
 

 

 

 

No. :  03/PBMTR-b1/Eks/19 
Lamp :  1 Berkas      
Hal :  Penawaran Rowasia Core System (cloud) 
   
                
Kepada 
Pengurus / Manajer BMT  
Di Tempat 
 
Assalaamu’alaikum, Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil ‘aalamiina. Puji Syukur kepada Allah atas rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita. 
 
Teriring salam semoga para sahabat BMT dalam keadaan sehat wal‘afiat dalam beraktivitas. Kita sadari bahwa Era 
Teknologi Digital mengubah pola hidup masyarakat baik anak-anak maupun orang dewasa, maka BMT harus bisa 
adaptif dengan layanan yang berbasis teknologi digital agar terus survive.  
 
Layanan berbasis teknologi digital seperti layanan online 24 jam, terkoneksi dengan aplikasi smartphone (aplikasi 
collector, pembayaran, mobile BMT), sms gateway, terkoneksi dengan perbankan, terkoneksi antar BMT, 
keamanan data terjamin dan operasional sistem yang berkelanjutan sehingga layanan lebih mudah, efektif, efisien 
dan terpercaya oleh Masyarakat. Maka kami menawarkan Rowasia Core System  dengan layanan sebagai Berikut: 
 

1. Terkait hal tersebut diatas maka BMT hanya dibebani biaya-biaya sebagai berikut : 

 Biaya pelatihan, transport dan migrasi data sebesar Rp 2,500,000  

 Biaya penginapan tim IT Rowasia ditanggung BMT ketika dilokasi 

 Biaya bulanan :      1 – 5 kantor Rp 750,000 
                               6 – 10 kantor Rp 1.000,000 

    11 – 15 kantor Rp 1,500,000 
 

2. BMT akan mendapatkan fasilitas antara lain : 

 Free atau bebas biaya sistem selama 3 bulan pertama (Anggota Perhimpuanan) 

 Gratis menggunakan aplikasi collector AO selama 3 bulan pertama  

 BMT dapat membuat kantor sendiri online sampai 99 kantor cabang. 

 Mendapat pelatihan dan pendampingan operasional sistem selama 7 hari 

 Layanan konsultasi atau help desk IT Staff Rowasia pada jam kerja 

 Manajer dapat memantau keuangan BMT kapanpun dan dimanapun onlie 24 jam 

 Core sistem dapat dikoneksikan dengan ponsel smarthphone, atau perbankan. 

 Infrastrukt operasional core sistem seperti server serta kelengkapanya sudah disediakan dari rowasia, 
BMT hanya menyediakan internet di kantor masing-masing. 
 

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. 

Wassalaamu’alaikum, Wr. Wb. 
 
Jakarta,   19 Jumadil Ula 1440 H 
                24 Januari 2019 M 
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Direktur Utama 


