
  

 

 

PRESS RELEASE 

Jumat, 1 Maret 2019 

 

BNI GANDENG MDD, ANAK USAHA DIVA DI “BNI JAVA JAZZ FESTIVAL 2019” 

SEBAGAI FINTECH PENYEDIA LAYANAN TOP UP DAN PENJUALAN KARTU BNI 

TAPCASH EDISI SPESIAL 

 

Dukung BNI pada BNI JAVA JAZZ FESTIVAL 2019, MDD sediakan platform untuk 

melayani transaksi Top – Up dan pembelian Kartu BNI TapCash Edisi Spesial bagi para 

pengunjung. 

 

Jakarta, 1 Maret 2019 – Guna memfasilitasi ribuan pengunjung yang akan memadati area 

konser BNI JAVA JAZZ FESTIVAL 2019, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (IDX : 

BBNI) atau BNI bersama PT Multidaya Dinamika (MDD), anak usaha PT Distribusi Voucher 

Nusantara Tbk (IDX : DIVA), bekerjasama dalam penyediaan layanan isi ulang (top-up) dan 

penjualan kartu prepaid BNI TapCash, selama penyelenggaraan BNI JAVA JAZZ 

FESTIVAL 2019 pada 1 - 3 Maret 2019. BNI, selaku institusi bank milik negara, atau 

perusahaan BUMN di Indonesia merupakan pemilik produk kartu prepaid TapCash. 

Sementara itu, MDD adalah bagian dari grup usaha DIVA yang merupakan perusahaan 

financial technology (Fintech) yang berfokus pada pengembangan dan integrasi 

pembayaran non tunai. 

 Asep Triono, Direktur PT Multidaya Dinamika (MDD) mengatakan, “Kami gembira 

dapat berkolaborasi dengan BNI dalam BNI JAVA JAZZ FESTIVAL 2019. Guna 

mendukung mitra kami, BNI, kami menyediakan platform berupa kios digital yang dilengkapi 

dengan Unified Payment Terminal (UPT) untuk melayani transaksi isi ulang (top-up) maupun 

pembelian kartu prepaid BNI TapCash bagi ribuan pengunjung. Kami menyediakan 8 kios 

digital di seluruh lokasi acara, dengan sistem pembayaran dalam bentuk tunai maupun 

menggunakan kartu debit / kredit.” 

 “Potensi pengunjung semakin bertambah setiap tahunnya, kami berharap kolaborasi 

ini dapat mempermudah akses para pengunjung dalam merasakan pengalaman BNI Java 

Jazz tahun ini. Kerjasama antara kami dengan BNI tidak akan hanya sampai di sini, payung 

besar dari kerjasama ini adalah dimana kedepannya BNI akan menjadi acquiring bank bagi 

device – device milik MDD yang tersebar di jaringan mitra UKM kami,” tambah Asep. 

Sebagai perusahaan yang berfokus pada pengembangan dan integrasi pembayaran 

non tunai, MDD bekerjasama dengan BNI sebagai acquiring bank bagi Unified Payment 

Terminal (UPT) device milik MDD yang didistribusikan ke jaringan para pelaku UKM. 

Kerjasama penyediaan layanan isi ulang(top-up) serta penjualan kartu prepaid BNI pada 



  

 

BNI JAVA JAZZ FESTIVAL 2019 ini merupakan awalan dan bentuk dukungan MDD 

kepada BNI, dimana kedepannya kerjasama yang terjalin diantara keduanya akan jauh lebih 

besar.  

General Manager Divisi E-Banking (EBK) BNI  Anang Fauzi menuturkan, pada acara 

BNI Java Jazz Festival 2019, BNI menggandeng MDD untuk penggunaan vending machine-

nya sebagai sarana isi ulang deposit Kartu TapCash. Sarana yang sama juga digunakan 

untuk penjualan Kartu TapCash edisi spesial BNI Java Jazz Festival 2019 dan edisi spesial 

tahun tahun sebelumnya.  

 “Yang lebih spesial pada tahun ini adalah TapCash BNI yang berevolusi menjadi 

gelang. Gelang ini dijadikan tiket masuk bagi seluruh pengunjung BNI Java Jazz Festival 

2019. TapCash Gelang tersebut bisa digunakan untuk transaksi beli makanan, minuman, 

merchandise, dan beli voucher parkir di Area BNI Java Jazz Festival 2019. Nanti kalau 

pengunjung ingin mengisi ulang TapCashnya, bisa dilakukan di vending machine milik MDD 

yang tersebar di beberapa titik. Semuanya itu kami siapkan sebagai bentuk komitmen BNI 

untuk terus mendukung gerakan cashless,” pungkas Anang. 

 

Tentang PT Multidaya Dinamika : 

PT. Multidaya Dinamika (MDD), adalah perusahaan technology financial (Fintech)  yang 

berfokus pada pengembangan dan integrasi pembayaran non tunai. Yang menghubungkan 

institusi keuangan pemerintah, merchant untuk terus dapat mengembangkan bisnisnya 

sehingga memberikan solusi yang komperensif cepat, tepat dan terlindungi. Visi MDD 

adalah Menjadi perusahaan payment services provider No. 1 di Indonesia, serta misi MDD 

adalah untuk Mengembangkan dan menghadirkan solusi sistem pembayaran bersama yang 

terintegrasi antara mitra lembaga keuangan dan non keuangan serta mitra merchant. 

 

Tentang BNI 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dan 

menjadi bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. BNI sempat 

berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai 

bank komersial sejak tahun 1955. Pada 2018, BNI memiliki 2.256 outlet yang tersebar di 34 

provinsi dan 420 kabupaten/kota. BNI memiliki 33 Sentra Kredit Menengah (SKM), 25 

Sentra Kredit Kecil (SKC), 44 Unit Kredit Kecil (UKC), serta 12 Consumer & Retail Loan 

Center (LNC). BNI kini memiliki 18.311 ATM yang tersebar di 34 provinsi dan 521 

kabupaten/ kota termasuk 6 (enam) ATM di luar negeri, yaitu 4 ATM di Hong Kong dan 2 

ATM di Singapura. Jaringan ATM tersebut juga dapat melayani transaksi kartu debit berlogo 

GPN, Link, ATM Bersama, dan Prima. BNI sebagai holding perusahaan telah memiliki 4 

anak perusahaan, yaitu BNI Syariah (perbankan syariah), BNI Life (perasuransian), BNI 



  

 

Securities (pasar modal), BNI Multifinance (pembiayaan), dan BNI Remittance (remitansi). 

BNI Asset Management merupakan anak perusahaan dari BNI Securities. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: 

Corporate Secretary BNI 

Telp: 021-5728387,  

Email : bni@bni.co.id 

 

Corporate Secretary DIVA 

Telp : 021 - 30480710 

Email : corsec@ptdvn.com 
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