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SALAM

Sejak awal pandemi COVID-19 pada 
triwulan-I 2020, Bank Indonesia 
(BI) sudah tiga kali menurunkan 

suku bunga acuan BI 7-Day Reverse 
Repo Rate (BI7DRR). Tercatat pada bulan 
Februari 2020, BI menurunkan 7DRR 
dari sebelumnya sebesar 5,00% menjadi 
4,75%. Selanjutnya, pada bulan Maret 
2020, BI kembali menurunkan 7DRR 
sebesar 25bps menjadi 4,50% yang 
bertahan hingga RDG bulan Mei 2020. 
Berdasarkan hasil RDG bulan Juni 2020, 
7DRR kembali diturunkan 25bps menjadi 
4,25%, dan terakhir kembali diturunkan 
sebesar 25bps pada RDG Juli 2020 yang 
dipertahankan hingga RDG Agustus 2020 
sebesar 4,00%.

Keputusan tersebut konsisten dengan pra-
kiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas 
eksternal yang terjaga dan sebagai langkah 
lanjutan untuk mendorong pemulihan 
ekonomi di tengah pandemi COVID-19. 
Kebijakan yang ditempuh ini menjadi ba-

gian dari program pemulihan ekonomi 
nasional yang terdampak pandemi. 

Berbagai perkembangan positif yang 
terjadi di tengah pandemi ini diharapkan 
tetap menjaga ekspektasi masya rakat 
untuk tetap optimis. Untuk itu Bank Indo-
nesia terus memperkuat sinergi ekspansi 
moneter dengan akselerasi stimulus fiskal 
pemerintah dalam mendorong pemulihan 
ekonomi nasional, termasuk mendukung 
elektronifikasi penyaluran program ban-
tuan sosial Pemerintah Pusat dan elek-
tronifikasi transaksi keuangan Pemerintah 
Daerah, serta Gerakan Nasional Bangga 
Buatan Indonesia (Gernas BBI). Optimisme 
ini, apalagi dilengkapi dengan langkah cer-
das membuat terobosan di tengah masya-
rakat, tentu akan sangat membantu dalam 
meningkatkan geliat ekonomi Nasional 
yang terus berkembang dalam kondisi sulit 
sekalipun. Atas keyakinan tersebut, pada 
tahun ini sampai dengan tahun menda-
tang, Bank Indonesia tetap mengarahkan 
ekspektasi inflasi yang rendah dan stabil 
sesuai kisaran target sebesar 3,0% ± 1%. 

MENJAGA INFLASI 
UNTUK MENDORONG 
PEREKONOMIAN
DI TENGAH PANDEMI

Operational Hour :

Monday to Friday, 08.00 am - 16.00 pm
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BankIndonesiaOfficial

@bank_indonesia

bank_indonesia

Bank Indonesia Channel

Memasuki paruh kedua 2020, belum 
terlihat tanda-tanda penurunan pandemi 
COVID-19. Semua sektor kehidupan 
mau tak mau beradaptasi dengan era 
kebiasaan baru yang mengacu pada 
protokol kesehatan yang ditentukan. Tak 
terkecuali dalam lingkup perkantoran 
yang sudah mulai dibuka untuk 
menunjang perekonomian.

Bank Indonesia (BI) sendiri menerapkan 
sistem adaptasi kebiasaan baru di semua 
kompleks perkantoran untuk melindungi 
karyawan sekaligus memastikan 
pelayanan yang maksimal kepada 
masyarakat. Edi Susianto selaku Kepala 
Manajemen Risiko Bank 
Indonesia membeberkan 
penerapan sistem 
adaptasi BI pada rubrik KOLOM 
pada edisi kali ini.

Masih dalam lingkup pandemi, 
optimisme perekonomian 
Indonesia yang dibayangi resesi 
cukup disorot. Mengingat 
beberapa negara tetangga 
sudah mengumumkan 
keadaan resesi ekonominya 
akibat pandemi COVID-19. 
Lantas bagaimana 
kondisi perekonomian 
Indonesia? Simak 

wawancara dengan Bhima Yudhistira, 
seorang peneliti dari Institute for 
Development of Economics and Finance 
(INDEF) pada rubrik BICARA.

Maka dalam kaitannya dengan 
kondisi perekonomian dalam edisi ini 
kami juga membuat artikel soal cara 
mempertahankan bisnis di tengah 
pandemi pada rubrik TIPS yang bisa 
memberi informasi terkini buat 
pembaca. Selain itu banyak pula artikel-
artikel lainnya yang sayang jika Sobat 
lewatkan!

Selamat membaca, tetap jaga kesehatan 
dan patuhi protokol kesehatan dengan 

memakai masker, mencuci tangan, 
menjaga jarak, hingga menghindari 

kerumunan.

Membangkitkan Citra
Songket Jembrana

40 | JELAJAH
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Salah satu jantung perekonomian 
nasional adalah pasar tradisional. 
Keberadaannya menjadi penting 

dalam kehidupan masyarakat. Dalam 
mencari pendapatan dan kebutuhan 
hidup, banyak masyarakat yang masih 
memerlukan pasar tradisional. 

Pasar tradisional menjadi pondasi 
dari perekonomian nasional. 
Karenanya, saat ini pemerintah 
mendorong pemerintah daerah untuk 
melakukan pendekatan inovatif di 
pasar tradisional, dan juga sekaligus 
lebih ketat menerapkan protokol 
kesehatan guna mencegah meluasnya  
penyebaran COVID-19.

Sejatinya pelaksanaan adaptasi 
kebiasaan baru dilakukan dengan 
protokol yang mengikat, termasuk 
aktivitas di pasar. Di pasar tradisional, 
pengunjung wajib menggunakan 
masker, dan sarung tangan selama 
beraktivitas. Masyarakat juga 
disarankan untuk melakukan transaksi 
secara non tunai. 

Selanjutnya pedagang yang berdagang 
di pasar rakyat diatur secara bergiliran 
dengan jarak antar pedagang minimal 
1,5 meter. Sebelum pasar dibuka 
dilakukan screening awal untuk 
memastikan suhu tubuh seluruh 
pedagang, pengelola pasar dan organ 
pendukung.

Harapannya aktivitas perdagangan di 
pasar tradisional tetap berjalan dan 
ekonomi nasional tumbuh sekaligus 
menekan laju pandemi.

GELIAT ADAPTASI 
KEBIASAAN BARU
DI PASAR 
TRADISIONAL 

Seorang pedagang di Pasar 
Beringharjo, Yogyakarta, 

menggunakan masker bergambar 
wajah selama masa  pandemi 

Covid-19.
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Shutterstock/vichie81

Pengawasan yang ketat tampaknya masih dibutuhkan di sejumlah pasar 
agar protokol kesehatan dapat dijalankan dengan baik. Para pedagang di 
salah satu pasar di Salatiga menerapkan social distancing.
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Perdagangan di pasar-pasar khusus, seperti pasar ikan hias meningkat di 
masa pandemi. Salah satunya adalah Pasar Ikan Hias Parung, Bogor yang 
menerapkan prosedur new normal dalam aktivitasnya.

Pemberlakukan protokol kesehatan di mana pedagang dan pengunjung 
di salah satu pasar tradisional di Yogyakarta harus menggunakan masker 
kesehatan. Aktivitas perdagangan tetap berjalan normal.

Seorang penjual ayam di salah satu pasar hewan di Pubalingga, 
Jawa Tengah menunjukkan dagangannya sambil menggunakan 
masker pelindung. 
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RESMI DILUNCURKAN, 
UANG PERINGATAN 
KEMERDEKAAN
75 TAHUN RI
MENJADI
KADO SPESIAL 
KEBINEKAAN 
BANGSA

Sebuah Wujud Syukur

Indonesia dikenal sebagai bangsa 
yang memiliki keragaman tradisi dan 
cara unik saat memperingati berbagai 
momen, seperti hari raya keagamaan, 

upacara adat dan kebudayaan, maupun 
peringatan kemerdekaan. Uang Perin-
gatan Kemerdekaan (UPK) 75 Tahun RI 
pada 17 Agustus 2020 yang diluncur-
kan Pemerintah dan BI pada tanggal 
17 Agustus 2020 ini merupakan wujud 
syukur atas anugerah kemerdekaan dan 
pencapaian hasil pembangunan Indone-

sia selama 75 Tahun. Ada 3 makna dalam 
UPK75 yaitu sekaligus simbol kebangk-
itan dan optimisme dalam menghadapi 
tantangan melanjutkan pembangunan 
bangsa menyongsong masa depan In-
donesia Maju Kehadiran Uang Peringa-
tan 75 Tahun Kemerdekaan RI (UPK 75 
RI) juga menjadi upaya memperkokoh 
kedaulatan negara, mensyukuri ke-
merdekaan, memperteguh kebhinekaan 
dan menyongsong masa depan gemilang.  
ini juga menjadi bentuk berbagi kebaha-
giaan kepada rakyat Indonesia dengan 
memiliki UPK75RI.

Selayaknya memperingati momen 
penuh makna, UPK 75 RI dihiasi 
ornamen yang menggambarkan 
perjalanan bangsa. Wujud mensyukuri 
kemerdekaan digambarkan dengan 
peristiwa pengibaran bendera saat 
proklamasi kemerdekaan RI pada 17 
Agustus 1945. Foto pahlawan nasional 
Dr. (H.C.) Ir. Soekarno - Dr. (H.C.) Drs. 
Mohammad Hatta menjadi gambar 
utama di bagian muka uang dengan 
nominal Rp75.000 ini. Peran keduanya 
selama memperjuangkan kemerdekaan 
sampai dengan memimpin jalannya 

pemerintahan tentunya menjadi 
alasan yang tidak perlu dipertanyakan. 
Kemajuan infrastruktur Indonesia turut 
mewarnai bagian muka, dimana terdapat 
Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, 
Tol TransJawa, dan Jembatan Youtefa 
Papua. Bunga nasional Anggrek Bulan 
atau puspa pesona turut melengkapi 
keindahan bagian muka UPK75RI. 

Sementara di bagian belakang terdapat 
Peta Indonesia Emas pada bola dunia 
yang melambangkan peran strategis 
Indonesia dalam kancah global, serta 
Satelit Merah Putih sebagai jembatan 
komunikasi NKRI dalam kesiapan 
menyongsong masa depan gemilang 
pada era digital. Lalu yang unik, terdapat 
sembilan anak Indonesia mengenakan 
pakaian adat dari berbagai daerah yang 
melambangkan kebinekaan pada SDM 
unggul di era Indonesia Maju. 

Kebinekaan dalam Satu Tujuan
Wajah 9 anak yang mengenakan baju khas 
daerahnya masing-masing ini merupakan  
wajah generasi penerus bangsa 
Indonesia kedepannya. Mereka adalah 
wajah Indonesia yang menjadi identitas 
keragaman Indonesia. Ada Baju adat 
dari Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, 
Gorontalo, Kalimantan Utara, Maluku, 
Riau,  Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. 
Yuk kita bahas lebih dalam! 

Baju adat Maro dari Papua
Siapa yang tak kenal dengan eksotisme 
koteka, pakaian adat Maro dari papua. 
Meski terbuat dari bahan alami namun 
selalu menarik perhatian. Layaknya 
mahkota berupa rumbai, yang dikenakan 
penerus bangsa asal Papua pada UPK75RI.
Baju adat Ulee Balang dari Nanggroe 
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Aceh Darussalam
SobatRupiah, gambaran pakaian 
adat dari daerah pada UPK75RI 
menunjukkan kebinekaan yg kita 
miliki. Salah satunya Ulee Balang dari 
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. 
Pakaian adat ini jg pernah dikenakan 
oleh Presiden Joko Widodo pada 
peringatan kemerdekaan RI ke-73 lalu 
loh!

Baju adat Tudung Makuta
dari Gorontalo
Hadir dalam UPK75RI menjadi 
kesempatan bagi Provinsi Gorontalo 
untuk semakin dikenal luas melalui 
pakaian adat Tudung Makuta, 
yang hanya dikenakan pada acara 
tertentu. Tak hanya memperkenalkan 
keragaman budaya, tapi juga ajang 
promosi pariwisata daerah!

Baju adat Suku Tidung
dari Kalimantan Utara
Siapa nih #SobatRupiah yang mengira 
terdapat budaya asing pada UPK75RI? 
Jangan salah lagi ya.. mari jadikan 
terbitnya Rupiah edisi khusus ini 
sebagai momentum pelestarian 
budaya nusantara. Termasuk pakaian 
adat Suku Tidung, Kalimantan Utara 
yang turut melambangkan kebinekaan.

Baju adat Nona Canela dari Maluku 
Meski terlihat sederhana namun 
memiliki nilai estetika, inilah pakaian 
adat Maluku yang dikenal dengan baju 
Nona Calena. SobatRupiah tak perlu 
jauh-jauh ke Maluku untuk melihat 
pakaian yang kerap dikenakan saat 
upacara adat ini, karena bisa dilihat 
pada UPK75RI
Baju adat Kebaya Laboh Motif Lejo 

dari Riau
SobatRupiah, banyak cara dapat 
dilakukan untuk memperkenalkan 
budaya bangsa, seperti yang dilakukan 
Pemerintah dan Bank Indonesia 
saat memamerkan pakaian adat 
Riau, Kebaya Laboh Motif Lejo pada 
UPK75RI.

Baju adat Beskap dari Jawa Tengah
Gambar sosok anak laki-laki generasi 
bangsa yang mengenakan busana adat 
dari Jawa Tengah bernama  Beskap 
terlihat gagah di UPK75RI.
Baju adat Suku Rote dari Nusa 

Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timur tidak hanya 
memiliki keindahan alam tapi juga 
kebudayaan yang menawan, namun juga 
keunikan dan nilai sejarah yang kerap 
terdapat pada pakaian adat Suku Rote, 
NTT dapat SobatRupiah temukan di 
UPK75RI.

Baju adat Dayak Kantu Kapuas Hulu dari 
Kalimantan Barat
Berbahan dasar kulit bukan berarti 
ketinggalan zaman, melainkan bukti 
kearifan lokal yang membanggakan. 
Inilah yang ditunjukkan oleh pakaian 

adat Dayak Kantu Kapuas Hulu dari 
Kalimantan Barat, salah satu kekayaan 
budaya nusantara pada #UPK75RI.

Bangga Banget kan jadi Bagian dari 
Indonesia! 
Follow akun media social resmi Bank 
Indonesia juga yah untuk update 
informasinya! 

Instagram: @bank_indonesia
YouTube: Bank Indonesia
Twitter: @bank_indonesia
Facebook: Bank Indonesia
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bunga Deposit Facility sebesar 25 bps 
menjadi 3,25%, dan suku bunga Lending 
Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%.  
Keputusan RDG pada Juli 2020 tersebut, 
kembali dipertahankan pada hasil RDG 
bulan Agustus yang diselenggarakan 
pada tanggal 18-19 Agustus lalu. 

Sejak awal pandemi COVID-19 pada 
triwulan-I 2020, untuk menjaga 
kestabilan perekonomian Bank Indonesia  
sudah tiga kali menurunkan suku bunga 
acuan BI7 DRR. Tercatat pada bulan 

Februari 2020, BI menurunkan BI7 DRR 
dari sebelumnya sebesar 5,00% menjadi 
4,75%. Selanjutnya, pada bulan Maret 
2020, BI kembali menurunkan BI7 DRR 
sebesar 25bps menjadi 4,50% yang 
bertahan hingga RDG bulan Mei 2020. 
Berdasarkan hasil RDG bulan Juni 2020, 
BI7 DRR kembali diturunkan 25bps 
menjadi 4,25%, dan terakhir kembali 
diturunkan sebesar 25bps pada RDG Juli 
2020 yang dipertahankan hingga RDG 
Agustus 2020 sebesar 4,00%. Keputusan 
ini konsisten dengan prakiraan inflasi 
yang tetap rendah, stabilitas eksternal 
yang terjaga dan sebagai langkah 
lanjutan untuk mendorong pemulihan 
ekonomi di tengah pandemi COVID-19. 
Kebijakan yang ditempuh ini juga 
diperkuat dengan empat langkah yang 
menjadi bagian dari program pemulihan 
ekonomi nasional yang terdampak 
pandemi. 

Kebijakan Pertama, adalah melanjutkan 
kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah 
sesuai nilai fundamental dan mekanis-
me pasar di tengah ketidakpastian pasar 
keuangan global. Kedua, Bank Indonesia 
menekankan penguatan sinergi ekspansi 
moneter yang didukung akselerasi 
stimulus fiskal pemerintah. Dalam hal ini, 
Bank Indonesia berkomitmen melakukan 
pendanaan atas APBN 2020 melalui 
pembelian Surat Berharga Negara (SBN), 
yang akan difokuskan untuk pembiayaan 
kesehatan, perlindungan sosial, serta 
sektoral Kementerian atau Lembaga 
dan Pemerintah Daerah. Di samping 
itu, Bank Indonesia juga berbagi beban 
de ngan Pemerintah (dalam hal ini 
adalah Kementerian Keuangan) untuk 
percepatan pemulihan UMKM dan 
korporasi.

Penyebaran COVID19 yang kembali 
meningkat di beberapa negara, 
turut memengaruhi berlanjutnya 
kontraksi perekonomian global 

dan pemulihan ekonomi dunia yang 
lebih lama dari prakiraan sebelumnya. 
Begitupun dengan mobilitas pelaku 
ekonomi yang belum kembali normal 
sejalan penerapan protokol kesehatan 
yang menahan aktivitas ekonomi. Kondisi 
ini menyebabkan efektivitas berbagai 
stimulus kebijakan yang ditempuh 
banyak negara guna mendorong 

pemulihan ekonomi belum berjalan 
optimal. Sejumlah indikator ekonomi 
global menunjukkan permintaan yang 
lebih lemah, ekspektasi pelaku ekonomi 
yang masih rendah, serta permintaan 
ekspor yang tertahan hingga Juni 2020.

Menyikapi perkembangan tersebut, 
Bank Indonesia melalui Rapat Dewan 
Gubernur (RDG) pada 15-16 Juli 2020 
memutuskan untuk menurunkan BI 
7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 
sebesar 25 bps menjadi 4,00%, suku 
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Ketiga, Bank Indonesia juga terus 
memperkuat koordinasi langkah dan 
kebijakan dengan pemerintah dan 
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 
untuk menjaga stabilitas makroekonomi 
dan sistem keuangan, termasuk 
penyediaan pendanaan bagi Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) melalui 
mekanisme repo dan/atau pembelian 
SBN yang dimiliki LPS sesuai Peraturan 
Pemerintah No. 33 Tahun 2020. Terakhir, 
yang Keempat, dengan mempercepat 
digitalisasi sistem pembayaran untuk 
percepatan implementasi ekonomi dan 
keuangan digital melalui kolaborasi 
perbankan dan teknologi finansial 
(tekfin), sebagai upaya memperluas 
akses UMKM dan masyarakat kepada 
layanan ekonomi dan keuangan. 

Empat langkah ini diharapkan dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
nasional kedepan, yang diprakirakan 
mengalami kontraksi pada triwulan II 
2020. Meski demikian, indikator dini 
permintaan domestik menunjukkan 
perkembangan positif, tercermin pada 
penjualan ritel, Purchasing Manager 
Index, ekspektasi konsumen, dan 
berbagai indikator domestik lain yang 
mulai meningkat. Sama halnya dengan 
kinerja ekspor pada Juni 2020 yang juga 
membaik, terutama pada komoditas 
besi dan baja. Begitu juga dengan 
ketahanan sektor eksternal, dimana 
defisit transaksi berjalan triwulan II 
2020 diprakirakan tetap rendah seiring 
membaiknya neraca perdagangan. 
Sebagai informasi, berdasarkan data 
Juni 2020 neraca perdagangan triwulan 
II 2020 mencatat surplus USD 2,9 
miliar, meningkat dari surplus triwulan 
sebelumnya sebesar USD 2,6 miliar. 
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Keyakinan investor terhadap prospek 
perekonomian domestik juga tetap 
terjaga, ditunjukkan oleh investasi 
portofolio pada triwulan II 2020 yang 
mencatat net inflows sebesar USD 10,2 
miliar. Bank Indonesia memprakirakan 
aliran masuk modal asing kembali 
berlanjut, hal ini didukung besarnya 
likuiditas global di tengah pelonggaran 
kebijakan moneter negara maju serta 
tingginya daya tarik aset keuangan 
domestik.

Perkembangan ini turut berkontribusi 
pada terkendalinya nilai tukar Rupiah 
yang secara point to point mengalami 
apresiasi 14,42% pada triwulan II 
2020. Sementara itu, posisi cadangan 
devisa Indonesia pada akhir Juni 2020 
meningkat menjadi USD 131,7 miliar, 
setara pembiayaan 8,4 bulan impor atau 
8,1 bulan impor dan pembayaran utang 
luar negeri pemerintah, serta berada di 
atas standar kecukupan internasional 
sekitar 3 bulan impor.  

Berbagai perkembangan positif yang 
terjadi di tengah pandemi ini diharapkan 
tetap menjaga ekspektasi masyarakat 
untuk tetap optimis. Optimisme ini, 
apalagi dilengkapi dengan langkah 
cerdas membuat terobosan di tengah 
masyarakat, tentu akan sangat 
membantu dalam meningkatkan 
geliat ekonomi Nasional yang terus 
berkembang dalam kondisi sulit 
sekalipun. Atas keyakinan tersebut, 
pada tahun ini sampai dengan tahun 
mendatang, Bank Indonesia tetap 
mengarahkan ekspektasi inflasi yang 
rendah dan stabil sesuai kisaran target 
sebesar 3,0% ± 1%. 
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MENGULIK 
SISTEM ADAPTASI 
KEBIASAAN BARU
DI BANK INDONESIA
Edi Susianto, Kepala Departemen Manajemen Risiko Bank Indonesia 

Jika sebelumnya pergi ke luar 
rumah cukup membawa dompet 
dan ponsel, semenjak pandemi 
COVID-19 ada beberapa barang 

tambahan yang wajib dibawa selain 
protokol yang perlu dipatuhi. Era 
kenormalan baru, dulu orang sering 
menyebutnya yang kini telah direvisi 
pemerintah menjadi Era Adaptasi 
Kebiasaan Baru. Di era ini masyarakat 
harus beradaptasi pada kebiasaan-
kebiasaan baru seperti mencuci 
tangan secara rutin, pengecekan suhu 
secara berkala, hingga membawa 
alat perlindungan kesehatan seperti 
masker dan hand sanitizer.

Tak terkecuali di lingkup perkantoran. 
Memasuki era adaptasi kebiasaan baru 
beberapa kantor memulai aktivitasnya 
kembali. Beberapa protokol khusus 
dicanangkan untuk mencegah risiko 
tertular virus di area kantor. Termasuk 
di komplek perkantoran Bank 
Indonesia. BI cepat tanggap adalam 
membuat protokol-protokol kesehatan 
khusus untuk melindungi karyawan 
sekaligus memastikan pelayanan BI ke 
masyarakat tetap maksimal.

Edi Susianto, Kepala Depar-
temen Manajemen Risiko 
Bank Indonesia menjabarkan 
bagaimana pelaksanaan 
adaptasi kebiasaan baru di 
lingkungan BI. Pelaksanaan 
adaptasi kebiasaan baru 
dimulai dari pemberlakukan 
aturan ketat di beberapa 
aspek, misalnya kewajiban 
pemeriksaan suhu tu-
buh saat memasuki area 
komplek perkantoran BI, 
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pelaksanaan kerja dari rumah bagi se-
bagian besar pegawai, anjuran untuk 
tidak menggunakan kendaraan umum, 
hingga pembagian masker dan vitamin 
secara cuma-cuma untuk pegawai BI. 
“Ini dilakukan untuk menjaga imunitas 
orang agar kuat”, ujar Edi.

Edi pun mengingatkan akan peran BI 
yang penting terkait mengawal pereko-
nomian Indonesia. Hal ini membuat 
pegawai BI di situasi tertentu, harus 
hadir. “Kami berikan fasilitas hotel agar 
ia bisa isolasi diri. Jadi di satu sisi ada 
pengetatan, tapi di sisi lain tetap kita 
support,” ungkap Edi.

Begitu juga untuk kegiatan perkan-
toran, BI membagi pengaturan ber-
dasarkan peran masing-masing bagian. 
Untuk bagian dengan peran yang non 
kritikal diatur untuk bekerja dari ru-
mah sebanyak 90%. Sementara untuk 
pegawai dengan tugas yang kritikal, di-
tugaskan untuk sebisa mungkin meng-
optimalkan bekerja dari kantor. 

Menurut Edi, pembagian ini bertujuan 
agar operasional tetap berjalan. “Kita 
tentu tidak mau ada pegawai yang 
tertular, tapi bila suatu saat terjadi, 
sudah ada tim yang siap menggantikan 
agar operasional tetap berjalan karena 
itu tugas penting dan mulia bagi Bank 
Indonesia untuk melayani masyarakat,” 
kata Edi. 

Rapid test
BI juga agresif melakukan rapid test 
bagi seluruh karyawan. Ini dilakukan 
untuk memastikan seluruh pegawai 
mendapat penganganan cepat jika 
ada yang terpapar virus. “Kalau hasil 
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rapid test mengindikasi terpapar virus, 
maka kita langsung lakukan Polymerase 
Chain Reaction (PCR) test, kalau kemu-
dian hasilnya positif maka seluruh 
pegawai (yang berkontak dengan pa-
sien) akan diisolasi,”kata Edi menjelas-
kan.

Sejauh ini, penanggulangan penye-
baran virus di BI masih terkendali. 
“Semua terkendali dengan baik, tidak 
sampai membuat klaster baru yang 
menghebohkan,” kata Edi sembari 
mengucap kata syukur.

Pengendalian penyebaran virus juga 
didukung penempatan hand sanitizer 
di banyak titik di area gedung Bank 
Indonesia. Imbauan untuk melakukan 
social distancing atau jaga jarak juga 
disebarkan ke seluruh pegawai agar 
penyebaran virus dapat dikendalikan. 

Untuk area ruang kerja sendiri, BI 
melakukan pencegahan dengan pe-
masangan akrilik di ruang kerja. Serta 
pembagain face shield untuk digunakan 
ketika pegawai harus berpindah ke luar 
ruang kerja.

Kunjungan Publik
Sebelum pandemi, komplek 
perkantoran Bank Indonesia 
merupakan gedung yang terbuka 
untuk umum. Masyarakat bisa 
mengunjunginya untuk berbagai 
keperluan seperti penukaran uang 
hingga berwisata ke museum. Edi 
menyampaikan, untuk mengantisipasi 
penyebaran virus, BI memberlakukan 
peraturan ketat bagi masyarakat 
yang berkunjung ke area gedung BI. 
Sedangkan, untuk museum sendiri 

sementara waktu masih ditutup untuk 
kunjungan umum. 

“Sebetulnya kami membatasi 
tamu. Tamu tertentu dianjurkan 
dan diarahkan untuk melakukan 
pertemuan secara virtual,” kata Edi. 
Ia menambahkan, meski pertemuan 
dilakukan secara virtual, pelaksanaan 
tugas tetap tidak terganggu.

Jam operasional untuk kegiatan seperti 
RTGS, kliring dan sebagainya BI pun 
melakukan pembatasan. “Kegiatan-

kegiatan tadi biasanya dilakukan di 
siang hari dan kami memperpendek 
jam kerja untuk kegiatan tersebut,” 
kata Edi. Jam operasional BI berubah 
dari sebelumnya dibuka pukul 08.00 
hingga 16.00, menjadi mulai pukul 
09.00 hingga pukul 15.00.

“Jam operasional baru ini tidak meng-
ganggu aktivitas, ini justru membangun 
habit baru yang mendorong orang 
untuk segera melakukan settlement 
yang secara ekonomi lebih efektif dan 
efisien,” terang Edi.

Menutup perbincangan, Edi berpesan 
kita harus bangun kesadaran bahwa 
pencegahan penyebaran covid-19 
adalah tanggung jawab bersama, 
bukan hanya pihak tertentu. “Artinya 
kita harus siap dengan kebiasaan 
baru dengan protokol kesehatan, 
harus kita tanamkan ke siapapun,” 
ujar Edi. Ia menambahkan, jika ini 
dapat diaplikasikan dan dijalankan 
dengan baik,  maka kita bisa lakukan 
pencegahan dan tugas ekonomi tetap 
berjalan lancar. 



28 | | 29

BICARA EDISI 84 TAHUN 2020 BICARA EDISI 84 TAHUN 2020

TRENDING TRENDING

UMKM BERBASIS 
DIGITAL KEKUATAN 
BARU EKONOMI 
NASIONAL
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Bank Indonesia (BI) bersinergi 
bersama Pemerintah mendorong 
terciptanya UMKM sebagai 
kekuatan baru perekonomian 

nasional. UMKM baru adalah UMKM 
yang memiliki ciri utama memanfaatkan 
teknologi digital mulai dari proses 
pembiayaan, pemasaran, hingga 
setelmen atau pembayaran.

Kreativitas, digitalisasi, dan sinergi 
merupakan kunci untuk menciptakan 
nilai tambah dalam memajukan UMKM 
sebagai kekuatan baru perekonomian 
nasional di era digital. Pertama, 
kreativitas dengan meningkatkan 
nilai tambah produk UMKM. Kedua, 
digitalisasi melalui inisiasi UMKM Go 
Digital dan integrasi ekonomi keuangan 
digital melalui infrastruktur sistem 
pembayaran yang cepat, mudah, 
murah, aman dan andal. Ketiga, sinergi 
kebijakan nasional pusat dan daerah 
dengan memprioritaskan sektor-
sektor, memperkuat model bisnis yang 
terintegrasi, dan secara end to end 
mendorong kemajuan UMKM.

Lebih lanjut, komitmen BI dalam 
mendukung transformasi UMKM 
melalui program onboarding UMKM 
yang dilakukan secara terintegrasi dari 
hulu ke hilir dan menyediakan QRIS 
(QR Code Indonesian Standard) sebagai 
kanal pembayaran digital yang cepat, 
mudah, murah, dan andal bagi UMKM. 
Program onboarding UMKM secara 
terintegrasi adalah pola pembinaan 
kepada UMKM dari hulu ke hilir 
disesuaikan dengan karakteristik dan 
tahapan usaha pada aspek kelembagaan 
dan SDM, keuangan, produksi, serta 
pemasaran.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan 
5 (lima) langkah strategis untuk 
mendorong UMKM sebagai kekuatan 
baru dalam perekonomian nasional. 
Pertama, Sinergi antara K/L diperlukan 
untuk mengangkat UMKM sebagai salah 
satu sumber pemulihan perekonomian 
di era digital. Kedua, transformasi 
UMKM memasuki era digital harus 
dipersiapkan dengan program antar 
K/L yang terstruktur dan sistematis. 
Ketiga, Program Pengembangan UMKM 

Indonesia, antara lain dalam serapan/
penggunaan anggaran K/L dan dukungan 
program Gernas BBI (Gerakan Nasional 
Bangga Buatan Indonesia) yang 
diluncurkan pada (30/8) lalu.

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Indonesia, 
Luhut Binsar Pandjaitan, dalam 
kesempatan yang sama turut 
menyampaikan tantangan pandemi 
COVID-19 dapat menjadi pemicu 

secara end-to-end, sejak hulu hingga 
hilir, termasuk perluasan pemasangan 
QRIS (QR Code Indonesian Standard) 
sebagai kanal pembayaran digital bagi 
UMKM, interkoneksi di antara platform 
e-commerce hingga mendorong paten 
atas produk-produk UMKM. Keempat, 
Penguatan kreativitas untuk memberikan 
nilai tambah dan kampanye penggunaan 
produk UMKM, serta Kelima, Kebijakan 
Afirmatif untuk mendorong sisi 
permintaan atas produk-produk UMKM 
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(trigger) bagi UMKM untuk melakukan 
transformasi agar menjadi lebih 
kuat dan kompetitif. Kunci UMKM 
bertransformasi adalah kompak dan 
bekerjasama, memupuk semangat 
inovasi, dan menjaga optimisme. 
Melalui Gernas BBI, Luhut berpesan 
agar seluruh pemangku kepentingan 
senantiasa memperteguh semangat 
gotong royong dan solidaritas. Luhut 
menyampaikan bahwa sebanyak 1,6 juta 
unit UMKM dan IKM telah masuk ke 
ekosistem digital sejak 14 Mei lalu, atau 
telah mencapai 83-85% dari target 2 
juta sebagaimana arahan Presiden RI. 

BI juga bersinergi mendukung 
Pemerintah mendorong UMKM 
menembus pasar global melalui 
4 (empat) fokus utama. Pertama, 
sinergi diplomasi ekonomi antara 
Kantor Perwakilan BI Luar Negeri, 
Pemerintah, dengan seluruh duta besar 
untuk mendorong UMKM Go Global. 
Kedua, memastikan ketersediaan dan 
kesesuaian produk UMKM dengan 
menjaga kontinuitas dan kualitas 
produk. Ketiga, mendorong kemudahan 
dalam regulasi antara lain dalam 
membentuk unit-unit usaha dan 
mendapatkan pembiayaan. Keempat, 
melakukan digitalisasi pemasaran 
(marketing dan showcasing), termasuk 
dukungan sistem pembayaran melalui 
QRIS (QR Code Indonesian Standard).

Dukungan tersebut disampaikan 
Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam 
Webinar Bersama BI-Kemenlu 
dengan topik Tren Pasar Global, yang 
dilaksanakan secara virtual pada (29/8) 
lalu, sebagai rangkaian kegiatan Karya 
Kreatif Indonesia (KKI) 2020 seri I. 

 Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, 
dalam kesempatan yang sama 
menyampaikan kunci UMKM untuk 
mengatasi tantangan pandemi adalah 
beyond business as usual, yaitu dengan 
memajukan inovasi dan beradaptasi 
dengan pasar bisnis yang sangat cepat, 
dengan melakukan digitalisasi. Lebih 
lanjut, Retno menyampaikan Pemerintah 
melalui Kemenlu melakukan sejumlah 
diplomasi untuk mendorong pemulihan 
ekonomi Indonesia, termasuk untuk 
mendorong UMKM Indonesia  melalui 
proses adaptasi (adapt), menyesuaikan 
(adjust), dan mengubah (transform) 
model bisnisnya dengan perkembangan 
kondisi yang bergulir cepat saat ini. 
Diharapkan sinergi antara BI dengan 
Pemerintah dapat menghasilkan 
pandangan atau insights tentang 
positioning UMKM Indonesia dalam 
menghadapi tantangan dan tren global di 
tengah isu-isu global terkini. 

Dalam webinar tersebut juga dibahas 
kondisi dan arah perkembangan 
perekonomian dan perdagangan 
global, positioning UMKM Indonesia 
dan pembelajaran (lesson learned) 
dari negara kompetitor, serta peran 
Kementerian/Lembaga dan otoritas 
terkait dalam mempersiapkan UMKM 
memanfaatkan peluangnya untuk 
mendukung ekspor dan pariwisata. 
Dengan mengetahui isu terkini mengenai 
peluang, arah dan perkembangan 
pasar dunia, UMKM diharapkan dapat 
termotivasi dalam menumbuhkan ide-
ide kreatif dan terus berkarya sehingga 
mampu memanfaatkan peluang pasar 
di era kenormalan baru, terutama 
untuk mendukung kinerja ekspor dan 
pariwisata.
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OPTIMISME
DI TENGAH PANDEMI

Bhima Yudhistira, Peneliti Indef
BICARA BICARA

Perekonomian Malaysia, Singapura, 
dan Korea masuk ke jurang resesi 
ditekuk pandemi. Resesi secara 

umum dapat diartikan sebagai kondisi 
ketika Produk Domestik Bruto (PDB) 
menurun atau ketika pertumbuhan 
ekonomi riil bernilai negatif selama dua 
kuartal atau lebih dalam satu tahun. 

Namun demikian, peneliti Institute for 
Development of Economics and Finance 
(INDEF) Bhima Yudhistira optimis kalau 
resesi yang melanda Indonesia tidak 
akan seberat dua negara tersebut. 
Terlebih lagi jika Komite Penanggu-
langan COVID-19 bisa 
lewati hambatan 
birokrasi, dan 
80% sampai 
90% dana 
stimulus 
dapat cair 
pada kuartal 
ke III. 
Memang, 

sangat terpengaruh karena Singapura 
adalah trade hub. Ketika volume ekspor- 
impor Singapura turun, ini menjadi 
indikator turunnya kinerja perdagangan 
Indonesia ke pasar internasional. Daya 
beli warga Singapura juga turun dan 
membuat keinginan untuk berekreasi 
misalnya ke Bali turun tajam. Apalagi 
masih ada pandemi COVID-19, sektor 
pariwisata bisa lebih lama pulih.

3. Apakah angka kasus COVID-19 di 
Indonesia yang sudah melampaui 
Tiongkok akan berpengaruh terhadap 
kondisi perekonomian?
Sangat berpengaruh. Tidak ada 
pemulihan ekonomi tanpa penanganan 
kesehatan yang lebih serius. Baik investor 
maupun pengusaha menunggu kapan 
kurva kasus positif COVID-19 landai 
untuk memulai lakukan ekspansi. Begitu 
juga dengan konsumen kepercayaannya 
untuk berbelanja rendah karena 
mengkhawatirkan keselamatan dirinya. 

4. Bagaimana Anda menilai kebijakan 
BI yang kembali melonggarkan kebijak-
an moneter dengan memangkas suku 
bu nga acuan BI 7-Days Reverse Rate 
sebagai langkah untuk mendukung per-
cepatan pemulihan ekonomi nasional?
Kebijakan penurunan suku bunga 7 DDR 
merupakan kebijakan yang tepat untuk 
mendukung pemulihan ekonomi. Meski-
pun ada masa transmisi yang lebih lama 
3-5 bulan ke penurunan bunga kredit 
tapi harapannya kebijakan moneter BI 
bisa menurunkan cost of borrowing dari 
pelaku usaha kecil dan mikro. 

5. Beberapa ekonom menyarankan 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai 
langkah awal untuk menangani masalah 

ekonomi, bagaimana menurut Anda? 
Bagaimana cara mencegah terjadinya 
penyimpangan?
Bukan sekedar BLT, tapi yang dibutuhkan 
saat ini adalah Universal Basic Income 
atau Jaminan Pendapatan Masyarakat 
dimana kelas menengah rentan miskin 
juga berhak mendapatkan bantuan dari 
pemerintah. Untuk memastikan ban-
tuan dapat diterima ke penduduk yang 
berhak yakni melalui transfer by name by 
address. 

Koordinasi antar sektor dan integrasi 
data juga diperlukan untuk memini-
malisir penyimpangan. Misalnya, data 
tabungan terakhir Rp1 milliar, maka se-
cara otomatis tidak berhak mendapatkan 
transfer dana dari Pemerintah. Screening 
bisa dilakukan dengan kerjasama Peme-
rintah dan perbankan misalnya.

6. Bagaimana kondisi industri 
perbankan Tanah Air di tengah pandemi 
COVID19?  
Kondisi perbankan nasional menghadapi 
tantangan yang cukup besar khususnya 
pasca kebijakan restruktrurisasi berang-
sur berakhir. Bank tanpa pencadangan 
yang cukup akan mengalami lonjakan 
NPL karena dunia usaha belum tentu 
pulih dalam 6 bulan kedepan misalnya. 
Disini pentingnya manajemen risiko bagi 
bank agar lebih selektif memilih debitur 
yang mendapatkan fasilitas restruktur-
isasi dan relaksasi pinjaman. Selain itu 
bank juga dituntut untuk lebih menjaga 
likuiditas karena adanya kekhawatiran 
perebutan likuiditas di pasar keuangan 
seiring agresifnya Pemerintah melaku-
kan penerbitan SBN (surat utang), dan 
penarikan simpanan bagi deposan untuk 
memenuhi cashflow nya di tengah resesi. 

optimisme merupakan satu rasa yang 
perlu terus ditumbuhkan di tengah 
kondisi ini untuk terus menumbuhkan 
ekonomi. Berikut petikan wawancaranya.

1. Setelah Singapura, akhir Juli lalu 
Korea Selatan menyusul jatuh ke jurang 
resesi. Bagaimana kondisi Indonesia?
Situasi ekonomi di Indonesia diperkira-
kan akan jatuh ke dalam resesi pada 
kuartal III-2020. Proyeksi pertumbuh-
a n  dari INDEF pada kuartal II sebesar 
-3,88% dan pada kuartal ke III -1,75%. 
Tapi dibandingkan resesi Singapura tentu 
kedalamannya akan berbeda. Resesi di 
Indonesia tidak separah Singapura dan 
Korea Selatan pada kuartal III disebabkan 
basis perekonomian Indonesia yang dito-
pang oleh UMKM dan konsumsi rumah 
tangga yang besar mampu menyelamat-
kan ekonomi. Pemulihan ekonomi Indo-
nesia juga diperkirakan bisa lebih cepat 
dari kedua negara tadi. 

2. Apa resesi yang menimpa Singapura 
akan membawa pengaruh bagi Indonesia?
Dampaknya pasti ada, 
dari sisi perdagangan, 
investasi dan pari-
wisata. Sektor 
perdagangan 
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7 TIPS
MEMPERTAHANKAN 
BISNIS DI TENGAH 
PANDEMI

Pandemi berpengaruh besar 
pada situasi ekonomi 
Indonesia. Salah satu 
penyebabnya adalah 

pembatasan sosial yang membuat 
aktivitas ekonomi menurun. Kalau 
sudah begini, para pemilik usaha 
pun kelimpungan mencari cara 
mempertahankan usahanya. Karena 
bila usaha bangkrut, bukan cuma 
pengusaha yang merugi. Para 
pekerjanya pun akan kehilangan mata 
pencaharian dan akan memperburuk 
kondisi ekonomi.

Karena itu para pemilik usaha harus 
memutar otak untuk berinovasi demi 
bertahan. Beralih ke toko daring jadi 
salah satu langkahnya. Toko daring 
dapat menjangkau konsumen dengan 
lebih praktis dan lebih aman di tengah 

kondisi pandemi yang belum pulih 
ini.

Tapi beralih ke toko daring 
saja belum cukup untuk 
mempertahankan usaha Sobat. 
Ada beberapa tips lainnya yang bisa 
Sobat coba untuk mempertahankan 
bisnis. Berikut ini kami sajikan 6 tips 
mempertahankan bisnis yang bisa 
sobat lakukan. Semoga membantu!

1. Beralih ke Daring
Pembatasan sosial dan larangan 
ke luar rumah tentu membuat 
penjualan di toko akan 
berkurang. Solusinya, Sobat 
harus segera berpindah platform 
berjualan dengan membuka 
online shop atau toko daring. 
Sobat bisa membuat toko di 
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memanfaatkan fitur boost ads 
yang disediakan platform sosial 
media. Sobat bisa mempelajari 
cara memanfaatkan fitur ini secara 
maksimal dari banyak sumber, mulai 
dari pelatihan khusus hingga video-
video tutorial di Youtube yang bisa 
diakses secara gratis.

4. Modifikasi produk
Modifikasi dan adaptasi produk tentu 
diperlukan untuk mempertahankan 
usaha. Sobat harus melihat secara 
luas tentang apa yang dibutuhkan 
dan diminati masyarakat saat ini. 
Modifikasi juga bisa dari sisi bahan 
baku, tampilan, dan hal lain yang 
berkaitan dengan biaya produksi. 

e-commerce maupun membuka toko 
daring lewat media sosial seperti 
Instagram dan Facebook.

Beralih ke daring relatif lebih akan 
mempermudah jangkauan konsumen 
sehingga lebih menjanjikan. Terlebih 
saat ini penjualan melalui daring atau 
online cenderung meningkat karena 
orang-orang membatasi aktivitas di 
luar rumah. Dari segi bujet pun, toko 
daring relatif lebih hemat karena 
Sobat tidak perlu membayar sewa 
toko. 

2. Optimalkan Transaksi Non Tunai
Jika memang harus belanja ke pusat 
perbelanjaan, Sobat tidak perlu kha-
watir. Pasalnya, sudah banyak sekali 
merchant yang mengintegrasikan 
pembayaran mereka menggunakan 
non tunai, contohnya QRIS. Selain 
lebih simpel dan praktis, penggunaan 
QRIS yang mengoptimalkan pemba-
yaran menggunaan smartphone milik 
pribadi juga turut andil dalam meng-
hambat penyebaran virus COVID-19.

3. Manfaatkan Sosial Media
Kembangkan bisnis lewat 
promosi yang gencar. Sobat dapat 
memanfaatkan sosial media seperti 
Instagram, Facebook, dan Twitter 
untuk mempromosikan usaha. 
Promosi bisa dimulai dari kerabat 
ataupun lingkungan terdekat. Bila 
sudah mendapatkan kepercayaan 
konsumen, maka pengembangan 
usaha akan lebih mudah dan semakin 
luas. 

Untuk promosi sosial media 
yang lebih gencar, Sobat bisa 

Cari alternatif bahan untuk 
menyesuaikan produk yang Sobat 
jual agar sesuai pasar dan pastinya, 
sesuai dengan bujet yang dimiliki.

5. Bergabung dengan Komunitas
Memperluas jaringan pertemanan 
juga dibutuhkan untuk 
mengembangkan usaha. Sobat 
bisa ikut di komunitas-komunitas 
yang berkecimpung di dunia 
yang sama dengan usaha yang 
tengah ditekuni. Dari komunitas 
ini, Sobat bisa belajar kiat-kiat 
mengembangkan usaha yang 
mungkin bisa diikuti. Semakin 
luas pergaulan tentunya akan 
membantu usaha yang Sobat miliki 

untuk dapat dikenal dan berpotensi 
mendatangkan semakin banyak 
pelanggan. 

6. Manfaatkan Program Insentif 
Pemerintah
Masalah modal sering jadi 
penghambat ketika ingin memulai 
dan mengembangkan usaha. Sobat 
bisa memanfaatkan berbagai 
program insentif dari pemerintah 
untuk pelaku UMKM, mulai dari 
kemudahan pengajuan hinga 
keringanan suku bunga pinjaman. 
Cari informasi lengkap mengenai 
pengajuan insentif di bank yang telah 
ditunjuk pemerintah dan lengkapi 
semua berkas yang dibutuhkan.

7. Atur Pengeluaran
Tips terakhir yang tak kalah 
pentingnya adalah mengatur 
pengeluaran. Catat pengeluaran 
operasional usaha yang Sobat jalani. 
Pertimbangkan secara matang dan 
nilai pengeluaran apa saja yang bisa 
diminimalisir untuk memaksimalkan 
proses usaha. Salah satu langkahnya 
adalah dengan memodifikasi produk 
atau mengganti bahan baku dengan 
yang lebih terjangkau.

Demikianlah 7 tips mengembangkan 
usaha di tengah pandemi. Semoga Sobat 
yang tengah berjuang mempertahankan 
usahanya, dapat terus bertahan agar 
perekonomian Indonesia cepat pulih 
kembali!  
 
Stay Safe, 
Stay Healthy!  
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MEMBANGKITKAN
CITRA SONGKET
JEMBRANA
Memelihara tekstil tradisional, 
dari pakaian adat menjadi 
prestise buat pemakainya.
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Sebagaimana daerah lain di 
Indonesia, Bali juga memiliki 
songket tradisional. Motif 
kain songket Bali adalah hasil 

akulturasi budaya luar dengan budaya 
asli Bali, maka tidak heran jika songket 
Bali lebih kaya makna dan simbol karena 
inheren dengan filosofis Hindu, sebagai 
agama mayoritas setempat.

Sayangnya, banyak tantangan untuk 
memelihara keberadaan tekstil 
tradisional Bali tersebut. Misalnya, saat 
ini sudah sulit menemukan sumber 
daya bahan pewarnaan alami, yang 
berpengaruh terhadap ongkos produksi 
menjadi tinggi dan proses pembuatan 
yang lama. Selain itu apresiasi 
masyarakat terhadap kain tradisional 
juga semakin berkurang, yang diikuti 
menurunnya jumlah perajin songket Bali.

Kondisi tersebut kemudian menarik 
perhatian Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali untuk 
melakukan pembinaan. Salah satu 
kelompok yang diberi bimbingan adalah 
Kelompok Perajin Tenun Songket 
Putrimas di Jembrana. Kelompok ini 
mempertahankan produksi songket 
berkarakteristik masyarakat Jembrana.

Secara estetika songket Jembrana sangat 
mengagumkan, dan dibuat oleh jari-jari 
yang terampil dengan teknik menenun 
yang rumit dan detail yang rapi. Warna 
songket Jembrana sangat kaya, biasanya 
pemilihan penempatan warna tidak 
mengulang tetapi menyebar.

Motif kain songket Jembrana bisa 
dikategorikan berbentuk geometris, 
natural, serta perpaduannya. Misalnya 

motif Bulan Bintang, Cerari, Anggur, 
Bintangan, Batik, Tabur, Tomplokan 
Cangkir, Pot dan Bunga, serta Loster. 
Motif ini pun ditata dengan kepala kain 
di bagian tengah dan pinggir, atau hanya 
diberi motif pinggir saja. Motif yang 
sama yang dipakai sejak zaman kerajaan 
dulu.

Selain itu dalam proses pewarnaan 
songket Jembrana lebih banyak memakai 
pewarna alami dari tanaman. Seperti 
dari bahan kunyit, akar mengkudu, daun 
mangga, dan tanaman-tanaman yang 
lain yang mudah ditemukan di kawasan 
Jembrana.

Pembinaan yang dilakukan KPwBI 
Provinsi Bali antara lain adalah 
menyiapkan tenaga ahli untuk pelatihan, 
hingga memberikan bantuan Alat Tenun 
Bukan Mesin (ATBM) songket tanpa 
sambungan. Hal ini dapat memperkuat 
keterampilan perajin. Selain itu KPwBI 
Provinsi Bali juga aktif melibatkan 
Kelompok Perajin Tenun Songket 
Putrimas di pameran berskala nasional 
maupun internasional.

Ketua Kelompok Perajin Tenun 
Songket Putrimas, I Ketut Widiadnyana 
mengungkapkan bahwa dirinya 
berupaya mempertahankan budaya 
serta mengembalikan warna-warna alam 
di atas karya kerajinannya. Termasuk 
pula mencari motif-motif asli Jembrana 
yang bisa dilestarikan dengan desain 
lebih segar. Hal ini kemudian diapresiasi 
dengan keberhasilannya memperoleh 
dua hak cipta dari Kementerian Hukum 
dan HAM.
Karena itu saat ini kain songket Jembrana 
pun naik kelas, dan menjadi nilai prestise 

tersendiri buat para pemakainya. Jadi 
tidak mengherankan jika selembar 
songket Jembrana bisa dihargai di atas 
Rp1,5 juta.
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PARIS vAN 
SUMATERA

Lokasi strategis kota medan di jalur perdagangan 
dunia sejak masa lampau membuat hilir mudik 
manusia dari mancanegara membawa akulturasi 
budaya yang seru untuk dijelajahi.
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Jika selama ini kita sering mendengar 
Kota Bandung yang terkenal sebagai 
'Paris van Java', ternyata di tanah 
Sumatera ada juga kota yang dijuluki 
sebagai 'Paris van Sumatera'. Kota 
Medan adalah kota yang mendapat-
kan julukan tersebut.

Dilansir dari kebudayaan.kemdikbud.
go.id, dulunya Kota Medan merupa-
kan sebuah kampung kecil yang ber-
penduduk 200 jiwa pada 1823. Kini 
Kota Medan telah menjelma menjadi 
kota yang baru sejak dirintis dari 1869 
oleh Bangsa Belanda.

Ungkapan 'Paris van Sumatera' ini 
dipopulerkan orang-orang Belanda 

penguasa perkebunan tembakau 
Deli sejak akhir abad ke-19 sampai 
pertengahan abad ke-20.

Di tangan mereka, Kota Medan yang 
semula rawa-rawa, disulap menjadi 
kota berperadaban dengan gedung-
gedung bergaya Eropa.

Sampai sekarang, Medan menjadi 
salah satu kota di Sumatera yang 
selalu menggoda untuk dikunjungi. 
Ingin  menikmati setiap keseruan 
di penjuru kota? Simak dulu daftar 
tempat wisata di Medan, yang bukan 
hanya ngehits, tapi juga seru dan 
Instagrammable. Plus sekalian mampir 
ke kuliner-kuliner lezat di sana. Yuk!
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Istana Maimun
Setiap kota biasanya memiliki ikon yang 
menjadi penanda sekaligus kebanggaan 
masyarakatnya. Nah, di Medan, 
Istana Maimun adalah ikon sekaligus 
kebanggaan kota dan warga Medan. 
Istana ini berlokasi di Jalan Brigjen 
Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan 
Medan. Istana Maimun memiliki luas 
2.772 meter persegi dan 30 ruangan. 
Arsitektur bangunannya didominasi 
warna kuning yang merupakan warna 
khas Melayu.

Istana Maimun 
merupakan 
peninggalan 
Kerajaan Deli. 
Didirikan oleh 
Sultan Maimun 
Al Rasyid Perkasa 
Alamsyah yang 
merupakan 
keturunan raja ke-9 
Kesultanan Deli. 
Istana ini dibangun 

pada 26 Agustus 1888 dan baru 
diresmikan pada 18 Mei 1891.  Di bagian 
depan istana, berdiri Masjid Al-Maksum 
yang dikenal sebagai Masjid Raya Medan.

Istana Maimun merupakan salah satu 
dari sekian istana yang paling indah di 
Indonesia. Istana ini memiliki arsitektur 
yang unik dengan perpaduan beberapa 
unsur kebudayaan Melayu bergaya Islam, 
Spanyol, India dan Itali. Perpaduan ini 
menyuguhkan keunikan inilah yang 
memberikan karakter khas bangunannya.

Masjid Raya Al Mashun merupakan 
salah satu bangunan ikonik di Medan. 
Bangunan dengan arsitektur gaya 
Timur Tengah, India dan Spanyol yang 
menjadikan masjid ini tersohor. Usia 
masjid yang lebih dari satu abad juga 
menjadi keunikan tersendiri. Anda 
juga harus melihat interior masjid 
dan dekorasinya, yang pastinya akan 
membuat terkesima dan mengeluarkan 
kamera untuk mengabadikannya.
Lokasi: Jalan Sisingamangaraja, Medan 
Kota, Medan

Masjid Raya 
Al Mashun

Mansion di tengah kota Medan ini 
dijuluki sebagai ‘Historical Jewel in 
Medan‘. Bukan tanpa alasan karena 
sejarah panjang bangunan yang 
mengadopsi gaya Tionghoa, Eropa dan 
Melayu ini, dan sudah berdiri sejak satu 
abad silam.Bagi pecinta sejarah, tempat 

wisata di Medan ini memberikan warna 
tersendiri dalam khasanah keilmuan. 
Sementara bagi pecinta selfie, Tjong 
A Fie Mansion adalah salah satu yang 
harus dijujuki.
Lokasi: Jalan Jendral Ahmad Yani 
No.105, Kesawan, Medan

Rumah Tjong A Fie
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Ingin menyaksikan langsung bentuk nyata 
dari toleransi dan akulturasi budaya di 
kota Medan, silahkan kunjungi gereja 
Graha Maria Annai Velangkanni. Anda 
akan melihat bangunan dengan sentuhan 
Hindu yang digunakan beribadah oleh 
umat Katholik. Meski menjadi tempat 
ibadah, gereja ini terbuka untuk siapa 
pun. Bahkan, karena keunikan bentuk 
arsitektural dan nilai budayanya, 
pihak pengelola tidak berkeberatan 
menjadikannya tujuan wisata di Medan.
Lokasi: Jl. Sakura III No. 7, Perumahan 
Taman Sakura Indah, Medan Tuntungan

Gereja Graha
Maria Annai 
velangkanni

Di Kota Medan terdapat satu 
perkampungan yang dikenal dengan 
sebutan 'Little India'. Kenapa disebut 
'Little India'? Karena ternyata kampung 
ini mayoritas ditinggali oleh orang-
orang India yang sudah lama hidup di 
Kota Medan. Di kampung ini Anda akan 
menemukan pemandangan yang jarang 

ditemukan di daerah lain, yaitu banyak 
warga Kampung Keling terutama wanita 
yang menggunakan kain sari untuk 
pakaian sehari-hari layaknya di India dan 
para lelaki menggunakan sorban khas 
India.
Lokasi: Lokasi: Jl. Teuku Cik Ditiro, 
Madras Hulu, Medan

Little India/ 
Kampung Madras

Penduduknya yang muncul dari beragam etnis menjadikan Medan kaya sejarah dan 
budaya. Hal ini juga berdampak pada sisi pariwisata, terutama kulinernya. Makanya, 
sangat disayangkan kalau Anda berkunjung ke ibu kota Sumatera Utara ini tanpa 
mengeksplorasi kekayaan kulinernya yang maknyuss!.

BERBURU KULINER DI MEDAN
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Medan yang terbuat dari tepung beras 
dan tepung pati gandum. Bentuknya 
lembaran dan kalau dilihat sekilas, Ci 
Cong Fan memiliki tekstur lembut mirip 
tekstur kwetiau tapi lebih tipis dan lebih 
lebar. Ada beberapa pilihan rasa, dari 
daging sapi sampai sayuran.

Bihun Bebek layak dicoba. Salah satu 
yang enak ada di Bihun Asie Kumango. 
Beralamat di Jalan Kumango, Medan 
kedai ini menjajakan bihun bebek yang 
selalu ramai dikunjungi. Bihun bebek 
yang dijual diracik dengan berbagai 
bahan makanan dan kaldu bebek yang 
membuat rasanya sedap bukan main.

Khusus penikmat buah durian, jangan 
sampai menyesal kalau belum coba 
durian khas Medan. Untuk bisa 
menyicipinya, datanglah ke Ucok Durian. 
Lokasinya di Jalan KH. Wahid Hasyim 
nomor 30-32. Kita tidak perlu menunggu 
musim durian datang  karena Ucok 
Durian buka setiap hari.

Salah satu kuliner yang lezat untuk 
dicoba adalah Lontong Medan. Salah 
satu kedai yang bisa disambangi adalah 
Lontong Kak Lin yang bertempat di depan 
SMA 1 Medan dan sudah buka dari pukul 
6 pagi. Sekilas, makanan lontong Medan 
ini memang mirip dengan lontong sayur 
pada umumnya, namun rasanya khas.
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KOTAK ‘AJAIB’
TRANSAKSI PERBANKAN

Seif B. Aji, yang tahun ini menginjak 
usia 18 tahun, tersenyum gembira. 
Bukan apa,  sebagai remaja, inilah 

kali pertama ia memiliki tabungan atas 
namanya sendiri. “Kartu debitnya atas 
nama saya,” ujarnya sumringah. 

Memiliki kartu debit yang bisa digunakan 
menarik uang tunai di automated 
teler  machine (ATM) dengan tercetak 
namanya, membuatnya merasa leluasa 
untuk melakukan transaksi di menapun 
berada. Apalagi, hampir di setiap pelosok 
Tanah Air, keberadaan mesin tarik tunai 
ini bukan menjadi barang mewah lagi. 

“Jadi enggak susah lagi kala mau tarik 
duit cash. Di mana saja dan kapan saja,” 
sebut lulusan Madrasah Aliyah Citra 
Cendekia, Jakarta ini. 

Seif adalah satu dari puluhan juta remaja 
Indonesia yang hidup di era serbacepat 
dan mudah. Berkat kemajuan teknologi 
komunikasi, dunia perbankan seperti 
terdongkrak meningkatkan pelayanan 
yang juga serba cepat. 

Mesin ATM memang bukan barang 
asing pada masa kini. Sejumlah literatur 
menyebutkan, ATM kali pertama 
dikenalkan di Amerika Serikat (1961). 
Kemudian pada tahun 1966, giliran 
masuk ke  Jepang, Inggris (1967), dan 
Swedia (1968). 

Pada awal kehadiran ATM, masih 
tergolong sederhana. Terutama pada 
kecepatan, integrasi atau desain 
komunikasi yang belum mumpuni. Inilah 
yang menjadi salah satu fokus utama, 
bagiamana membuat transaksi real 
time bisa dilakukan. Bank penyimpanan 

Swedia yang bekerja sama dengan IBM 
pada tahun 1968 menjadi salah satu 
bank yang mengembangkan teknologi 
ini. Di era 1970-an hingga awal 1980-an 
beberapa Bank di Inggris dan para ahli 
IBM mulai mengembangkan sistem yang 
menjadi cikal bakal sistem ATM saat ini.

Inovasi ATM kemudian menjadi semacam 
perlombaan bagi para pelaku industri 
teknologi. adalah Chubb (Inggris), 
Omrom Tateisi (Jepang), Docutel 
dan Diebold, De La Rue (Amerika), 
Spyetec-Burroughs, menjadi pelopor 
dalam perkembangan teknologi ATM. 
Perusahaan-perusahaan tersebut bekerja 
sama dengan IBM untuk melahirkan 
fitur-fitur ATM seperti PIN dan dari sisi 
perangkat lunaknya. 

Ukuran mesin ATM yang besar, kemudian 
juga menjadi persoalan tersendiri. 
Perlahan-lahan, ATM mengalami 
perubahan dari sisi bentuknya. Tercatat, 
NCR Corporation yang sebelumnya 
bernama National Cash Register dari 
Amerika Serikat dan juga Diebold Nixdorf 
perusahaan dari Negeri Paman Sam, 
kemudian melakukan inovasi mengubah 
ukuran ATM menjadi lebih kecil dan 
multifungsi. Salah satu inovasinya 
adalah mengubah posisi keluarnya uang 
kertas yang ditentukan. Bila sebelumnya 
lembaran uang yang dikeluarkan vertikal 
dan sering menghadapi kemacetan, 
maka diubah menjadi horizontal 
sehingga mengurangi kemacetan dan 
fungsi transfer serta informasi saldo. 

Kini, seiring dengan jumlah Bank serta 
frekuensi transaksi keuangan yang tinggi 
dan kebutuhan mesin ATM di dunia, 
maka muncul perusahaan-perusahaan 
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perakitan ATM yang baru seperti : 
Honeywell (Amerika), Phillips Olivetti dan 
Siemens-Nixdorf/Wincor (Eropa), Fujitsu, 
GRG, Hyosung, dan Hitachi (Asia).

ATM di Indonesia
Lantas, kapan masuk di Indonesia? ATM 
pertama kali hadir di Tanah Air, justru 
muncul di Pulau Dewata. Adalah  Bank 
Dagang Bali (DBD) yang bekerjasama 
dengan  Chase Manhattan Bank, Amerika 
Serikat memulai evolusi layanan tarik 
tunai di Indonesia. Pada saat itu, I 
Gusti Made Oka, pendiri sekaligus 
Direktur Utama BDB, seperti dituliskan 
Majalah Tempo (1986), kehadiran ATM 
bukan sebagai gimmick marketing 
belaka, namun sebagai upaya untuk 
meningkatkan layanan perbankan yang 
dipimpinnya. Maklum, sebagai destinasi 

wisata, Bali sudah banyak didatangi turis 
asing, sehingga antrean nasabah di bank 
membuatnya gusar. 

Langkah BDB menghadirkan mesin ATM, 
belum dilirik perbankan nasional lain. 
Justru Citibank Indonesia kemudian juga 
mengadopsi penempatan mesin ATM di 
kantor cabangnya di Indonesia. Disusul 
kemudian Bank Niaga (kini CIMB Niaga) 
pada tahun 1986 dan yang paling gencar, 
meski hadir belakangan adalah Bank 
Central Asia (BCA) pada tahun 1988. 

Upaya edukasi perbankan kepada 
nasabah dengan kehadiran ATM ini 
bukan perkara mudah. Kebiasaan 
lama para nasabah yang mengantre di 
loket kasir secara manual, kini harus 
berhadapan dengan mesin yang dapat 
mengeluarkan uang sendiri. Ada 
sejumlah kecemasan yang dihadapi 
nasabah, utamanya kekhawatiran bila 
uang yang diambil tidak sesuai dengan 
jumlah yang ditentukan. 

Bagi perbankan perlu waktu sangat lama 
untuk mengubah pikiran konsumen 
untuk beralih dari cara tradisional (men-
gantre di loket) ke cara modern (meng-
gunakan ATM). Untuk itulah tak semua 
perbankan cepat-cepat mengadopsi me-
sin yang diindonesiakan menjadi kepan-
jangan Anjungan Tunai Mandiri itu.

Pada mulanya jumlah ATM belum 
banyak. Lambat laun, perkembangan 
ATM semakin menggelora. Bank 
Indonesia mencatat hingga tahun 1997 
jumlah mesin ATM mencapai 4.000 unit. 
Jumlah kartu ATM tahun 1997 mencapai 
4 juta kartu, lebih banyak dibandingkan 
dengan 2,9 juta kartu pada tahun 1996. 

Volume transaksi selama tahun 1997 
mencapai Rp13,5 triliun, meningkat 
Rp3,1 triliun atau 30,0% dibanding 
volume transaksi tahun sebelumnya yang 
hanya mencapai Rp10,4 triliun. 

Pada tahun 1998 jumlah pemegang kartu 
ATM meningkat 7,1 juta atau 177,5% 
dari 4 juta menjadi 13,1 juta pemegang. 
Jumlah transaksi ATM selama tahun 1998 
dalam nominal meningkat 108,9% dari 
tahun 1997 mencapai Rp28,2 triliun. 
Transaksi ATM meningkat sebesar 22,2 
juta transaksi atau 96% dari 11,7 juta 
transaksi tahun 1997 menjadi 22,9 juta 
transaksi. Pada tahun 1999 pemegang 
kartu ATM meningkat 23% dari 13,1 juta 
menjadi 16,1 juta pemegang. Jumlah 
transksi meningkat sebesar 202,8%, 
yaitu dari Rp28,2 triliun pada tahun 1998 
menjadi Rp85,4 triliun.

Perkembangan ATM pun kini tidak lagi 
sekadar mesin penarikan tunai. Tetapi 
juga bisa difungsikan sebagai sarana 
untuk melakukan aneka transaksi 
perbankan. Mulai dari penarikan tunai, 
pembayaran aneka tagihan, hingga 
melakukan setoran tunai. Teknologi 
semakin maju, membuat layanan 
perbankan semakin cepat dan tepat di 
manapun berada.

“Sekarang dengan kartu ini, saya 
enggak perlu khawatir untuk sekolah 
di luar negeri. Karena kartu ini kan bisa 
digunakan di mesin ATM di luar negeri 
untuk menarik uang. Jadi enggak perlu 
repot antre di bank ,” tutur Seif yang 
akan melanjutkan studinya di Russian 
State University, Moskow, Rusia itu.
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Penggemar Sapardi Djoko Damono 
mungkin akan protes dengan 
judul di atas. Namun demikianlah 

kenyataannya, penghujung Juli ditutup 
dengan hujan air mata karena kepergian 
sang penyair menuju keabadian. Bila 
yang fana adalah waktu, maka yang 
abadi adalah karya Sapardi dan Hujan di 
Bulan Juni merupakan salah satu yang 
paling fenomenal.

Puisi Hujan Bulan Juni diciptakan tahun 
1989. Hujan tak turun kala itu. Sapardi 
hanya berimaji sambil memandang  
Telaga Situ Gintung dari jendela ruang 
kerjanya. Hujan Bulan Juni tak hanya jadi 
puisi yang melegenda, ia juga menjelma 
jadi novel, lagu, komik bahkan film.

Sama seperti puisinya, cerita dalam 
novel Hujan Bulan Juni sederhana. 
Cerita berporos pada sosok Sarwono, 
lelaki Jawa yang culun dan Pingkan, 

HUJAN
BULAN JULI

perempuan Manado yang modern. 
Bak air dan api, kedua tokoh utama 
dalam novel ini digambarkan sebagai 
sosok yang bertolak belakang. Sarwono 
secara penampakan merupakan lelaki 
kurus, hitam dan kurang menarik secara 
fisik. Sementara Pingkan adalah sosok 
bunga kampus berkulit putih, cantik dan 
atraktif.

Mukadimah novel Hujan Bulan Juni 
selaras dengan bait-bait dalam puisi 
tersebut. Sarwono, dosen Universitas 
Indonesia yang sedang rehat di 
Surakarta, terpaksa mengorbankan 
waktu istirahatnya untuk ke Yogyakarta. 
Musababnya adalah tenggat waktu 
penelitiannya bersama peneliti UGM 
telah dekat.

Di tengah pergelutan dengan deadline 
dan kondisi kesehatan yang belum pulih 
benar, Sarwono memperhatikan cuaca 

yang tak biasa. Juni yang dikenal sebagai 
puncak kemarau nan gersang kerontang, 
malah basah dibasuh hujan deras. 
Di antara tetesan air yang mengalir 
deras dari langit, Sarwono teringat 
sosok Pingkan. Kerinduannya pada 
perempuan yang telah hijrah ke negeri 
sakura, Jepang, inilah yang kemudian 
menginspirasinya untuk menulis puisi di 
koran.

Sapardi memilih 
bercerita secara 
tidak runut di 
novel Hujan 
Bulan Juni. 
Di beberapa 
bagian, ia juga 
memilih bertutur 
dari perspektif 
Pingkan. Lewat 
rangkaian kata-
kata Sapardi 
menuntun 
pembaca untuk 
menebak-nebak, 
bagaimana akhir 
percintaan dua 
sejoli berbeda 
latar belakang ini. 

Nama besar 
Sapardi di dunia 
sastra membuat 
pembaca berekspektasi tinggi terhadap 
karyanya. Beberapa pengamat sastra 
mengkritik novel Hujan Bulan Juni 
sebagai picisan yang hanya menyajikan 
kisah cinta yang mendayu. Tapi bisa juga, 
cerita yang tak berbelit dalam novel 
tersebut merupakan bentuk konsistensi 
Sapardi menjaga kesederhanaan dalam 
karyanya.

Kesederhanaan memang menjadi 
ciri khas karya Sapardi. Untaian kata-
katanya tidak njelimet, sehingga dapat 
dinikmati oleh awam tanpa harus repot 
membuka kamus. Tak seperti penyair 
lain yang gemar berakrobat kata-kata, 
Sapardi memilih diksi yang biasa namun 
mengandung makna yang mendalam. 
Sehingga tak berlebihan bila menyebut 
sajak Sapardi merupakan senjata ampuh 
untuk meluluhkan pujaan hati.

Bicara soal 
kesederhanaan,ini 
bisa jadi refleksi 
kita di kala 
menghadapi 
situasi ekonomi 
yang tak pasti 
seperti saat ini. 
Mungkin banyak 
yang belum 
sadar, bahwa 
ada satu cara 
sederhana untuk 
menggerakkan 
ekonomi saat ini. 
Cara sederhana 
itu adalah 
dengan membeli 
produk lokal hasil 
produksi UMKM 
dalam negeri. 
Pembelian sekecil 

apapun sangat berarti bagi UMKM untuk 
melanjutkan mata pencahariannya guna 
tetap menjaga kokoh perekonomian 
negeri. Selain dukungan masyarakat, BI 
juga terus mendukung pengembangan 
UMKM baik lewat fasilitasi dan stimulus 
maupun program-program pelatihan 
yang bertujuan untuk mewujudkan 
UMKM berdaya saing di era digital ini.
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BANGKITKAN 
PERTANIAN
DENGAN
TEKNOLOGI 

Risan Awaludin,
Chief Executive Officer  Agretail.id

Di tengah situasi pandemi Covid-19, 
sektor pertanian merupakan 
salah satu sektor penting yang 

masih tetap bertahan dan dapat 
menyokong perekonomian dalam negeri. 
Bahkan, Menteri Pertanian, Syahrul 
Yasin Limpo, seperti dikutip Kompas.
com (13/8) menyebutkan, setiap 
terjadi krisis, sektor pertanian hampir 
tidak pernah terganggu, mengingat 
pertanian menyuplai kebutuhan pangan 
masyarakat dan bisa menjadi salah satu  
pendongkrak devisa negara. 

Sayang, sejak pandemi mendera di 
berbagai belahan dunia termasuk 
Indonesia, pergerakan laju distribusi 
barang, termasuk pertanian jadi 
terkendala. Terjadinya pembatasan 

sosial berskala besar, juga sedikit 
banyak menahan orang pergi ke 
pusat perbelanjaan atau pasar-pasar 
tradisional. 

Untuk mengatasi hal itu, diperlukan 
terobosan yang dapat mempermudah 
akses petani maupun konsumen 
sehingga distribusi bisa kembali berjalan 
lancar.

“Kami adalah startup yang percaya 
bahwa masa depan ketahanan pangan 
ada di logistik dan pertanian dengan 
teknologi (Blockchain – Smart farming) 
dan produk organik,” sebut Risan 
Awaludin, Chief Executive Officer 
Agretail.id, perusahaan rintisan yang 
memiliki visi membangun konektivitas 

para petani dan peretail di 250 kota di 
Indonesia. 

Berikut petikan wawancara BICARA 
dengan lulusan Universitas Pajajaran, 
Bandung yang menganggap petani 
adalah pahlawan sejati. 

Agretail sebelumnya direncanakan baru 
akan dijalankan pada tahun 2021, tetapi 
justru diluncurkan pada saat pandemi 
mendera, apa yang mendasari dari 
dipercepatnya peluncuran ini?
Semenjak berita pandemik merebak 
di Tiongkok Desember 2019 kami 
mempercepat rencana lebih awal.  
Tujuannya supaya bisa memberikan 
kontribusi di masa-masa sulit ini.
 
Dengan adanya pembatasan gerakan 
di lapangan, perubahan perilaku dan 
pemain pasar sangat berdampak pada 
sirkulasi barang sehingga keberadaaan 
platform online yang mengoneksikan 
potensi antara daerah keberadaannya 
sangat diperlukan.
 
Dalam industri agribisnis, apa kendala 
terbesar yang dihadapi oleh para 
pemain ini?
Beberapa kendala yang menjadi tan-
tangan bagi kami adalah kecepatan dis-
tribusi, konsistensi kualitas  dan kuantitas 
produk. Hal lainnya adalah infrastruktur 
yang belum merata serta penanganan 
pascapanen yang kurang maksimal.
 
Bagaimana Anda melihat potensi dari 
agribisnis di Indonesia?
Pangan adalah kebutuhan pokok yang 
tidak akan pernah menjadi nomor dua. 
Terlebih dengan kondisi pandemi, fokus 
pemerintah juga menjaga ketahanan 

pangan nasional. Industri agribisnis 
menjadi salah satu tumpuan terbesar 
agar negara ini bisa bertahan di masa 
berat seperti ini, sehingga potensi 
agribisnis menjadi tidak terbatas.
 
Di tengah pandemi saat ini, pemerintah 
melihat sektor pertanian menjadi tulang 
punggung yang bisa menggerakkan 
ekonomi, apa pendapat Anda tentang 
hal ini?
Memang saat ini sektor pertanian 
menjadi primadona. Ketika bidang usaha 
lain tumbuh negatif, pertanian terbukti 
menjadi salah satu sektor dengan 
pertumbuhan positif. Ketika setiap orang 
menahan diri untuk mengeluarkan uang, 
tapi tidak akan terjadi untuk bahan 
pokok. Sehingga kegiatan ekonomi masih 
bisa berjalan.
 
Berapa besar pendapatan yang 
dihasilkan Agretail?
Dari pertama kali kami melakukan 
inisiasi (Agretail mulai beroperasi penuh 
pada Januari 2020, red) sampai saat 
ini, pertumbuhan revenue tumbuh 
ekponensial dan sangat cepat. Terlebih 
kerja sama ketika menjalin kerja sama 
pemasaran dengan  perusahaan-
perusahaan besar baik dalam dan luar 
untuk proses pendistribusian barang di 
mitra-mitra kami.
 
Dalam industri yang langsung bersen-
tuhan dengan masyarakat, bagaimana 
Anda menjaga kualitas produk dari 
tenant yang menjual produk ini?
Mitra koordinator wilayah sebagai 
perpanjangan tangan kami yang berada 
langsung di derah memiliki peran sebagai 
QA (quality assurance) dari setiap produk 
di Agretail.
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Bisa diceritakan, apa visi dan misi dari 
Agretail?
Visi Agretail adalah membangun 
petani hebat berekonomi kuat melalui 
teknologi. Misinya kami adalah, 
pertama membangun konektivitas 
di 250 kota di Indonesia dalam satu 
platform, kemudian mengurai ODOS 
(over demand over supply) secara 
cepat. Misi ketiga menghubungkan 
faktor-faktor produksi, keuangan dan 
logistik untuk dapat membantu petani, 
peternak, nelayan dan UMKM.

AGretail termasuk pemain yang baru 
dalam industri marketplace, apa yang 
membedakan dengan industri sejenis?
Kami bukan marketplace, kami 
memposisikan diri sebagai market 
optimizer yang mengoptimalkan potensi 
potensi usaha melalui teknologi. Kami 
berkolaborasi dengan marketplace 
existing dan startup yang sudah ada 
untuk membangun, menjangkau dan 
mengoptimalkan potensi yang ada. 

Membuka saluran pemasaran dan 
peluang serapan pasar dengan teknologi 
omnichannel untuk mempermudah 
produk petani, UMKM juga nelayan 
untuk bisa muncul  di marketplace 
secara massal.
  
Bagaimana sistem bisnis yang dibangun 
oleh Agretail dengan para tenant?
Kami membangun kemitraan luas 
dengan putera daerah yang mempunyai 
visi sama. Mereka menjadi koordinator 
wilayah yang membantu kami 
mengelola dan mengoptimalkan potensi 
daerahnya masing-masing dengan 
kearifan lokalnya. Mengoneksikan 
AgRetail dengan mitra mitra strategis 
daerah mulai dari pemilik faktor 
produksi, pengelola, penyalur maupun 
perusahaan dan pemerintah daerah 
setempat. Transparasi harga, kualitas, 
traceability serta memperpendek jalur 
distribusi untuk memberikan manfaat 
lebih pada konsumen dan produsen.
 
Bisa dijelaskan, bagaimana pula bila 
ada pemilik produk ingin memasarkan 
produknya di Agretail?
Pemilik produk bisa berkomunikasi 
dengan mitra koordinator yang ada 
di wilayahnya. Jadi berbeda dengan 
marketplace, di mana setiap pemilik 
produk bisa masuk ke dalam platform. 
Hal ini kami lakukan agar kualitas 
produk dan layanan terjaga dengan 
baik.
 
Apa keuntungannya bergabung dalam 
Agretail?
Jaringan kami tersebar di seluruh 
Indonesia dengan sistem yang terus 
tumbuh dan alhamdulillah microsoft 
turut membantu penyediaan 

infrastrukturnya untuk menjadi lebih 
kuat. Manfaat yang akan dirasakan 
bukan hanya dari sisi petani tapi 
semua stakeholder yang masuk ke 
dalam ekosistem Agretail.id akan 
mendapatkan manfaat.
 
Kita ambil contoh benefit bagi pemilik 
faktor produksi (petani, nelayan, 
UMKM) produk yang masuk ke dalam 
platform AGretail bisa Go National, 
harga Kompetitif, monitoring cukup 
dalam satu dashboard, manajemen 
keuangan, distribusi akan menjadi 
lebih mudah dan lain sebagainya.
 
Sampai saat ini, sudah berapa 
banyak mitra dan di mana saja lokasi 
tersebut?
Dalam 6 bulan keberadaan kami, 
sudah ada 80 kota terdaftar, 32 kota 
sudah mulai beroperasi dan sebagian 
menunggu proses aktivasi, serta 30 
lainnya dalam proses profiling dan 
sisanya dalam proses seleksi.

 Apa target Agretail dalam 5 tahun ke 
depan?
Jaringan kami berada di 500 kota/
kabupaten, sesuai dengan challenge dari 
Dr. Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd, 
Menteri Kemendesa, Transmigrasi & PDT, 
 
Sebagai startup, bagaimana Anda 
mengatasi persoalan finansial yang 
biasanya menjadi hal krusial bagi para 
perusahaan rintisan?
Fokus kedua selain membangun 
jaringan adalah membangun traksi yang 
mengenerate keuntungan dari awal, 
memilih SDM yang baik dan tepat serta 
tentunya dengan melakukan efisiensi 
biaya.
 
Bagi Anda, apa makna penting dari 
petani?
Pahlawan. Seperti almarhum kakek saya 
yang sejak awal berprofesi sebagai petani 
dan ayah yang setelah pensiun pun 
terjun menjadi petani. Mereka pahlawan 
yang menjaga kehidupan.
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RANGKUMAN 
KEGIATAN BI
SELAMA AGUSTUS 2020

Pemerintah dan Bank Indonesia meresmikan pengeluaran Uang Peringatan 
Kemerdekaan (UPK) 75 Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2020. 
Acara ini sekaligus menandakan uang nominal Rp75.000 ini sebagai uang 
peringatan yang juga sah sebagai alat pembayaran. 

Beragam kegiatan telah diselenggarakan Bank Indonesia sepanjang bulan 
Agustus ini. Mulai dari rangkaian kegiatan BI Mengajar selama dua pekan 
sebagai pembuka Agustus, kemudian ada Indonesia Sharia Economic Festival 
(7/8), pelantikan Deputi Gubernur, Doni Primanto Joewono (11/8), hingga 
momen spesial pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik 
Indonesia pada 17 Agustus 2020. Sobat bisa simak cuplikan kegiatan-kegiatan 
tersebut lewat sajian foto-foto berikut ini. Yuk kita simak! 

Peresmian ini dilakukan secara virtual yang dapat disaksikan melalui kanal 
Youtube resmi Bank Indonesia. UPK 75 Tahun RI bisa dimiliki oleh WNI yang 
memiliki KTP melalui mekanisme penukaran lewat situs pintar.bi.go.id

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati hadir sebagai perwakilan pemerintah 
dalam peluncuran uang peringatan kemerdekaan ini. Bersama dengan Gubernur 
BI, Perry Warjiyo, dipaparkan bahwa peluncuran uang peringatan kemerdekaan 
ini adalah simbol kebangkitan dan optimisme mencapai Indonesia Maju.
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Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo membuka kegiatan BI Mengajar. 
Kegiatan ini diselenggarakan 1-15 Agustus 2020 di 67 lokasi yang tersebar di 
seluruh wilayah kerja BI.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan sambutan di ISEF 
2020. ISEF merupakan wujud dukungan BI dalam pengembangan ekonomi dan 
keuangan Syariah nasional.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan ISEF tahun ini dibuat 
memperhatikan protokol kesehatan. Tamu undangan duduk dengan bangku 
yang berjarak dan diwajibkan menggunakan masker serta faceshield agar 
terhindar dari penyebaran virus.

Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengisi kegiatan BI Mengajar dengan tema 
Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam Digitalisasi Ekonomi dan 
Keuangan untuk Indonesia Maju.
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SCAN ME

Doni Primanto Joewono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia 
periode 2020-2025. Pelantikan ini dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2020.  

Upacara pelantikan juga dihadiri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Meski 
diadakan secara tatap muka, proses pelantikan ini tetap memerhatikan protokol 
kesehatan yakni dengan menjaga jarak fisik semua peserta acara pelantikan. 
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