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Dalam laporan Annual Investment 
Forum 2020 yang digagas 
Bank Indonesia, terungkap 
jika iklim ekonomi Indonesia 

patut mendapat apresiasi. Di tengah 
carut marut ekonomi global sepanjang 
2019, stabilitas ekonomi Indonesia 
dinilai menjadi salah satu performer 
terbaik. Karena itu pada 2020 ini tumbuh 
optimisme prospek ekonomi Indonesia 
menjadi daya tarik investasi.

Indikasinya bisa terlihat pada Neraca 
Pembayaran Indonesia (Balance of 
Payment/BOP) akhir tahun lalu yang 
menunjukkan bahwa ketahanan sektor 
eksternal tetap terjaga. Rupiah pun 
menguat yang didukung oleh aliran dana 
masuk berkat prospek ekonomi domestik 
yang baik. Selain itu defisit transaksi 
berjalan dapat dikelola di kisaran 2,5-
3,0% dari PDB, sementara pada sisi lain 
surplus neraca modal dan finansial tetap 
besar, laju inflasi rendah, serta stabilitas 
sistem keuangan yang baik.

Hasil positif ini salah satunya 
disumbang dari sistem pembayaran 
yang difokuskan pada penguatan 
instrumen dan infrastruktur publik 
berbasis digital, termasuk implementasi 
QR Code Indonesian Standard (QRIS). 
BI telah menyusun arah kebijakan Sistem 
Pembayaran Indonesia ke depan melalui 
peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran 

Indonesia (BSPI) 2025: Menavigasi Sistem 
Pembayaran Nasional di Era Digital.

BSPI 2025 berorientasi penuh pada 
upaya membangun ekosistem yang 
sehat sebagai pemandu perkembangan 
ekonomi dan keuangan digital di 
Indonesia melalui lima visi Sistem 
Pembayaran Indonesia 2025. Diharapkan 
dengan adanya BSPI, digitalisasi dapat 
bergerak sejalan dengan upaya menjaga 
stabilitas moneter, stabilitas sistem 
keuangan, serta kelancaran sistem 
pembayaran.
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VISIONARY TALK
SAMPAI PARASITE

Masih dalam suasana tahun 
baru, refleksi terhadap 
pencapaian di tahun 
sebelumnya terbungkus 

dalam sebuah kenangan masa lalu. 
Kata resolusi kemudian menjadi hangat 
diperbincangkan, untuk mencapai 
sesuatu yang lebih baik di tahun berjalan. 
Rencana demi rencana disusun dengan 
fokus dan motivasi untuk mencapai 
target. 

Yang menggembirakan, Bank Indonesia 
(BI) sejak tahun lalu sudah menetapkan 
target untuk menjaga kestabilan 
iklim ekonomi Tanah Air di tengah 
ketidakpastian ekonomi global. 
Hal tersebut terungkap dalam 

BankIndonesiaOfficial

@bank_indonesia

bank_indonesia

Bank Indonesia Channel

 Visionary Talk yang merupakan 
bagian dari rangkaian 
acara Annual Investment 

Forum 2020 yang diadakan 
di Bali, pada 30 Januari 2020 

silam. Lantas bagaimana cara BI 
memperkuat ketahanan ekonomi 
Indonesia? Isu tersebut kami angkat 
dalam INFORMASI di edisi pertama 

2020 ini. 

Dalam rubrik SOROT kami mengulas soal 
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 
2025 (BSPI 2025), yang dirumuskan 
untuk merangkul tercipta kerangka 
regulasi, entry-policy, pelaporan dan 
pengawasan atas tuntutan revolusi 
pembayaran dalam ranah digital, 
termasuk aspek pengendalian risikonya. 
Faktanya, di balik kemudahan yang 
ditawarkan, digitalisasi ekonomi dan 
keuangan tetap memiliki risiko yang 
perlu diwaspadai. 

Sebagai pelengkap, dalam edisi ini kami 
juga menyajikan ulasan ringan soal 
wisata kuliner dan menjelajahi kawasan 
Instagramable di kota Semarang dalam 
rubrik KISAH PEJALAN. Baca juga  
rubrik RESENSI untuk tahu insight 
kami soal film Korea yang fenomenal, 
pemenang 4 kategori dalam Academy 
Award 2020: Parasite. 
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MAKIN 
DIGITAL,
MAKIN
NYAMAN 
Semuanya bisa dipantau via 
ponsel. Sobat tidak perlu lagi 
pergi ke ATM untuk sekadar 
mengecek saldo atau transfer 
uang. Karena semuanya 
bisa dilakukan lewat mobile 
banking di ponsel pintar.

Lebih baik ketinggalan dompet 
daripada ketinggalan ponsel. 
Begitulah kira-kira pendapat banyak 
orang saat ini. Bagaimana tidak, 

saat ini hampir semua aktivitas berkaitan 
dengan ponsel pintar. Kemudahan 
mengakses informasi, hingga bertransaksi 
bisa dilakukan lewat ponsel pintar.

Lewat telepon genggam masyarakat 
makin dimanjakan dengan berbagai 
kemudahan bertransaksi. Mulai dari 
belanja kebutuhan sehari-hari, membayar 
tagihan hingga membeli tiket pesawat 
bisa dilakukan di genggaman.

Aplikasi Gopay, OVO, LinkAja, hanya 
beberapa contoh bentuk transformasi 
transaksi dari offline ke online. 
Sebelum aplikasi dan QR code ramai 
digunakan, ada kartu uang non tunai 
untuk kemudahan nasabah dalam 
bertransaksi. Awalnya tidak mudah 
untuk membiasakan masyarakat 
menggunakan transaksi digital. Tapi lama 
kelaman dengan seiring perkembangan, 
masyarakat mulai terbiasa dan mulai 
beralih ke transaksi digital.

Promosi diskon hingga cashback yang 
menarik juga menjadi salah satu daya 
pikat transaksi digital ini. Transaksi pun 
semakin efisien, praktis, dan nyaman. 
Lambat laun perekonomian pun 
diharapkan semakin bergerak menuju 
masyarakat ekonomi digital.
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Belanja kebutuhan sehari-hari makin dimudahkan dengan kehadiran 
aplikasi dompet digital. Transaksi jadi lebih efisien dan praktis tanpa 
perlu banyak membawa uang tunai.

Kehadiran transaksi digital di retail offline menjadi salah satu 
cara memudahkan konsumen. Promosi cashback dan potongan 
harga yang ditawarkan transaksi non tunai juga diharapkan bisa 
menggairahkan kembali retail offline yang mulai lesu.

Transaksi digital juga sudah merambah ke pelayanan publik. 
Salah satunya layanan E-Posti di Yogyakarta untuk membayar 

pajak kendaraan bermotor dan perpanjang STNK.

Satu kartu banyak fungsi. Kehadiran kartu uang elektronik 
jadi salah satu tonggak pertama kehadiran transaksi digital di 

masyarakat. Aktivitas jadi lebih efisien karena Anda tidak perlu 
membawa banyak uang tunai dalam beraktivitas.
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SARANG INVESTASI
INDONESIA OPTIMIS

“Menuju Indonesia yang makmur dan maju”, itulah 
optimisme yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia, 
Perry Warjiyo pada acara Annual Investment Forum 2020 
tanggal 30 Januari yang diselenggarakan di Bali. 
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Annual Investment Forum 
2020 merupakan acara yang 
diadakan secara rutin setiap 
tahun oleh Bank Indonesia. 

Acara ini juga dirangkaikan dengan 
acara seminar internasional yang 
menghadirkan pembicara berasal dari 
kalangan ekonom, pengelola investasi 
perbankan, pengelola aset global serta 
bank sentral dari berbagai negara. 

Keyakinan Perry bukan tanpa dasar, 
tercatat posisi Neraca Pembayaran 
(Balance of Payment/BOP) Indonesia 
pada akhir tahun 2019 menunjukkan 
ketahanan sektor eksternal tetap 
terjaga di tengah ketidakpastian global. 
Terbukti, aliran masuk modal asing 

masih baik sejalan dengan daya tarik 
pasar keuangan domestik dan prospek 
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 
cukup tinggi. 

Ke depan, defisit transaksi berjalan 
diperkirakan menurun menjadi sekitar 
2,7% dari PDB pada 2019 dan dapat 
dikelola di kisaran 2,5-3,0% dari PDB. 
Di sisi lain surplus neraca modal dan 
finansial tetap besar, sehingga tetap 
mendukung ketahanan eksternal.

Indikator lainnya, Rupiah menguat 
sejalan dengan kinerja BOP yang baik. 
Selama 2019, Rupiah telah menguat 
3,58% (ptp).

Inflasi juga menjadi sorotan dengan 
laju inflasi yang tetap rendah dan 
terjaga sesuai target selama 5 tahun 
berturut-turut. Pencapaian inflasi pada 
tahun 2019 yang lalu ditutup dengan 
laju inflasi sebesar 2,72% (yoy) pada 
bulan Desember. Tidak hanya menjaga 
atmosfer usaha di dalam dan luar negeri, 
nilai inflasi tersebut juga mendukung 
daya beli masyarakat. Masih konsisten, 
BI memperkirakan inflasi pada tahun 
2020 dalam kisaran target (3,0 ± 1%).

kisaran 10-12% dan 8-10% pada tahun 
2020. Terkait pembiayaan ekonomi, Perry 
menjelaskan selain kredit, pembiayaan 
ekonomi juga bersumber dari penerbitan 
baru obligasi korporasi, pembiayaan dari 
tekfin, dan pinjaman dari luar negeri 
yang saat ini masih tumbuh baik. 

Hasil baik ini tentu tidak lepas dari 
sinergi, transformasi, dan inovasi Bank 
Indonesia dalam melaksanakan tugas 
yang berkerjasama dengan Pemerintah, 
OJK, industri perbankan dan komunitas 
bisnis, akademisi, media dan masyarakat. 
Implementasi bauran kebijakan yang 
tepat juga menjadi kunci keberhasilan 
menjaga kestabilan ekonomi, baik dari 
sisi kebijakan moneter, makroprudensial, 
pendalaman pasar keuangan sampai 
dengan sistem pembayaran berbasis 
digital, termasuk implementasi 
QR Code Indonesian Standard (QRIS).

Iklim ekonomi Indonesia yang stabil 
tentunya patut mendapat apresiasi di 
tengah carut marut ekonomi global 
akibat perang dagang yang semakin 
meningkat dan meredanya globalisasi 
pada 2019. Tidak berlebihan rasanya 
jika Indonesia didaulat menjadi salah 
satu "performer" terbaik di Asia dalam 
mempertahankan stabilitas ekonomi 
sepanjang 2019 dan ramah investasi 
pada tahun 2020 ini. 

Tentunya hal ini perlu didukung juga 
dengan pembangunan infrastruktur, 
perbaikan iklim usaha, reformasi 
birokrasi, dan penguatan kualitas SDM. 
Selain itu juga diperlukan transformasi 
ekonomi untuk mencari sumber-sumber 
baru pertumbuhan. 

Aspek lainnya yang mendukung adalah 
di sisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). 
SSK tetap stabil dan terjaga tercermin  
dari rasio kecukupan modal yang tinggi, 
jumlah kredit bermasalah yang rendah, 
dan likuiditas yang memadai. Ke depan, 
diperkirakan akan ditawarkan berbagai 
sumber pembiayaan yang  sejalan 
dengan prospek pertumbuhan ekonomi 
yang menguntungkan, termasuk 
pertumbuhan kredit dan pertumbuhan 
simpanan yang masing-masing ada pada 
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"JALAN TOL" UNTUK 
SISTEM PEMBAYARAN

INDONESIA
“Mama, aku aku mau beli mainan robot – robotan”, tegas Aldi 
kepada Ibunya. Ibunya, Rina, yang merupakan wanita karier 
tentu tidak memiliki banyak waktu untuk dapat belanja ke 
pusat mainan anak, apalagi suaminya juga berkerja hingga larut 
malam. Tak kalah akal, kemudian ia mengusap - usap telepon 
genggamnya membuka satu aplikasi e-commerce favoritnya. 
Tidak sampai tiga jam kemudian pengemudi ojek online 
menekan pintu bel rumahnya dengan membawa bungkusan 
paket. Singkat cerita, transaksi pun selesai.
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Contoh Ibu Rina hanya segelintir 
potret cara belanja masa kini 
yang kian diganderungi. Belanja 
apa saja melalui internet 

menjadi semakin mudah dan tak jarang 
lebih murah dibandingkan barang yang 
sama di toko fisik.  Bagaimana tidak, 
hanya modal potret-potret produk dan 
registrasi akun, secara gratis iklan kita 
sudah tersebar di dunia maya dengan 
jutaan mata di dalamnya. 

Revolusi digital yang terjadi tak ayal 
mengubah perilaku transaksi agen 
ekonomi secara struktural. Kemudahan- 
kemudahan yang ditawarkan oleh 
transaksi digital seolah membuat 
transaksi tatap muka menjadi sebuah 

hal yang konvensional. Pola konsumsi 
pun bergeser dari mode belanja ke 
pusat perbelanjaan, menjadi belanja 
menggunakan metode online. 
Bagi konsumen, selain kemudahan 
terdapat manfaat lain berupa efisiensi 
waktu dan mungkin biaya yang lebih 
murah ketimbang cara konvensional 
yang membutuhkan ongkos untuk 
memperoleh barang. Produsen, terlebih 
UMKM juga memperoleh keuntungan 
dari potensi pasar yang besar dengan 
biaya pemasaran minimal, dan mungkin 
tidak memerlukan biaya sewa toko dan 
pegawai yang lebih banyak. 

Namun, di balik kemudahan yang 
diberikan, digitalisasi memiliki risiko yang 

perlu diwaspadai. Pemanfaatan dunia 
maya sebagai sarana interaksi utama 
memunculkan pola kejahatan baru, mulai 
dari risiko siber sampai pada penipuan 
digital yang memanfaatkan rendahnya 
literasi teknologi masyarakat. 

Selain itu, dunia maya juga mereduksi 
barrier to entry bagi produk luar negeri 
yang memiliki keunggulan manufaktur 
dan kualitas SDM yang lebih baik. Tak 
ayal, arus produk impor dengan jaringan 
distribusi efisien berpotensi menggerus 
produk UMKM lokal. Dengan dukungan 
modal yang besar, pelaku global rela 
menggelontorkan dana dalam bentuk 
promo sehingga berpotensi pada 
perilaku persaingan usaha yang 
tidak sehat. 

Selanjutnya, dengan dukungan ekosistem 
luas dan tentunya penguasaan data, 
maka tendensi integrasi layanan 
digital semakin luas. Tak jarang, upaya 
eksplorasi data konsumen tanpa 
regulasi dan tata kelola yang baik justru 
menafikkan eksploitasi data untuk 
keperluan perluasan ekosistem digital. 
Lebih lanjut, apabila penguasaan data 
tersebut dimanfaatkan pula untuk 
memberikan layanan keuangan maka 
hal ini akan berpotensi pada risiko 
meningkatnya aktivitas shadow banking. 
Eskalasi terhadap risiko tersebut pada 
gilirannya berpotensi mengganggu 
stabilitas moneter, SSK, dan kelancaran 
sistem pembayaran yang menjadi 
mandat utama Bank Indonesia. 

Untuk itu, merupakan suatu tantangan 
bagi otoritas di era digital ini, khususnya 
Bank Indonesia, utamanya untuk mencari 
titik imbang antara optimalisasi peluang 

inovasi digital dengan upaya memitigasi 
risikonya. Derasnya arus digitalisasi 
perlu dinavigasi agar tidak berlangsung 
tanpa kendali dan justru kontraproduktif 
bagi keberlangsungan perekomian. 
Respon kebijakan yang tepat, cepat dan 
forward looking menjadi prasyarat guna 
memaksimalkan manfaat digitalisasi. 

Dengan latar belakang tersebut, Bank 
Indonesia telah merumuskan Blueprint 
Sistem Pembayaran Indonesia 2025 
(BSPI 2025). BSPI 2025 diharapkan dapat 
mengawal gerakan arus digitalisasi agar 
selaras dengan upaya Bank Indonesia 
menjaga stabilitas moneter, sistem 
keuangan dan sistem pembayaran. 
BSPI 2025 dirumuskan dengan 
berorientasi penuh pada upaya 
membangun ekosistem ekonomi digital 
yang sehat dan dirumuskan dalam 
lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 
2025, sekaligus menjadi end-state 
arah kebijakan jangka panjang Bank 
Indonesia, yaitu: 

• Mendukung integrasi ekonomi-
keuangan digital nasional sehingga 
menjamin fungsi bank sentral dalam 
proses pengedaran uang, kebijakan 
moneter, dan stabilitas sistem 
keuangan, serta mendorong inklusi 
keuangan 

• Mendukung digitalisasi perbankan 
sebagai lembaga utama dalam 
ekonomi keuangan digital melalui 
open banking maupun pemanfaatan 
teknologi digital dan data dalam 
bisnis keuangan 

• Menjamin interlink antara 
tekfin dengan perbankan untuk 
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menghindari risiko shadow-banking 
melalui pengaturan teknologi digital 
(seperti API), kerja sama bisnis, 
maupun kepemilikan perusahaan 

Menjamin keseimbangan antara inovasi 
dengan consumers protection, integritas 
dan stabilitas serta persaingan usaha 
yang sehat melalui penerapan KYC & 
AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/
informasi/bisnis publik, dan penerapan 
regtech dan suptech dalam kewajiban 
pelaporan, regulasi, dan pengawasan  

Menjamin kepentingan nasional dalam 
ekonomi-keuangan digital antar negara 
melalui kewajiban pemrosesan semua 
transaksi domestik di dalam negeri dan 
kerja sama penyelenggara asing dengan 
domestik, dengan memperhatikan 
prinsip resiprokalitas 

Untuk itu, hadirnya Visi Sistem 
Pembayaran Indonesia dan Blueprint 
Sistem Pembayaran Indonesia 2025 
diharapkan dapat memberikan arah 
yang jelas guna memperoleh manfaat 
digitalisasi dengan tetap menjamin 
terlaksananya mandat Bank Indonesia 
dalam pengedaran uang, moneter 
dan stabilitas sistem keuangan. Dalam 
konteks ini, Bank Indonesia akan 
senantiasa mengawal transisi era digital 
melalui lima inisiatif.

Inisiatif 1 : Open Banking.
Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong 
perbankan guna melakukan transformasi 
digital. Langkah ini memungkinkan 
keterbukaan informasi keuangan dan 
interlink antara bank dan tekfin melalui 
standarisasi open API. Key deliverables 
dari inisiatif ini mencakup standar data, 

standar teknis API, standar keamanan, 
dan standar governance termasuk 
standar kontraktual yang sekaligus 
menjadi. 

Inisiatif 2 : Sistem Pembayaran Ritel. 
Tujuan inisiatif ini untuk mengorkestrasi 
pengembangan sistem pembayaran 
ritel nasional sehingga mampu menjadi 
infrastruktur utama di era digital. Kondisi 
ini akan dicapai melalui pengembangan 
infrastruktur yang mendukung 
ketersediaan layanan pembayaran 
secara real time, seamless, tersedia 24/7 
dengan tingkat keamanan dan efisiensi 
yang tinggi secara end to end. Inisiatif 
ini diharapkan mampu memberikan 
layanan pembayaran yang lebih mudah 
dan murah untuk semua orang, dengan 
key deliverables meliputi pengembangan 
BI-FAST, interface pembayaran yang 
terintegrasi, perluasan layanan GPN dan 
implementasi QRIS.

Inisiatif 3 : Infrastruktur Pasar 
Keuangan. 
Inisiatif ini akan dicapai melalui 
modernisasi infrastruktur dan penguatan 
kerangka regulasi infrastruktur 
pasar keuangan. Melalui inisiatif ini, 
infrastruktur pasar keuangan Indonesia 
diharapkan mampu beroperasi sesuai 
standar best practices dan mendukung 
implementasi kebijakan secara optimal. 
Inisiatif ini mencakup modernisasi BI-
RTGS, BI-SSSS termasuk fungsi CSD, 
dan BI-ETP, serta penguatan kerangka 
regulasi terkait CCP dan TR termasuk 
pengembangannya. 

Inisiatif 4 : Data. 
Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong 
pengembangan infrastruktur data 

publik yang dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan ekonomi secara nasional. 
Melalui inisiatif ini, keterbukaan data 
(data openness), transparansi, dan 
disiplin pasar, diharapkan tercapai 
dengan key deliverables mencakup 
pengembangan data hub, integrasi 
pelaporan dan pengembangan 
Payment ID. 

Inisiatif 5 : Pengaturan, Perizinan, 
dan Pengawasan. 
Tujuan Inisiatif ini adalah untuk 
memperkuat struktur pengaturan yang 
lebih adaptif dengan perkembangan 
digitalisasi, melakukan penguatan 
perizinan dan pengawasan untuk 
meningkatkan disiplin pasar, integritas, 
manajemen risiko, dan perlindungan 
konsumen. Melalui langkah ini, arus 
digitalisasi dapat diimbangi kerangka 
regulasi, entry-policy, dan pengawasan 

yang sesuai dengan tuntutan era digital 
dengan tetap mendorong inovasi dan 
memitigasi risiko secara memadai. 
Inisiatif ini mencakup kerangka 
pengaturan termasuk kerangka proteksi 
data pribadi dan keamanan siber,  
perizinan dan pengawasan termasuk 
pemanfaatan regtech dan suptech. 

Visi baru Sistem Pembayaran Indonesia 
(SPI) 2025 diharapkan dapat merajut 
upaya besar reformasi struktural 
ekonomi Indonesia ke arah transformasi 
digital yang inklusif dan melibatkan 
peran serta seluruh lapisan pelaku 
ekonomi. BSPI 2025 diharapkan 
dapat memberi navigasi bagi seluruh 
komponen industri pembayaran nasional 
dalam mengarungi  era digital yang 
merubah lanskap perekonomian nasional 
secara struktural.Shutterstock/AHMAD FAIZAL YAHYA
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BLUEPRINT
SPI 2025
MEMBUTUHKAN
DUKUNGAN DAN
KOLABORASI

Rp

INDUSTRIAL APPROACH

REGULATORY APPROACH

COLLABORATIVE APPROACH

Open Banking
Standarisasi open API (
Programming Interface) untuk
keterbukaan informasi dan 
interlink 
dalam memberikan variasi dan
kemudahan bertransaksi

Sistem Pembayaran Ritel
Infrastruktur yang mendukung ketersediaan
layanan pembayaran yang cepat, mudah,
murah, aman dan andal.

Pemerintah OJK Perbankan Tekfin E-commerce

Infrastruktur Pasar Keuangan
Modernisasi dan penguatan kerangka regulasi
infrastruktur pasar keuangan.

Data
Infrastruktur publik untuk 
pengolahan data melalui
pengembangan data hub,
integrasi pelaporan, dan
payment ID.

Pengaturan, Perizinan,
dan Pengawasan

perkembangan ekonomi digital
melalui penguatan kerangka
pengaturan, perizinan, dan
pengawasan.

5
INISIATIF
NAVIGASI SISTEM

PEMBAYARAN
INDONESIA 2025

TRANSAKSI...



BICARA EDISI 81 TAHUN 2020 BICARA EDISI 81 TAHUN 2020

22 | | 23

06 | LENSA BICARA

KOLOMKOLOM

Firman Mochtar, Direktur Departemen 
Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia

"Kunci membangun 
prospek ekonomi adalah 
membangun optimisme 
bagi pelaku pasar."

KETIKA TIGA 
"SUHU" EKONOMI BICARA

Bicara prospek pasti menyangkut 
berandai-andai dengan segala 
kemungkinan yang terjadi. 
Begitu juga soal prospek 

ekonomi. Sepanjang tahun 2019 situasi 
global dilanda banyak kejadian yang 
berdampak pada stabilitas ekonomi, 
termasuk di Indonesia. Namun pada 
akhir 2019 tercatat, Indonesia berhasil 
mempertahankan pertumbuhan 
ekonomi pada kisaran 5%. Ini merupakan 
angin segar bagi prospek ekonomi di 
tahun 2020. 

Optimisme pelaku pasar terus digenjot 
lewat kebijakan-kebijakan untuk menjaga 
stabilitas ekonomi. Optimisme ini 
mengundang kenaikan investasi. Tak 
hanya dalam skala besar, investasi yang 
dilakukan masyarakat, juga diprediksi 
turut menggerakkan perekonomian 
negara. 

Untuk membahasnya lebih lanjut,  kali 
ini rubrik KOLOM kedatangan tiga pakar 
yang siap mengulik prospek ekonomi 
Indonesia. Mulai dari evaluasi ekonomi 
tahun 2019 beserta proyeksi tahun 2020, 
optimisme hingga langkah investasi yang 
nge-hits buat para milenial.

Intensitas hubungan dagang yang 
kurang bagus antara Amerika Serikat 
dan Tiongkok, tidak dipungkiri 
turut mengguncang Indonesia. 

Akibat hubungan tidak stabil, kedua 
negara bermain tarif dagang. Volume 
perdagangan pun berubah dan akan 
berdampak ke negara lain, termasuk 
Indonesia. Bila volume perdagangan 
berkurang, permintaan produk 
akan berkurang. Ekspor  turun dan 
berpengaruh pada perekonomian dalam 
negeri, investasi, dan sebagainya.

Situasi ini juga menimbulkan 
ketidakpastian di pasar keuangan 
global. Investor memutar otak untuk 
menentukan akan menaruh dana di 
tempat yang dia anggap aman. Di sinilah, 
kita harus menstabilkan nilai inflasi dan 
nilai Rupiah  agar para investor tetap 
berminat menaruh modalnya 
di Indonesia.

Pemerintah dan otoritas, yakni Bank 
Indonesia sebagai bank sentral tidak 
tinggal diam. Berbagai kebijakan 
ditempuh untuk membantu 
menstabilkan ekonomi. Semua kebijakan 
yang ditempuh sifatnya akomodatif, 
yakni kebijakan yang bisa mendorong 
kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. 

Salah satunya lewat penurunan suku 
bunga, dengan harapan akan mendorong 
pertumbuhan kredit. Sobat harus 

yakin kegiatan ekonomi dan nilai 
investasi pun akan baik. 

Kegiatan ekonomi juga membaik 
dengan adanya aktivitas transaksi 
ekonomi masyarakat. Salah satunya 
lewat belanja. Asalkan dalam kondisi 
yang terukur, belanja akan menghindari 
uang mengendap di bank sehingga turut 
membantu kekebalan ekonomi.

Ke depannya, bila optimisme sudah 
dibangun, otoritas 
sudah merespon 
lewat kebijakan, 
pemerintah 
pun sudah 
memberikan 
berbagai 
stimulus. 
Maka 
diprediksi  
ekonomi 
akan 
membaik. 

PROSPEK EKONOMI 2020 

INDONESIA BERDAYA TAHAN

Simak video di kanal YouTube: 
Bank indonesia untuk menyimak video 

diskusi lebih lanjut dari 
tiga "suhu" ekonomi!
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"Spending is fine 
selama sudah kita 
rencanakan."

"Fenomena pusat 
pertumbuhan ekonomi 
bergeser dari negara maju 
ke negara berkembang"

Pasar keuangan baik global 
maupun domestik selalu tidak 
pasti. Sejak 2019, ketidakpastian 
di pasar global salah satunya 

terlihat dari perang dagang yang 
berlarut-larut, kondisi geopolitik Timur 
Tengah, dan di awal 2020 ini muncul 
virus Corona (COVID-19).

Dampak dari kejadian di dunia tentu 
bisa menular ke stabilitas dalam negeri. 
Dampak bisa menular lewat dua jalur 
yakni lewat perdagangan ekspor dan 
impor yang jadi relatif lebih lambat dan 
penularan lewat pasar keuangan.  

Ketika dunia saat ini tanpa ada batas, 
investasi bisa bersumber dari mana 
saja dan ditempatkan di mana saja. 
Apabila terjadi sesuatu yang di luar 
dugaan, tentu muncul kekhawatiran 
bagi investor. Kekhawatiran ini 
membuat mereka melakukan portfolio 
adjustment, atau menarik investasi 
dari tempat yang risikonya besar. 
Kemudian modal tersebut 
mereka pindahkan ke pasar 
atau negara safe haven 
seperti  Amerika Serikat, 
Eropa, dan Jepang. Safe 
haven juga berkaitan dengan 
bentuk investasi, yang 
diantaranya adalah 
emas dan dolar.

Tigor Siagian, Deputi Departemen Pengelolaan Devisa Bank Indonesia

OPTIMIS BERINVESTASI 
TENTUKAN TUJUAN DARI SEKARANG

Erwin Gunawan Hutapea, Direktur Departemen Pengelolaan Moneter

PELUANG DI TENGAH
KETIDAKPASTIAN

Berinvestasi adalah salah satu 
langkah untuk mengamankan 
masa depan. Bagi negara, 
investasi yang dilakukan 

masyarakat juga turut membantu 
perekonomian. Sebelum melakukan 
investasi mulailah dengan menetapkan 
tujuan yang hendak dicapai. Entah 
itu investasi jangka panjang, maupun 
investasi jangka pendek, tentunya harus 
dilakukan dengan bijak. 

Tujuan investasi penting ditentukan agar 
target tercapai. Bicara soal investasi, 
milenial tentu punya keuntungan besar. 
karena masih memiliki waktu yang 
panjang.Semakin panjang investasi 
maka gain yang dihasilkan 
semakin besar.

Tapi tak jarang milenial yang bingung 
memilih investasi apa yang cocok dan 
mereka butuhkan. Bukan cuma 
tujuan, kondisi keuangan juga 
jadi pertimbangan sebelum 
berinvestasi. Ketika awal 
karier tentunya pendapatan 
masih terbatas sehingga 
pilihan investasi yang paling 
memungkinkan hanyalah 
tabungan. Memasuki tahap 
berikutnya, pendapatan 
mulai stabil maka 
investasi bisa 
dimulai dari 
menyiapkan 

dana darurat lewat tabungan deposito 
jangka pendek karena bisa diambil 
sewaktu-waktu.

 Kemudian ketika seseorang sudah 
memiliki tanggungan, investasi proteksi 
misalnya asuransi bisa jadi pilihan. 
Apabila seseorang punya target untuk 
membeli aset seperti rumah ataupun 
membiayai pendidikan hingga jaminan 
pensiun, maka investasi dalam bentuk 
obligasi dan reksadana pilihannya.

Seiring berjalannya waktu, tentu arus 
uang bukan cuma untuk kebutuhan 
pokok dan investasi. Keinginan untuk 

kebutuhan tersier seperti 
berpergian juga akan muncul. 
Terlebih di era sosial media 
seperti saat ini, yang mana 
banyak orang merasa kurang 
karena melihat sosial media 
milik orang lain. Di sinilah, 
seseorang harus pintar 
mengatur perencanaannya.

Keuangan berpindah, membuat nilai 
tukarnya anjlok. Dolar menguat, mata 
uang negara lain pun turun. Tapi ada 
angin segar di Indonesia. Pada 2019, 

Rupiah stabil bahkan menguat sebesar 
3,58% (PTP). Penyebabnya, 5 tahun 
belakangan ini sejak krisis keuangan 
global arah perekonomian mulai 
berubah ke negara berkembang.

Negara-negara maju pertumbuhannya 
hanya 1% bahkan ada yang negatif. 
Sementara Tiongkok dan negara 
berkembang lainnya termasuk Indonesia 
bisa di atas 5%. Inilah yang mengundang 
para investor berdatangan. Kebijakan-

kebijakan yang diambil otoritas 
terkait untuk menstabilkan 
ekonomi, rupanya masih dinilai 
positif oleh lembaga-lembaga 
rating dan investor. Adanya 
kepercayaan dari pelaku pasar 
internasional memberikan 

peluang bagi prospek ekonomi 
kita. Satu yang pasti, BI 

akan selalu hadir di 
pasar keuangan 

untuk menjaga 
stabilitas.
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BERSANDAR
PADA DIGITAL

TRENDING TRENDING

Shinta tampak asyik dengan telepon pintarnya. Karyawan 
swasta yang berkantor di Bilangan SCBD Jakarta itu 
berselancar dari satu toko daring ke toko lain untuk 
membandingkan harga produk perawatan kulit yang 
diincarnya. Setelah menemukan produk yang dicari dengan 
harga yang kompetitif, Shinta tinggal mengklik beberapa 
kali dan, voila barang yang diinginkan segera diantar.
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Belanja kekinian seperti Shinta 
juga dilakukan oleh jutaan orang 
lain di Indonesia. Menurut Survei 
APJII 2019, terdapat sekitar 171 

juta orang atau lebih dari 60 persen 
penduduk Indonesia menggunakan 
internet. Dengan jumlah pengguna yang 
besar dan jaringan yang tersedia, potensi 
bisnis digital bisa berkembang tak hanya 
di kota besar tetapi juga di wilayah 
terpencil yang terhubung internet.

Kehadiran internet mengubah banyak 
hal. Transaksi keuangan yang semula 

sering dilakukan di pusat perbelanjaan, 
kini beralih melalui telepon genggam. 
Dengan internet, pedagang dapat 
menjajakan produknya tanpa terhalang 
ruang maupun waktu.
   
Internet juga telah menjadi bagian 
yang tak terpisahkan dari gaya hidup 
manusia modern. Bukan hanya untuk 
mencari informasi atau ngerumpi via 
aplikasi maupun media sosial, internet 
juga memfasilitasi masyarakat untuk 
melakukan transaksi keuangan. Dengan 
sekali klik, Anda dapat menemui 

beragam situs yang menawarkan jasa, 
barang, tiket pesawat, hingga 
kamar hotel.

Iming-iming diskon besar menjadi 
magnet yang menyebabkan perputaran 
uang di dunia maya meningkat pesat. 
Sejumlah kajian menunjukkan, Indonesia 
merupakan negara yang memiliki 
potensi ekonomi digital yang cerah. 
Laporan dari Google, Temasek, dan Bain 
Company dalam e-Conomy SEA 2019 
menyebut Indonesia bisa menghimpun 
perekonomian melalui digital sebesar 

133 miliar dollar AS pada 2025.
Tahun lalu, ekonomi digital yang 
meliputi perdagangan elektronik, media 
daring, transportasi daring wisata dan 
perjalanan, serta jasa keuangan digital 
sudah mencapai U$40 miliar atau setara 
Rp560 triliun. Angka ini tumbuh lima 
kali lipat dibandingkan tahun 2015 yang 
hanya mencapai 8 miliar dollar AS.  
Di Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi 
digital Indonesia termasuk yang paling 
pesat dalam lima tahun terakhir.

Dalam empat tahun ke depan, 
perdagangan elektronik Indonesia 
diprediksi tumbuh 12 kali lipat, 
sedangkan transportasi daring 
berkembang enam kali lipat. Pembiayaan 
di Indonesia pun berpotensi melebihi 
rekor yang tercatat pada tahun 2018. 
Setali tiga uang, laporan McKinsey 
berjudul ”Unlocking Indonesia’s Digital 
Opportunity” menyebutkan, digitalisasi 
diprediksi memberi dampak sebesar 
U$150 miliar hingga tahun 2025. 
Transaksi berbasis digital di Indonesia 
berpotensi menambah 26 juta pekerjaan 
hingga 2025.

Pisau Bermata Dua
Kinerja ekonomi digital menerbitkan 
optimisme bagi Indonesia dalam 
menghadapi perlambatan ekonomi 
global. Namun tidak berarti semuanya 
mulus bak jalan tol, sejumlah tantangan 
dapat menjadi penghalang dan 
memupuskan asa yang 
terlanjur digadang.

Bank Indonesia (BI) sebagai regulator 
perlu mengantisipasi segala risiko 
yang berpotensi timbul akibat proses 
transformasi ekonomi digital, terutama 
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dalam sistem pembayaran. BI berupaya 
memastikan arus digitalisasi berada 
dalam ekosistem ekonomi dan keuangan 
digital yang kondusif.

Untuk menjaga ekosistem tersebut, 
BI merumuskan Blueprint Sistem 
Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025). 
Diharapkan dengan adanya BSPI 2025,  
digitalisasi tetap dalam koridor stabilitas 
moneter, sistem keuangan, dan 
sistem pembayaran.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan 
bahwa BSPI 2025 berorientasi penuh 
pada upaya membangun ekosistem yang 
sehat sebagai pemandu perkembangan 
ekonomi dan keuangan digital di 
Indonesia. “BI mendukung integrasi 
ekonomi-keuangan digital nasional 
sehingga menjamin fungsi bank sentral 
dalam proses pengedaran uang, 
kebijakan moneter, dan stabilitas sistem 
keuangan, serta mendorong inklusi 
keuangan,” kata Perry.

Ia meyakini, pengembangan ekosistem 
ekonomi digital yang kompetitif diyakini 
akan turut meningkatkan inklusi 
keuangan. Semakin bertambahnya 
jumlah masyarakat pengguna jasa dan 
produk layanan keuangan juga akan turut 
menopang pertumbuhan 
ekonomi domestik.

Kondisi saat ini terdapat sekitar 92 juta 
jiwa penduduk dewasa di Indonesia 
belum tersentuh layanan keuangan, 
sementara 170 juta jiwa sudah 
menggunakan internet (data APJII, 2019). 
Kondisi tersebut merupakan potensi 
yang bisa dimanfaatkan terutama melalui 
inovasi teknologi digital. Salah satunya 

yang banyak disasar oleh perusahaan 
teknologi finansial.

Perry mengatakan, keberadaan 
perusahaan teknologi finansial 
(tekfin) menjadi salah satu solusi guna 
meningkatkan inklusi keuangan dari 
59,74 persen pada 2013 menjadi 67,82 
persen pada 2016. Melalui tekfin,BI 
memperluas program inklusi keuangan, 
dari sebatas kepemilikan atas alat 
pembayaran ataupun rekening bank, 
menjadi akses ke pasar keuangan 
maupun pasar barang secara utuh dan 
berkesinambungan. Tak sampai di sana, 
tekfin yang interlink dengan perbankan 
diharapkan dapat semakin mempercepat 
inklusi keuangan.

Secara simultan, BI juga tengah 
menggenjot peningkatan indeks literasi 
keuangan. Hal ini ditempuh sebagai 
langkah preventif untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang layanan 
jasa keuangan. Pemahaman yang rendah 
membuat masyarakat rentan tertimpa 
masalah, salah satunya terjerat utang 
dari tekfin ilegal. “Saya optimistis, 
penetrasi internet akan memperluas 
akses digital hingga pelosok wilayah 
Tanah Air sehingga turut membantu 
tingkatkan literasi keuangan,” ujar Perry.

Melalui BSPI 2025, BI berupaya 
menjamin keamanan dan kenyamanan 
masyarakat antara lain melalui 
penerapan KYC & AML-CFT. Selanjutnya, 
bank sentral menjamin kepentingan 
nasional dalam ekonomi-keuangan 
digital antar negara melalui kewajiban 
pemrosesan semua transaksi 
domestik di dalam negeri dan kerja 
sama penyelenggara asing dengan 

inisiatif tersebut adalah open banking, 
pembayaran ritel, infrastruktur pasar 
keuangan, data, serta pengaturan, 
perizinan, dan pengawasan. “BSPI 2025 
merupakan upaya nyata BI mewujudkan 
sistem pembayaran yang lancar dan 
reliabel yang mendukung sistem moneter 
maupun stabilitas sistem keuangan agar 
berfungsi baik,” kata Perry. 

domestik harus memperhatikan prinsip 
resiprokalitas.

Kelima visi yang tertera pada BSPI 
dijabarkan lebih lanjut ke dalam 
program-program strategis Bank 
Indonesia yang akan diimplementasikan 
secara bertahap dalam rentang waktu 
tahun 2019 sampai dengan 2025. Lima 
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BUKALAPAK
INGIN BERTAHAN
HINGGA SATU ABAD 

Rachmat Kaimuddin, 
CEO Bukalapak

BICARA BICARA

Seiring perkembangan tren 
belanja daring, Bukalapak kian 
menancapkan eksistensinya 
sebagai e-commerce papan atas 

di Indonesia. Sebagai satu dari lima 
startup lokal yang menyandang predikat 
unicorn, Bukalapak optimis dapat 
bertahan hingga seratus tahun. Sejumlah 
terobosan siap dilakukan Bukalapak 
antara lain dengan menggandeng 
lebih banyak UMKM untuk go digital. 
Berikut petikan wawancara dengan CEO 
Bukalapak, Rachmat Kaimuddin.

Apa target yang ingin dicapai Bukalapak 
tahun 2020? 
Bukalapak telah memiliki fundamental 
bisnis yang kuat dalam 10 tahun ini, dan 
telah berhasil mencapai peningkatan 
performa keuangan yang baik bahkan 
melebihi ekspektasi kami. Di tahun 2019, 
valuasi  Bukalapak mencapai US $2.5 
Miliar. Jumlah  transaksi Bukalapak di 
tahun 2019 juga meningkat  60% dari 
tahun lalu dengan jumlah pengguna 
aktif berjumlah lebih dari 70  juta 
pengguna dan kunjungan aplikasi 
Bukalapak dikunjungi lebih dari 
420  juta kali per bulan. 

Melewati dekade pertama merupakan 
hal yang penting bagi kami, karena 
menurut statistik hanya 4%  perusahaan 
yang bisa bertahan lewat dari 10 tahun. 
Dari 4% itu, lebih jarang lagi yang 
menjadi Unicorn. Tahapan selanjutnya, 
adalah menjadi perusahaan yang 
bertahan lebih dari 100 tahun, yang 
mana probabilitasnya hanya 0.0045 
persen. 

Ke depannya, ada tiga hal yang menjadi 
fokus kami:

• Memastikan Bukalapak menjadi 
organisasi yang sustainable , memiliki 
sumber daya kuat yang bermanfaat 
pada semua stakeholders.

• Memperluas jangkauan pasar UMKM 
secara nasional dan internasional, 
online  dan offline  dengan teknologi 
dan inovasi.

• Yang terakhir, menjadikan Bukalapak 
tempat talenta muda belajar, berkarya 
dan bermanfaat bagi bangsa.

Bagaimana Bukalapak menjaga 
keamanan dan kenyamanan customer 
bertransaksi online?
Sebagai mitra jutaan UMKM, Bukalapak 
akan berupaya sekuat tenaga guna 
menjaga dan memastikan bangsa 
Indonesia dapat terus merasakan 
dampak positif dari inovasi teknologi.

Bagaimana Bukalapak menjaga 
keamanan data pribadi pelanggan?
Kami selalu mengimplementasi berbagai 
upaya demi meningkatkan keamanan 
data pribadi untuk kenyamanan 
para pengguna Bukalapak. Kami 
juga membimbing seluruh pengguna 
untuk melakukan langkah-langkah 
pencegahan, sesuai dengan kebijakan 
privasi di Bukalapak. Sebagai salah satu 
perusahaan teknologi mitra jutaan 
UMKM, Bukalapak akan berupaya sekuat 
tenaga menjaga dan memastikan bangsa 
Indonesia terus merasakan dampak 
positif dari inovasi teknologi.

Bagaimana upaya Bukalapak 
memberdayakan UMKM?
Bukalapak kini telah terhubung dengan 
lima juta pelapak. Kami akan terus 
berkomitmen untuk mendukung 
pemberdayaan UMKM melalui berbagai 

inovasi. Kami juga mencoba melebarkan 
pasar para pelapak kami untuk 
menjamah market internasional melalui 
program BukaGlobal. 

Selain lini pasar online, kami melihat 
pentingnya untuk mengembangkan 
lini bisnis offline dengan berfokus pada 
warung tradisional. Hal ini menantang 
tetapi kami optimis.

Apa strategi Bukalapak menghadapi 
persaingan dengan e-commerce lain?
Bukalapak optimis bahwa peluang untuk 
digitalisasi bisnis kecil dan menengah 
di Indonesia masih besar yakni dengan 
menggandeng UMKM.

Sejak 2016, Bukalapak juga memiliki 
program Online  to Offline (O2O) , Mitra 
Bukalapak. Program ini telah berhasil 
menghubungkan lebih dari 3,1 juta 
warung tradisional dan agen individual 
mandiri di Indonesia. Mitra Bukalapak 
bisa mendapatkan akses yang lebih 
luas lagi ke penyedia modal usaha, 
mendapatkan kesempatan menambah 
penghasilan dengan menjual produk-
produk virtual (token listrik, pulsa 
telepon, tiket kereta api, pembayaran 
BPJS, dan sebagainya) juga memesan 
suplai barang langsung dari produsen 
lewat aplikasi.

Apakah ada target menjadi decacorn?
Bukalapak fokus pada pengembangan 
layanan dan produk berbasis teknologi 
untuk mengangkat kesejahteraan 
usaha kecil Indonesia. Apabila dalam 
perjalanannya, valuasi kami mencapai 
status Decacorn, hal itu adalah sesuatu 
yang perlu disyukuri namun bukan 
menjadi tujuan utama kami.
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TIPS HINDARI
JERATAN UTANG
PINJAMAN ONLINE

Baru-baru ini netizen 
dikejutkan dengan viralnya 
video penagih pinjaman 
online yang menagih 

nasabahnya dengan kasar akibat 
pembayaran yang menunggak. Pinjaman 

online memang memudahkan sekaligus bisa 
menjadi masalah. Pinjaman online bukannya 

tidak boleh dilakukan. Asalkan, Sobat 
menyesuaikan pinjaman dengan kemampuan 

dan tetap waspada atas pinjaman online ilegal. 
Berikut ini beberapa tips aman pinjaman online 

yang bisa Sobat ikuti.
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Gunakan Aplikasi Resmi
Pastikan Sobat mengunduh aplikasi 
resmi milik penyedia pinjaman online. 
Aplikasi resmi biasanya dapat diunduh 
lewat Play Store untuk Android atau 
Apple Store untuk iOS. Hal ini untuk 
menghindari risiko aplikasi tidak resmi 
yang bisa mengandung malware atau 
virus yang bisa merusak ponsel bahkan 
menyadap data pribadi yang penting di 
dalam ponsel Sobat.

Pastikan Alamat Penyedia Pinjaman
Cek kelengkapan alamat kantor penyedia 
pinjaman online. Dengan begitu Sobat 
akan lebih mudah mendatangi kantor 
penyedia pinjaman online bila sewaktu-
waktu terjadi masalah. Bila penyedia 
pinjaman tidak memiliki alamat kantor 
yang jelas, sudah bisa dipastikan 
penyedia pinjaman tersebut ilegal dan 

hutang akibat salah perhitungan bunga. 
Jangan lakukan sistem gali lubang, tutup 
lubang untuk melunasi pinjaman online 
karena bisa berakibat pada hutang yang 
tak kunjung usai sementara bunga terus 
dibebankan.

Perhatikan Keamanan Data
Pinjaman online yang sudah terdaftar, 
dilarang untuk masuk ke dalam 
database pengguna seperti daftar 

berbahaya untuk transaksi keuangan 
Sobat ke depannya.

Pahami Kontrak Hak dan Kewajiban
Ketika melakukan pinjaman, jangan 
lupa baca dan pahami benar kontrak 
yang tertulis. Kebanyakan nasabah 
terburu-buru atau bahkan bersikap acuh 
terhadap kontrak pinjaman ini. Padahal 
inilah yang bisa menjadi masalah di 
kemudian hari apabila ada hal-hal yang 
sebenarnya merugikan Sobat. Ketahui 
tenggat pembayaran dan bunga yang 
dibebankan kepada nasabah 
sebelum meminjam.

Pahami Beban Bunga
Sebelum menyetujui pinjaman, pahami 
bunga yang akan dibebankan. Sesuaikan 
juga dengan kemampuan finansial yang 
Sobat miliki, jangan sampai terjerat 

kontak atau nomor pada ponsel 
milik nasabah. Maka, jika ada 
perusahaan pinjaman online yang 
meminta persetujuan nasabah untuk 
menggunakan daftar kontak, bisa 
dipastikan perusahaan pinjaman online 
tersebut ilegal.

Untuk informasi lebih lanjut, 
hubungi: KONTAK OJK 157
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Upaya meningkatkan industri sagu 
masyarakat desa terpencil dengan 
mindset untuk mencapai taraf hidup 
lebih baik.

JELAJAH

DEWA"
SAGU
"MAKANAN PARA

Upaya meningkatkan 
industri sagu masyarakat 
desa terpencil dengan 
mindset untuk mencapai 
taraf hidup lebih baik.

JELAJAH

MENJAGA "SI BOHAI" 
DARI KEPUNAHAN
PENERAPAN BISNIS HULU KE HILIR UNTUK MENINGKATKAN 
TARAF KEHIDUPAN PETERNAK ITIK TALANG BENIH
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Dari beberapa literatur, 
keberadaan itik Talang Benih 
dimulai saat petani perantau 
asal Bogor, Jawa Barat, 

memasuki Bengkulu pada pertengahan 
abad 19 dengan membawa serta spesies 
itik dari tempatnya berasal. Diduga 
terjadi perkawinan antara itik Bogor 
dengan belibis pada saat itu, karena 
kawasan Talang Benih masih dikelilingi 
hutan di pinggiran aliran sungai Musi. 
Tidak heran jika ciri morfologis belibis 
masih ditemukan pada itik Talang Benih.

Mulai dari warna bulu yang didominasi 
cokelat dengan totol-totol cokelat tua 
sampai hitam, badan gemuk dan pendek, 
leher besar, paruh yang panjang serta 
lebar, dan warna kaki serta ujung sayap 
hitam-kehijauan mengilap. Selain itu, 
percampuran antara itik Bogor dan 

belibis membuat keturunan Itik Talang 
Benih memiliki produksi telur yang tinggi 
dan besar. Dalam rentang waktu 7-8 
bulan, produktivitas telur per ekornya 
bisa mencapai 200-250 butir.

Daya tahan dan usianya pun terbilang 
panjang (8 tahun), serta dagingnya gurih. 
Hal ini kemudian yang membuat itik 
Talang Benih dipatenkan sebagai spesies 
asli daerah Rejang Lebong, Bengkulu.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia 
(KPwBI) Provinsi Bengkulu melihat 
potensi besar di balik budidaya itik 
Talang Benih, atau biasa disebut 
“Si Bohai” oleh masyarakat setempat. 
Padahal sebelumnya, itik jenis unggulan 
ini sudah hampir punah dan diacuhkan.
BI sudah mendampingi para peternak 
itik Talang Benih di Kabupaten Rejang 

Lebong sejak 2014 silam. Dimulai dari 
membuka cakrawala para peternak itik 
Talang Benih yang tersisa, untuk dibina 
dan diperlihatkan potensi ekonominya. 
Usaha ini juga melibatkan para ahli 
dari Universitas Muhammadiyah 
Bengkulu (UMB), untuk menemukan 
kemurnian galur itik Talang Benih dengan 
karakteristik yang lebih produktif.

Kemudian pada 2015, BI kembali 
memberikan fasilitas penunjang di 
antaranya mesin pakan dan mesin 
penetas. 

Dalam hal ini peternak didorong untuk 
berinovasi dengan memanfaatkan 
bahan-bahan yang ada di sekitar sebagai 
bahan baku pakan agar lebih efisien.

Fase berikutnya di 2016, ketika sudah 
terlihat semakin baik hasilnya, maka 
peternak mulai diajarkan untuk 
mengelola bisnis hilir budidaya itik 
Talang Benih, salah satunya dengan 
memfasilitasi studi banding ke daerah 
sentra produksi telur asin di Brebes. 
Tujuannya agar peternak bisa mengolah 
telur Si Bohai menjadi produk yang 
lebih bernilai.

Model bisnis integrasi hulu ke hilir yang 
digagas BI tersebut amat dirasakan 
manfaatnya bagi peternak itik Talang 
Benih. Semangat perubahan yang BI 
tularkan ini akhirnya dapat meningkatkan 
taraf kehidupan mereka.
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MENJELAJAH
THE PORT OF JAVA
Serunya kulineran di Semarang sambil 
menikmati kawasan Instagramable di 
Kota Lama.

Ampat penari membikin hati
menjadi senang, aduuuh…
itulah dia malam gembira
Gambang Semarang

Alunan lagu "Gambang Semarang" 
yang pernah dilantunkan oleh 
penyanyi era 1960-an, Ernie 

Djohan, itu menyambut saat kereta 
Argo Muria yang saya tumpangi 
berhenti di Stasiun Tawang di kota 
Semarang. Perjalanan kali ini terbayang 
menyenangkan, karena dua tujuan 
utama: kulineran dan berkunjung ke 
Kota Lama.

Kuliner Semarang memang selalu 
menggoda. Dari Lunpia yang berisi 
tumisan bambu muda sampai Babat 
Gongso yang pedas dan menggugah 
selera.  Saat ini, daya tarik Semarang tak 
hanya itu. Primadonanya saat ini adalah 
Kota Lama Semarang yang semakin elok 
dan beralih rupa. Renovasi di banyak 
sudutnya membuat kawasan ini 
semakin cantik.

Tahukah Sobat Bicara, Kota Semarang 
ditetapkan sebagai salah satu kota wisata 
paling bersih di kawasan Asia Tenggara 
oleh ASEAN Tourism Forum (ATF) 2020. 
Ini tentu bikin Semarang semakin 
nyaman untuk dijelajahi, dan perjalanan 
kali ini dimulai dari depan gedung Bank 
Indonesia Perwakilan Semarang di Jl. 
Imam Bardjo SH No.4 yang berada di 
kawasan Pleburan.

42 | 
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Pilihan jajanan di kota Atlas sangat 
banyak, dan selalu khas. Siapa yang 
tidak kenal Bandeng Presto atau 

pun Tahu Pong. Inilah kuliner Semarang 
yang wajib dimasukkan ke dalam daftar.

1  Sesuai namanya, Bandeng Presto 
dibuat dari ikan bandeng yang dibumbui 
dengan bawang putih, kunyit, dan garam. 
Ikan bandeng ini kemudian dimasak 
dengan uap air yang bertekanan tinggi 
(presto) sehingga tulang ikan menjadi 
lunak dan mudah untuk dimakan.
Pilihan penjual:  toko oleh-oleh di 
sepanjang Jalan Pandanaran.

2  Ada dua jenis lunpia: lunpia goreng 
dan lunpia basah. Lunpia Semarang 
memiliki ciri khas tersendiri berupa 
kulit lunpia yang renyah atau empuk 
diisi dengan tumisan rebung dan 
potongan ayam atau udang, sehingga 
menghasilkan rasa yang gurih dan manis. 
Pilihan warung: Lunpia Gang Lombok, 
Lunpia Mbak Lien, Lunpia Mataram.

3  Tahu gimbal merupakan makanan 
tradisional yang berisi tahu goreng, 
lontong, irisan kol, toge, telur goreng, 
dan gimbal. Gimbal di sini bukan gaya 
rambut, tapi gorengan seperti bakwan 
dengan isian udang dan toge.
Pilihan warung: Gimbal Lumayan Pak 
Man, Tahu Gimbal Pak Ali.

4  Hidangan Babat Gongso berbahan 
babat dan beragam jeroan seperti 
limpa, ati, paru, dan  iso. Babat gongso 
dimasak bersama bumbu dan juga 
kecap kental. Rasanya campuran gurih, 
manis, dan pedas yang nikmat. Warung 
penyedia babat gongso biasanya juga 
menyajikan nasi goreng babat.
Pilihan warung: Babat Gongso Pak 
Karmin, Babat Gongso Pak Sumarsono.

5  Nama julukannya unik: Roti Ganjel 
Rel. Meskipun termasuk makanan khas 
Semarang, roti yang juga disebut Roti 
Gambang ini jarang ditemui dan harus 
blusukan ke pasar tradisional, seperti 
Pasar Johar. Roti ini berbentuk kotak 
dan berwarna cokelat bertabur wijen 
dengan cita rasa kayu manis.
Pilihan penjual: Selina Bakery, 
toko oleh-oleh di sepanjang Jalan 
Pandanaran.

6  Ciri khas tahu pong adalah 
teksturnya. Tahu pong tidak dibuat 
padat seperti tahu pada umumnya. 
Tahu ini memiliki rongga pada bagian 
tengah. Dari situlah nama tahu pong 
alias tahu kopong (kosong) berasal. 
Petis digunakan dalam kuliner tahu 
pong sebagai pelengkap saat camilan 
tersebut dihidangkan.
Pilihan warung: Tahu Pong Karangsaru, 
Tahu Pong Gajahmada. 

RAGAM KULINER DI KOTA ATLAS
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KOTA LAMA
YANG KIAN MEMESONA

Jalan-jalan di kota Semarang tidaklah 
lengkap jika belum berkunjung 
ke kota lama. Di kawasan ini, 
pengunjung atau wisatawan bisa 

menikmati suasana masa silam dengan 
bangunan gedung-gedung tua bersejarah 
khas zaman kolonial. Saat ini, Kota 
Lama baru saja selesai direvitalisasi 
sehingga tampil lebih cantik, atraktif 
dan nyaman. Tidak tanggung-tanggung, 
biaya revitalisasi sekitar Rp 160 miliar, 
membuat kawasan ini semakin segar dan 
seru untuk dijelajahi.

Kota Lama Semarang terletak di Jalan 
Letjen Suprapto. Lokasi ini mudah 

dijangkau dari pusat kota dan berada 
dekat dengan stasiun kereta Tawang. 

Awalnya, area Kota Lama Semarang atau 
yang sering disebut Outstadt atau Little 
Netherland mencakup setiap daerah di 
mana gedung-gedung yang dibangun 
sejak zaman Belanda. Namun seiring 
berjalannya waktu istilah kota lama 
sendiri terpusat untuk kawasan dari 
sungai Mberok hingga menuju daerah 
Terboyo.

Kota Lama Semarang memang banyak 
menyuguhkan spot-spot bangunan tua 
bersejarah yang Instragramable. Dari 

Gereja Blenduk hingga Gedung Marba 
yang letaknya tepat di samping dan 
depan Taman Srigunting. Arsitektur 
bangunan ini cukup unik dan 
bergaya kolonial.

Ada juga Pasar Sentiling yakni pasar yang 
menjual barang-barang jadul. Letaknya 
juga dekat dengan Taman Srigunting. 
Di sini, wisatawan bisa melihat koleksi 
barang-barang jadul dan menarik 
untuk dijadikan objek foto maupun 
latar belakang foto. Selain itu, ada 
gedung Asuransi Jiwasraya yang dulunya 
adalah gedung asuransi perusahaan 
Belanda yang dibangun oleh arsitek 
Thomas Kartsen, arsitek yang sama yang 
membangun Pasar Johar Semarang. 
Di dalam gedung itu terdapat lift 
pertama yang ada di Indonesia.

Gedung Mandiri Gelatik, salah satu 
gedung cagar budaya yang berubah 
fungsi menjadi kantor Bank Mandiri. 
Gedung yang berlokasi di Jalan Gelatik 
ini merupakan gedung lama yang masih 
tampak baru karena sudah direstorasi 
dan difungsikan kembali.

Wisatawan juga bisa menikmati 
kuliner di Cafe Spiegel Bistro yang 
menjadi bangunan cagar budaya dan 
menjadi salah satu cafe yang paling 
Instagramable di Semarang. Tak kalah 
menarik adalah Gedung Monodhuis yang 
didominasi warna putih dan cokelat 
yang klasik. 

BI Mendukung Pariwisata Kota Lama 
Untuk mendukung pengembangan 
wisata di ibukota Jawa Tengah ini, 
kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa 
Tengah memberikan satu unit mobil golf 
untuk digunakan di Kawasan Kota Lama 
Semarang.

Kepala Kantor Perwakilan BI (KPw BI)
Jateng Soekowardojo menyampaikan 
pihaknya memberikan bantuan 1 
unit mobil golf untuk mengangkut 
penumpang secara gratis di Kawasan 
Kota Lama Semarang. Adanya fasilitas 
tersebut bertujuan membantu 
perkembangan pariwisata. Bantuan 
mobil golf tersebut diserahkan KPw 
BI Jateng kepada komunitas Young 
Enterpreneur Success (YES).
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MATA UANG NUSANTARA 
PERNAH DIPAKAI DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA

MASA SEBELUM KEMERDEKAAN INDONESIA

JASMERAH JASMERAH

Jauh sebelum Indonesia merdeka, 
di Nusantara telah beredar beragam 
mata uang. Mata uang dari bahan 
emas, perak, tembaga, timah, dan 

perunggu dipakai pada abad ke-5 sampai 
ke-14. 

Kerajaan di Nusantara seperti Majapahit, 
Aceh, dan Samudra Pasai melansir 

mata uangnya sendiri. Bahkan mata 
uang Aceh sempat meluas dipakai di 
berbagai belahan dunia. Sementara 
itu, perdagangan dengan Cina di kota 
pelabuhan Nusantara menyebabkan 
mata uang kepeng dipakai.

Masa Kerajaan Hindu - Budha
Pada masa sebelum ada kerajaan Hindu-

Budha, telah dikenal alat pembayaran 
yang masih sederhana. Alat pembayaran 
ini dipakai sebagai pengganti sistem 
barter. Di Papua dipakai kulit kerang jenis 
tertentu, di Bengkulu dan Pekalongan 
memakai manik-manik, dan di Bekasi 
memakai belincung (semacam 
kapak batu).

Ketika masuk masa kerajaan Hindu-
Budha, alat pembayaran mengalami 
kemajuan. Utamanya dari sisi desain 
dan material yang dipakai. Di Jawa 
misalnya memakai uang dari bahan 
emas dan perak. Mata uang tertua 

sekitar abad ke-9 disebut Krisnala (uang 
Ma). Sedangkan Majapahit membuat 
mata uang Gobog yang terbuat dari 
tembaga. Mata uang Gobog diperkirakan 
beredar sekitar abad ke-14 sampai 
ke-16. Menariknya selain sebagai alat 
pembayaran, Gobog digunakan juga 
sebagai benda keramat.

Masa Kerajaan Islam 
Setelah masa kerajaan Hindu-Budha, 
pada abad ke-15 di Nusantara dikuasai 
kerajaan Islam. Pada masa ini kerajaan-
kerajan Islam juga membuat mata 
uangnya sendiri. Kerajaan Islam yang 
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melansir mata uang 
sendiri, antara lain, 
Samudra Pasai, Aceh, 
Jambi, Palembang, 
Banten, dan Sumenep. 

Mata uang yang dikeluarkan 
umumnya memakai tulisan 
Arab. Semisal, di kerajaan Jambi 
pada sisi belakang ditulis Sanat 
1245 dan pada sisi depan 
tertulis Cholapat al Mukmin. 
Sedangkan mata uang dari kerajaan 
Sumenep dibuat dari mata uang asing 
dan diolah lagi, lalu diberi tulisan 
Bintang Madura dan Sumenep. 

Beredarnya mata uang di kerajaan-
kerajaan Islam membuktikan peran 
aktif orang Nusantara dalam kancah 
perdagangan dunia. Bahkan bisa 
dipertukarkan dengan mata uang asing. 
Contoh, satu Real Spanyol setara dengan 

16 mas 
(dirham) Aceh dan empat 
shiling Inggris setara dengan lima mas 
(dirham) Aceh.

Masa VOC, Inggris, dan Hindia Belanda 
Pada masa VOC (Vereenigde 
Oostindische Compagnie), pada 1602-
1799 semua mata uang asing yang 
beredar di Nusantara berusaha diganti 
dengan Real Belanda. Selain itu, mata 

uang perak Belanda, Rijksdaalder, 
dijadikan alat pembayaran standar di 
Nusantara. Pada 1726, VOC melansir 
mata uang Duit (uang tembaga recehan) 
untuk menggantikan Cassie Cina. Lalu, 
pada 1748, VOC memperkenalkan uang 
kertas dalam bentuk surat berharga, 
seperti sertifikat.

Ketika Hindia Timur dikuasai 
Inggris (1811-1816), Raffles berusaha 
memperbaiki keadaan keuangan di 
wilayah ini. Caranya dengan menarik 
sekitar 8,5 juta Rijksdaalder dari 
peredaran dan menghidupkan kembali 
Real Spanyol sebagai standar mata uang 
perak. Pada 1813,  Real Spanyol diganti 
dengan mata uang Ropij Jawa yang 
terbuat dari emas, tembaga, dan 

perak yang dicetak di Surabaya.
Sedangkan masa pemerintahan Hindia 
Belanda pada 1817, diterbitkan mata 
uang Gulden Hindia Belanda. Tujuannya 
menggantikan mata uang Ropij Jawa.

Masa Kekuasaan Jepang 
Pada masa Jepang berkuasa, kebijakan 
keuangan ditetapkan oleh Gunseikanbu, 
Pemerintah Militer Pusat. Ketika itu 
Jepang tetap mempertahankan mata 
uang gulden dan rupiah Hindia Belanda. 
Selain itu Jepang juga membuat mata 
uang kertas yang disebut uang invasi. 
Setelah pasukan Sekutu mendarat di 
Tanjung Priok pada 29 September 1945, 
komandan pasukan melarang uang 
Jepang dan mengedarkan uang NICA 
(Netherlands Indies Civil Administration).
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MATA UANG 
KERAJAAN DI 
NUSANTARA

MASA (MA), ATAK DAN 
KUPANG (KU) 
Ma adalah mata uang resmi yang 
berlaku pada jaman Kerajaan Mataram 
Kuno, yang berkembang sekitar tahun 
850 M. Kerajaan ini menggunakan 
koin-koin emas dan perak berbentuk 
kotak sebagai alat tukarnya ketika itu.

Koin-koin Kerajaan Mataram 
setidaknya memiliki 3 (tiga) satuan 
berbeda, dimana nominal paling 
besarnya adalah Masa ( Ma), dengan 
berat 2,4 gram. Sementara dibawah 
Ma adalah “Atak”, yang beratnya 
sebesar 1,2 gram. 1 Atak setara 
dengan ½ Ma. Sementara satuan 
dibawahnya lagi disebut Kupang (Ku), 
dengan berat 0,6 gram. Jadi 1 Ku 
setara dengan 0,5 Atak.

KEPENG
Kepeng adalah mata uang resmi Kerajaan 
Jenggala yang berkuasa di wilayah timur 
Pulau Jawa, yang masa kejayaannya 
sekitar tahun 1042 – 1130 M. Mata uang 
ini juga terdiri dari koin-koin emas 
dan perak.

TAHIL
Keberadaan uang di Indonesia pun tidak 
terlepas dari pengaruh sebuah kerajaan 
digdaya di Nusantara, yakni Kerajaan 
Majapahit. Kerajaan ini berdiri pada 1293 
– 1500 M, setelah keruntuhan 
Singosari dan Kediri.

Meski sempat menggunakan mata uang 
Masa (Ma), seperti halnya Kerajaan 
Mataram Kuno, kerajaan ini juga memiliki 
satuan mata uang sendiri, yaitu Tahil 
yang juga terbuat dari koin emas.

KAMPUA
Bila kerajaan-kerajaan lain di Nusantara 
menggunakan koin emas dan perak 
sebagai alat tukar, namun berbeda 
halnya dengan Kerajaan Buton. Kerajaan 
ini memberi warna tersendiri pada 
sejarah Indonesia.

Mata uang Kerajaan Buton terbuat 
dari bahan kain tenun dan dinamakan 
dengan Kampua. Ia terbuat dari sehelai 
tenunan persegi panjang yang menurut 
cerita ditenun oleh puteri-puteri istana. 
Canggihnya lagi, untuk mengantisipasi 
pemalsuan maka corak dan desain 
Kampua dibuat berbeda setiap tahunnya.

 JINGGARA
Jinggara ada mata uang resmi 
dari Kerajaan Makassar, yang 
dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. 
Dalam pembuatannya Jinggara 
menggunakan campuran timah dan 
tembaga sebagai bahan utamanya.

KASHA
Mata Uang Kasha adalah mata uang 
resmi Kesultanan Banten, yang dibuat 
pada 1550 – 1596 M, berbentuk koin 
emas yang sarat akan pengaruh Cina 
pada desainnya dan pengaruh Arab 
pada ukirannya. Selain dari emas, koin-
koin Kasha juga ada yang terbuat dari 
tembaga dan timah.

PICIS
Picis adalah mata uang yang 
dipergunakan pada masa 
Kesultanan Cirebon. Konon mata 
uang Picis ini dibuat dengan 
bantuan seorang Cina. Picis ini 
terbuat dari timah tipis dan oleh 
karenanya mudah pecah.

Ternyata Kurs Sudah Ada Sejak 
Zaman Gajah Mada
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RESENSI RESENSI

BUKAN
DRAMA KOREA 
BIASA
Parasite menjadi tonggak 
kebangkitan sinema Asia. 
Mengukir sejarah karena menjadi 
film berbahasa asing pertama 
yang berhasil memboyong 
penghargaan tertinggi di ajang 
Academy Award 2020. 

Bong Joon-ho jongkok di belakang 
panggung. Ia merasa perlu 
mencuri waktu sebentar untuk 
meyakinkan diri bahwa yang 

terjadi Minggu malam (9/2) bukan 
sekadar bunga tidur. Parasite, film yang 
disutradarainya berhasil memboyong 
empat piala di perhelatan bergengsi 
Academy Award 2020, termasuk 
mencetak sejarah menjadi film 
berbahasa selain Inggris pertama yang 
menang di kategori Best Picture. “Saya 
akan minum sampai esok pagi,” kata 
Bong sembari terkekeh. 

Malam itu bukan hanya karyanya 
yang memecahkan rekor, Bong juga 
ditasbihkan sebagai sutradara terbaik. 
Di kategori tersebut Bong mengalahkan 
nama-nama besar seperti Quentin 
Tarantino, Sam Mendes, Todd “Joker” 
Phillips dan idolanya sejak bangku kuliah, 
Martin Scorsese. 

Kesenjangan Kelas
Parasite dibuka dengan adegan 
“sederhana” yang tampak konvensional. 
Penonton diajak bersimpati dengan 
keluarga Kim Ki-taek yang hidup 
terbelenggu kemiskinan. Mereka 
tinggal di kolong rumah di gang sempit 
dan bertahan hidup dengan bekerja 
menjadi pelipat bungkus pizza. Bong 
menggambarkan dengan sangat baik 
kemelaratan keluarga tersebut, misalnya 
lewat adegan kedua anak Ki-taek, Ki-woo 
dan Ki-jung yang gigih menengadah 
sambil nongkrong di toilet untuk 
berburu limpahan sinyal Wifi dari rumah 
gedongan.
 
Cerita bergerak menjadi komedi hitam 
tentang kesenjangan kelas yang penuh 
kejutan. Perlahan penonton diajak 
masuk ke dunia biasa yang sebenarnya 
ganjil. Keluarga Ki-taek yang semula 

tampak tak berdaya terlilit kemiskinan, 
bertransformasi menjadi penipu ulung 
yang tanpa ampun memperdaya 
keluarga kaya raya. Tak sampai di sana, 
demi memuluskan rencananya mereka 
tega bermuslihat untuk menyingkirkan 
sesama kaum papa. 

Dengan rapi, Bong merajut cerita yang 
tidak linier. Kejutan demi kejutan yang 
berkelindan rapi menjadi kekuatan film 
Parasite. Bong juga sukses membangun 
karakter dengan struktur yang ketat, di 
mana semua tokoh memegang peranan 
penting dalam cerita. Namun sayangnya 
tak ada satu pun pemain dalam film 
Parasite yang masuk sebagai nominasi 
aktor atau aktris terbaik. 

Parasite memang bukan drama Korea 
biasa. Dalam film berdurasi hampir dua 
jam tersebut, Bong tidak menciptakan 
garis tegas yang memisahkan tokoh 
antagonis dan protagonis. Dalam 
semestanya (sebagaimana dunia nyata), 
di mana tidak ada manusia yang benar-
benar baik maupun benar-benar jahat. 
Semua berpotensi terperosok dalam 

keserakahan menjadi parasit. Jahat atau 
sekadar strategi bertahan hidup? 
Dengan brilian, Bong mengombang-
ambing kompas moral penonton.

Konteks parasit dikenal juga dalam 
perekonomian. Parasit ini tak hanya 
menyedot sumber daya dari masyarakat, 
tetapi juga menjadi benalu di dalam 
sistem. Parasit dalam ekonomi biasanya 
berwujud spekulan atau pelaku pasar 
yang mencari keuntungan besar dalam 
perniagaan dengan cara melakukan 
spekulasi (dugaan, perkiraan) terhadap 
perubahan-perubahan dalam harga 
komoditi dan jasa.

Dengan masuknya kegiatan ekonomi 
parasit ke dalam kegiatan ekonomi riil 
mengakibatkan banyak masalah seperti 
ketidakstabilan harga, kelangkaan karena 
penimbunan, ketidakefisienan ekonomi 
dan kekacauan sistem finansial. Karena 
itu demi kesehatan ekonomi suatu 
bangsa maka perekonomian tersebut 
harus dibersihkan, semaksimal mungkin, 
dari kegiatan spekulasi.
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CELOTEH CELOTEH

TANYA JAWAB

SEPUTAR QRIS
Cara Aman Bertransaksi Dengan QRIS

NAMA MERCHANT
NO ID: 1234567891000000

1

3

Daftar PJSP resmi dapat dicek di situs BI.5

4
2

Cek logo 

QRIS.

Pastikan nama 
merchant yang 
tertera pada QR 
dan aplikasi sama.

Sobat akan mendapatkan 
notifikasi transaksi 
pada aplikasi.

Tidak ada 
biaya tambahan 
bagi konsumen.

www.bi.go.id
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CELOTEH CELOTEH

1. Siapa saja yang dapat 
menggunakan QRIS? 
Siapapun yang memiliki ponsel dengan 
kamera dan konektivitas data, serta akun 
pembayaran elektronik dapat melakukan 
pembayaran melalui QRIS.

2. Bagaimana cara melakukan pembayaran 
menggunakan QRIS? 
Konsumen dapat memilih dan 
mengunduh aplikasi pembayaran 
yang terpasang pada ponsel mereka. 
Selanjutnya konsumen melakukan 
registrasi ke salah satu Penyelenggara 
Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan 
memastikan tersedianya saldo untuk 
melakukan transaksi. Melalui aplikasi, 
selanjutnya konsumen melakukan scan 
QRIS pada merchant, memasukkan 
nominal transaksi, melakukan otorisasi  
transaksi dan kemudian melakukan 
konfirmasi pembayaran kepada penyedia 
barang dan/atau jasa.

3. Aplikasi pembayaran apa saja yang dapat 
menggunakan QRIS? 
Konsumen dapat menggunakan aplikasi 
uang elektronik server based, dompet 
elektronik atau mobile banking yang 
memiliki fitur pembayaran menggunakan 
QR Code.

4. Apakah terdapat biaya tambahan dalam 
melakukan pembayaran menggunakan 
QRIS? 

Tidak ada biaya tambahan bagi  
konsumen saat melakukan pembayaran 
melalui QRIS

5. Apa yang perlu saya lakukan jika 
mendapatkan masalah dengan 
pembayaran QR? 
Jika Anda mengalami masalah dengan 
pembayaran Anda menggunakan QRIS, 
silakan diskusikan masalah terlebih 
dahulu dengan penyedia barang/jasa 
atau hubungi PJSP terkait.

6. Di mana saya dapat menemukan QRIS? 
QRIS dapat ditemukan di pedagang yang 
menerima pembayaran elektronik melalui 
QR code. Pedagang yang menerima 
pembayaran melalui QRIS akan memiliki 
logo QRIS di toko mereka.

7. Apakah turis dapat membayar 
menggunakan QRIS? 
Turis yang aplikasinya telah mengadopsi 
standar EMVCo dapat menggunakan 
QRIS di semua merchant  yang sudah 
menggunakan QRIS.

8. Mengapa konsumen terbantu 
dengan adanya QRIS? 
Dengan QRIS, konsumen 
dimudahkan karena QRIS 
dapat discan oleh semua 
aplikasi pembayaran 
yang memiliki fitur 
pembayaran QR.

1. Apa manfaat QRIS bagi merchant? 
Merchant cukup memasang satu macam 
QR Code yaitu QRIS yang dapat menerima 
pembayaran dari berbagai aplikasi 
konsumen yang telah dapat melakukan 
pembayaran menggunakan QRIS.

1. Bagaimana cara dapat menerima 
pembayaran menggunakan QRIS? 
Untuk menerima pembayaran dengan 
menggunakan QRIS, merchant dapat 
mengubungi PJSP yang telah menerapkan 
QRIS.

1. Saya telah memiliki QR code dari salah 
satu penyedia pembayaran elektronik, 
apa yang perlu saya lakukan? 
Semua QR code dari penyedia 
pembayaran elektronik yang telah ada 
saat ini akan migrasi menggunakan QRIS 
secara bertahap hingga 31 Desember 
2019. Mulai 1 Januari 2020, merchant 
akan menggunakan QR yang berlogo 

QRIS. Jika ada pertanyaan khusus 
Anda dapat menanyakan ke penyedia 
pembayaran elektronik Anda.

1. Apakah diperlukan bukti fisik untuk 
pembayaran melalui QRIS? 
Tidak ada persyaratan untuk bukti fisik 
dari transaksi QRIS, tetapi merchant 
dapat menyediakan apabila konsumen 
menginginkannya. Konsumen yang 
melakukan pembayaran QR code akan 
menerima notifikasi di aplikasinya begitu 
pula dengan merchant.

1. Apa yang harus saya lakukan jika 
terjadi permasalahan konsumen dan/
atau aplikasi yang disediakan PJSP bagi 
merchant? 
Arahkan konsumen untuk menghubungi 
aplikasi PJSP konsumen, sementara 
merchant menghubungi PJSP yang 
membuat QRIS di merchantnya.

KONSUMEN MERCHANT

BUKA
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PERISTIWA

Selain menjaga stabilitas moneter, BI juga turut 
mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. 
Salah satunya lewat dukungan BI kepada 
UMKM. Dukungan tersebut dihadirkan lewat 

pembinaan dan dorongan BI agar UMKM Go Ekspor Go 
Digital. Dorongan ini dijalankan lewat diperkenalkannya 
QRIS sebagai salah satu system pembayaran UMKM. 
Harapannya, transaksi masyarakat ke produk UMKM 
akan meningkat karena pembayaran jadi lebih praktis. 
Permintaan barang UMKM pun diharapkan akan 
meningkat, begitu juga kesejahteraan pedagangnya.

Sebagai bagian dari dukungan UMKM tersebut, 
Gubernur BI dan jajarannya melakukan beberapa 
kunjungan ke UMKM binaan BI di beberapa daerah. 
Kunjungan tersebut terangkum dalam rubrik 
PERSITIWA kali ini.

DUKUNGAN 
BANK INDONESIA 
TERHADAP UMKM

PERISTIWA

Dalam kunjungan ini, Erwin Rijanto mengatakan bahwa bentuk bantuan 
yang diserahkan BI bukan berbentuk uang. Melainkan berbentuk peralatan 
produksi sesuai kebutuhan UMKM.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, 
mengunjungi UMKM mitra BI di Bandung.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjoyo, didampingi 
Deputi Gubernur BI, Dodi Waluyo mengunjungi UMKM 
di kawasan Desa Wisata Tampak Siring, Bali.
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ISI ANGKETNYA
D A P A T K A N  H A D I A H N Y A !

Sampai Tanggal : 31 Maret 2020

Silakan klik di http://bit.ly/RisetBicara 
atau scan barcode berikut ini.

Berikan kami masukan untuk 
majalah                 edisi ini dan 

dapatkan suvenir spesial
bagi 8 orang pemenang.

BICARA

PERISTIWA

Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto juga berkunjung ke lokasi membatik 
di desa Papringan, Banyumas, yang menjadi sentra batik Banyumasan.

QRIS diperkenalkan sebagai kode QR standar dalam bertransaksi sebagai 
bentuk dukungan pada UMKM. Dengan begitu, transaksi makin mudah 
dan minat masyarakat terhadap produk UMKM juga meningkat. 

BI juga melakukan program pembinaan dalam upaya pengembangan 
UMKM. Pembinaan dilakukan melalui kantor-kantor perwakilan BI 
di daerah, terutama pada sektor-sektor usaha yang cukup besar 
menyumbang inflasi.
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PERISTIWA

Salah satu contoh penertiban KUPVA BB tidak berizin oleh KPwBI DKI Jakarta. 
Diharapkan seluruh pemilik usaha KUPVA BB di Indonesia sudah mengantongi 
izin dari Bank Indonesia sebelum beroperasi. Selain memberikan kenyamanan 
bagi masyarakat, hal ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian 
uang dan pendanaan terorisme.

BANG SEN | 65

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi ketika mengunjungi 
penenun songket dan ulos di daerah Pematangiantar, Sumatera Utara.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, berbincang dengan perajin kain 
tenun di Kediri yang merupakan salah satu UMKM binaan BI.
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@bank_indonesia

BankIndonesiaOfficial

Bank Indonesia Channel

www.bi.go.id

bank_indonesia

FOLLOW
US

BISKUIT

Tahukah anda?

KUPVA BB tidak berizin adalah Musuh Bangsa

Money Changer (KUPVA BB) tidak berizin dapat 
digunakan sebagai sarana extra ordinary crime
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