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Bank Indonesia (BI) memproyeksikan 
kebutuhan uang tunai saat Lebaran 
tahun 2019 sebesar Rp217,1 triliun. 

Angka ini meningkat 13,49 persen dari 
2018, yaitu sebesar Rp191,30 triliun. 
Sekalipun persentase pertumbuhannya 
lebih kecil dari periode sebelumnya, 
kebutuhan uang tunai saat Lebaran 
konsisten meningkat setiap tahun. 

Sepanjang tiga tahun terakhir, 
pertumbuhan kebutuhan uang tunai 
saat Lebaran selalu di atas 10 persen. 
Pada 2018, pertumbuhan kebutuhan 
tunai di Hari Raya lebih kurang sebesar 
17,36 persen, meningkat dari tahun 
sebelumnya sebesar 11,64 persen. 

Bagi #SobatRupiah, lebaran adalah 
momen yang unik dimana mayoritas 
masyarakat Indonesia memanfaatkan 
Idul Fitri sebagai momen berbagi rezeki 
kepada handai taulan dan mereka yang 
membutuhkan. Ada sensasi tersendiri 
ketika mereka berbagi lembaran 
uang tunai baru kepada kerabat atau 
tetangga. Bukan sekedar menambah 
kegembiraan, tetapi juga memupuk 
kerukunan yang menjadi ciri khas 
masyarakat Indonesia. 

BI pun menyediakan layanan penukaran 
uang di 2.900 titik seluruh wilayah 
NKRI, termasuk di daerah 3T (Terdepan, 
Terluar, dan Terpencil). Layanan tersebut 
dapat dinikmati masyarakat di penjuru 
Nusantara mulai dari tanggal 13 Mei 
sampai dengan 1 Juni 2019. 

Kegiatan bertajuk “Rupiah Untuk 
Negeri: Titik Sinergi Bank Indonesia 
dan Perbankan Melayani Negeri” itu 
dilakukan dengan membuka kegiatan 
kas keliling di titik keramaian, kantor 
perbankan, dan instansi lain termasuk 
jalur mudik. 

Selamat Hari Raya Idul Fitri! 

Onny Widjanarko 
Kepala Departemen Komunikasi
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BERBAGI UANG BARU 
KHAS LEBARAN
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PERUBAHAN ADALAH KENISCAYAAN

Sobat pasti sudah pernah dengar 
kisah tentang Thomas Alva Edison 
yang berhasil menciptakan bola 

lampu atau bohlam. Ia tidak berhenti 
berusaha hingga akhirnya membuahkan 
hasil setelah mengalami lebih kurang 
2.000 eksperimen yang gagal. Pada 21 
Oktober 1879 Edison akhirnya sukses 
menciptakan bola lampu listrik yang 
menerangi dunia hingga saat ini.

Banyak pelajaran yang dapat kita 
ambil dari kisah tersebut. Terutama 
mengingatkan kita bahwa untuk 
mencapainya diperlukan PERUBAHAN. 
Edison bersedia melakukan 2.000 
kali PERUBAHAN pada rancangannya, 
memperbaiki hingga ribuan kali sampai 
akhirnya berhasil.
 
PERUBAHAN jugalah yang menginspirasi 
kami memberi penyegaran dari segi 
perwajahan, format penulisan, dan 
penamaan majalah GERAI INFO menjadi 
BICARA mulai edisi ini. PERUBAHAN 
ini kami persembahkan untuk para 
pembaca setia agar majalah kesayangan 
kita ini semakin enak dibaca, dilihat, dan 
semakin dekat dengan kehidupan sosial.

Sisi perwajahan kami ubah memakai 
foto-foto indah. Memanjakan visual 
majalah dengan foto juga menjadi 
PERUBAHAN berikutnya yang pasti 
Anda sadari setelah membuka edisi 
ini. Beberapa rubrik pun kami tambah 
dengan format galeri foto untuk 
memainkan dinamika isi majalah. Silakan 
nikmati rubrik “Lensa Bicara”, “Kisah 
Pejalan”, dan “Peristiwa”.

PERUBAHAN tak sampai di situ saja. 
Ada rubrik “Jas Merah”, “Resensi”, dan 
“Celoteh” untuk mengimbangi beratnya 
pembahasan isu utama di setiap edisi 
nantinya. Rubrik tambahan tersebut 
kami rancang sebagai hiburan, dengan 
harapan para pembaca bisa dapat 
insight kekinian selain isu ekonomi dan 
Kebanksentralan.

Menu utama pada edisi kali ini menyorot 
soal layanan penukaran uang di seluruh 
Indonesia oleh Bank Indonesia (BI). 
Isu ini sangat relevan dengan situasi 
terkini untuk sebagian besar masyarakat 
Indonesia yang menghadapi Hari Raya 
Idul Fitri. Faktanya, kebutuhan uang 
tunai saat Lebaran 2019 diperkirakan 
sebesar Rp217,1 triliun atau meningkat 
13,49 persen dari 2018.

Isu lain yang tak kalah sengit adalah 
soal bauran kebijakan ekonomi yang 
dilakukan BI untuk menjaga stabilitas 
ekonomi dalam negeri. Bauran 
kebijakan tersebut meliputi kebijakan 
moneter, sistem pembayaran, dan 
makroprudensial. Hasilnya, Indonesia 
saat ini mampu menunjukkan kinerja 
ekonomi yang baik di tengah gejolak 
ekonomi global yang disebabkan oleh 
perang dagang AS dan Tiongkok.

Selamat membaca semoga semua 
PERUBAHAN yang kami persembahkan 
bisa menerangi cakrawala Anda, seperti 
halnya bola lampu ciptaan Edison 
yang menerangi bumi hingga saat ini. 
Perubahan adalah keniscayaan!

EDITORIAL | 05
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MRT: MOBILITAS 
MASSAL ALA 
MILENIAL
Menjadi investasi berharga bagi Indonesia, MRT secara 
langsung mendukung mobilitas dan pertumbuhan 
masyarakat ibukota yang begitu cepat.
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Salah satu hal yang menghambat perekonomian sebuah negara 
adalah lambatnya pembangunan infrastruktur. Karena itu 
Indonesia saat ini tengah mengejar ketertinggalan pembangunan 

insfrastruktur. Proyek-proyek di berbagai penjuru Tanah Air dibangun 
secara masif, mulai dari jalan tol, bandar udara, pelabuhan, dan 
berbagai moda transportasi. 

Salah satu contoh adalah Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu (MRT) 
di Jakarta. Kehadiran transportasi massal keren ini membawa banyak 
manfaat bagi rakyat Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta. MRT 
diperhitungkan bisa mengurangi tingkat kemacetan, juga membuat 
kawasan di sekitarnya lebih berkembang. Berikut beberapa perubahan 
keren dengan hadirnya MRT, transportasi yang sesuai dengan gaya 
hidup Sobat Rupiah.

BICARA EDISI 76 TAHUN 2019
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Dampak pembangunan fisik MRT yang modern dan efisien mendorong wajah Ibu 
Kota menjadi lebih rapi, sekaligus bisa membuatnya jadi mercusuar pembangunan 
infrastruktur di Indonesia.

Suasana di dalam MRT yang nyaman dan titik pertemuan aksesibilitas dengan 
kereta komuter, kereta menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan bus TransJakarta 
diharapkan dapat menarik lebih banyak orang mau menggunakannya.

08 | LENSA BICARA
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Nilai ketertiban masyarakat juga terbangun dengan 
adanya MRT melalui berbagai prosedur dan 
peraturan yang diterapkan pengelola transportasi 
massal ini. 

MRT menggairahkan penggunaan uang 
elektronik. Karena penumpang harus 
menempelkan kartu tiket atau kartu 
dari bank pada sensor yang disediakan. 

LENSA BICARA | 09
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GIRO WAJIB MINIMUM 
DIPANGKAS,
PERMINTAAN KREDIT 
BAKAL TANCAP GAS

Shutterstock/ Kittisak Jirasittichai
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Komitmen Bank Indonesia 
untuk mendorong 
pertumbuhan dan 
stabilitas ekonomi hingga 
akhir tahun melalui 
pelonggaran likuiditas.

Bank Indonesia menurunkan rasio 
Giro Wajib Minimum (GWM) 
sebesar 50 basis poin (bps). 

Pelonggaran kebijakan moneter ini 
diambil menyikapi kondisi perekonomian 
global yang bergerak lambat, neraca 
pembayaran, dan inflasi yang masih 
rendah. Sejak Senin, 1 Juli 2019, GWM 
bank konvensional 
berada di angka 6 
persen, sementara 
bank syariah (bank 
umum syariah dan 
Unit Usaha Syariah) 
menjadi 3,5 persen. 

“Penurunan GWM 
merupakan komitmen kami untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
melalui penambahan likuiditas,” kata 
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, 
dalam konferensi pers di Gedung Bank 
Indonesia. 

Kebijakan Bank Sentral menurunkan 
GWM dinilai akan memberikan 
dampak signifikan bagi perekonomian 
nasional karena bersifat across the 
board. Penurunan GWM diperkirakan 

dapat menambah pasokan likuiditas 
perbankan hingga Rp25 triliun. Angka 
tersebut bahkan bisa menjadi empat 
kali lipat mencapai Rp100 triliun jika 
memperhitungkan dampaknya secara 
luas. “Likuiditas itu diharapkan bisa 
disalurkan menjadi kredit dan menopang 
pertumbuhan ekonomi hingga akhir 

tahun ini,” ujar Perry 
Warjiyo. 

GWM merupakan 
salah satu instrumen 
kebijakan moneter 
yang ditujukan 
untuk meningkatkan 
fleksibilitas 

pengelolaan likuiditas oleh perbankan, 
mendorong fungsi intermediasi 
perbankan, dan mendukung upaya 
pendalaman pasar keuangan. Berbagai 
sasaran ini pada gilirannya akan 
meningkatkan efektivitas transmisi 
kebijakan moneter dalam menjaga 
stabilitas perekonomian. 

Sistem GWM sebelumnya bersifat fixed 
(tetap), dimana pemenuhan kewajiban 
Giro Wajib Minimum primer dilakukan 

"Penurunan GWM 
diperkirakan dapat 
menambah pasokan 
likuiditas perbankan 
hingga Rp25 triliun.

INFORMASI | 11
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setiap akhir hari. Kemudian mulai 
tahun 2016 BI mulai berinovasi, dimana 
pemenuhan sebagian GWM primer 
secara rata-rata pada akhir periode 
tertentu. 

Indonesia sendiri menerapkan tiga jenis 
kebijakan GWM sebagai instrumen 
kebijakan moneter maupun kebijakan 
makroprudensial. Pertama, GWM primer 
yang merupakan simpanan wajib, GWM 
sekunder yang merupakan cadangan 
minimum (rupiah) yang wajib dipelihara 
oleh bank berupa surat berharga, 
dan excess reserve yang besarannya 
ditetapkan dalam rasio terhadap Dana 
Pihak Ketiga (DPK), dan GWM-LFR (loan to 
funding ratio) yakni simpanan minimum 
(rupiah) yang wajib dipelihara oleh 
bank dalam rekening giro di BI sebesar 
persentase tertentu terhadap DPK. 

Menggenjot Umkm 
Kebijakan penurunan GWM oleh BI 
membawa berkah bagi bank pelat 
merah. Berkat kebijakan BI, Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) memperoleh tambahan 
likuiditas sekitar Rp4,5 triliun. Hal ini 
terjadi karena giro milik BRI yang ada di BI 

kembali, sehingga bank terbesar di Tanah 
Air ini dapat melakukan ekspansi kredit. 

Sokongan likuiditas segar yang mengucur 
sebagai dampak penurunan GWM 
membuat BRI optimistis mampu menjaga 
Loan to Deposit Ratio (LDR) di kisaran 
92 persen hingga penghujung tahun. 
Meski likuiditas mengalir deras, BRI tak 
mengubah target Rencana Bisnis Bank 
(RBB) pada semester kedua tahun ini. 

“Target dalam RBB pertumbuhan kredit 
dan dana pihak ketiga (DPK) tetap di 
kisaran 12-14 persen. Kami jaga agar 
pertumbuhannya seimbang dan LDR 
kami bisa optimum di posisi 92 persen,” 
kata Direktur Keuangan BRI, Haru 
Koesmahargyo. 

Bank Mandiri juga memperoleh imbas 
positif dari kebijakan penurunan GWM. 
Bank pelat merah itu setidaknya akan 
memperoleh tambahan likuiditas hingga 
Rp4 triliun. Setali tiga uang dengan dua 
“saudaranya”, Bank Negara Indonesia 
juga menuai untung dari kebijakan Bank 
Sentral. Direktur Utama BNI, Ahmad 
Baiquni menyatakan, pelonggaran 

BICARA EDISI 76 TAHUN 2019
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GWM memberikan likuiditas tambahan 
hingga Rp2,5 triliun. Meski demikian, 
bank berlogo 46 ini tetap berencana 
menurunkan target penyaluran kredit. 

Ekonom Center of Reform on Economics 
(CORE) Piter Abdullah mengapresiasi 
kebijakan BI yang menurunkan GWM. 
Piter menilai, langkah ini lebih efektif 
untuk melonggarkan likuiditas bagi 
perbankan dibandingkan dengan 
menurunkan suku bunga acuan. 

Piter merujuk data empiris penurunan 
suku bunga selama periode 2016 dan 
2017, ketika itu Bank Sentral tersebut 
menurunkan bunga acuan atau BI 7-Day 
(Reverse) Repo Rate dari 7,25 persen 
menjadi 4,25 persen, namun tidak 
diiringi pelonggaran operasi moneter. 
Terlihat dampak kebijakan tersebut 
terhadap likuiditas tidak besar, bahkan 
penyaluran kredit justru terus mengalami 
penurunan. “Dengan pelonggaran 
GWM hingga 3 persen, saya perkirakan 
pertumbuhan kredit bisa mencapai 
kisaran 12- 13 persen yang pada akhirnya 
akan membantu menjaga pertumbuhan 
ekonomi di kisaran 5,2 persen,” kata Piter. 

Kebijakan pemangkasan GWM pernah 
diterapkan oleh Bank Sentral Turki ketika 
nilai tukar Lira anjlok, tahun 2018 lalu. 
GWM primer untuk lira Turki diturunkan 
250 basis poin untuk seluruh tenor 
sementara GWM sekunder dipangkas 
hingga 400 basis poin. Dari pemangkasan 
tersebut, diperoleh likuiditas sekitar 10 
miliar Lira Turki, US$6 miliar, dan emas 
setara US$3 miliar untuk menggerakan 
kembali denyut perekonomian negara 
Recep Tayyip Erdogan tersebut. 

Tak hanya negara berkembang, kebijakan 
pengurangan GWM juga dilakukan oleh 
raksasa ekonomi dunia, Tiongkok. Tujuan 
utama Negeri Tirai Bambu itu memangkas 
GWM adalah untuk menggenjot geliat 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 
Tiongkok telah memotong rasio GWM 
sebanyak empat kali pada 2018 agar 
tersedia lebih banyak lagi dana bagi bank 
untuk dipinjamkan. Banyak pengamat 
memprediksi kebijakan pemangkasan 
GWM akan terus berlanjut, apalagi saat 
ini Tiongkok tengah menghadapi perang 
dagang yang panas dengan Amerika 
Serikat. 
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TAKTIK JITU 
BI HADAPI 
TEKANAN 
GLOBAL

Menerapkan strategi karakteristik pasar 
keuangan yang dalam dan likuid untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, 
sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi 
dan sistem keuangan.

“

14 | SOROT
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Indonesia mampu menunjukkan kinerja 
ekonomi yang baik di tengah gejolak 
ekonomi global yang disebabkan oleh 

perang dagang AS dan Tiongkok. Hal ini 
tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia 
bersama Pemerintah dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) membentuk Forum 
Koordinasi Pembiayaan Pembangunan 
melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). 
Tugas utama adalah menyusun 
Strategi Nasional Pengembangan dan 
Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK)

Harus diakui, peran pasar keuangan 
terus berkembang tidak hanya 
sebagai sumber pendanaan kegiatan 
ekonomi tetapi juga sebagai media 
transmisi kebijakan dan stabilitas 
sistem keuangan. Upaya strategis 
pengembangan pasar keuangan 
Indonesia dilakukan guna mendorong 
pencapaian karakteristik sebagai pasar 
keuangan yang dalam dan mampu 
bersaing di tingkat global. Karakteristik 
tersebut yaitu mampu menyediakan 
alternatif sumber pembiayaan dan 
investasi bagi pelaku ekonomi, 
memfasilitasi kebutuhan mitigasi risiko 
bagi para pelaku pasar, serta mendorong 
efisiensi transaksi di pasar keuangan. 
Dengan begitu, pasar keuangan 

tersebut diyakini dapat mengakselerasi 
pertumbuhan ekonomi. 
 
Kinerja ekonomi yang baik tersebut 
disampaikan oleh Dana Moneter 
Internasional (IMF) dalam laporan Article 
IV Consultation tahun 2019. Managing 
Director IMF, Christine Lagarde,  
menyambut baik fokus bauran kebijakan 
yang ditujukan untuk mendukung 
stabilitas makroekonomi dan sistem 
keuangan, safeguarding buffers, serta 
mengatasi kerentanan.

Managing Director IMF juga memberikan 
penilaian positif terhadap upaya otoritas 
dalam menjaga penyangga fiskal dan 
memperbaiki kualitas pengeluaran 
anggaran. Lebih lanjut, Dewan Direktur 
IMF mengapresiasi upaya perbaikan 
infrastruktur, penyederhanaan regulasi, 
serta reformasi di sektor pendidikan dan 
kesehatan.

“Ke depan, IMF menilai prospek 
perekonomian Indonesia tetap 
menjanjikan, meski juga menekankan 
perlunya menjaga kewaspadaan 
terhadap risiko dari eksternal yang masih 
mengemuka,” kata Direktur Eksekutif 
Departemen Komunikasi BI, Onny 

BICARA EDISI 76 TAHUN 2019
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Widjanarko seperti yang dikutip dari 
laman resmi BI, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 
2019. 

IMF, lanjut Onny, menekankan 
pentingnya melanjutkan reformasi 
struktural, khususnya yang terkait 
dengan implementasi strategi 
penerimaan jangka menengah panjang 
dan pendalaman pasar keuangan.

Bahkan Gubernur BI Perry Warjiyo 
mengemukakan capaian positif 
perekonomian Indonesia selama 2018 
hingga semester I-2019 tidak terlepas 
dari sinergi kebijakan serta komitmen 

BI, Kemenkeu, OJK, dan Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
nasional sekaligus menjaga stabilitas 
makroekonomi dan sistem keuangan.

Stabilisasi Melalui Pendalaman 
Pasar Keuangan 
Pendalaman pasar keuangan merupakan 
salah satu upaya yang dilakukan BI, 
Kemenkeu dan OJK untuk menjaga 
stabilitas ekonomi dalam negeri. 
Penguatan kebijakan pendalaman pasar 
keuangan dilakukan guna mendukung 
kesinambungan pembiayaan dan 
pertumbuhan ekonomi. 

Shutterstock/ Bastian AS
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Kebijakan pendalaman pasar keuangan 
diarahkan pada pasar keuangan yang 
dalam, likuid, efisien, inklusif, dan 
aman serta mendorong pasar keuangan 
berperan maksimal dalam mendukung 
pembiayaan ekonomi. 

Dengan pasar keuangan yang dalam 
akan memperkuat ketahanan 
menghadapi krisis dan menghadirkan 
banyak pilihan bagi investor dalam 
menempatkan modalnya sehingga 
memperkecil kemungkinan investor 
untuk langsung meninggalkan pasar saat 
terdampak risiko krisis.

BI bersama Kemenkeu dan OJK 
melalui Forum Koordinasi Pembiayaan 
Pembangunan melalui Pasar Keuangan 
(FK-PPPK) menyusun Strategi Nasional 
Pengembangan dan Pendalaman Pasar 
Keuangan (SN-PPPK). Hal itu dilakukan 
guna mempercepat pendalaman pasar 
keuangan. Ketiga otoritas berkomitmen 

Shutterstock/ Herwin Bahar
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untuk mengoptimalkan peran pasar 
keuangan sebagai sumber pembiayaan 
pembangunan. 

Selaras dengan SN-PPPK, kebijakan 
pendalaman pasar keuangan BI 
difokuskan pada upaya peningkatan 
efisiensi pasar uang dan pasar valas 
guna turut mendorong pembiayaan 
jangka panjang sebagai sumber 
pembiayaan ekonomi. Beberapa strategi 
yang ditempuh ialah pengembangan 
instrumen untuk penguatan aktivitas 
penggunaan lindung nilai, pengelolaan 
likuiditas/sumber pendanaan jangka 
pendek, serta penguatan kredibilitas 
pasar. 

Mendorong Pembangunan
Infrastruktur
Kebijakan pengembangan investasi 
jangka panjang dan penguatan peran 
pasar keuangan turut ditempuh dalam 
hal inovasi instrumen guna pembiayaan 
proyek infrastruktur. Hal ini dilakukan 
untuk mempermudah alternatif 
pembiayaan dari swasta. 

Selain itu, kebijakan tersebut juga 
dimaksudkan untuk mengurangi beban 
fiskal pemerintah untuk pembiayaan 
pembangunan. “BI bersama dengan 
OJK dan Kementerian Keuangan, akan 
fokus membuat pasar keuangan dapat 
membangun pembiayaan infrastruktur,” 
kata Perry. 

Menurut Perry, dalam beberapa tahun 
terakhir BI terus melakukan pendalaman 
pasar keuangan. Beberapa upaya yang 
ditempuh adalah dengan mempermudah 
penerbitan instrumen surat utang dan 
meningkatkan kehati-hatian pelaku pasar 
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serta industri. 

Tahun 2018, volume transaksi di pasar 
valas telah mencapai 6 miliar dollar 
AS. Dari angka tersebut, 40 persennya 
mencakup transaksi derivatif untuk 
hedging (lindung nilai) agar penarikan 
pendanaan dapat dilakukan dengan 
lebih hati-hati. Pasar keuangan yang 
semakin dalam akan membuat swasta 
lebih mudah mendapatkan utang dari 
instrumen di pasar keuangan. Ini pun 
bisa menutup kemungkinan belum 
terpenuhinya permintaan kredit dari 
perbankan. “Pembiayaan yang komersial 
dan swasta itu bisa dibiayai oleh surat 
utang, atau earning back asset. Sehingga 
dalam konteks ini bisa kurangi beban 
fiskal dan BUMN dalam pembangunan,” 
tutur Perry. 

Kebutuhan pendanaan pembangunan 
infrastruktur periode 2015-2019 
mencapai Rp5.519 triliun. Instrumen 
fiskal, yakni APBN hanya mampu 
memenuhi 40 persennya. Kekurangan 
pendanaan itu diharapkan dipenuhi oleh 
swasta, dan juga BUMN. 

Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Darmin Nasution 
mengatakan, BI, Kemenkeu dan OJK 
harus bisa meyakinkan pelaku pasar 
untuk berinvestasi di pasar modal, 
sehingga edukasi dan kampanye 
menjadi pilar penting untuk meyakinkan 
masyarakat agar menyimpan dana 
(saving) di pasar keuangan. Lebih lanjut, 
Darmin menekankan perlunya upaya 
sistematik dan terus menerus untuk 
mendorong sisi permintaan.
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Matahari yang bersinar terik 
tak menghalangi langkah 
Ides untuk berjalan menuju 

Lapangan Monas. Pegawai Kementerian 
Komunikasi dan Informatika itu hendak 
menukarkan uang untuk dibawa mudik 
ke kampung halaman dalam rangka 
merayakan Idul Fitri. Ides adalah satu 
dari mayoritas masyarakat Indonesia 
yang memanfaatkan Idul Fitri sebagai 
momen berbagi rezeki kepada handai 
taulan dan mereka yang membutuhkan. 

Senada dengan Ides, Daswandi Indra 
mengatakan ada sensasi tersendiri 
ketika berbagi lembaran uang 
tunai baru kepada kerabat atau 
tetangga. Bukan sekedar menambah 

HADIR LEBIH 
DEKAT 
PENUHI 
KEBUTUHAN 
MASYARAKAT
Bank Indonesia (BI) menyediakan 
layanan penukaran uang di 
seluruh wilayah NKRI, termasuk 
di daerah 3T (Terdepan, Terluar, 
dan Terpencil) dengan membuka 
kas keliling di titik keramaian, 
kantor perbankan, dan instansi 
lain termasuk jalur mudik 
sejumlah 2900 titik di seluruh 
Indonesia.
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kegembiraan, tetapi juga memupuk 
kerukunan yang menjadi ciri khas 
masyarakat Indonesia. “Jumlahnya 
biasanya enggak 
besar, antara dua 
ribu hingga lima 
puluh ribuan. Yang 
diutamakan adalah 
semangat untuk 
berbagi,” kata pria 
yang berkantor di 
bilangan Kuningan, 
Jakarta ini. 

Menyambut Idul Fitri 2019, Bank 
Indonesia (BI) menyediakan layanan 
penukaran uang di 2.900 titik di seluruh 
wilayah NKRI, termasuk daerah 3T 
(Terdepan, Terluar, dan Terpencil). 

Layanan tersebut dapat dinikmati 
masyarakat di seluruh penjuru 
Nusantara sejak 13 Mei sampai dengan 

1 Juni 2019. Kegiatan 
bertajuk “Rupiah Untuk 
Negeri: Titik Sinergi Bank 
Indonesia dan Perbankan 
Melayani Negeri” itu 
dilakukan dengan 
membuka kegiatan kas 
keliling di titik keramaian, 
kantor perbankan, dan 
instansi lain termasuk 
jalur mudik. 

Jumlah titik penukaran yang disediakan 
BI tahun 2019 lebih banyak dari 
tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018, 
terdapat 160 titik penukaran uang di 

"Jumlah titik 
penukaran yang 

disediakan BI 
tahun 2019 lebih 

banyak dari tahun-
tahun sebelumnya.
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Jabodetabek dan 2.000 titik lainnya di 
luar Jabodetabek. Sementara di tahun 
2017, pelayanan penukaran uang hanya 
bisa dilakukan di 1.136 titik di seluruh 
pelosok negeri. 

Deputi Gubernur Bank Indonesia, 
Rosmaya Hadi, mengatakan lembaganya 
bakal melakukan sejumlah strategi 
untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat terhadap uang rupiah 
melalui kebijakan distribusi uang dan 
layanan kas yang prima. “Strategi 
tersebut dapat dilihat dari dua aspek 
yaitu strategi internal dan strategi 
eksternal,” ujarnya dalam konferensi 
pers di kompleks BI, Jakarta Pusat. 

Dari sisi internal, BI akan 
mengoptimalkan pengolahan uang 
di seluruh satker kas, serta menjaga 
ketersediaan kas dan pemerataan 
distribusi secara nasional. Di 
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samping itu, bank sentral juga akan 
mengoptimalkan peran kas titipan dan 
kas keliling dalam melakukan distribusi 
uang serta memperkuat komunikasi 
dalam rangka menghadapi Ramadan/
Idul Fitri 1440 H. 

Sementara dari sisi eksternal, langkah-
langkah yang dilakukan antara 
lain memperluas titik penukaran 
melalui kerja sama perbankan di titik 
keramaian, mengintensifkan kerja sama 
dengan penyedia jasa transportasi, 
serta mengimbau perbankan atau 
Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang 
Rupiah (PJPUR) untuk mengoptimalkan 
pengolahan uang dan menjaga 
ketersediaan ATM dengan kualitas 
yang baik. “Bank Indonesia mendorong 
masyarakat menukarkan uangnya di 
lokasi penukaran resmi untuk mencegah 
risiko uang palsu dan untuk menjaga 
kualitas uang,” kata Rosmaya. 

Khusus untuk Jakarta, BI bersama 22 
perbankan membuka penukaran uang 
di Lapangan Monas sejak 13-25 Mei 

2019. Uang tunai yang disediakan 
berjumlah Rp14,8 miliar. Jumlah 
penukaran uang dibatasi, dimana per 
orang hanya boleh menukar maksimal 
Rp3,9 juta. “Kebijakan itu dibuat agar 
Uang Pecahan Kecil atau UPK tidak 
terkonsentrasi kepada orang tertentu,” 
ujar Rosmaya. 

Rosmaya juga menuturkan, selama ini 
ada indikasi UPK yang sudah diperoleh 
dari penukaran di BI dijual kembali. 
Oleh karena itu di beberapa daerah, 
mereka yang menukarkan uang 
ditandai dengan tinta pada jari. “Tahun 
lalu itu, pakai tanda. Orang sudah 
menukar tidak boleh balik lagi seperti 
pada Pemilu. Seperti diketahui, jelang 
Lebaran sering kita temui penjual uang. 
Penjual itu mendekati mobil-mobil yang 
sedang antre atau dalam kemacetan”. 

Untuk melayani masyarakat, BI bersama 
perbankan membuat mekanisme 
paket. Dalam satu paket terdapat 
beberapa uang kartal yang bisa dipilih 
sesuai keinginan. Ini dilakukan supaya 
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lebih mudah dan cepat dalam proses 
penukaran nantinya. “Jadi bank sudah 
menyediakan pecahan Rp2.000, hingga 
Rp20.000,” jelasnya. 

Tersedia Dimana-mana 
BI memproyeksikan kebutuhan uang 
tunai saat Lebaran tahun 2019 sebesar 
Rp217,1 triliun. Angka ini meningkat 
13,49 persen dari 2018, yaitu sebesar 
Rp191,30 triliun. Sekalipun persentase 
pertumbuhannya lebih kecil dari 
periode sebelumnya, kebutuhan 
uang tunai saat Lebaran konsisten 
meningkat setiap tahun. Sepanjang 
tiga tahun terakhir, pertumbuhan 
kebutuhan uang tunai saat Lebaran 
selalu di atas 10 persen. Pada 2018, 
pertumbuhan kebutuhan tunai di Hari 
Raya lebih kurang sebesar 17,36 persen, 
meningkat dari tahun sebelumnya 
sebesar 11,64 persen. 

Uang tunai sebesar Rp217,1 triliun yang 
disediakan ini dibagi ke masing-masing 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

(KPwBI) sesuai proporsi masing-masing 
daerah. KPwBI Bali, misalnya, bersinergi 
dengan 51 bank umum di Pulau Dewata 
untuk menyediakan Rp4,4 triliun 
layanan penukaran uang. 

KPwBI Cirebon menyediakan Rp8 
triliun untuk layanan penukaran 
uang tahun ini. Jumlah ini lebih besar 
dari tahun 2018 yang berjumlah Rp5 
triliun. Penukaran uang di Cirebon 
dilakukan di 19 titik. Untuk menjangkau 
mobilitas pemudik, KPwBI Cirebon juga 
menyediakan jasa penukaran uang di 
rest area Tol Cipali. 

Berbeda dengan kegiatan penukaran 
uang pada umumnya, KPwBI Lampung 
melakukan penukaran uang perdana 
di dalam kapal Ro-Ro (roll-on/roll-off) 
yang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni 
menuju Pelabuhan Merak, Banten. 

Selain di dalam kapal, terdapat juga 
jasa penukaran uang di terminal 
kedatangan Pelabuhan Bakauheni. 
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"Kebutuhan uang 
tunai saat Lebaran 

2019 sebesar 
Rp217,1 triliun 

meningkat 13,49 
persen dari 2018.

Pelayanan yang diperluas ini sangat 
membantu masyarakat yang tidak 
sempat menukarkan uang di kantor 
cabang. KPwBI Lampung menyediakan 
kas sebesar Rp5 triliun, lebih besar dari 
tahun 2018 sebesar Rp3,1 triliun. 

Primadona Baru 
Ada warna baru pada Lebaran 2019. 
Transaksi nontunai hadir sebagai 
alternatif. Popularitas uang elektronik 
maupun mobile payment membuat 
masyarakat mulai beralih dari 
transaksi tunai. Selain uang elektronik, 
penggunaan paling banyak tercatat 
dalam penggunaan debit di mesin 
electronic data capture (EDC) dan 
transfer lewat mobile banking. 

Kenaikan transaksi 
nontunai dapat 
dilihat dari tren 
sejumlah bank. 
PT Bank Mandiri 
(Persero), 
Tbk. tahun ini 
mengalami 
peningkatan 
volume transaksi 
nontunai lewat 
kartu e-Money yang mencapai 30 persen 
dibandingkan dengan periode sama 
tahun 2018 dan 10 persen dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya. Pada periode 
yang sama tahun lalu, total nilai transaksi 
e-Money mencapai Rp 760 miliar. 
Sementara rata-rata transaksi per bulan 
dari Januari hingga April sebesar Rp1,2 
triliun. 

PT Bank Negara Indonesia Tbk 
mencatatkan peningkatan penggunaan 
uang elektronik TapCash mencapai 30 

persen. Transaksi Tapcash pada Lebaran 
2019 rata-rata mencapai 132.000 kali per 
hari dibandingkan dengan hanya 101.000 
per hari pada periode sebelumnya. 
Tren itu diikuti kenaikan transaksi kartu 
debit sebesar 18 persen dan kartu kredit 
sebesar 16 persen. 

Direktur Bisnis Konsumer BNI Tambok 
Simanjuntak mengatakan, peningkatan 
transaksi nontunai cukup signifikan pada 
Lebaran kali ini. Hal itu menunjukkan 
masyarakat Indonesia mulai bisa 
menerima kehadiran transaksi nontunai. 

Menurut Tambok, transaksi nontunai 
bertumbuh cepat karena edukasi kepada 
masyarakat tentang kemudahan dan 

keamanan transaksi 
ini. Hal itu semakin 
marak karena 
terdapat banyak 
keuntungan seperti 
promosi tertentu 
saat bertransaksi 
nontunai. 

Ekonom Institute 
for Development 
of Economics 

and Finance (Indef), Bhima Yudhistira 
Adhinegara mengatakan, tren transaksi 
saat Lebaran bisa menunjukkan 
masyarakat mulai beralih ke pembayaran 
nontunai. Hal itu didukung semakin 
mudahnya akses pembayaran di tol dan 
tempat belanja khususnya minimarket. 
“Tren less cash memang meningkat cukup 
pesat dibandingkan dengan Lebaran 
tahun lalu. Hal ini terjadi saat arus mudik 
Lebaran, saat orang perkotaan datang ke 
desa membawa dampak positif budaya 
nontunai,” ujarnya. 
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Revolusi 4.0 membawa 
perubahan di semua lini 

kehidupan, tak terkecuali di 
sektor keuangan. Financial 

technology (fintech) lahir 
sebagai anak kandung dari 

kemajuan zaman.

Menggabungkan jasa keuangan 
dengan teknologi, financial 
technology (fintech) sukses 

mengubah model bisnis konvensional 
menjadi moderat. Transaksi keuangan 
yang semula harus dilakukan dengan 
bertatap-muka dan membawa sejumlah 
uang tunai, kini dapat dilakukan tanpa 
terhalang batas ruang dan waktu. Fintech 
lahir sebagai jawaban terhadap gaya 
hidup kekinian yang menuntut mudah, 
cepat, dan efisien. 

GERBANG DIGITAL
DI DEPAN MATA

BERSIAP!
Shutterstock/ Wright Studio
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Kehadiran fintech menjadi angin segar 
buat banyak pihak. Bagi konsumen, 
kehadiran fintech di Indonesia lebih 
pada alternatif layanan pembayaran 
yang mudah, murah, dan praktis. 
Seperti yang dirasakan oleh Danasmoro 
Brahmantyo, Government Public 
Relations yang bekerja di kawasan 
Sudirman, Jakarta. Dua tahun 
belakangan, Danas, begitu ia akrab 
disapa, lebih sering menggunakan uang 
elektronik seperti GoPay maupun OVO 
untuk bertransaksi sehari-hari. “Lebih 
praktis saja, jadi kemana-mana enggak 
perlu membawa dompet,” ujar Danas. 

Setali tiga uang dengan Danas, Tara 
Maria mengaku beberapa waktu 
belakangan hampir tidak pernah 
menggunakan uang tunai. Banyaknya 
promo yang ditawarkan berupa 
potongan harga maupun cashback, 
menjadi alasan mahasiswi di salah satu 
perguruan tinggi Jakarta ini memilih 
bertransaksi menggunakan uang 
elektronik. 

Danas dan Tara merupakan potret 
generasi milenial yang lebih suka 
bertransaksi non tunai menggunakan 
fintech. Pilihan keduanya selaras 
dengan riset Morgan Stanley yang 
berjudul “Disruption Decoded, 
Indonesia Banks: Fintech Continues 
to Lead Digital Payment”. Penelitian 
yang diluncurkan Februari 2019 
itu menyebutkan bahwa 20 persen 
dari 1.582 responden memilih 
menggunakan uang elektronik produk 
fintech ketimbang keluaran perbankan, 
operator telekomunikasi, maupun 
perusahaan e-commerce.

Hal ini terbukti dengan meningkatnya 
angka transaksi non tunai seiring dengan 
bertambahnya jumlah perusahaan 
fintech di Indonesia. Pada tahun 2018 
lalu, Bank Indonesia (BI) mencatat 
volume transaksi uang elektronik 
mencapai 2,9 miliar satuan transaksi 
dengan nilai sebesar Rp47 triliun. Angka 
tersebut meningkat hampir 4 kali lipat 
dari tahun sebelumnya yang hanya 
mencapai angka Rp12,4 triliun. 

01

03

04

02

Bank Indonesia (BI)
mengklasifikasikan fintech ke 
dalam empat kategori:

Payment, Clearing, dan Settlement.

Market Support

Investment dan Risk Management

Lending, Capital Raising (termasuk di 
antaranya crowdfunding dan 

peer-to-peer lending)



BICARA EDISI 76 TAHUN 2019

32 | TRENDING

Pelaku usaha pun sigap merespons 
antusiasme masyarakat terhadap 
fintech dengan menyediakan layanan 
pembayaran non tunai. Promosi berupa 
potongan harga 
maupun cashback 
yang kerap diberikan 
fintech diyakini dapat 
menjadi magnet 
untuk menarik para 
konsumen. 

Bagi pelaku usaha, 
keberadaan fintech 
menyederhanakan 
rantai transaksi sehingga menekan 
biaya operasional dan biaya modal. 
Keberadaan fintech juga membuka 
akses permodalan untuk para pelaku 
usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM). 

Sementara untuk negara, layanan 
fintech ini pun berdampak positif 
karena perputaran uang jadi lebih 
cepat sehingga bisa meningkatkan 

kesejahteraan 
ekonomi masyarakat. 
Lalu, fintech juga 
mendorong transmisi 
kebijakan ekonomi, 
serta turut andil dalam 
program Strategi 
Nasional Keuangan 
Inklusif (SKNI) 
yang dicanangkan 
Pemerintah.

BI sendiri bertugas menjadi pengawas 
perkembangan fintech Indonesia. 
Perusahaan-perusahaan fintech wajib 
melaporkan usahanya ke BI, karena 
berkaitan dengan pengumpulan 
informasi data konsumen. Selain itu, 

"Fintech 
dirasakan sebagai 
alternatif layanan 
pembayaran yang 
mudah, murah dan 

praktis.

Shutterstock/ Zapp2Photo



BICARA EDISI 76 TAHUN 2019

TRENDING | 33

dalam platform tersebut bakal terjadi 
perputaran uang yang tidak sedikit 
jumlahnya. BI juga bisa menjadi 
fasilitator yang bertindak sebagai 
sumber informasi untuk fintech 
dalam menganalisis calon konsumen 
perusahaan-perusahaan tersebut. 

Lebih lanjut, BI juga memberikan 
kemudahan pengurusan izin perusahaan 
fintech. Karena secara prinsip fintech 
berjalan beriringan dengan 5 visi Sistem 
Pembayaran 2025 yang akan segera 
diluncurkan dalam waktu dekat.
Yang menarik, kegalauan akibat 
perhelatan politik yang  membuat 
investor menahan diri, tak lalu membuat 
bisnis fintech melempem. Pasalnya, 
Indonesia memang memiliki modal 
besar untuk menopang perkembangan 
industri fintech, yakni masyarakat 

kelas menengah yang melek teknologi. 
Sebagai catatan, negeri ini memiliki 
masyarakat kelas menengah (middle 
income) berjumlah 45 juta orang serta 
total pengguna internet yang mencapai 
lebih dari 150 juta orang.

Hingga Januari 2019, penggunaan 
fintech pembiayaan di Indonesia 
mencapai 5,16 juta entitas. 
Artinya, masyarakat secara aktif 
sudah memanfaatkan fintech 
dan menjadikannya bagian dari 
kesehariannya. Tentunya, berbagai 
dampak positif ini harus dibarengi 
dengan prinsip kehati – hatian dan 
kewaspadaan dari pengguna jasa. 
Utamanya untuk menghindari terjadinya 
berbagai tindak kejahatan seperti 
penyalahgunaan data pribadi dan 
duplikasi transaksi.

Shutterstock/ Zapp2Photo
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SIAP RAMAIKAN

DOMPET 
DIGITAL 
DI 34 PROVINSI

Putri Dianita Ruswaldi, Head 
of Corporate Communication 
LinkAja 

Sejak diluncurkan Juni 
2019, LinkAja langsung 
membuktikan eksistensi 

di tengah ketatnya persaingan 
layanan dompet digital di 
Indonesia. Layanan milik PT 
Fintek Karya Nusantara ini 
merupakan dompet digital 
gabungan dari beberapa 
perusahaan BUMN. Antara 
lain Telkomsel, Bank Mandiri, 
Bank Rakyat Indonesia (BRI), 
Bank Tabungan Negara (BTN), 
Bank Negara Indonesia (BNI), 
Jiwasraya, Pertamina, dan 
Danareksa. 

Apa strategi layanan dompet 
digital pelat merah ini untuk 
menjadi unicorn BUMN 
pertama di Tanah Air? 
Berikut penuturan Putri 
Dianita Ruswaldi, Head of 
Corporate Communication 
LinkAja. 
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Tiga bulan setelah diluncurkan, berapa 
jumlah pengguna LinkAja dan tersebar 
dimana saja? 

Pengguna terdaftar LinkAja saat ini 
berjumlah 32 juta, tersebar di 34 
provinsi seluruh Indonesia.

Apa tantangan terberat LinkAja? 

Bagi kami tantangan terbesar masih 
datang dari tingginya presentase 
penggunaan uang tunai dalam 
bertransaksi yang mencapai sekitar 76 
persen dari total transaksi yang terjadi 
di Indonesia. Meskipun demikian, kami 
melihat semakin banyak masyarakat 
yang memahami dan menggunakan 
uang elektronik dalam kehidupan 
sehari-hari. Pemain uang elektronik 
lain sebenarnya merupakan partner 
kita untuk saling bahu membahu 
mewujudkan masyarakat non tunai. 
Ke depan, kami berharap LinkAja bisa 
menjadi penyedia layanan uang dan 
dompet elektronik terbesar di Indonesia. 

Apa strategi LinkAja agar dapat 
bersaing dengan mobile money yang 
sudah ada? 

Didukung Telkomsel selaku operator 
selular terbesar di Indonesia dan 
jaringan besar Himpunan Bank-bank 
Milik Negara (Himbara) dengan ratusan 
ribu titik akses transaksi keuangan, 
keberadaan LinkAja sebagai platform 
sistem pembayaran produk-produk 
BUMN akan membantu mendorong 
ekosistem transaksi keuangan non 
tunai dan inklusi keuangan yang holistik 
di Indonesia, dengan fokus pada 

kebutuhan pembayaran mendasar 
seluruh kalangan masyarakat Indonesia 
khususnya segmen mass market dan 
upper mass market.

Apa target LinkAja pada quarter 4 ini? 

Target utama kami adalah LinkAja 
bisa menjadi agen pembangunan 
nasional untuk bangsa Indonesia, 
sesuai visi Bapak Presiden Jokowi untuk 
meningkatkan literasi keuangan dan 
penetrasi inklusi keuangan di Indonesia 
menuju 75 persen di akhir tahun ini 
dan semoga bisa menyentuh angka 90 
persen dalam beberapa tahun ke depan. 
Untuk bisa mencapai ini, kami sadar 
bahwa LinkAja harus memiliki ekosistem 
use case yang lengkap, memiliki target 
segmen market yang tepat dengan 
strategi dan eksekusi yang baik pula; dan 
yang tidak kalah penting didukung oleh 
seluruh jajaran pemerintah dan swasta 
di Indonesia. 

Bagaimana LinkAja menyikapi rencana 
peluncuran QRIS oleh Bank Indonesia?

LinkAja sebagai anggota PJSP 
(Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran) menjadi tim inti 
perumusan QRIS sejak pertengahan 
tahun lalu. LinkAja merespons kebijakan 
BI mengenai QRIS dengan sangat 
positif. Banyak dampak positif yang 
dihasilkan dari kehadiran QRIS. Dari 
segi konsumen, akan lebih mudah 
dalam bertransaksi secara non tunai. 
Dari sisi merchant pun begitu, kalau 
dulu dibutuhkan banyak QR code untuk 
masing-masing pemain uang elektronik, 
kini tidak perlu lagi.
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CARA AMAN BERTRANSAKSI 

Transaksi belanja kini tak perlu 
dilakukan dengan membawa 

segepok uang atau tumpukan 
kartu, cukup membawa telepon 

genggam. Bagaimana cara 
yang aman untuk bertansaksi 

menggunakan fintech?

Karakter generasi milenial yang selalu 
berubah membuat industri fintech 
tumbuh subur. Beberapa tahun 

lalu seseorang harus membawa segepok 
uang atau tumpukan kartu untuk 
berbelanja, kini cukup membawa telepon 
genggam untuk bertransaksi. Perubahan 
zaman juga membuat transaksi bisnis 
tidak perlu dilakukan secara tatap muka 
sehingga dapat menghemat waktu, uang 
serta tenaga. 

DIGITAL
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Financial technology atau disingkat 
fintech merupakan salah satu motor 
perubahan di sektor perekonomian. 
Sebenarnya belum ada pengertian 
baku tentang fintech. Namun National 
Digital Research Centre atau NDRC 
mendefinisikan fintech sebagai istilah 
yang dapat digunakan untuk menyebut 
inovasi dalam bidang jasa keuangan atau 
finansial. Kehadiran fintech membantu 
memaksimalkan penggunaan teknologi 
untuk mengubah, mempertajam atau 
mempercepat berbagai aspek pelayanan 
keuangan. 

Kehadiran fintech mengubah hidup 
banyak orang, termasuk Arya dan 
ketiga rekannya. Bermula dari 
kecintaan terhadap kopi dan sepeda, 
Arya beserta para sahabat sepakat 
mendirikan Cyclo Coffee. Siapa sangka, 

kafe yang awalnya hanya sekedar 
usaha sampingan ternyata mampu 
menghasilkan keuntungan dalam jumlah 
yang menjanjikan. Atas permintaan 
para pelanggan, empat sekawan itu pun 
sepakat mengembangkan kafe. Untuk 
berekspansi, Arya dan kawan-kawannya 
membutuhkan tambahan modal. 
Sebenarnya mereka bisa saja patungan 
dari tabungan masing-masing, namun 
mencari pinjaman modal dirasa dapat 
memacu mereka untuk lebih bekerja 
keras. Sempat terlintas pemikiran untuk 
mengajukan pinjaman ke Bank.

Namun ide tersebut pupus, terganjal 
oleh proses pengajuan yang berbelit dan 
setumpuk persyaratan, antara lain harus 
memiliki agunan. Kemudian Arya dan 
kawan-kawan mempelajari fintech peer 
to peer lending. Proses pengajuan 
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yang singkat dan tidak menuntut 
banyak syarat, membuat mereka 
merasa nyaman. Melalui Moka Capital, 
aggregator peer to peer lending mereka 
disalurkan ke KoinWork dan Taralite. 
Singkat cerita, kafe Arya dan kawan-
kawan yang terletak di bilangan Jakarta 
Selatan itu pun sukses memperoleh 
suntikan modal. 

Pinjaman modal dari fintech mampu 
mewujudkan mimpi Arya dan ketiga 
rekannya untuk melakukan ekspansi 
bisnis. Bila dulu Cyclo Coffee hanya 
mampu menampung sekitar 25 orang, 
kini kapasitasnya meningkat dua kali 
lipat. Desain ruangan pun disulap 

menjadi lebih nyaman. Kapasitas yang 
lega serta desain yang ciamik merupakan 
magnet bagi para pelanggan. Alhasil 
omzet yang diraih pun berlipat ganda, 
dari semula sekitar Rp 3 jutaan menjadi 
Rp 6-7 jutaan per hari. 

Namun tak semua cerita peminjaman 
melalui fintech berakhir manis. Akhir 
Juli 2019, warganet dikejutkan dengan 
postingan foto YI, perempuan 51 
tahun yang menulis “siap digilir” untuk 
melunasi pinjaman sebesar sejuta 
rupiah pada aplikasi fintech ilegal. Usut 
punya usut ternyata postingan tersebut 
diunggah oleh fintech ilegal karena 
perempuan asal Solo itu terlambat dua 
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hari mengembalikan uang. YI mengaku 
mengajukan pinjaman sebesar sejuta, 
tetapi dirinya hanya menerima 
Rp 680 ribu. Ia juga diharuskan 
mengembalikan Rp 1.054.000 dalam 
jangka waktu seminggu. 

Kisah peminjaman uang melalui fintech 
yang berakhir tragis juga menimpa Z 
(35 tahun). Pria yang berprofesi sebagai 
supir taksi ini ditemukan tewas gantung 
diri di rumah kosnya di Tegal Parang, 
Jakarta Selatan. Sebelumnya, Z sempat 
menuliskan sepucuk surat yang berisi 
permohonannya kepada Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dan pihak berwajib 
untuk memberantas pihak-pihak yang 
memberikan pinjaman online.

Bagaimana caranya agar pinjaman online 
tak berbuah kesialan? Hal yang pertama 
yang harus dilakukan adalah memastikan 
bahwa fintech yang meminjamkan uang 
telah memiliki izin untuk beroperasi dari 
Otoritas Jasa Keuangan ( OJK). Saat ini 
terdapat 113 peer-to-peer lending yang 
terdaftar secara resmi di OJK. 

Selain terdaftar di OJK, fintech peer to 
peer lending legal memiliki identitas 
pengurus dan alamat kantor yang 
jelas. Pemberian pinjaman melalui 
proses seleksi secara ketat. Mereka 
juga menjabarkan informasi mengenai 
peminjaman secara gambang. Fintech 
resmi hanya meminta akses hanya pada 
kamera, mikrofon, dan lokasi. Mereka 
juga diwajibkan memiliki layanan 
pengaduan konsumen. 

Hal lain yang harus dilakukan ketika 
meminjam uang melalui fintech adalah 
memahami syarat dan ketentuan 

yang berlaku. Penting sekali bagi 
calon peminjam untuk teliti sebelum 
bertransaksi dan selalu mengukur 
kemampuan untuk membayar, jangan 
sampai besar pasak dari pada tiang. 
Lebih dari itu, tidak disarankan untuk 
meminjam uang untuk hal-hal yang 
bersifat konsumtif. 

Disiplinkan diri meminjam uang hanya 
untuk sesuatu yang bersifat produktif 
dan biasakan membayar utang tepat 
waktu supaya tak terbebani oleh denda. 
Ketika semua langkah preventif telah 
dilakukan namun Anda masih merasa 
diteror oleh “fintech nakal”, maka jangan 
ragu untuk melaporkan ke OJK beserta 
bukti yang dimiliki.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry 
Warjiyo, menyatakan perkembangan 
digitalisasi membuat industri fintech 
tumbuh pesat. Merespons hal tersebut, 
Bank Indonesia telah meluncurkan 
Visi Sistem Pembayaran Indonesia 
2025. “Kami tengah berupaya agar 
sistem pembayaran Indonesia bisa 
mengintegrasikan ekonomi dan 
keuangan digital. Sehingga di era digital, 
fungsi bank sentral dalam peredaran 
uang dan kebijakan moneter tetap 
berlangsung dengan baik,“ kata Perry. 

Sebagai inovasi, fintech mendukung 
target pemerintah untuk meningkatkan 
inklusi keuangan mencapai 75 persen 
hingga 2019. Agar pinjaman dan 
transaksi online tak berbuah kesialan, 
respons Bank Indonesia dengan 
meluncurkan Visi Sistem Pembayaran 
Indonesia 2025 juga perlu diikuti dengan 
kewaspadaan dalam memanfaatkan 
produk fintech.
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Budi daya lebah merupakan alternatif untuk meningkatkan 
pendapatan dan mendatangkan wisatawan.

Desa Mumbul Sari, Kecamatan 
Bayan, Lombok Utara, sudah 
sejak 2006 silam memiliki 

kelompok madu 3G (Girang, Gelek, 
Genem). Meski pengelolaan budi daya 
lebah belum dijalankan serius, namun 
kondisi alam di sana sangat mendukung 
untuk dijadikan pakan lebah, utamanya 
karena karakter tumbuhan sekitar yang 
bergetah. Hal ini menjadikan Desa 
Mumbul Sari sangat cocok dijadikan 
daerah pengembangan usaha madu. 

Melihat potensi besar tersebut, Bank 
Indonesia melalui Program Sosial 
Bank Indonesia (PSBI) memberikan 
stimulus bantuan dengan harapan 
usaha tersebut dapat dikembangkan 
secara berkesinambungan. Utamanya 
untuk membantu meningkatkan 
perekonomian penduduk daerah 
setempat yang masih tergolong 
rendah. 

TERJEBAK

'MANISNYA'
TRIGONA
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Ketua Kelompok Madu 3G memberikan 
informasi bahwa sebelumnya mereka 
menggunakan jenis lebah madu Apis 
Cerana (lebah lokal). 
Lebah ini memang 
berukuran besar dan 
bisa menghasilkan 
10 kg madu setiap 
koloninya per tahun, 
namun dibutuhkan 
usaha ekstra untuk 
dapat memeliharanya 
secara berkesinambungan. 

Setelah adanya PSBI yang dimulai pada 
2015, pengembangan kelompok 3G 
mengalami perubahan. Bibit lebah madu 

Apis Cerana yang semula dibudidayakan 
diganti menggunakan jenis Trigona yang 
ukurannya lebih kecil, dengan morfologis 

panjang tubuh 4 mm 
dan rentang sayap 8 
mm. Namun, lebah 
ini tidak menyengat, 
dan relatif tidak 
membutuhkan 
penanganan khusus. 

Selain itu, madu yang 
dihasilkan lebah Trigona mengandung 
anti oksidan tinggi dan dapat membantu 
proses pencernaan tubuh manusia. 
Kandungan madu Trigona sendiri terdiri 
dari propolis, bee pollen, dan madu. 
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"Madu yang 
dihasilkan 

lebah Trigona 
mengandung 

anti-oksidan tinggi.
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Paduan tersebut berkhasiat untuk 
kesehatan, karena banyak mengandung 
senyawa flavanoid yang bersifat 
antibakteri, antivirus, dan anti-jamur. 

Untuk mengolah madu Trigona, koloni 
lebah yang terdiri dari ratu, jantan, dan 
pekerja ditaruh dalam kotak kayu (stup) 
yang dibuat dari pohon randu. Saat ini 
desa Mumbul Sari sudah memiliki sekitar 
2.000 unit stup, yang bisa menghasilkan 
madu mencapai 500 liter per tahun 
(panen setiap 3-4 bulan sekali). 

Bagian yang menyenangkan, kini 
harga madu kelompok 3G binaan Bank 

Indonesia tersebut meningkat sekitar 
tiga kali lipat dari sebelumnya. Dengan 
packaging yang baik, Kelompok madu 3G 
mampu menjual madu dalam kemasan 
botol ukuran 500 ml seharga Rp75 ribu. 

Selain bantuan bibit lebah, fasilitasi PSBI 
juga mencakup pelatihan pengolahan 
madu, manajemen usaha terpadu dan 
pemasaran produk madu ke berbagai 
daerah. Selain madu, kini kelompok madu 
3G menyuguhkan sensasi wisata baru, 
yakni wisata proses pengolahan madu 
yang kerap mendapat kunjungan wisata 
turis asing dan domestik. 
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TRANSFER DANA TANPA 
PUSING? COBA KLIRING
Penyempurnaan prosedur kliring membuat proses transfer dana 
semakin lama semakin mudah dilakukan sejak tahun 1906.

Siang itu Dalih kelihatan gelisah di 
kantor. Ia bingung karena harus 
mentransfer dana sejumlah 70 juta 

rupiah untuk pembayaran pesanannya. 
Mau transfer via internet banking ada 
limitnya, sementara kalau ke bank dengan 
RTGS menurutnya masih cukup kalau 
biayanya untuk makan siang. 

Seharusnya Dalih tak perlu bingung. 
Andai ia tahu tentang layanan Sistem 
Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). 
Layanan SKNBI membuat semua menjadi 
lebih mudah untuk masyarakat, semakin 
cepat, memiliki limit transfer lebih 
besar, dan biayanya juga relatif murah. 
Karena tujuan diterapkannya SKNBI pada 
penyelenggaraan kliring di Indonesia 
adalah untuk meningkatkan efisiensi 

sistem pembayaran ritel serta memenuhi 
prinsip-prinsip manajemen risiko dalam 
penyelenggaraan kliring. 

SKNBI menjadi penyempurnaan dari 
penyelenggaraan kliring yang sudah 
berlangsung lebih dari satu abad di bumi 
Nusantara. Sejarah kliring dimulai pada 
tahun 1906 saat Pemerintah Kolonial 
menerbitkan Muntwetgeving atau 
Undang-Undang Peredaran Mata Uang. 
Peraturan ini kemudian menjadi patokan 
De Javasche Bank untuk memberlakukan 
sistem pembayaran secara giral atau 
sistem lalu lintas giro di seluruh kantor 
cabangnya sejak 1 Januari 1907. 

Dua tahun setelahnya, pada 15 
Februari 1909 disepakati perjanjian 

Shutterstock/ Syda Productions
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tentang sistem perhitungan kliring atau 
sistem perhitungan antarbank untuk 
pertama kalinya di Batavia. Kliring yang 
diselenggarakan oleh De Javasche Bank 
diteruskan oleh Bank Indonesia. 

Pada 1956 dikeluarkan Surat Edaran 
No.4/83 Rupa-rupa tanggal 15 November 
1956 perihal Clearing/ Subclearing/ 
Centrale Verekening. Surat edaran 
tersebut berisi catatan penting terkait 
rencana penyelenggaraan kliring 
oleh BI, yaitu Perjanjian Kliring yang 
dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 1953, 
Perjanjian Untuk Penyertaan Tidak 
Langsung Dalam Kliring Bank-Bank yang 
merupakan lampiran Surat Edaran No. 
126/46 Diversen tanggal 25 Juni 1953 
perihal Clearing, dan Perjanjian Tentang 
Perhitungan Sentral yang merupakan 
lampiran Surat Edaran No.2/115 Diversen 
tanggal 16 Desember 1954 perihal 
Centrale Verekening. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran 
No.6/59 Rupa-rupa tanggal 4 November 
1958 perihal Clearing, ditetapkan bahwa 
tidak semua bank dapat ikut serta 
menjadi anggota kliring. Dapat / tidaknya 
suatu perbankan menjadi anggota Kliring 
tergantung pada jumlah warkat rata-rata 
per hari. Selain itu, bank-bank peserta 
kliring harus mempunyai rekening giro di 
Bank Indonesia untuk menampung semua 
transaksi kliring.

Berdasarkan data tahun pembukuan 
sepanjang tahun 1954-1955, proses 
kliring diselenggarakan di sembilan 
Kantor Bank Indonesia dengan jumlah 
peserta kliring sebanyak 62 kantor, yang 
mana 11 kantor di antaranya sebagai 
peserta tidak langsung. Di samping itu 

terdapat Perhitungan Sentral di empat 
tempat yang diikuti oleh 14 kantor. Situasi 
berkembang, tercatat Bank peserta kliring 
pada akhir tahun pembukuan 1959-1960 
menjadi 98 kantor, dengan komposisi 
61 kantor yang merupakan peserta 
kliring secara langsung dan 37 kantor 
merupakan peserta kliring tidak langsung. 
Perhitungan Sentral diadakan di enam 
tempat yang diikuti oleh 24 kantor bank. 

Sampai dengan hari ini, penyelenggaraan 
kliring yang dilakukan De Javasche Bank 
merupakan pengembangan prosedur 
kliring yang mengalami penyempurnaan 
sesuai dengan perkembangan zaman. 
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Analyst, Financial Technology Officer, Payment Systems 
Policy and Supervision Department Bank Indonesia

Miftachul Choiri

46 | MUDA

Inspirasi untuk menciptakan sebuah 
model bisnis baru bisa datang dari 
sesuatu yang kita sukai. Miftachul 

Choiri bisa jadi contoh bagaimana ide, 
passion, serta teknologi digabungkan 
menjadi sebuah bisnis baru. 

TaniHub adalah perusahaaan rintisan 
(startup) yang menghubungkan petani 
dan konsumen, dengan meminimalkan 
peran pihak ketiga seperti tengkulak. 
Diciptakan pada tahun 2015, sekarang 
TaniHub sudah memiliki nilai valuasi 
sekitar Rp 100 miliar. Apa yang saja 
dilakukan oleh Miftachul sebagai 
penggagas TaniHub? 

Apakah sebenarnya TaniHub itu?

Awalnya TaniHub merupakan 
marketplace yang mempertemukan 

AYO, CIPTAKAN 
INOVASI BISNIS 
DENGAN PASSION

petani dan konsumen. Jadi saat panen, 
petani tak usah repot mencari pihak 
ketiga untuk menjual hasil buminya. 
Dalam perkembangannya, dibuat holding 
company Tani Group dengan TaniHub 
menjadi salah satu bagian di dalamnya. 
Selain itu dibuat juga TaniFund untuk 
membantu pendanaan bagi petani. 

Apa maksud “50 tahun lagi tidak 
ada petani Indonesia” di laman web 
TaniHub?

Coba deh kita datang ke satu desa 
dan tanya kepada para petani di sana, 
mau tidak anaknya jadi petani juga? 
Pasti jawabannya tidak! Bayangkan jika 
semua petani senior yang kemungkinan 
besar dalam 5 tahun ke depan sudah 
pensiun, tidak lagi kuat menggarap 
sawah atau kebun berpikiran seperti 
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itu. Bisa jadi tidak akan ada lagi 
regenerasi petani di masa mendatang. 
TaniHub mencoba untuk menciptakan 
pola pikir bertani itu menguntungkan, 
menyenangkan, dan bukan pekerjaan 
tanpa masa depan. Tentunya harus 
dengan cara yang lebih menyesuaikan 
perkembangan zaman menggunakan 
teknologi. 

Dari mana datangnya inspirasi untuk 
membuat TaniHub?

Ide membuat TaniHub ini saya dapatkan 
waktu masih bekerja di OJK, tahun 
2014. Di sana, pada luar kegiatan 
kantor, saya sering bertemu dengan 
banyak aktivis startup. Kebetulan saya 
juga punya hobi bercocok tanam, jadi di 
rumah ada kebun hidroponik. 

Biasanya ada gap yang besar antara 
petani dan konsumen. Kita tidak anti 
perantara, karena perantara masih 
sangat dibutuhkan petani skala kecil. 
Dengan biaya transportasi atau 
distribusi yang cukup besar untuk 
petani skala kecil, dibutuhkan pengepul 
sehingga bisa lebih efisien. Sebaliknya, 
para petani skala besar juga tidak 
bisa hanya memenuhi kebutuhan 
tetangganya saja. Mereka butuh masuk 
ke pasar dan menjual grosir. 

Tapi kita butuh transparansi. Petani 
tahu harga jual di kota, dan konsumen 
di kota pun tahu harga dari petani. 
Hasilnya gap jadi tidak terlalu lebar. 
Petani mendapatkan hasil jual lebih 
baik, konsumen mendapatkan produk 
yang segar dengan harga wajar. 
Perantara juga akan mengerti posisi 
dan porsinya, tetap mendapatkan hasil 

tanpa memanipulasi harga beli dan jual. 
Win, win, win solution untuk semua 
pihak kan?

Bagaimana cara untuk memulai dan 
memiliki bisnis yang maju?

Tipsnya sederhana saja. Pertama, 
semua ide bisnis itu harus sesuai 
dengan passion dan dimulai dari hobi 
kita sendiri. Jangan salah, hobi main 
games saja jika ditekuni bisa ikut 
e-sport dan berpeluang menang hadiah 
miliaran rupiah. Tentunya pertama-
tama kita harus menciptakan waktu 
ekstra, bukan mencuri waktu. 

Kedua adalah berteman dan berkumpul 
dengan orang-orang yang tepat. 
Komunitas ini akan menjadi mentor 
untuk kita. Jika beruntung kita malah 
bisa mendapatkan mentoring dan ilmu 
baru secara gratis. 

Ketiga adalah konsistensi, istiqomah. 
Saat sudah bisa menentukan passion 
kita apa, harus terus didalami. Dua 
passion yang berbeda juga bisa 
dijadikan satu. TaniHub itu lahir dari 
dua passion saya: bertanam dan 
startup. Jadi jangan pernah takut 
menggabungkan dua atau bahkan tiga 
hobi berbeda, hasilnya bisa dahsyat! 

Yang terakhir adalah kesabaran dan 
ketekunan. Membangun satu bisnis itu 
tidak mudah, butuh pengorbanan besar, 
baik mental, fisik, waktu, dan pastinya 
faktor finansial.  Jika sabar dan tekun 
membangun dan mengembangkan 
bisnis berdasarkan passion, karena kita 
senang mengerjakannya dan fokus, 
maka mudah-mudahan akan berhasil. 
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Apa yang terlintas di pikiran ketika 
mendengar kota Malang? Apel, 
bunga, singa, atau kota tua. 

Tinggal pilih salah satu di antaranya 
karena semuanya identik dengan kota 
di Jawa Timur itu. Misalnya apel yang 
membuat Malang  sering disebut 
sebagai Kota Apel, meskipun sebenarnya 
perkebunan apel banyak berada di kota 
Batu. 

Selain identik dengan apel, Malang di 
era kolonial menjadi tempat favorit 
untuk ditinggali orang-orang Belanda. Itu 
sebabnya Malang memiliki bangunan-
bangunan heritage peninggalan kolonial. 
Bangunan-bangunan heritage inilah yang 
menarik Gerai Info bertandang ke kota 
kediaman tim sepakbola Arema ini. Jika 
berencana berkunjung ke Malang  untuk 
menikmati peninggalan-peninggalan 
era kolonial sambil berfoto, inilah 3 tiga 
spot rekomendasi redaksi yang  sayang 
dilewatkan. 

Malang tidak hanya popular 
dengan kulinernya yang khas. 
Tidak pula dengan Kampung 
Warna-warni yang sedang hype. 
Jelajahi Malang dengan cara 
berbeda dengan mengunjungi 
beragam spot heritage di sana.
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Malang memang surganya bangunan 
klasik, tidak terkecuali di seperti terlihat 
di Jalan Ijen. Di sini berjajar rumah-rumah 
tinggal dengan desain bergaya kolonial 
yang membuat kita seperti menyusuri 
lorong waktu. 

Suasana tempo dulu juga bisa dinikmati 
di sekitar alun-alun kota Malang 
tempat bangunan Bank Indonesia 
berdiri. Bangunan yang dulunya adalah 
De Javasche Bank ini dirancang oleh 

KELILING
ALUN-ALUN
KOTA MALANG

biro arsitek Hulswit, Fermont & Ed 
Cuypers dari Batavia pada tahun 1915. 
Pembangunan gedung De Javasche 
Bank pada waktu itu hampir bersamaan 
dengan gedung-gedung lain di sekitar 
alun-alun, seperti contohnya Hotel 
Pelangi yang kini bernama Palace Hotel. 

Di samping gedung Bank Indonesia 
terdapat pertokoan Sarinah. Pertokoan 
yang berada di Jalan Basuki Rahmat 2A ini 
dulunya adalah rumah dinas Raden Panji 
Wielasmorokoesoemo, Bupati Malang 
dan Ngantang di era 1820-an. 

Di sekitar alun-alun juga terdapat 
beberapa bangunan tempo dulu yang 
informasi sejarahnya dapat dilihat pada 
documentary board di depannya. Antara 
lain Mesjid Jami Kota Malang, Kantor 
Kas Negara, Gereja Kayutangan, hingga 
Gereja GPIB Imannuel. Gereja yang 
dulunya bernama Protestanche Gemente 
te Malang ini berdiri sejak tahun 1861, 
otomatis membuatnya menjadi gereja 
tertua di Malang.
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Jika jalan – jalan ke Malang, jangan lupa 
mampir ke Toko Oen yang berada sejajar 
dengan Gereja Imannuel. Bangunan 
restoran bergaya art deco dan suasana 
interior bernuansa klasik membuatnya 
cocok untuk berfoto sambil menggunakan 
kostum tempoe doeloe. 

Di restoran jadul ini kita bisa mencicipi 
berbagai makanan yang dibuat 
menggunakan resep turun-temurun. 
Seperti kue speculaas, havermout, dan 
kaastengel; atau kroket saus mustard 
(vleeskroketje met mosterd), dan salad 
daging (huzarensalade). Tentunya, 
kuliner yang wajib dirasakan juga adalah 
menu es krim klasik di Toko Oen seperti 
Tutti Frutti, Peach Melba, Banana Split, 
Domino, dan Sonny Boy. 

MENIKMATI 
KULINER 
JADUL DI
TOKO OEN
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Berkelana di Kampoeng Kajoetangan 
seperti menembus lorong waktu dengan 
pemandangan arsitektur rumah khas 
zaman kolonial yang masih terawat. Jika 
membuka Google Maps, titik masuk 
ke kampung heritage ini terletak di 
Jalan Jenderal Basuki Rachmat Gang IV, 
Kauman, Klojen, Malang. Namun kita juga 
bisa melalui beberapa akses, yaitu Jalan 
Semeru, Jalan Arif Rahman Hakim gang 2 
(gapura utama), dan Jalan Dorowati. 

MENYUSURI 
KAMPUNG
KAJOETANGAN

Ada tiga Rukun Warga (RW) yang 
termasuk kawasan heritage, yaitu 
RW 01, 09, dan 10. Wisata Kampoeng 
Kajoetangan dikelola oleh warga dengan 
tiket masuk yang terjangkau, yakni 
seharga Rp5.000 per orang. Harga ini 
sudah termasuk postcard, stiker, dan 
peta jalan di dalam kampung. Harga yang 
sangat layak dipertimbangkan bukan? 

Pada peta kita akan melihat 30 spot 
legenda, lengkap dengan penjelasan 
historis di depan setiap bangunan 
yang akan menambah pengetahuan 
pengunjung. Di sejumlah titik juga 
tersedia spot untuk berfoto yang 
instagrammable, di antaranya beberapa 
mural yang pembangunannya turut 
didukung oleh Bank Indonesia. 

Di ujung jalan keluar Kampung 
Kajoetangan, tepatnya sebelum Depot 
Es Talun, ada galeri barang antik tempat 
kita bisa berfoto dengan tarif Rp 10.000. 
Tarif tersebut sudah termasuk  sejumlah 
properti yang ciamik seperti kacamata, 
topi, hingga Vespa untuk bergaya. 
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RUMAH
1870

Rumah 1870 dibangun oleh generasi pertama keluarga Nur Wasil. Berukuran 8x11 
meter dengan bentuk perisai, dan interior yang terdiri dari ruang bawah dan loteng.

Dibangun tahun 1960, Rumah Jengki 
memiliki luas 160 meter persegi. Tahun 

1968, bangunan berarsitektur campuran 
Belanda dan Nusantara dengan atap 

membentuk sudut asimetris ini sempat 
direnovasi.

Bangunan berpintu hijau di samping 
sungai kecil ini awalnya adalah pabrik 
bakiak merek Sandal Rindu yang cukup 
terkenal. Oleh pemiliknya, H. Nur 
Rochim, bangunan ini sempat direnovasi 
pada tahun 1960.

RUMAH
JENGKI

RUMAH
RINDU
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DUA JAGOAN
MENYELAMATKAN DUNIA
Inilah salah satu film aksi Hollywood yang sayang dilewatkan, 
dengan membawa unsur teknologi kekinian yang diadaptasi dari 
dinamika dunia nyata.

Sambil menunggu sekuel 
kesembilan Fast & Furious (April 
2020), tahun ini produser film 

waralaba itu memproduksi spin-off 
pertama dari karakter Luke Hobbs 
dan Deckard Shaw, yang merupakan 
pendukung di sekuel Fate of Furious 
(2017). Dua bintang aksi, Dwayne 
Johnson (Hobbs) dan Jason Statham 
(Shaw) sejak 31 Juli 2019 menyapa 
penggemar film Tanah Air lewat “Fast & 
Furious Presents: Hobbs & Shaw” karya 
sutradara David Leitch. 

Pada adegan pembuka film “Fast & 
Furious Presents: Hobbs & Shaw”, 
kamu akan langsung disajikan aksi 
dari agen MI-6, Hattie Shaw (Vanessa 
Kirby), menjalankan misi mengamankan 
virus berbahaya Snowflake ciptaan 
organisasi superpower Etheon yang 
memiliki jaringan dan teknologi untuk 
mempengaruhi khalayak. 

Awalnya misi berjalan dengan lancar. 
Namun Brixton (Idris Elba) muncul dan 
mengacaukan rencana pasukan MI-6. 
Memiliki ketahanan dan kekuatan bak 
manusia super, Brixton yang didukung 
Etheon dengan mudah mengalahkan 
para agen rahasia asal Inggris tersebut, 
menyisakan Hattie sendirian. 

Lantas Deckard Shaw dan Luke Hobbs 
dipertemukan agar bisa mengamankan 
Hattie. Meski ada drama penolakan 
antara keduanya di awal, namun pada 
akhirnya mereka sepakat bekerja 
bersama-sama. 

Kisah penyelamatan Hattie yang 
penuh adegan aksi dan selipan lelucon 
membuat film berdurasi 2 jam 16 menit 
ini tak membosankan untuk ditonton. 
Antara lain karena sang sutradara 
membawa karakter Fast & Furious 
melakukan adegan menarik helikopter 
dengan mobil-mobil modifikasi. 
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ETHEON DAN FINTECH 
Dari kacamata redaksi, film “Fast & 
Furious Presents: Hobbs & Shaw” 
sukses membawa unsur kekinian yang 
diadaptasi dari dunia nyata melalui 
penggambaran organisasi Etheon. 
Terutama soal teknologi yang semakin 
masif mempengaruhi kehidupan 
masyarakat dengan inovasi manusia 
super berjuluk Black Superman, 
yang diceritakan bisa mempengaruhi 
kekuatan dan cara hidup manusia. 

Nah, dalam dunia nyata, contoh 
paling simpel inovasi teknologi yang 
mempengaruhi cara hidup dan 
aktivitas manusia adalah keberadaan 
financial technology (fintech). 
Teknologi pembayaran ini dibuat 

untuk memudahkan masyarakat 
dalam melakukan transaksi keuangan 
secara online. Dengan kata lain, fintech 
membantu transaksi jual-beli dan 
sistem pembayaran menjadi lebih 
efisien dan ekonomis namun efektif. 

Mulai dari metode pembayaran 
hingga transfer dana, pengumpulan 
dana, pinjaman bahkan sampai pada 
pengelolaan aset bisa kemudian 
dipercepat dan dipersingkat dengan 
menggunakan fintech. Berdasarkan hal 
ini, maka wajar jika fintech kemudian 
secara cepat menjadi kebutuhan 
yang akhirnya mengubah gaya hidup 
orang banyak khususnya mereka 
yang bergelut di bidang teknologi dan 
keuangan. 
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HANDOKO 
HENDROYONO, 
Founder Filosofi Kopi

TEMPAT NONGKRONG 
BARU DI BLOK M

M-BLOC
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Selama ini nama Handoko 
Hendroyono lekat dengan Filosofi 
Kopi, baik film yang diproduserinya 

ataupun kedai kopi yang juga sebagian 
dimiliki olehnya. Namun tak banyak 
yang tahu jika Handoko juga merupakan 
salah satu tokoh di balik revitalisasi aset 
Perusahaan Umum Percetakan Uang RI 
(Peruri) di bilangan Blok M Jakarta dan 
menjadikannya sebuah ruang publik 
berbasis seni bernama M-Bloc yang 
sedang hits di kalangan muda. 

Lantas apa latar belakang yang 
membuat pria yang berpengalaman di 
bidang marketing dan advertising ini 
melakukannya? Berikut adalah hasil 
wawancara BICARA bersamanya: 
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Bisa diceritakan, apa sebenarnya konsep 
M-Bloc?

M-Bloc memiliki konsep ruang terbuka 
publik bekerjasama dengan Peruri, 
arsitek, dan juga artis/musisi untuk 
membuat daerah ini hidup  kembali. 
M-Bloc juga memiliki sifat inclusive 
dan sustainable atau membuat area 
sekitarnya juga pada akhirnya ikut terlibat 
dan hidup. Bisa menjadi sustainable 
karena memiliki community database 
yang kuat. 

Contoh, misalnya nanti M-Bloc menghelat 
acara seperti festival, kita pasti akan 
mengajak kerjasama Red Doorz atau 
Airbnb yang memiliki partner di area 
sekitar. Atau Blok M yg terkenal dengan 
kue paginya, bisa kita buat acara kuliner 
yang berkaitan dengan itu, masih banyak 
lagi sih yang bisa kita buat untuk menjaga 
sustainabilitas area. 

Dari sudut pandang investor, 
sustainabilitas ini juga penting, mana 
ada investor yang mau kasih modal terus 
usahanya mati, kan?

Apa yang membuat Mas Handoko ikut 
serta dalam proyek M-Bloc ini? Apakah 
dari segi kreativitasnya, bisnisnya, atau 
malah keduanya? 

Bukan cuma soal bisnisnya saja, saya 
sebenarnya juga senang dengan 
arsitektur dan desain walaupun bukan 
arsitek. Jadi proyek ini juga memuaskan 
passion saya. Mudah-mudahan proyek 
M-Bloc bisa membuka kemitraan dengan 
badan-badan pemerintahan yang lain 
untuk mengelola aset ruang mereka. 

Selama berbisnis di dunia kreatif, apa 
kendala yang paling menyulitkan? 

Selama berbisnis pastinya ada kendala, 
terutama dengan government. Biasanya 
sudah apatis duluan alias datang ke 
institusi pemerintah pasti cari proyek. 
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Padahal bukan itu tujuannya. Kita sebagai 
orang kreatif ingin mengajak bekerjasama 
sebagai mitra setara. Bukannya tidak mau 
diatur, tapi kan lebih enak jika setara, bisa 
tukar informasi, bahkan aset. Nah, M-Bloc 
ini adalah kasus unik, dimana Peruri yang 
mengajak kita kerja sama. 

Dari sisi seorang enterpreneur, boleh 
minta pendapatnya soal fintech? 

Saya rasa hal ini sudah menjadi 
keharusan. Sekarang ini siapa sih yang 
membawa banyak cash keras? Hampir 
semua vendor baik retail maupun jasa 
sudah menggunakan E-Money sebagai 
alat pembayaran, dan ini didukung pula 
oleh pemerintah. 

Ya, saya pun sangat merasa terbantu 
dengan hadirnya fintech. Nah, kalau 
kembali lagi ke M-Bloc, ini hal yang 
sangat menarik, dimana bangunan yang 
dulunya mantan pencetak uang secara 
harfiah, sekarang digunakan sebagai 
ruang publik dan bisnis retail yang 
menunjang penggunaan uang digital. 

Ada saran bagaimana kiranya jika 
mau mengajukan kerjasama antara 
pemerintah dan pelaku seni serta bisnis 
ke depannya?

Sebaiknya kebijakan atau birokrasi soal 
kerjasama ini bisa lebih fleksibel untuk 
pengembangan bisnis UKM. Contoh, 
untuk tambah modal itu sulit karena 
harus ada jaminan. Ya memang jaminan 
itu perlu saat membangun kepercayaan di 
awal, tetapi setelah itu seharusnya sudah 
bisa agak longgar. 

Misalnya kita dapat margin Rp 10 miliar, 
kalau kita memaksa beli aset di Jakarta 
saat ini mana cukup, lebih baik bikin 
beberapa cabang usaha.

Nah, kita sebagai pengusaha juga 
harusnya jangan melulu mengandalkan 
pemerintah untuk menjadi pencetus. 
Harusnya dibalik, kita yang menjadi 
pencetus ide kreatif, kemudian menarik 
pemerintah untuk menjadi mitra.
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Bank Indonesia (BI) menyediakan layanan penukaran uang di seluruh wilayah 
Indonesia, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) dengan 
membuka kas keliling di titik keramaian, kantor perbankan, dan instansi lain 
termasuk jalur mudik yang dimulai dari 13 Mei sampai 1 Juni 2019.

Kegiatan dengan tajuk: “Rupiah Untuk Negeri: Titik Sinergi Bank Indonesia dan 
Perbankan Melayani Negeri” tersebut memiliki sebanyak 2.900 titik dan bekerja 
sama dengan 15 bank.

KAS KELILING LEBARAN
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Booth “BI Peduli Mudik” di rest 
area KM 57 tol Jakarta-Cikampek 

dilengkapi dengan fasilitas 
permainan anak. Ini adalah sbagian 

dari pelayanan refreshment booth 
BI kepada para pemudik.
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Booth “BI Peduli Mudik” 
memyediakan fasilitas 
kursi pijat untuk pemudik 
agar tetap segar selama 
diperjalanan. Booth ini juga 
melayani penukaran uang 
kecil, penjualan kartu dan 
top up Uang Elektronik (UE), 
edukasi Ciri-ciri Keaslian 
Uang Rupiah (CIKUR), dan 
merawat rupiah.

“Fitrah Bersama Rupiah” merupakan tema utama yang diangkat di booth BI rest 
area KM 57 tol Jakarta-Cikampek sebagai bentuk kehadiran Bank Indonesia di 
tengah masyarakat.
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Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, mengatakan BI bakal melakukan 
sejumlah strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang rupiah 
melalui kebijakan distribusi uang dan layanan kas yang prima melalui program 
Rupiah Untuk Negeri.



BICARA EDISI 76 TAHUN 2019

PERISTIWA | 63

Seorang wanita terlihat antusias hendak menukarkan uang yang akan dibawanya 
mudik ke kampung halaman dalam rangka merayakan Idul Fitri. Mayoritas 
masyarakat Indonesia memanfaatkan Idul Fitri sebagai momen berbagi rezeki 
kepada handai taulan.

ISI ANGKETNYA
DAPATKAN HADIAHNYA!
Berikan kami masukan untuk 
majalah BICARA edisi ini dan 
dapatkan suvenir spesial bagi 
8 orang pemenang.

Sampai Tanggal : 30 Desember 2019

Silakan klik di http://bit.ly/RisetBicara atau scan barcode berikut ini.
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Agar penukaran lebih cepat dan mudah dibuat mekanisme paket. Dalam satu
paket terdapat beberapa uang kartal yang bisa dipilih sesuai keinginan, ada uang 
pecahan Rp20.000, Rp10.000, Rp 5.000, dan Rp2.000.
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Meski jumlah penukarannya relatif tidak besar, berbagi uang baru bukan 
sekadar memupuk kerukunan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. 
Yang diutamakan adalah semangat untuk berbagi.
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H�i Raya Idul Fi�i
Selamat
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Operational Hour :

Monday to Friday, 08.00 am - 16.00 pm


