PRESS RELEASE
Indosat & 7-Eleven Tandatangani Kerjasama Layanan

NONGKRONG DI 7 ELEVEN PAKAI DOMPETKU
Jakarta, 29 April 2014 – Nongkrong dan bertransaksi di 7-Eleven kini semakin mudah
dan nyaman menggunakan layanan Dompetku dari Indosat, setelah ditandatanganinya
kerjasama antara PT Indosat dan PT Modern Putra Indonesia (7-Eleven) yang
berlangsung akhir minggu lalu. Penandatanganan dilakukan oleh President Director &
CEO PT Indosat Alexander Rusli dan Direktur Utama PT Modern Putra Indonesia Henri
Honoris.
Dengan kerjasama layanan ini, masyarakat, terutama anak muda yang suka nongkrong
di 7-Eleven, dapat menggunakan Dompetku untuk transaksi di mesin Sevelin. Sevelin
adalah mesin kios self service yang diletakkan di Toko 7-Eleven. Produk yang dijual
adalah produk digital seperti pembayaran tagihan, voucher games, tiket dan produk 7Eleven lainnya. Dompetku merupakan salah satu metode pembayaran dari produk yang
dijual di Sevelin.
“Kami sangat gembira dengan adanya kerjasama ini sebagai wujud konvergensi bisnis
telekomunikasi dan bisnis retail, memberikan layanan terpadu yang semakin
memudahkan pelanggan dalam bertransaksi di 7-Eleven. Mereka yang sering
nongkrong di 7-Eleven juga menjadi salah satu segmen pelanggan penting kami,
sehingga kerjasama ini kami harapkan dapat semakin memaksimalkan benefit bagi
pelanggan kedua belah pihak,” demikian disampaikan Alexander Rusli.
Secara komersial layanan ini mulai dapat dinikmati pada tanggal 5 Mei 2014 dengan
promo discount 50% untuk pembelian Hot Beverages melalui mesin Sevelin dengan
Dompetku di 92 gerai 7-Eleven yang tersebar di Jadetabek.
Layanan Dompetku sendiri adalah layanan uang elektronik (mobile money) Indosat
yang memungkinkan pelanggan menggunakan nomor telepon seluler untuk melakukan
berbagai transaksi keuangan seperti pembelian di merchant, pembayaran tagihan,
pengisian pulsa, pengiriman uang, bahkan antar pelanggan operator selular yang lain
melalui layanan P2P transfer atau pengiriman uang elektronik.
Di Indonesia, layanan Dompetku menjadi bagian dari dukungan Indosat terhadap upaya
pembangunan ekosistem financial inclusion yang dihimbau oleh pemerintah. Terkait hal
ini Indosat telah bekerja sama dengan mitra distributor dan berbagai perusahaan lain
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seperti AlfaMart Group, PT Pos Indonesia, PT Kereta Commuter Jakarta, dan lain-lain
sehingga dapat memberikan layanan ini secara terintegrasi dengan berbagai layanan
lainnya.
Tentang Indosat
Indosat adalah operator penyelenggara telekomunikasi dan informasi terkemuka di Indonesia yang memberikan
layanan telepon selular, telepon tetap, komunikasi data dan internet (MIDI). Di akhir tahun 2013, perusahaan
memiliki 59,6 juta pelanggan selular melalui berbagai merek antara lain, IM3, Mentari dan Matrix. Indosat
mengoperasikan layanan sambungan langsung internasional (SLI) melalui kode akses 001, 008 dan Flatcall 01016.
Perusahaan juga menawarkan layanan solusi korporat yang didukung oleh jaringan telekomunikasi terintegrasi di
seluruh Indonesia serta jasa layanan satelit melalui satelit PALAPA-C2 dan PALAPA-D. Indosat adalah anak
perusahaan dari Grup Ooredoo (sebelumnya lebih dikenal dengan Qtel Group). Saham Indosat tercatat di Bursa
Efek Indonesia (IDX:ISAT).
Untuk keterangan lebih lanjut hubungi
Public Relations Division
PT Indosat Tbk
Telp : 62-21-30442614
Fax : 62-21-30003754
E-mail : publicrelations@indosat.com
Website : www.indosat.com

Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110, Indonesia T (62-21) 3000 3001, 3000 3002 F (62 21) 3809 833, 3458 155 www.indosat.com

