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BAB V 

PENUTUP 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, hasil dari penelitian 

skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Dalam penerapan Gerbang Pembayaran Nasional dalam praktek 

perbankan, kehadiran GPN bisa memperluas layanan akses layanan 

sistem pembayaran melalui peningkatan interkoneksi dan 

interoperabilitas serta mendorong perluasan Gerakan Nasional non 

Tunai (GNNT) dan pengembangan perdagangan nasional berbasis 

elektronik. Penerapan GPN juga membuat beberapa praktik terlihat 

dari kebijakan skema harga kartu debet ditetapkan menggunakan 

Merchant Discount Rate (MDR) yang dibebankan kepada 

merchant. Sebelum adanya GPN, MDR yang dikenakan bank 

kepada merchant nilainya bervariasi, secara umum berkisar 2-3% 

untuk transaksi kartu debit pada kanal pembayaran berbeda bank 

(transaksi off us). Nilai tersebut termasuk yang tertinggi 

dibandingkan dengan negara lain. Dalam penerapan GPN 

dilakukan transaksi secara domestik jadi data nasabah yang 

memakai atau yang melakukan transaksi akan aman. Hingga akhir 

bulan September 2018, 98 penerbit kartu ATM/Debit telah 

mencetak 13,53 juta kartu GPN dan 7,18 juta diantaranya telah 

terdistribusi kepada nasabah. Berdasarkan laporan yang 

disampaikan oleh Kantor Perwakilan BI di 46 wilayah tersebut per 

26 November 2018, sebanyak 469.983 kartu GPN telah 

terdistribusi ke masyarakat selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

nasional. 

b. Pengawasan dalam pelaksanaan Gerbang Pembayaran Nasional 

oleh Bank Indonesia dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung oleh Bank Indonesia. Pada pengawasan secara langsung 
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dan tidak langsung, salah satu contohnya adalah terkait 

pengawasan pemenuhan komitmen Perbankan dalam penerbitan 

kartu GPN. BI secara berkala senantiasa memonitor pencapaian 

pemenuhan komitmen tersebut dan bahkan memfasilitasi 

Perbankan yang mengalami kendala, seperti melalui koordinasi 

vendor kartu jika concern Perbankan berhubungan dengan 

kecepatan vendor dalam memenuhi pesanan pencetakan kartu 

GPN. Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan Penyelenggara 

GPN tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, BI akan 

mengenakan sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahan 

dan dampak yang ditimbulkannya. 

V.2. Saran 

  Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Diharapkan Bank Indonesia dan pihak Perbankan dapat melakukan 

sosialisasi yang lebih gencar untuk menukarkan atau mengganti 

kartu debit kepada nasabah. Karena GPN merupakan suatu 

trobosan baru yang dinilai efektif untuk menghemat pengeluaran 

bank.  

b. Dengan adanya GPN, diharapkan dapat berlaku secara 

internasional untuk  membantu praktik perbankan serta dapat 

bersaing dengan prinsipal asing. 

UPN VETERAN JAKARTA


