di sektor 

pembayaran digital saat ini.  

 

2.2 LinkAja  

Gambar 2 2 Logo T-LinkAja 

 

(Sumber : https://www.linkaja.id/about/2019) 

 

LinkAja adalah layanan keuangan elektronik berbasis aplikasi yang akan membuat 

transaksi keuanganmu lebih seru, lebih lancar dan bebas repot. 

LinkAja merupakan joint venture enam BUMN besar, yaitu Telkom, Pertamina, 

https://dailysocial.id/post/bumn-fintech-linkaja-maret-2019
https://www.linkaja.id/about
https://www.tcash.id/news/produk-intro-linkaja
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Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. BUMN Fintech ini yang menggunakan skema 

QR Code terstandar sebagai landasan platform pembayaran digital. Di laman resmi 

yang dihadirkan Tcash, disebutkan tidak ada perubahan fitur berarti antara Tcash 

dan LinkAja. Pengguna existing Tcash tinggal memperbarui aplikasinya mulai 

tanggal 21 Februari dan secara otomatis akan dikonversi menjadi konsumen 

LinkAja. 

LinkAja diresmikan pada tanggal pada 30 Juni 2019 di Jakarta. LinkAja 

adalah dompet elektronik nasional Indonesia yang menggabungkan kekuatan 

ekosistem dari perusahaan-perusahaan BUMN. Perusahaan yang bergabung yaitu 

dari layanan keuangan elektronik milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan E-

Cash, UnikQu dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk dengan merek T-Bank. Pemilik saham LinkAja yaitu 

Telkomsel (25%), Bank BRI (20%), Bank Mandiri (20%), Bank BNI (20%), tapi 

masuk di dalamnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN (7%), 

PT Pertamina (Persero) (7%), dan sisanya PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (1%). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 3 LinkAja  menggabungkan 7 BUMN besar 
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(sumber :LinkAja Cabang Semarang) 

 

LinkAja di bawah naungan PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) resmi 

meluncur di Senayan, Jakarta pada Minggu, 30 Juni 2019. Platform pembayaran 

digital milik BUMN mengusung tujuan, "Dari dan Untuk Indonesia". Beres 

tanpa cash adalah jargon LinkAja untuk menarik pelanggan masyarakat Indonesia. 

Di era serba digital atau industri 4.0 saat ini, sudah tidak zamannya membawa 

banyak uang tunai di dompet. LinkAja menawarkan dengan menggunakan scan 

barcode, atau tap ponsel, untuk melakukan transaksi keuangan lebih cepat, aman, 

dan mudah. 
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2.3  Tujuan LinkAja 

LinkAja memiliki dua tujuan utama (komersial maupun tujuan besar untuk bangsa 

Indonesia) yaitu  

1.1.2 Dompet Elektronik Nasional Kebanggaan Indonesia 

LinkAja sebagai produk dompet elektronik yang bisa digunakan 

oleh semua kalangan, baik kelas atas, menengah, dan kelas bawah.   

2.1.2 Katalis Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) 

LinkAja dapat membantu percepatan terwujudnya inklusi keuangan 

di Indonesia dengan target 75% di akhir tahun 2019.  

 

2.4 Fitur-fitur dalam Aplikasi LinkAja 

LinkAja menghadirkan beragam fitur dan layanan transaksi pembayaran di lebih 

dari 150,000 merchant dan akan terus bertambah; pembayaran di lebih dari 400 

tagihan dan produk digital seperti IndiHome, PLN, dan puluhan voucher game 

online; belanja online di lebih dari 20 e-commerce nasional seperti Tokopedia, 

Bukalapak dan Blanja; pembayaran pada berbagai moda transportasi publik seperti 

Bluebird, Railink, Damri; puluhan partner donasi digital seperti Rumah Zakat dan 

Baznas; layanan pengiriman uang; hingga fitur-fitur keuangan dan hiburan. 
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Gambar 2 4 Fitur-fitur yang dihadirkan LinkAja 

 

(Sumber : LinkAja Cabang Semarang) 

Selain itu, LinkAja memiliki titik CICO (Cash In Cash Out) untuk mengisi 

saldo dan menarik tunai di lebih dari 100,000 titik di seluruh Indonesia, termasuk 

di minimart (Indomaret, Alfamart, Alfamidi dll), Grapari Telkomsel, puluhan ribu 

ATM Link Himbara dan jaringan ATM Bersama, dan lebih dari 100 ribu jaringan 

outlet Mitra LinkAja (MiLA).  

Fitur unggulan LinkAja yang baru adalah layanan tarik tunai tanpa kartu 

debit (hanya dengan menggunakan smartphone) di lebih dari 40 ribu ATM Link 

Himbara. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan penarikan uang instan 

tanpa harus membawa kartu. Selain itu, LinkAja juga menjadi satu-satunya uang 

elektronik di Indonesia yang melayani remitansi dari Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di Singapura yang ingin mengirimkan uangnya ke keluarganya di tanah air 

secara mudah, murah, aman, dan cepat. 

LinkAja ingin menawarkan layanan pembayaran digital yang berbeda dari 

produk lain yang sudah ada di pasar saat ini, berfokus pada pemenuhan kebutuhan 

esensial masyarakat. Salah satunya adalah melalui program digitalisasi SPBU 
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bersama Pertamina, pengenalan pembayaran nirsentuh di jalan tol dengan Jasa 

Marga, dan pembayaran digital di berbagai moda transportasi publik seperti kereta 

api, bis, LRT, MRT, pesawat dll. 

 

2.5 Gambaran kompetitor OVO sebagai pesaing LinkAja   

Jika dibandingkan dengan OVO yang juga merupakan perusahaan mobile wallet, 

OVO Indonesia merupakan perusahaan elektronik money (e-money) yang dapat 

disejajarkan oleh LinkAja. Perusahaan yang dipimpin Mochtar Riady dari Lippo 

Group ini melakukan berbagai aktivitas untuk membangun brand image perusahan 

di tengah persaingan yang ketat dalam bisnis e-commerce.   

Marketing komunikasi memiliki peran yang cukup penting untuk 

perusahaan dalam brand image atas suatu merek tertentu. Selain itu juga 

komunikasi pemasaran dapat membangun kesadaran konsumen terhadap 

produk/jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, sehingga konsumen mengenal 

produk/jasa yang ditawarkan, dan akhirnya dapat merangsang terjadinya suatu 

penjualan. Beberapa perusahaan memakai komunikasi pemasaran terpadu untuk 

mendukung pemasarannya sama halnya dengan OVO yaitu produk e-money yang 

dikeluarkan oleh Lippo Grup. Dalam proses memasarkan suatu produk, strategi 

komunikasi pemasaran menjadi alat bantu yang efektif dalam memasarkan suatu 

produk karena strategi ini fokus dengan promosi dan iklan yang langsung kepada 

konsumen. Beberapa strategi yang dilakukan oleh OVO diantaranya dari segi iklan 

dengan judul “Why OVO is the new cool way to pay” yang menjelaskan kemudahan 

dalam transaksi dengan menggunakan OVO, dari segi promosi penjualan OVO 
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mengeluarkan beberapa promosi diantaranya promo cashback nonton film di 

bioskop Cinemaxx hingga 50%, sedangkan Dari segi personal selling OVO juga 

membuat booth di beberapa mall untuk menarik konsumen langsung untuk 

menggunakan OVO hingga top-up di booth tersebut. Dari komunikasi pemasaran 

yang dilakukan OVO untuk membuat brand image yang positive, OVO 

memberikan pesan bahwa apapun pembayaran elektronik yang dilakukan dapat 

diselesaikan memakai OVO. Hal ini juga pesan yang dibuat pada tagline dari OVO 

sendiri yaitu “pakai OVO aja!”. 
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