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Tentang
AR Rupiah

Sehari-hari, kamu pasti menggunakan uang Rupiah sebagai 
alat pembayaran. Pertanyaannya, sudahkah kamu kenal dengan 
uang Rupiah itu sendiri?

Jika jawabanmu belum, AR Rupiah dijamin akan membuatmu 
makin kenal dengan uang Rupiah! Dirilis oleh Bank Indonesia, 
AR Rupiah adalah sebuah media edukasi Rupiah digital berben-
tuk aplikasi game augmented reality (AR).

Mengangkat tema Rupiah Wonderful Indonesia, AR Rupiah 
akan mengulas kisah dibalik selembar uang Rupiah. Sebagai 
simbol kedaulatan negara dan manifestasi kebudayaan
nusantara, kamu bisa menemukan sosok pahlawan nasional ser-
ta keberagaman budaya Indonesia.

Dengan tampilannya yang interaktif dan imersif, kamu bisa ke-
nali lebih lanjut seputar Rupiah, mulai dari filosofi desain hingga 
makna di balik masing-masing pecahan uang Rupiah. Yuk, se-
makin Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah dengan AR Rupiah!
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Sarana &
Prasarana

Kebutuhan Perangkat
Sebelum bermain, pastikan perangkatmu memiliki spesifikasi berikut, ya!

• Android 9 (Pie)
• Octa-core (4x1.6 GHz)
• RAM 4 GB
• Resolusi kamera 13 megapixel
• Sensor accelerometer dan gyroscope

Perangkat Android
Jika perangkatmu telah didukung ARCore, AR Rupiah pasti akan berjalan lancar. 
Namun, jika perangkatmu belum didukung ARCore, berikut persyaratan perangkat 
minimum yang perlu kamu ketahui:
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• iPhone 6S hingga iPhone edisi terbaru, 
minimum iOS 13

• iPad 2017 hingga iPad edisi terbaru, 
minimum iOS 13

Kebutuhan Area Bermain
Kalau perangkatmu sudah aman, jangan lupa juga cek lingkungan area ber-
mainmu! Pastikan area yang dipakai adalah ruang datar yang aman untuk di-
gunakan bermain dengan ukuran 5 meter x 5 meter dan pencahayaan yang 
cukup, tapi jangan sampai areanya memantulkan cahaya.

Perangkat Apple
Untuk pengguna Apple, AR Rupiah bisa berjalan lancar pada perangkat yang 
telah didukung ARKit seperti:
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Terinspirasi dari burung elang jawa, lahirlah ARU, 
maskot dari aplikasi AR Rupiah yang siap memandumu 

selama bermain!

Sebagai salah satu hewan endemik In-
donesia, burung elang jawa adalah

penguasa langit yang menggambarkan 
kegagahan. Nama ARU sendiri juga diam-

bil dari penggalan kata burung garuda, 
lambang negara Indonesia dengan rupa 

yang identik dengan burung elang jawa.

Oh iya, ARU juga cinta Indonesia, terbukti 
dari baju Surjan khas Jawa Tengah yang dipa-

kainya. Dilengkapi dengan balutan aksen warna biru 
khas Bank Indonesia, baju tersebut merepresenta-
sikan keindahan budaya Indonesia.

Maskot ARU
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Cara Bermain

Pendaftaran dapat dilakukan menggunakan 
Google Account atau Apple Account (khusus 
pengguna Apple).

Selanjutnya, kamu akan diminta untuk 
mengisi beberapa informasi yang dibutuhkan 
dalam aplikasi.

Terakhir, kamu dapat memilih avatar secara 
acak sebagai foto profil.

1
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Buat Akun
Setelah berhasil mengunduh AR Rupiah, kamu akan langsung diarahkan 
untuk mendaftar.

Unduh Aplikasi
Untuk mulai bermain, kamu harus mengunduh aplikasi AR Rupiah dahulu 
di App Store (untuk pengguna Apple) atau Play Store (untuk pengguna 
Android).
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Letakkan lingkaran warna hijau toska sekitar 5 
meter dari tempatmu berdiri, lalu ketuk “Letakkan 
portal di sini”.

Portal akan muncul, siap-siap bawa kamu
jelajahi berbagai wilayah Indonesia!

1
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Scan Uang

Sediakan pecahan uang Rp5.000, Rp10.000, 
Rp50.000 tahun emisi 2016 dan Uang Peringatan 
Kemerdekaan 75 Tahun RI (UPK 75 RI).
Pastikan kondisinya tidak lusuh, kotor, rusak, atau 
robek, ya.

Nah, kalau sudah, scan pecahan-pecahan uang 
tersebut pakai aplikasi AR Rupiah. Setelahnya, 
ARU akan muncul untuk menyapa dan mengarah-
kan kamu untuk memulai permainan!

Letakkan Portal

Sekarang, waktunya letakkan portalnya! Pastikan tempat yang 
kamu gunakan mengikuti petunjuk pada halaman 4, ya.
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Jelajahi Pesona
Indonesia

Di aplikasi AR Rupiah, kamu akan diajak 
berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia 
dan melihat pesona alam yang ada. Selain 

itu, kamu juga bisa mengenal lebih jauh ten-
tang budaya, sejarah, serta flora dan fauna 
khas Indonesia di setiap wilayah.

Sambil menjelajah, kamu juga akan dia-
jak menemukan peti harta karun dan  

item-item terkait Rupiah seperti
senter, uang logam, kertas misteri, 

dan buku pahlawan untuk me-
lengkapi inventory permainan.
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Gunung Bromo

Gunung Bromo adalah salah satu gunung be-
rapi aktif di wilayah Jawa Timur. Sebagai objek 
wisata utama Jawa Timur, daya tarik Gunung 
Bromo terletak pada fenomena kawahnya yang 
berada di tengah kaldera Gunung Tengger.

Rasakan serunya menjelajahi Gunung Bromo seo-
lah-olah kamu berada langsung di sana, cukup
dengan scan uang Rp5.000!
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Taman Nasional
Wakatobi

Taman Nasional Wakatobi adalah salah satu 
kawasan konservasi laut paling awal yang 
ditetapkan di Sulawesi Tenggara. Di taman 
nasional ini, tercatat 396 spesies karang 

keras dan 942 spesies ikan karang yang bisa 
kamu temukan.

Scan uang Rp10.000 untuk hadirkan indahnya pesona 
Wakatobi di lingkungan sekitarmu dengan tampilan

interaktif!
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Terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT), Taman Nasional Komodo didiri-
kan untuk melindungi komodo dan
habitatnya. Berdiri pada tanggal 6 
Maret 1980, taman nasional ini juga 
menjadi salah satu taman
nasional tertua di Indonesia, 
lho.

Scan uang Rp50.000 untuk 
jelajahi Taman Nasional 
Komodo di mana pun dan 
kapan pun kamu berada!

Taman Nasional
Komodo
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Indonesia Emas
2045

Di wilayah ini, kamu akan diajak meli-
hat bagaimana rasanya hidup di
Indonesia tahun 2045. Penggamba-
rannya juga disesuaikan dengan Visi 
Indonesia 2045 dan sangat erat
dengan konsep futuristik. Selain itu, 
kamu juga akan diajak melihat perkem-
bangan infrastruktur Indonesia pada 
tahun 2021, mulai dari MRT Jakarta,
Jembatan Youtefa, hingga Tol Trans-Jawa.

Mau jadi yang pertama rasakan 
imersifnya kehidupan
Indonesia dengan infra-
struktur terbaru di tahun 
2045? Yuk, sediakan uang 

Rp75.000 dan scan uang 
tersebut!
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Berkat keberagaman sukunya,Indonesia 
juga kaya akan berbagai budaya dan tra-
disi yang tercermin dari masing-
masing daerahnya. Pokoknya, setiap 

daerah memiliki ciri khas budayanya tersendiri. 
Itulah yang membuat Indonesia kita unik dan

beragam di tengah kebinekaan.

Di aplikasi AR Rupiah ini, kamu akan diajak mengenal 
lebih lanjut tentang budaya-budaya bangsa kita, mu-
lai dari tarian khas hingga gerbang tradisional yang 
ada di masing-masing pecahan uang Rupiah. Yuk, 
intip sekilas mengenai budaya-budaya tersebut!

Kenali Budaya
Indonesia
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Tari Legong
Tari Legong adalah tarian klasik Bali 
yang dikembangkan di keraton-keraton 
Bali pada abad ke-19. Awalnya berfung-
si sebagai tarian ritual, kini tari Legong 
juga ditampilkan untuk menyambut 
tamu dan hiburan wisata.

Tari Gambyong
Tari Gambyong adalah salah satu 

tarian Jawa klasik yang berasal dari 
Surakarta. Mulanya, tari Gambyong 
ditampilkan saat upacara ritual perta-
nian, berharap untuk hasil panen yang 
berlimpah.
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Tari Pakarena
Tari Pakarena adalah tarian yang berasal 

dari suku Bugis di Sulawesi Selatan. Di-
mainkan oleh empat penari, tari Pakarena 
sering ditampilkan untuk keperluan per-
tunjukan dan media promosi wisata
Sulawesi Selatan.
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Kalimantan 
Barat

King Bibinge

Jawa 
Tengah

Jawi Jangkep

Riau
Kebaya 
Labuh

Aceh
Ulee Balang
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Papua
Baju EwerMaluku

Nona Rok

Kalimantan 
Utara

Sina Beranti

Gorontalo
MakutaNTT

Baju Adat 
Suku Rote
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Gerbang Rp5.000 

Gerbang yang terdapat dalam pecahan 
uang Rp5.000 ini memiliki nuansa Jawa 
yang cukup kental, dilengkapi dengan 
foto & informasi seputar Dr. K.H. Idham 
Chalid dan Tjut Meutia.

Gerbang Rp10.000 

Terdapat dalam pecahan uang 
Rp10.000, gerbang ini akan dileng-
kapi dengan papan sambutan ber-
tuliskan “Selamat Datang di Waka-
tobi”. Kamu juga akan melihat foto 

& informasi mengenai Frans 
Kaisiepo dan Sultan Mahmud 
Badaruddin II.
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Gerbang Rp50.000 

Di sini, kamu bisa melihat gerbang ber-
nuansa Pura Ulun Danu, candi air be-

sar yang terletak di Bali. Selain itu, 
gerbang yang terdapat dalam 

pecahan uang Rp 50.000 ini 
juga akan dilengkapi foto 

serta informasi mengenai 
Ir. H. Djuanda Kartawidjaja 
dan I Gusti Ngurah Rai.

Gerbang Rp75.000 

Saat kamu menjelajah di pecah-
an uang Rp75.000, kamu akan 
melihat gerbang bernuansa
Indonesia yang dilengkapi 
dengan gunungan.
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Kenali Sejarah
Indonesia

Berdirinya Indonesia tak lepas dari
berbagai rangkaian peristiwa sejarah 
yang panjang dan berliku. Kalau bicara 

tentang sejarah, kita juga tidak boleh 
lupa dengan jasa para pahlawan kita. 

Pada dasarnya, Indonesia yang ada kini 
tak akan ada artinya tanpa perjuangan

mereka.

Melalui aplikasi AR Rupiah, kamu juga 
akan diajak menyelami sejarah
Indonesia melalui kisah-kisah per-
juangan para pahlawan yang ada di 
masing-masing pecahan uang
Rupiah. Yuk, cari tahu pahla-
wan-pahlawan yang akan kamu 
temui!
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Nantinya, kamu bisa bertemu
dengan pahlawan-pahlawan asal
Indonesia yang ada di masing-
masing pecahan uang Rupiah se-
cara virtual. Mulai dari Tjut Meutia

hingga Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, kamu
akan diajak mengenal lebih lanjut
kisah hidup dan perjuangan mereka
dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Oh ya, untuk mengakses semua 
informasi mengenai para pahla-
wan, cukup ketuk tombol Infor-
masi, ya!
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Peti Harta Karun

Sambil keliling wilayah Indone-
sia, kamu akan diajak berpetu-
alang mencari peti harta karun. 
Buka peti harta karun, selesaikan 

kuis trivia terkait Rupiah yang 
muncul, dan dapatkan item dan 

poin untuk kamu kumpulkan!
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Ketuk peti untuk dapatkan kunci pembukanya.

Saat posisi kunci berada di area bar berwarna hijau, 
ketuk layar perangkatmu. Lakukan proses ini se-
banyak tiga kali, ya!

1

2

Bagaimana Cara Membukanya?
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Kuis Trivia
Setelah kamu membuka peti harta 
karun, kamu akan mendapatkan kuis 
trivia yang perlu kamu jawab. Per-
tanyaan berisi seputar informasi terkait 
desain Rupiah yang telah kamu baca di 
masing-masing pecahan uang Rupiah 
dan juga tentang Cinta Bangga Paham 
Rupiah.

Kalau kamu bisa jawab kuisnya dengan benar, kamu akan mendapatkan poin 
yang bisa menentukan peringkatmu di papan peringkat!
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Poin &
Papan Peringkat

Kamu bisa mendapatkan poin 
dengan mengumpulkan
berbagai item dan menjawab 
kuis trivia dengan benar. Untuk 
melihat poin, kamu bisa kun-
jungi profilmu.

Jumlah poin yang kamu kum-
pulkan akan menentukan posi-
simu di papan peringkat nasi-
onal dan regional, lho. Semakin 
banyak jumlah poinmu, sema-
kin tinggi juga peringkatmu di 
papan peringkat!
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Kertas Misteri 
& Uang Logam

Selama bermain, kamu juga 
bisa menemukan item seperti 
kertas misteri dan uang logam.

Dalam kertas misteri, kamu akan 
diajak mengenal objek-objek dalam 
pecahan uang Rupiah yang tidak ada 
dalam tampilan AR, seperti motif kain 
nusantara maupun flora dan fauna 
Indonesia. Kamu bisa mendapatkan 
kertas misteri dengan menjawab per-
tanyaan kuis trivia.

Selain itu, akan terdapat uang-uang 
logam Indonesia dan Nusantara 
yang bisa kamu kumpulkan dengan 
cara mencarinya di masing-masing 
wilayah permainan.
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Inventory &
Pencapaian
Sudah kumpulkan berbagai item selama ber-
main? Kamu bisa lihat item-item tersebut di 
inventory permainan! Untuk mengaksesnya, 
cukup ketuk ikon tas yang ada di tengah bawah 
layar (untuk pengguna smartphone) atau kanan 
tengah layar (untuk pengguna tablet).

Jika kamu sudah mencapai poin atau jumlah 
item tertentu, kamu juga bisa koleksi berbagai 
pencapaian. Untuk lihat pencapaian yang kamu 
punya, cukup kunjungi profilmu. Yuk, mainkan 
terus dan tambah daftar pencapaianmu!
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Di AR Rupiah, terdapat 30 level
permainan yang bisa kamu capai. Selain
menentukan peringkat, poin juga bisa 
menentukan levelmu. Makanya, jangan 
lupa untuk terus tingkatkan poinmu 
supaya levelmu juga makin tinggi! 

Apabila sudah mencapai level tertentu, 
kamu juga akan mendapatkan kupon 
yang bisa kamu tukarkan dengan
hadiah-hadiah menarik selama
hadiah masih tersedia. Untuk menu-
karnya, jangan lupa screenshot kupon-
mu dan kirimkan ke bit.ly/arureward, ya! 

Level & Kupon
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Selamat Bermain!
Yuk, kenali Rupiah dengan visual yang imersif!

Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah dimulai dari kita.


