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SALAM

Setelah berjuang keras mengatasi 
dampak pandemi Covid-19, kita 
wajib bersyukur karena ekonomi 
Indonesia menunjukkan ketahanan 

yang kuat. Stabilitas terjaga dan proses 
pemulihan ekonomi berlangsung. Sinergi 
kebijakan ekonomi nasional sangat 
erat, dan sinergi inilah yang perlu terus 
diperkuat ke depan untuk membangun 
optimisme pemulihan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi nasional membaik 
sejak triwulan III-2020 dan akan mening-
kat tinggi pada tahun 2021. Perbaikan 
ekonomi sejalan dengan realisasi stimulus 
fiskal, meningkatnya mobilitas masyarakat, 
dan membaiknya permintaan global. 
Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2020 
tumbuh sebesar 5,05% (qtq) dari kontraksi 
4,19% (qtq), atau kontraksi pertumbuhan 
menurun menjadi 3,49% (yoy) dari 5,32% 
(yoy) pada triwulan sebelumnya.

Realisasi stimulus pemerintah meningkat 
terutama berupa bantuan sosial, belanja 
barang dan jasa lainnya, serta transfer ke 
daerah dan dana desa (TKDD). Kinerja eks-
por juga membaik, didorong permintaan 
global terutama dari AS dan Tiongkok. Se-
jumlah indikator menunjukkan perbaikan, 
seperti mobilitas masyarakat, penjualan 
eceran non makanan dan online, PMI 
Manufaktur, serta pendapatan masyarakat.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi 
diperkirakan akan meningkat didorong 
oleh membaiknya perekonomian global 
serta akselerasi realisasi anggaran Peme-
rintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
kemajuan dalam program restrukturisasi 
kredit, serta berlanjutnya stimulus mone
ter dan makroprudensial Bank Indone-
sia. Secara keseluruhan, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia akan mulai positif pada 
triwulan IV-2020 dan diperkirakan menca-
pai 4,8-5,8% pada tahun 2021

Bank Indonesia terus senantiasa bersinergi 
dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), 
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), per-
bankan, dunia usaha, dan semua pihak 
untuk bersama secara berkesinambungan 
membangun optimisme itu. Harapannya 
ekonomi nasional akan semakin membaik 
dan terus meningkat menuju Indonesia 
Maju pada tahun 2045. 

Erwin Haryono 
Kepala Departemen Komunikasi

EKONOMI NASIONAL
SEMAKIN MEMBAIK
DAN TERUS MENINGKAT 
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EDITORIAL

OPTIMISME AKHIR TAHUN

Ketidakpastian pasar keuangan 
global diperkirakan mereda 
pada tahun 2021.Aliran modal 
asing mulai masuk ke negara 

berkembang, didorong melimpahnya 
likuiditas global dan rendahnya suku 
bunga negara maju. Perkembangan 
atas isu tersebut membawa angin 
segar terhadap pertumbuhan ekonomi 
nasional menjelang akhir tahun yang juga 
menunjukkan tren yang positif. Karena itu, 
pada edisi BICARA 86 yang merupakan 
edisi terakhir di penghujung tahun 2020 
ini, kami mengulas optimisme tersebut 
ke dalam rubrik SOROT dan TRENDING 
sebagai bahasan utama.

Lantas, sebagai bagian dari salah satu 
pemulihan ekonomi nasional, keuangan 
digital yang marak digunakan dalam 
masa pandemi ini, tentu memiliki risiko 
yang juga harus diwaspadai oleh public, 
terutama dalam penyalahgunaan data 

pribadi nasabah oleh oknum yang tidak 
bertanggung jawab. Dengan mengangkat 
tema #datamurahasiamu, topik ini kami 
ulas khusus dalam rubrik INFORMASI 
sekaligus dengan penyajian infografis yang 
mudah dipahami, serta kami juga berikan 
tips aman dalam menggunakan dompet 
digital pada rubrik TIPS.

Jangan lewatkan pula artikel reguler 
lainnya seperti ulasan rubrik RESENSI 
yang mengetengahkan miniseries The 
Queen’s Gambit yang belakangan sedang 
digandrungi khalayak, atau tema soal 
pengolahan Sagu Tohor Riau pada rubrik 
JELAJAH yang akan membawa ada 
menjelajah Indonesia tanpa beranjak dari 
ruang baca anda.

Pastinya tetap jaga kesehatan, selalu 
patuhi protokol kesehatan, dan selamat 
membaca sajiansajian artikel menarik 
pada edisi ini! 
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LENSA BICARA

DARI HOBI 
JADI LADANG 
REZEKI

Monstera deliciosa variegata dengan 
bercak putih seperti ini bahkan diburu 
dan harganya dapat dibanderol hingga 
puluhan juta rupiah.
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LENSA BICARA

Sejak pandemi COVID-19 
merebak, kegiatan lebih banyak 
dilakukan di dalam ruangan. 
Mulai dari pekerjaan, hingga 

aktivitas seharihari seperti olahraga 
dan sekolah kini dilakukan dari rumah.

Berbicara mengenai hobi, sejumlah 
hobi di masa pandemi ini ternyata 
bisa bertransisi menjadi sumber-
sumber pemasukan baru. Dua dari 
hobi yang kini menghasilkan adalah 
tanaman hias dan ikan hias. Para 
penghobi kedua hal tersebut bahkan 
mulai mengeskpor ke negara lain hasil 
pengembanganbiakannya.

Caladium, philodendron, monstera, 
hingga beragam jenis anthurium dan 
alocasia mendapat respons baik dari 
penghobi lokal dan global sehingga 
banyak diburu. Harganya pun melangit 
dan semakin tinggi ketika dijual dalam 
mata uang dollar.

Kemudahan untuk membuat lapak 
online untuk tanaman dan ikan hias 
mempermudah para penghobi untuk 
menawarkan koleksinya. Sejumlah 
marketplace memberikan highlight 
khusus untuk dagangan ini dan 
banyak layanan pengiriman barang 
memberikan dukungan optimalnya.

Media sosial seperti Instagram dan 
Facebook memberikan ruang pajang 
yang lebih luas lagi sehingga para 
pemburu koleksi dari mancanegara 
bisa melakukan transaksi dan membuat 
bisnis lokal berkembang pesat.
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Sejumlah orang sedang menyiapkan dan membersihkan tanaman untuk 
dipasarkan di sebuah nurseri di Bobosan, Purwokerto, Jawa Tengah. 
Transaksi tanaman hias meningkat 4-5 kali lipat selama pandemi.

Dari awalnya kolektor tanaman hias dan kemudian melakukan 
perbanyakan tanaman, penghobi kemudian bisa memasarkan hasilnya, 
seperti penjual tanaman hias Aglaonema di Purbalingga, Jawa Tengah ini.
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Ikan hias juga menjadi hobi favorit selama pandemi, seperti cupang 
(betta fish) dan beragam jenis ikan predator. Permintaannya tidak hanya 
dari lokal, tapi juga dari negara tetangga.

Ikan predator air tawar seperti arwana, chana (gabus hias), peacock 
bass, snakehead, belida, oscar, hingga palmas makin diminati. Bahkan 
beberapa dijual sangat tinggi seperti ikan chana pulcra ini.
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JAGA RAHASIA 
AGAR TAK 
BERSELIMUT DUKA

Seo-yeon, seorang wanita yang 
hidup di masa sekarang dan 
tanpa sengaja menemukan 
sebuah telepon tua di rumah 

masa kecilnya. Sejak saat itu, ia kerap 
mendapatkan panggilan telepon 
misterius dari seseorang yang mencari 
temannya. Penelepon tersebut adalah 
Yeong-sook, seorang wanita yang 
hidup di masa lalu, tepatnya 20 tahun 
yang lalu. Tanpa disadari, banyak hal 
yang mereka bagikan lewat panggilan 
telepon tersebut, termasuk data pribadi. 
Sayangnya, pertemanan tersebut 

berubah menjadi kacau balau ketika 
masa depan terungkap dan masa lalu 
berhasil diubah. Tak berselang lama, 
Seo-yeon mengalami banyak masalah 
tuntutan hukum yang terkait dengan 
kekayaan orang tuanya yang kaya raya. 
Kisah yang di insipirasi oleh film The 
Call (2020) ini mengingatkan kita bahwa 
informasi pribadi bukan yang diceritakan 
kepada orang lain bisa membuat kita 
sengsara. 

Pandemi ini membawa aktivitas 
e-commerce bersemi, tercermin dari 
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transaksi e-groceries dan e-payment yang 
meningkat. Volume transaksi di triwulan 
II-2020 meningkat hingga 39% meski 
secara nominal turun sedikit karena 
pengaruh daya beli yang belum pulih. 
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) telah mengakibatkan 
mobilitas dan aktivitas publik mulai 
dari belajar, bekerja, sosialisasi, hingga 
belanja dilakukan secara daring (online). 
Tak heran, jika pengguna internet terus 
meningkat dan mencapai 196,7 juta 
atau 73,7% dari populasi di kuartal 
II/2020. Kondisi ini mendorong pelaku 

industri termasuk sektor keuangan 
dan perbankan untuk terus melakukan 
transformasi bisnis jasa pelayanannya 
ke dalam sistem digital sejalan dengan 
perubahan perilaku masyarakat di era 
new normal.

“Tak ada sistem yang aman”, begitu 
keyakinan Benjamin yang sejak kanak-
kanak memang tergila-gila komputer, 
internet dan superhero. Film Who am 
I (2014) dipenuhi misteri tentang siapa 
gerangan Benjamin. Kesejatian hacker 
alias peretas siber yang anonim dan 
misterius, sekalipun keberadaannya 
bisa dilacak oleh sesama hacker. Film ini 
membuka mata kita betapa kecanggihan 
tetap memilih celah menyesatkan yang 
mengarah kriminal. Aksi peretasan tak 
hanya menghantui sistem komputer 
masif milik lembaga negara, bahkan juga 
akun media sosial milik awam. Hal yang 
sama juga kerap terjadi terhadap layanan 
digital perbankan yang memberikan 
beragam kemudahan layanan transaksi 
secara cepat dan efisien. 

Kejahatan di sektor keuangan umumnya 
memanfaatkan rendahnya pemahaman 
masyarakat terhadap pentingnya menjaga 
rahasia data pribadi. Kasus penipuan 
bermodus One Time Password (OTP), 
dimana konsumen menerima telepon dari 
pelaku yang mengaku dari perbankan atau 
penyelenggara jasa sistem pembayaran 
lainnya. Pelaku melakukan profiling 
nama, alamat, dan lain sebagainya 
menggunakan data yang tersebar melalui 
media-sosial. Pelaku juga menggunakan 
undian berhadiah sebagai umpan untuk 
menjerat calon korban potensial agar 
memberikan kode OTP, yang akhirnya 
digunakan untuk menguras dana yang 
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tersimpan pada uang elektronik. Kasus 
lain yang juga menjadi tantangan di era 
digital adalah modus Sim Swap, dengan 
modus phising (melalui website palsu 
atau telepon) atau dari media sosial 
korban. Pelaku mendapatkan informasi 
data pribadi korban dan informasi layanan 
keuangan korban dari modus tersebut dan 
membuat KTP palsu. Selanjutnya pelaku 
akan mendatangi gerai penyedia layanan 
seluler dengan mengaku SIM Card-nya 
hilang atau rusak, dan meminta SIM Card 
baru menggunakan nomor tersebut untuk 

mengakses layanan keuangan korban 
dengan mengambil alih akun korban ke 
gawai milik pelaku. 

Lantas, apa saja yang dapat dilakukan 
masyarakat untuk memastikan keamanan 
saat bertransaksi digital? Pertama, 
lindungi data pribadi seperti data kartu 
ATM/Debet/Kredit, Uang Elektronik dan 
data pribadi (KTP, No. HP) dan One Time 
Password (OTP), serta PIN. Selanjutnya 
lakukan pengkinian data pribadi (Simcard 
HP, alamat, penghasilan) kepada 
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penyelenggara jika terdapat perubahan 
dari data yang terdaftar sebelumnya. 
Kedua, Pastikan melakukan transaksi 
Online/ECommerce pada merchant 
resmi atau platform yang memiliki fitur 
keamanan bertransaksi, dan tidak tergoda 
melakukan transaksi diluar platform 
seperti mengakses link tertentu atau 
melakukan transaksi melalui transfer. 
Ketiga, pastikan selalu mempunyai call 
center yang bisa dihubungi, dan segera 
hubungi call center penyelenggara jika 
terdapat transaksi mencurigakan atau 

mengalami kendala dalam menggunakan 
kartu ATM/Debet/kredit maupun aplikasi.

Perkembangan zaman dan kemajuan 
teknologi ibarat pedang bermata dua. 
Selalu ada tantangan di setiap kemudahan 
yang dihadirkan. Efisiensi dan berbagai 
kemudahan yang diidamkan haruslah 
diimbangi dengan kewaspadaan, sehingga 
tindak kejahatan tak menimpa diri. 
Mari terapkan #DatamuRahasiamu, 
agar ekonomi digital dapat mendukung 
perekonomian yang berkelanjutan.
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SOROT

PTBI 2021:
JALINAN SINERGI 
PULIHKAN EKONOMI 
INDONESIA
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SOROT

Jelang berakhirnya tahun 2020, 
tingkat inflasi tetap terjaga pada 
level rendah (1.57% yoy) dan 
berada pada kisaran sasaran 

3±1%. Begitupun nilai tukar Rupiah 
yang stabil (Rp14.090/USD) hingga 
pekan keIV November 2020 yang 
semakin menegaskan bahwa tak 
ada alasan untuk bersikap pesimis. 
Upaya bahumembahu untuk 
memulihkan ekonomi nasional yang 
terdampak pandemi Covid-19 mulai 
menunjukkan hasil nyata. Perbaikan 
demi perbaikan di berberapa 
indikator menjadi bukti dari sinergitas 
antara Bank Indonesia bersama 
Pemerintah dan otoritas terkait 
lainnya tidaklah siasia.

Melihat perkembangan ini, Bank 
Indonesia (BI) optimis pemulihan 
ekonomi nasional pada tahun 2021 
dapat terwujud dengan penguatan 
sinergi melalui satu prasyarat 
dan lima strategi. Satu prasyarat 
tersebut adalah vaksinasi dan disiplin 
protokol Covid-19, dan 5 strategi 
respons kebijakan sebagai berikut: 
1) pembukaan sektor produktif dan 
aman, 2) percepatan stimulus fiskal 
(realisasi anggaran), 3) peningkatan 
kredit dari sisi permintaan dan 
penawaran, 4) stimulus moneter 
dan kebijakan makroprudensial, 
serta 5) digitalisasi ekonomi dan 
keuangan, khususnya UMKM. Hal ini 
mengemuka dalam paparan Gubernur 
Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada 
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 
(PTBI) Tahun 2020 “Bersinergi 
Membangun Optimisme Pemulihan 
Ekonomi” yang diselenggarakan 
secara virtual (3/12) di Jakarta. Fo

to
: S

hu
tte

rs
to

ck



18 | 

BICARA EDISI 86 TAHUN 2020

SOROT

Menurut Perry, pemulihan ekonomi 
nasional yang tengah berlangsung 
diprakirakan semakin meningkat di 
tahun 2021, dengan ekonomi yang  
diprediksi tumbuh mencapai 4,8-
5,8%, didukung oleh peningkatan 
kinerja ekspor, konsumsi swasta dan 
pemerintah, serta investasi baik dari 
belanja modal Pemerintah maupun 
dari masuknya modal asing sebagai 
respons positif terhadap UU Cipta 
Kerja. Keyakinan ini diperkuat oleh 
stabilitas makroekonomi yang terjaga 
dengan inflasi yang diprakirakan 
terkendali sesuai sasaran 3±1%, serta 
nilai tukar Rupiah yang akan bergerak 
stabil dan berpotensi menguat. Tak 
cukup sampai di sana, stabilitas 
eksternal juga tetap terjaga dengan 
surplus neraca pembayaran didukung 
defisit transaksi berjalan yang rendah 
sekitar 1,0-2,0% PDB. Stabilitas sistem 
keuangan juga semakin membaik, 
dengan rasio permodalan yang tinggi, 
NPL yang rendah, serta pertumbuhan 
Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit 
yang masing-masing meningkat 
berkisar 7-9% pada 2021. 

Mengacu data-data yang ada, 
Presiden Joko Widodo yang turut 
hadir dalam acara tahunan Bank 
Indonesia ini meyakini sinyal posistif 
perekonomian semakin jelas di tahun 
mendatang. Untuk itu dibutuhkan 
kedisplinan dalam menerapkan 
protokol kesehatan, guna menjaga 
momentum pemulihan ekonomi 
nasional yang tengah berlangsung. 
Menurutnya, disiplin protokol 
kesehatan  dan waspada akan risiko 
pandemi gelombang kedua, dapat 
membantu upaya dan pengorbanan 

yang telah dilakukan dalam percepatan 
pemulihan perekonomian. 

Sebagai otoritas moneter, Bank 
Indonesia menegaskan perannya 
dalam mendukung pemulihan ekonomi 
nasional melalui stimulus kebijakan 
moneter yang akan dilanjutkan di 
tahun 2021, antara lain: 1. Stabilitas 
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nilai tukar Rupiah sesuai fundamental 
dan mekanisme pasar tetap dijaga; 2. 
Suku bunga yang akan tetap rendah, 
sampai dengan muncul tanda-tanda 
tekanan inflasi meningkat; dan 3. 
Melanjutkan pembelian SBN dari pasar 
perdana untuk pembiayaan APBN 
Tahun 2021 sebagai pembeli siaga (non-
competitive bidder). Bank Indonesia 

juga akan terus menerbitkan kebijakan 
makroprudensial yang akomodatif 
pada tahun 2021, mengakselerasi 
implementasi Blueprint Sistem 
Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, 
mempercepat pendalaman pasar uang 
sesuai Blueprint Pendalaman Pasar 
Uang (BPPU) 2025, terus mendukung 
pengembangan ekonomi-keuangan 
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Syariah dan UMKM, dan konsisten 
terlibat aktif dalam berbagai forum 
internasional dari sisi kebijakan 
internasional. Berbagai langkah 
dan kebijakan ini tentunya tidak 
melupakan koordinasi erat dengan 
Pemerintah dan Komite Stabilitas 
Sistem Keuangan (KSSK), dalam upaya 
menjaga stabilitas makroekonomi dan 
sistem keuangan.

PTBI diselenggarakan rutin setiap 
akhir tahun untuk menyampaikan 
pandangan Bank Indonesia 
mengenai kondisi perekonomian 
terkini, tantangan dan prospek ke 
depan, serta arah kebijakan Bank 
Indonesia. Pada tahun ini, tema yang 
diangkat dalam PTBI 2020 adalah 
"Bersinergi Membangun Optimisme 
Pemulihan Ekonomi", dimana 
event ini digagas sebagai wadah 
pemersatu elemen pemerintah 
untuk terus meminimalisir dampak 
Covid-19 terhadap ekonomi. Selain 
itu, penyelenggaraan event ini 
merupakan wujud akuntabilitas dan 
transparansi Bank Indonesia kepada 
pemangku kepentingan, antara lain 
Presiden RI, Joko Widodo, Anggota 
DPR RI khususnya Komisi XI, Pimpinan 
Lembaga Negara, Menteri Kabinet 
Indonesia Maju, Gubernur Kepala 
Daerah, pimpinan perbankan dan 
korporasi nonbank, akademisi, 
pengamat ekonomi, serta perwakilan 
sejumlah lembaga internasional 
dan masyarakat yang turut menjadi 
undangan dalam kegiatan tersebut. 

Jadi, terus optimis Sobat untuk 
#BeriMakna dalam menuju 
#IndonesiaMaju! Fo
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KOLOM

MENGUPAS 
KESEMPATAN 
BERKARIER
DI BANK INDONESIA
Vitri Andayani, Direktur Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia
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MENGUPAS 
KESEMPATAN 
BERKARIER
DI BANK INDONESIA

Meniti karier di insitusi 
terkemuka tentu jadi impian 
banyak orang. Terlebih 
berkarier di Bank Indonesia, 

bank sentral yang mengemban amanah 
sebagai penjaga stabilitas perekonomian 
nasional. Tugas penting ini tentu 
memerlukan jajaran sumber daya 
manusia yang intelektual, profesional, 
kompeten, dan memiliki nilai moral. 

Bank Indonesia membuka kesempatan 
sebesar-besarnya untuk anak bangsa 
yang ingin berkarier di Bank Indonesia. 
Untuk mengetahui lebih lanjut 
mengenai proses rekrutmen hingga 
tahapan karier di Bank Indonesia, 
Vitri Andayani, Direktur Departemen 
Sumber Daya Manusia Bank Indonesia 
membeberkannya untuk Sobat Rupiah.

Vitri mengungkapkan ada tiga jalur 
penerimaan pegawai BI yang tersedia, 
yakni jalur special hire, jalur general hire, 
dan Pendidikan Calon Pegawai Muda 
Bank Indonesia (PCPM BI). Jalur special 
hire adalah jalur penerimaan untuk 
memenuhi kebutuhan pegawai yang 
memiliki pengalaman dan kompetensi 
tertentu namun tidak bisa didapatkan di 
internal.

Rekrutmen spesial ini biasanya mencari 
kandidat-kandidat yang memiliki 
kompetensi di bidang Big Data, 
teknologi finansial, analisis sistem 
pembayaran dan sebagainya. “Special 
hire juga kami lakukan untuk kandidat 
yang sudah memiliki pengalaman 
kerja,” kata Vitri. Lalu ada juga general 
hire yang dibuka untuk memenuhi 
kebutuhan pegawai pada jabatan 
pelaksana atau non officer.

PCPM BI
Jalur PCPM BI dapat mengantarkan 
pegawai menjadi pimpinan di BI 
seperti anggota Dewan Gubernur 
saat ini. “Jadi tujuannya mencapai top 
position di BI,” ungkap Vitri. Menurut 
Vitri, jalur inilah yang paling diminati 
karena jalur inilah yang memiliki 
jenjang karier yang paling tinggi.

PCPM BI dilakukan tiap tahun dengan 
dua cara rekrutmenm yakni targeted 
recruitment dan open recruitmen. 
Targeted recruitment dibagi menjadi 
dua yakni Campus Hiring, yang mana 
Bank Indonesia bekerja sama dengan 
universitas-universitas tertentu di 
Indonesia. “Kami biasanya memilih 
perguruan tinggi lewat pemeringkatan 
yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Pendidikan,” kata Vitri. Targeted 
recruitment berikutnya adalah melalui 
program referral, yang mana Bank 
Indonesia bekerja sama dengan 
Lembaga Dana Pengelola Pendidikan 
Kementerian Keuangan atau LPDP. 
Program referral ini bertujuan untuk 
merekrut kandidat dengan kompetensi 
khusus yang diperlukan BI.

Selain itu, peserta PCPM juga direkrut 
lewat open recruitment. “Jalur ini 
sangat terbuka bagi umum karena 
basis keilmuan yang dibutuhkan 
juga lebih banyak,” ucap Vitri. Ia 
menambahkan, karena banyaknya 
peminat, jalur open recruitment 
memiliki kualifikasi dan persyaratan 
yang lebih tinggi dibanding targeted 
recruitment. “Misalnya di persyaratan 
nilai IPK hingga pertimbangan prestasi 
non akademik,” tambah Vitri.
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kantor perwakilan BI yang tersebar di 
seluruh Indonesia, selama inilah kami 
melakukan eksplorasi kemampuan dan 
branding masing-masing pegawai,” 
papar Vitri. 

Soal jenjang karier, Vitri 
mengungkapkan tiap pegawai harus 
memenuhi beberapa persyaratan 
sebelum baik ke jenjang karier 
berikutnya. Di antaranya persyaratan 
lama masa dinas dan kinerja. “ Ada 
juga program akselerasi untuk pegawai-
pegawai yang memiliki performance 
yang luar biasa dan berkontribusi sangat 
baik,” kata Vitri. 

Keuntungan Berkarier di BI
Bicara karier, selain jenjang karier yang 
jelas tentu Sobat Rupiah ingin tahu apa 
saja keuntungan berkarier di BI. Vitri 
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Tahapan Seleksi
Saat ditanya kriteria apa yang 
dbutuhkan Bank Indonesia, Vitri 
menyebutkan integritas, profesional, 
berkomitmen, kreatif, dan inovatif 
sebagai nilai-nilai yang wajib dimiliki 
pegawai BI. “Kami juga membutuhkan 
orang yang agile atau adaptif, misalnya 
di situasi pandemi ini pastinya pegawai 
BI haruslah bisa beradaptasi dengan 
perubahan yang dinamis,” ungkap Vitri.

Untuk lolos PCPM sendiri, para kandidat 
harus melewati beberapa tahapan 
seleksi. Setidaknya ada tujuh tahap 
seleksi yang harus dilalui para kandidat 
hingga lolos seleksi. Setelah lolos seleksi 
hingga tahap ketujuh, kandidat bekerja 
dengan status sebagai calon pegawai 
selama satu tahun. “Para calon pegawai 
ini akan ditempatkan di berbagai 
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memaparkan beragam fasilitas yang 
didapatkan kandidat PCPM bila lolos 
menjadi pegawai BI. “Pertama tentunya 
soal remunerasi, BI memberikan gaji 
yang kompetitif dan ada insentif sebagai 
bentuk apresiasi kinerja yang baik dari 
pegawai,” ucap Vitri.

Vitri juga menyebutkan soal fasilitas 
kesehatan untuk pegawai dan keluarga 
pegawai BI yang telah diakui sebagai 
yang terbaik di seluruh indonesia. BI 
juga memberikan jaminan pensiun 
untuk jaminan pegawai saat purna 
tugas. “Jadi bahagia saat kerja, sejahtera 
di masa tua,” ungkap Vitri.

Pegawai juga mendapatkan kesempatan 
pengembangan diri secara terus 
menerus selama berkarier di BI. Pegawai 
ditingkatkan kompetensinya di bidang 
ke-bank sentral-an serta bidang ilmu 
lainnya lewat pelatihan dan workshop 
reguler. Pegawai juga memiliki 

kesempatan untuk melanjutkan 
pendidikan formal baik S2 maupun 
S3, di dalam atau luar negeri. “Hampir 
90% pegawai dari PCPM mengambil 
kesempatan untuk meneruskan 
pendidikan formalnya ketika bekerja di 
BI,” imbuh Vitri.

Sobat Rupiah bisa mendapatkan 
informasi seputar perekrutan pegawai 
BI lewat sosial media dan website 
resmi BI serta iklan di media massa. 
Sobat Rupiah mesti ingat, bahwa 
semua proses perekrutan karyawan 
BI tidak dipungut biaya dan terbuka 
seluas-luasnya untuk masyarakat. Di 
akhir perbincangan, Vitri memberikan 
tips penting untuk Sobat Rupiah 
yang berencana mengikuti PCPM dan 
berkarier di BI. “Saat sudah sampai di 
tahap wawancara, janganlah gugup, 
tetap rileks, jadi diri sendiri, dan 
sampaikan jawaban apa adanya,” pesan 
Vitri. 

1.    Seleksi administrasi 
2.   Tes potensi dasar dan tes kesesuaian dengan organisasi
3.   Tes pengetahuan umum

Untuk menguji pengetahuan kandidat akan isuisu ekonomi terkini,  
pengetahuan seputar sejarah dan informasi lainnya seputar Bank 
Indonesia, dan tes Bahasa Inggris

4.   Tes psikologi
Untuk mendalami kandidat lewat wawancara psikologi dan sesi group of 
discussion yang dinilai oleh psikolog

5.   Tes kesehatan 
6.   Wawancara dengan para pejabat dan pimpinan Bank Indonesia berdurasi 

kurang lebih 30 sampai 60 menit
7.   Leadership forum yakni forum di mana kandidat bertemu langsung dengan 

Dewan Gubernur BI

Proses Seleksi PCPM BI:
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SATU PRASYARAT, 
LIMA STRATEGI POKOK 
DALAM MEMBANGUN 
OPTIMISME 
PEMULIHAN
EKONOMI
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Pemulihan ekonomi nasional tengah 
berlangsung dan akan semakin 
meningkat pada tahun 2021 
dan dalam jangka menengah. 

Bank Indonesia (BI) memperkirakan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 
tahun 2021 akan mencapai 4,8-5,8%, 
didukung oleh peningkatan kinerja 

ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, 
serta investasi baik dari belanja modal 
Pemerintah maupun dari masuknya 
Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai 
respons positif terhadap UU Cipta Kerja.

Secara spasial, pertumbuhan akan 
meningkat di seluruh wilayah, khususnya 
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pembayaran didukung defisit transaksi 
berjalan yang rendah di sekitar 1,0-2,0% 
PDB dan masuknya aliran modal asing 
baik PMA maupun investasi portofolio. 
Stabilitas sistem keuangan juga semakin 
membaik, dengan rasio permodalan 
yang tinggi, NPL yang rendah, serta 
pertumbuhan DPK dan kredit yang 
meningkat ke sekitar 7-9% pada 2021.

Dalam jangka menengah, BI 
memprakirakan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia akan terus meningkat hingga 
berada pada kisaran 5,5-6,1% dengan 
inflasi yang terjaga rendah pada kisaran 
1,53,5% serta defisit transaksi berjalan 
yang berada pada kisaran 1,5-2,5% dari 
PDB pada 2025. Secara keseluruhan, 
dengan lintasan prospek tersebut, 
Indonesia diprakirakan mampu menjadi 
negara maju berpendapatan tinggi pada 
2045.

Momentum pemulihan ekonomi 
nasional perlu terus didorong dengan 
memperkuat sinergi membangun 
optimisme. Sinergi oleh semua pihak: 
Pemerintah (Pusat dan Daerah), Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 
Lembaga Penjamin Simpanan, perbankan 
dan sektor keuangan, dunia usaha, 
akademisi, media, dan masyarakat. 
Bersatu, bersinergi, bergotong royong 
membangun optimisme pemulihan 
ekonomi.

Dalam kaitan ini, BI berpandangan 
terdapat satu kondisi prasyarat 
(necessary condition), yaitu vaksinasi 
dan disiplin dalam penerapan protokol 
Covid-19, serta 5 (lima) kebijakan 
sebagai kondisi yang diperlukan 
(sufficient conditions), antara lain: 

Jawa serta wilayah Sulawesi-Maluku-
Papua. Stabilitas makroekonomi dan 
sistem keuangan terjaga. Inflasi akan 
terkendali sesuai sasaran 3±1% pada 
tahun 2021, sementara nilai tukar 
Rupiah akan bergerak stabil dan masih 
berpotensi dapat menguat. Stabilitas 
eksternal terjaga, dengan surplus neraca 
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pembukaan sektor produktif dan aman, 
percepatan realisasi stimulus fiskal, 
peningkatan kredit dari sisi permintaan 
dan penawaran, keberlanjutan stimulus 
moneter dan makroprudensial, serta 
digitalisasi ekonomi dan keuangan 
khususnya UMKM.

Dalam sinergi membangun optimisme 
pemulihan ekonomi nasional tersebut, 
Bank Indonesia berkomitmen untuk 
memperkuat kebijakan keempat, yaitu 
melanjutkan stimulus moneter dan 
makroprudensial, serta kebijakan kelima, 
yaitu mempercepat implementasi BSPI 
2025 untuk mendorong digitalisasi 
ekonomi dan keuangan, khususnya 
UMKM. 

Bank Indonesia akan terus mengarahkan 
seluruh instrumen kebijakan untuk 
mendukung pemulihan ekonomi nasional, 
dengan tetap menjaga terkendalinya 
inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta 
dukungan atas stabilitas sistem keuangan. 
BI juga akan terus menjalin koordinasi 
yang erat dengan Pemerintah dan KSSK 
untuk memperkuat pemulihan ekonomi 
nasional tersebut, dengan tetap menjaga 
stabilitas makroekonomi dan sistem 
keuangan.

Stimulus moneter dan kebijakan 
makroprudensial akomodatif akan 
dilanjutkan serta terkoordinasi erat 
dengan stimulus fiskal Pemerintah 
dan dorongan kredit/pembiayaan dari 
OJK sehingga semakin mendorong 
permintaan dan pertumbuhan ekonomi. 
Digitalisasi sistem pembayaran dan 
pendalaman pasar uang dipercepat untuk 
semakin mendorong ekonomi keuangan 
digital, termasuk UMKM dan ekonomi

keuangan syariah, bersinergi erat dengan 
Pemerintah, KSSK, perbankan, fintech, 
dunia usaha, dan masyarakat luas. Dengan 
begitu BI meyakini ekonomi keuangan 
digital akan semakin berperan penting 
dalam pemulihan ekonomi nasional.

Vaksinasi
Perlu ditekankan kembali bahwa 
episentrum permasalahan yang kita 
hadapi adalah pandemi Covid-19. 
Karenanya, kecepatan dan keberhasilan 
menangani pandemi Covid-19 adalah 
prasyarat agar dampak terhadap 
kesehatan dapat diminimalkan, mobilitas 
manusia dapat kembali berangsur normal, 
aktivitas perekonomian dan kondisi dunia 
usaha membaik, serta dampak rambatan 
ke sektor keuangan dan moneter dapat 
diatasi.

Sehubungan dengan itu, BI mendukung 
penuh upaya Pemerintah memesan 
vaksin dari sejumlah negara, termasuk 
Sinovac dari Tiongkok, AstraZeneca 
dari Inggris, dan kemungkinan dari 
sumber lain. Bank Indonesia juga telah 
berkomitmen mendanai sebagian 
biaya pemesanan vaksin tersebut 
melalui pembelian dan menanggung 
seluruh beban SBN sebagai bagian dari 
Keputusan Bersama Menteri Keuangan 
dan Bank Indonesia tentang “Burden 
Sharing” untuk Public Goods tanggal 7 
Juli 2020.

Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa 
proses vaksinasi ke sebagian besar 
penduduk akan memerlukan waktu 
dan, berbeda dengan virus sebelumnya, 
penguatan antibodi terhadap Covid19 
memerlukan dua kali vaksinasi dalam 
kurun waktu 6 (enam) bulan. Artinya, 
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meskipun vaksinasi dilakukan, penerapan 
protokol Covid-19 tetap harus dijalankan 
untuk mencegah terjadinya gelombang 
kedua dan bahkan ketiga pandemi 
Covid19. Hal ini untuk memastikan 
proses pemulihan ekonomi akan tetap 
berlangsung di tengah vaksinasi dan 
pencegahan pandemi Covid-19 tersebut.

Keberhasilan vaksinasi diharapkan akan 
menstimulus pembukaan sektorsektor 
ekonomi yang mempunyai nilai tambah 
besar terhadap pertumbuhan dan relatif 
aman terhadap pandemi Covid-19, meski 
dilakukan secara bertahap mengikuti 
skala prioritas yang telah disusun Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB).

Prioritas pertama, yaitu 6 sektor yang 
aman dan memberikan kontribusi besar 

baik terhadap PDB maupun ekspor, 
meliputi: industri makanan dan minuman; 
industri kimia, farmasi dan obat 
tradisional; kehutanan dan penebangan 
kayu; tanaman hortikultura; tanaman 
perkebunan, serta pertambangan biji 
logam.

Prioritas kedua, yaitu 15 sektor ekonomi 
yang aman dan memberikan kontribusi 
besar terhadap PDB atau ekspor. Secara 
keseluruhan kedua prioritas tersebut 
menyumbang sekitar 38% dari PDB 
nasional. Dengan demikian, pembukaan 
sektor produktif dan aman dapat 
difokuskan pada perusahaan-perusahaan 
yang termasuk dalam kedua prioritas 
tersebut, baik untuk memastikan protokol 
Covid-19 maupun dengan sejumlah 
kebijakan insentif dari kementerian teknis 
dan insentif fiskal untuk dunia usaha.
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TEKNOLOGI FINANSIAL
BANTU PEMULIHAN 

EKONOMI

William
Director of Marketing, Communication,
and Community Development AFTECH

BICARA

Pemulihan Ekonomi Nasional 
memerlukan sinergi dari berbagai 
pihak, tak terkecuali peran 
teknologi finansial. Pandemi 

telah “memaksa” masyarakat untuk 
bertransaksi secara digital untuk 
meminimalisir penyebaran virus. Kali 
ini BICARA berkesempatan berbincang 

dengan William, Director of Marketing, 
Communication and Community 
Development dari AFTECH, asosiasi 
penyelenggara inovasi keuangan digital.

Bagaimana pandemi Covid-19 
meningkatkan industri teknologi 
finansial di Indonesia?
Banyak yang menyebutkan  pandemi 
Covid-19 adalah Chief Transformation 
Officer yang efektif mengubah cara 
masyarakat bertransaksi dan mengakses 
layanan keuangan. Saya setuju dengan 
pandangan ini. Masyarakat beralih ke 
transaksi digital untuk meminimalisir 
penyebaran virus. Inilah kondisi low-
touch economy, yakni keadaan ketika 
interaksi tatap muka berkurang dan 
sebagai alternatif, beralih kepada 

layanan yang serba digital. 
Peningkatan adopsi tekfin selama 

masa pandemi juga sudah 
terbukti meningkat. Data Bank 
Indonesia menunjukkan 

bahwa jumlah instrumen 
uang elektronik (e-money) 
mencatat rekor 
tertingginya sepanjang 
masa pada bulan April 
2020, yakni 412.055.870.

Fo
to

: D
ok

. P
rib

ad
i



| 35

BICARA EDISI 86 TAHUN 2020

BICARA

Bagaimana industri teknologi finansial 
membantu pemulihan ekonomi?
Dalam salah satu bagian pidato 
pembukaan Indonesia tekfin Summit 
2020, Presiden Joko Widodo menekankan 
bahwa kontribusi tekfin pada penyaluran 
pinjaman nasional di tahun 2020 
mencapai Rp128,7 triliun, meningkat 113 
persen year-on-year. Hal ini tentu menjadi 
salah satu kontribusi yang penting 
dan diperkirakan masih akan terus 
bertumbuh. 

Kontribusi tekfin lainnya antara lain (1) 
Tekfin membantu UMKM untuk go digital. 
Salah satu penyelenggara yang bergerak 
di bidang dompet digital telah berhasil 
melakukan onboarding sebesar 550.000 
UMKM; (2) Kerjasama e-commerce dan 
tekfin telah membantu digitalisasi bagi 
lima juta warung di seluruh Indonesia; (3) 
Kerjasama tekfin dan pemerintah daerah 
telah berhasil melakukan pembinaan 
kepada 13.000 UMKM; (4) Tekfin juga 
telah mendukung program pemerintah 
dalam program Kartu Pra-Kerja. 

Semasa pandemi, anggota-anggota 
AFTECH juga melakukan Joint Fintech 
Initiative yang melibatkan 55 inisiatif 
dari 52 perusahaan. Bentuk bantuannya 
berupa pemberian bunga pinjaman 
yang lebih rendah, diskon, perpanjangan 
masa pinjaman, pemberian konsultasi 
online gratis, peninjauan kebijakan kredit, 
implementasi merchant discount rate 
(MDR) 0%, pemberian tanda tangan 
digital dan bantuan promosi secara gratis, 
serta donasi APD pada petugas medis.

Dalam hal mendukung pemerintah 
mempercepat pemulihan ekonomi 
nasional, tekfin berperan dalam: (1) 

Membantu penyaluran bantuan sosial 
dengan berkolaborasi dengan Himbara 
dan e-commerce; (2) Membantu 
pemerintah menjual Surat Berharga 
Negara (SBN) ritel, yang pada akhirnya 
berkontribusi bagi perekonomian dan 
peningkatan inklusi keuangan; dan (3) 
Melanjutkan Joint Fintech Initiatives yang 
berdampak baik bagi masyarakat dan 
UMKM.

Berkat dukungan Bank Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi tekfin 
Syariah Indonesia, mitra kementerian, 
asosiasi, dan lembaga lainnya, AFTECH 
dan para pelaku industri tekfin 
nasional berhasil menyelenggarakan 
Pekan Fintech Nasional 2020, pada 
1125 November 2020. Di sini para 
penyelenggara tekfin memberikan 
insentif berupa diskon, dan promosi lain 
untuk masyarakat dan UMKM.

Bagaimana proyeksi teknologi finansial 
lima tahun ke depan?
Dalam lima tahun ke depan, industri 
tekfin diprediksi masih akan terus 
tumbuh. Beberapa faktor pendukungnya 
antara lain (1) Peningkatan investasi 
dari para pemodal, termasuk modal 
ventura (venture capital), di sektor 
tekfin; (2) Jumlah angkatan kerja yang 
mendominasi >60% total populasi, yang 
dalam hal ini membuka ceruk pasar 
yang besar bagi industri; (3) Jumlah 
populasi unbanked dan underbanked 
yang masih besar, namun secara aktif 
menggunakan smartphone, sehingga 
berpotensi disentuh oleh layanan tekfin; 
(4) Pesatnya penetrasi internet dan 
smartphone; serta (5) Regulasi yang 
memfasilitasi ruang bagi startup tekfin 
untuk berinovasi.



36 | 

BICARA EDISI 86 TAHUN 2020

TIPS

TIPS AMAN 
GUNAKAN 
DOMPET 
DIGITAL



| 37

BICARA EDISI 86 TAHUN 2020

TIPS

Di awal kemunculannya, 
dompet digital diminati karena 
kerap memberikan promosi 
diskon ketika berbelanja. Kini 

penggunaan dompet digital sudah 
semakin umum karena transaksi jadi 
lebih cepat dan praktis. Terlebih di masa 
pandemi ini masyarakat diimbau untuk 
menggunakan transaksi non tunai untuk 
meminimalisir penyebaran virus. 

Perusahaan penyedia dompet digital 
serta pemerintah sebagai regulator juga 
telah menyiapkan berbagai langkah 
pengamanan agar pengguna dompet 
digital selalu aman. Tapi tidak ada 
salahnya untuk selalu berjaga-jaga 
untuk mengamankan akun dompet 
digital Sobat agar nyaman dan aman 
bertransaksi. Berikut ini kami sajikan 
beberapa kiat bertransaksi yang aman 
menggunakan dompet digital. Yuk kita 
simak!

1. Kata Sandi yang Aman
Buat password atau kata sandi yang 
tidak mudah ditebak. Bila perlu, buat 
kata sandi yang berbeda untuk tiap 
dompet digital yang Sobat miliki. 
Sobat juga mesti mengingat kata sandi 
tersebut dengan baik dan jangan 
menyimpan catatan kata sandi di 
tempat yang mudah diakses orang lain. 
Sebaiknya, kata sandi diganti beberapa 
waktu sekali untuk meningkatkan 
keamanannya. 

2. Unduh aplikasi resmi
Pastikan untuk selalu mengunduh 
aplikasi resmi yang tersedia di Playstore 
maupun Apple Store. Mengunduh 
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digital. OTP diperlukan sebagai langkah 
proteksi untuk memastikan transaksi 
benar-benar dilakukan oleh pemilik akun 
dompet digital. 

Karena itu, pastikan Sobat tidak 
memberikan kode OTP kepada orang 
lain. Belakangan ini marak terjadi 
penipuan yang menjebak korban 
untuk menyebutkan kode OTP. Penipu 
menelepon dengan kedok sebagai 
pegawai perusahaan dompet digital dan 
mengatakan kode OTP tersebut adalah 

aplikasi langsung dari web berisiko 
membawa virus ke dalam perangkat 
ponsel Sobat. Bila ponsel terserang virus 
ataupun malware, data Sobat rentan 
dicuri oleh hacker dan transaksi digital 
Sobat pun akan terancam.

3. Rahasiakan OTP
Dalam penggunaan dompet digital, 
Sobat akan sering menggunakan One 
Time Password atau kode OTP. Kode ini 
dikirimkan ke nomor ponsel yang kita 
daftarkan ketika membuat akun dompet 
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kode masuk khusus untuk pemenang 
kuis. Padahal bila Sobat memberikan 
kode tersebut, sang penipu bisa dengan 
leluasa masuk ke akun dompet digital 
Sobat dan bisa menguras saldo di 
dalamnya. Jadi, pastikan untuk selalu 
menjaga kerahasiaan datamu ya!

4. Cermati transaksi
Setiap kali melakukan transaksi baik 
mengisi saldo maupun berbelanja, 
selalu cermati uang yang masuk dan 
keluar di saldo dompet digital Sobat. 

Selain menjaga agar pengeluaran selalu 
terkontrol dan hemat, langkah ini juga 
berguna sebagai antisipasi bila ada 
transaksi mencurigakan yang terjadi di 
akun Sobat. Bila menemukan transaksi 
mencurigakan, segera laporkan pada 
perusahaan dompet digital yang Sobat 
gunakan. Kemudian segera ganti kata 
sandi agar akun dompet digital sobat 
tetap aman.

5. Saldo secukupnya
Akun dompet digital memang 
memberikan keleuasaan batas saldo 
yang cukup besar untuk disimpan. Tapi 
sebaiknya Sobat tidak perlu mengisi saldo 
secara berlebihan. Isi saldo dompet digital 
secukupnya sesuai dengan kebutuhan 
belanja yang rutin Sobat keluarkan. 
Langkah ini mengurangi risiko uang 
terkuras habis bila akun Sobat disusupi 
pencuri. Mengisi saldo secukupnya juga 
akan membantu Sobat untuk memantau 
pengeluaran agar lebih hemat, bukan?

6. Amankan akun
Akun dompet digital akan selalu terkait 
dengan nomor ponsel yang Sobat 
gunakan. Bila sewaktu-waktu Sobat 
kehilangan ponsel ataupun kartu sim 
milik Sobat rusak, segera amankan akun 
dompet digital Sobat. Hubungi penyedia 
dompet digital untuk melaporkan 
pergantian nomor atau bila perlu 
bekukan sementara akun dompet digital 
Sobat. Laporkan juga kepada provider 
kartu yang Sobat gunakan agar nomor 
yang hilang atau rusak, segera diputus 
aksesnya ke akun-akun dompet digital 
dan perbankan milik Sobat. Dengan 
begitu saldo tetap aman dan akun Sobat 
bisa digunakan kembali di nomor ponsel 
yang baru.
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MENUJU 
MASYARAKAT 
SAGU YANG MAJU
Upaya 
meningkatkan 
industri sagu 
masyarakat 
desa terpencil 
dengan 
mindset untuk 
mencapai 
taraf hidup 
yang lebih 
baik.

40 | 
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Desa Sungai Tohor cukup terpencil meski 
satu pulau dengan ibukota Kabupaten 
Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. 
Wilayahnya dikelilingi hutan rawa gambut. 
Karenanya akses keluar masuk hanya 
melalui jalur laut perairan di Selat Malaka.

Faktanya desa ini dikenal luas sebagai 
penghasil sagu terbesar di Sumatera, 
bahkan Indonesia. Hampir 50 persen 
produksi sagu nasional dihasilkan di sini. 
Sagunya pun jenis terbaik. Sagu organik 
yang berbeda dengan sagu dari wilayah 
Indonesia timur.

Presiden Joko Widodo pun sempat 
berkunjung ke Sungai Tohor di sela-sela 
kunjungannya ke Provinsi Riau pada 
Oktober 2014 silam. Setelah melihat 
secara langsung industri sagu masyarakat 
yang marak di sana, Presiden memberikan 
bantuan berupa modal untuk pembuatan 
dam yang penting dalam proses 
pengolahan sagu.
“Industri sagu masyarakat sudah ada sejak 

saya kecil. Sagu diolah secara tradisional 
di rumah-rumah. Lalu pada tahun 1970-an 
saya mulai membangun kilang sagu yang 
pertama. Sekarang di Sungai Tohor sudah 
ada 14 kilang pengolahan sagu, sehingga 
butuh pengairan yang baik,” kata pak 
Nong yang masih bugar di usia 73 tahun.   

Sejak kilang-kilang sagu masyarakat 
bermunculan itulah nama Sungai Tohor 
mulai terdengar. Apalagi kapasitas 
produksinya besar. Satu kilang sagu bisa 
memproduksi sagu mentah hingga 50 
ton dalam 1 bulan. Sementara kebutuhan 
sagu dalam negeri dan ekspor kadang bisa 
lebih dari 600 ton dalam sebulan.

Dengan harga pasaran sagu mentah 
Rp1.800 per kilogram, produksi sagu yang 
lancar setiap bulannya akan menjamin 
perekonomian yang baik bagi masyarakat 
Sungai Tohor. Karena itulah Pemerintah 
Provinsi Riau melalui Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan mengajak banyak 
pihak untuk mendukung industri sagu 
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masyarakat Sungai Tohor. Inisiatif penting 
pun datang dari Bank Indonesia (BI) pada 
tahun 2015.“Kami dari BI menawarkan 
konsep sagu bisa dimanfaatkan lebih 
banyak lagi dari biasanya. Selain bantuan 
kilang pengolahan sagu, kami mengajak 
ibu-ibu membuat produk turunan sagu. 
Bantuan kami bukan hanya sekadar untuk 
produksi saja, tapi juga untuk mengubah 
mindset mencapai taraf hidup yang lebih 
baik,” kata Irwan Mulawarman, Deputi 
Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi 
Riau.

Implementasi konsep di atas adalah 
fokus Program Sosial Bank indonesia 
atau PSBI untuk menghadirkan Program 
Pemberdayaan Perempuan. Dengan 
program ini ibu-ibu di Sungai Tohor 
diajak ikut serta berpartisipasi dalam 
industri sagu masyarakat. Bentuknya 
adalah membuat produk komersil gula 
sagu cair dan padat. Program ini pun 
sejalan dengan program UP2K (Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga) dari 
pemerintah daerah yang dihadirkan untuk 
ibu-ibu di Sungai Tohor.

“Harapan kami kegiatan ini bisa 
menciptakan lapangan kerja bagi ibu-ibu 
agar bisa membantu suami meningkatkan 
perekonomian keluarga,” bilang ibu Alida 
Susanti dan Ibu Susilawati, perwakilan 
pengurus UP2K Sungai Tohor.
 
Apa yang diupayakan BI di Sungai Tohor 
berangkat dari keyakinan BI bahwa 
sektor rumah tangga berperan penting 
dalam pilar ekonomi nasional, seperti 
halnya sektor swasta dan pemerintah. 
Rumah tangga yang kuat secara ekonomi 
dapat mendukung pencapaian stabilitas 
ekonomi nasional. Termasuk rumah 
tangga di desa terpencil seperti Sungai 
Tohor sekalipun.

“BI ingin memberikan makna di seluruh 
Indonesia melalui pemberdayaan desa 
dan perempuan. Program kami membuat 
peran ibu-ibu di Sungai Tohor meningkat, 
jadi bukan sekadar UMKM menghasilkan 
keuntungan. Dengan begitu keberadaan 
BI bisa dirasakan di seluruh Indonesia,” 
demikian ungkap ibu Siti Astiyah, Direktur 
Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau. 
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MELANGLANG DI

Menyusuri kuliner-kuliner lezat penggugah selera
di ibukota Sulawesi Selatan.

KISAH PEJALAN

Apa yang Anda pikirkan saat 
mendengar kata Makassar? 
Menikmati matahari terbenam 

di tepi Pantai Losari sembari menikmati 
pisang epe dan secangkir kopi? Atau 
mengeksplorasi Fort Rotterdam lalu 
menyusuri Jalan Somba Opu dan jajan 
aneka oleholeh khas? Aktivitas seru 
tersebut harus Anda sempatkan ketika 
berkunjung ke Kota Daeng tersebut. 

Asyiknya, hal tersebut bisa dijelajahi 
dalam satu hari saja, ketika Anda 

melakukan dinas ke kota yang dulunya 
bernama Ujung Pandang ini. Sebenarnya, 
Makassar memiliki banyak daya tarik. 
Dari budaya hingga alamnya.Namun, jika 
Anda ke Makassar tidak menyempatkan 
untuk berwisata kuliner, itu adalah hal 
yang sangat disayangkan.

Banyak spot kulineran dengan beragam 
hidangan lezat khas. Bahkan beberapa 
tempat kuliner legendaris di Makassar 
sudah berdiri lebih dari setengah abad.
Beragam rasa mulai dari gurih asin 

KOTA 
DAENG
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hingga manis bisa Anda cicipi saat berada 
di Kota Angin Mamiri itu.

Mau yang manis-manis, ada Pisang Epe 
dan Sarabba. Ketika masih panas, Pisang 
Epe cocok disantap dengan sarabba. 
Sarabba merupakan minuman hangat 
khas Makassar yang juga berguna 
meningkatkan stamina, melancarkan 
peredaran darah, mengatasi perut 
kembung, dan mengobati influenza.

Mau yang gurih asin ada Coto Makassar, 
kuliner tradisional daerah Sulawesi 

Selatan yang berisi potongan-potongan 
jeroan (isi perut) sapi yang direbus 
dalam waktu yang lama. . Ada juga Konro 
adalah makanan khas Sulsel berbahan 
baku iga sapi atau kerbau yang dimasak 
konro. Selain diramu dengan rempah-
rempah, konro juga dilengkapi lada 
hitam, daun seledri, bawang goreng, 
jeruk nipis, dan sambal.

Apalagi pilihannya? Masih banyak. 
Apalagi jika Anda berkeliling di pusat 
kota, di kawasan jalan Sudirman di mana 
Bank Indonesia Sulawesi Selatan berada. 

KISAH PEJALAN
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KONRO YANG 
MENGGUGAH 
Perjalanan berwisata kuliner di 

Makassar bisa diawali di depan 
kantor Bank Indonesia Sulawesi 

Selatan yang berlokasi di Jalan Sudirman.   
Di kawasan ini banyak kuliner khas 
Makassar yang terkenal. Dari Konro 
Karebosi yang berada di belakang gedung 
Bank Indonesia hingga  Coto Makassar 
yang bisa ditemukan di di sepanjang 
Jalan Sultan Hassanuddin, Makassar.

Coto merupakan makanan khas 
Makassar dan memiliki ciri khas 
tersendiri dalam bumbu. Coto berbahan 
dasar daging sapi. Diolah dengan 
menggunakan berbagai macam rempah. 
Seperti menggunakan kacang, kemiri, 
cengkeh, pala, serei yang ditumbuk 
halus.

Sedangkan Konro adalah makanan 
khas Sulsel berbahan baku iga sapi atau 
kerbau yang dimasak konro. Selain 
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diramu dengan rempah-rempah, konro 
juga dilengkapi lada hitam, daun seledri, 
bawang goreng, jeruk nipis, dan sambal. 
Yang satu ini juga mudah ditemukan di 
berbagai sudut kota Makassar. Salah 
satunya yang terkenal adalah Restoran 
Sop Konro Karebosi.

Ada dua menu yang ditawarkan yaitu 
konro bakar dan sup konro. Tampilannya 
menggugah selera dengan potongan 
iga sapi yang besar. Untuk konro bakar 
disajikan bersama saus kacang dan 
kuah kaldu. Dikoyak sedikit pakai garpu, 
daging iga langsung terlepas dari tulang 
dan empuk saat digigit. 

Spo Konro memiliki kuah berwarna 
cokelat cenderung hitam. Kuah konro 
bakar ini dibuat dari kluwak dengan 
paduan rempah yang menghadirkan rasa 
gurih enak. Paling enak menyeruput kuah 
usai menyantap konro bakar.



| 47

BICARA EDISI 86 TAHUN 2020

KISAH PEJALAN | 47

Di pusat kota Makassar banyak kuliner yang pantas dicoba. Siapkan ruang kosong di 
perut agar kita bisa mencicipi banyak hidangan lezat nikmat dalam waktu singkat. 
Inilah pilihan spot kuliner gurih kaya rempah-rempah yang popular di Kota Daeng.

KULINER METROPOLITAN DARI TIMUR
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Sotonya orang Makassar adalah coto. 
Salah satu yang cukup direkomendasikan 
untuk Anda coba adalah Coto Nusantara. 
Tempat makan enak di Makassar yang 
satu ini berisi racikan berupa daging sapi 
empuk dengan kuah cotonya yang kaya 
dengan rempah-rempah. 
Jalan Nusantara Baru No.142, Ende, 
Wajo, Makassar

Pallubasa adalah semacam sup daging 
yang dimasak dengan bumbu dan kelapa 
sangrai dengan kuah yang kental. Selain 
itu, ditambahkan juga telur setengah 
matang ke dalamnya. Salah satu rumah 
makan yang direkomendasikan adalah 
Pallu Basa Serigala.
Jalan Serigala XIV, Mamajang Dalam, 
Mamajang, Makassar.

Anda juga bisa mencicipi sup kepala ikan 
Kakap yang diberi nama Sup Pallumara 
Ulu Jukku. Salah satu spot yang 
terkenal dalah Rumah Makan Ulu Juku 
Mappanyukki. Tempat makan enak di 
Makassar ini sangat dikenal karena rasa 
ikannya yang gurih dipadukan dengan 
kuah supnya yang kental dan segar.
Jl. Abdurahman Basalamah No.99A, 
Karampuang, Panakkukang, Makassar

Sop Saudara adalah makanan yang terdiri 
dari daging, jeroan sapi, dengan kuah 
kaldu sapi yang dicampur dengan bihun 
dan perkedel kentang. Kita bisa memilih 
variasi daging yang menjadi isian seperti 
hati sapi, babat, kikil, atau paru. Salah 
satu pilihan restorannya adalah Sop 
Saudara Irian.
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.40 (Jl. 
Irian), Pattunuang, Wajo, Makassar



48 | 

BICARA EDISI 86 TAHUN 2020

KISAH PEJALAN

BERPELESIR
DI LOSARI

Tidak punya waktu banyak untuk 
berkeliling di Makassar? Tidak 
masalah. Satu lokasi yang wajib 

Anda kunjungi untuk pelesiran dalam 
waktu singkat di ibukota Sulawesi Selatan 
itu adalah Pantai Losari.

Di pantai ini, semua penduduk dan 
wisatawan di kota Makassar tumpah ruah 
dalam satu tempat untuk menikmati 
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keindahannya. Ya, pantai ini memang 
sangat menarik. Berbagai macam aktivitas 
wisata bisa dilakukan di tempat yang 
hanya berjarak 20 km dari bandara 
udara Sultan Hasanuddin ini. Pantai ini 
terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga 
kota Makassar. Dari bandara Hasanuddin 
Makassar, pantai ini bisa ditempuh 
dengan waktu sekitar satu jam perjalanan 
menggunakan mobil.
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Mesjid 99 Kubah. Masjid ini dirancang 
oleh Ridwan Kamil dan menjadi ikon 
Makassar. Mesjid ini dipercantik dengan 
puluhan kubah. Kubah-kubah berbagai 
ukuran, mulai dari kecil hingga besar 
menghiasi bagian atas masjid. Mereka 
ditata bertingkat dengan warnawarna 
terang, seperti merah, jingga dan kuning.
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Patung bertuliskan Pantai Losari. DI 
patung ini kita bisa berfoto dengan latar 
belakang pantai dan tulisan besar Pantai 
Losari. Tidak hanya itu, ada beberapa 
bangunan sejenis, dengan tulisan City of 
Makassar dan juga Makassar. Jangan lupa 
juga berfoto di mesjid terapung di sana, 
Mesjid Amirul Mukminin. 
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SPOT INSTAGRAMABLE DI LOSARI

Pantai Losari merupakan sebuah pasar 
ikan yang beroperasi di pagi dan siang 
hari. Di sore dan malam hari, tempat ini 
dijadikan tempat berjualan bagi pedagang 
yang menjual makanan. Kini, Pantai Losari 
adalah tempat untuk menikmati beragam 
jenis aktivitas yang menghibur.

Kita bisa bermain di area pasir putih 
buatan. Sebelumnya, tidak ada area 
bermain dan berenang di pantai 
Losari karena kondisi perairannya yang 
sangat dalam. Namun, sejak tahun 
2018 pemerintah daerah setempat 
menciptakan sebuah wahana permainan 
yaitu berupa pasir putih dan area renang.

Pantai losari merupakan tempat yang 
tepat untuk bersantai di tepi pantai sambil 
bercengkrama dan mengobrol di sore 
hari yang sejuk. Panorama yang paling 
menjanjikan dari pantai ini memang 

adalah pemandangan sunsetnya. Selama 
cuaca mendukung, Anda akan melihat 
bagaimana matahari tenggelam di ufuk 
barat. Sambil melihat matahari terbenam, 
kita bisa menikmati pisang epe. Pisang ini 
dibuat dengan cara direbus dan dibakar 
kemudian diberi taburan keju, coklat dan 
lain sebagainya. Pedagang pisang epe 
yang berjajar-jajar di tepi pantai bisa Anda 
pilih sesuka hati.

Jika datang pagi hari, kita bisa 
mengunjungi Pulau Samalona. Pulau 
Samalona dapat dijangkau dari Pantai 
Losari dengan menggunakan perahu kayu 
sewaan melalui dermaga kayu Bangkoa 
lalu diteruskan Perahu kayu ini akan 
membawa Anda ke Pulau Samalona yang 
mungil, cantik dan sungguh mempesona. 
Anda bisa bermain pasir putih sepuasnya 
bahkan bisa menyelam dan berenang di 
air lautnya yang jernih.
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HATI TENANG SAAT 
MENYIMPAN DI BANK

Ariani kini tak gelisah lagi. Pengusaha 
SPBU di Jakarta Timur ini pada 
tahun 2019 lalu menjadi salah 

satu pemilik rekening dari sejumlah bank 
Syariah yang beroperasi di Indonesia. 
Niat memindahkan dana usahanya itu 
didasari pada pemikiran bahwa uang 
yang diputarnya, perlu dikelola dengan 
cara lebih islami. Maklum, hasil laba 
dari penjualan bahan bakar itu langsung 
disetorkan untuk operasional madrasah 
wakaf peninggalan kedua orang tuanya. 

“Madrasah ini kan niatnya untuk membe-
rikan pendidikan secara islami, kan enggak 
cocok kalau dana operasionalnya disim-
pan dalam bank yang secara hukum islam 
termasuk riba karena dibungakan. Jadi 
kami sepakat, untuk memindahkan dana-
nya ke bank Syariah,” papar perempuan 
kelahiran Cirebon, 52 tahun silam. 

Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan 
per Oktober 2019 lalu, Ariani adalah 
satu dari 31,8 juta pemilik rekening di 
perbankan Syariah. Geliat bankbank 
Syariah di Indonesia memang mulai 
terus meningkat sejak pertama kali di 
perkenalkan di tahun 1991. 

JEJAK AWAL 
Praktik bank Islam, sejatinya sudah ada 
sejak zaman Rasulullah SAW, namun 

konsep teoritis mengenai kali pertama 
tahun 1940-an, dengan gagasan 
mengenai perbankan yang berdasarkan 
bagi hasil. Munculnya perbankan Islam 
ini awalnya sebagai dana kelolaan haji di 
Pakistan, pada pertengahan tahun 1940-

Sejarah Bank Syariah
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an. Sayang usaha ini tidak menuai hasil. 
Namun, tahun 1963 di Mesir kemudian 
didirikan bank syariah yang paling 
sukses dan inovatif di masa modern 
yaitu Mit Ghamr Local Saving Bank. 

Para petani dan masyarakat pedesaan 
di Mesir merasa sangat terbantu 
dengan adanya bank dengan sistem 
bagi hasil ini. Namun, situasi politik di 
Mesir yang bergejolak, membuat bank 
ini mulai mengalami kemunduran. 
Sehingga di tahun 1967, bank ini 
diambil alih oleh National Bank 
of Egypt dan Bank Sentral Mesir. 
Pengambilalihan ini menyebabkan 

prinsip tanpa bunga pada Mit Ghamr 
mulai ditinggalkan, sehingga bank ini 
kembali beroperasi berdasarkan bunga. 
Pada 1971, akhirnya konsep nir-bunga 
kembali dibangkitkan pada masa rezim 
Sadat melalui pendirian Naseer Social 
Bank. 

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan 
inspirasi bagi umat Muslim di seluruh 
penjuru dunia, sehingga timbullah 
kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam 
ternyata masih dapat diaplikasikan dalam 
bisnis modern. Ketika OKI akhirnya 
terbentuk, serangkaian konferensi 
Internasional mulai dilangsungkan, di 
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mana salah satu agenda ekonominya 
adalah pendirian Bank Islam.

Bank Islam yang dikelola swasta 
pertama kali, adalah Dubai Islamic 
Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh 
sekelompok usahawan muslim dari 
berbagai negara. Pada tahun 1977 
berdiri dua bank Islam dengan nama 
Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. 
Dan pada tahun itu pula pemerintah 
Kuwait mendirikan Kuwait Finance 
House.

Perkembangan di Indonesia
Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia 
dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-
diskusi bertemakan bank Islam sebagai 
pilar ekonomi Islam.  Sebagai uji coba, 
gagasan perbankan Islam dipraktikkan 
dalam skala yang relatif terbatas di 
antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil 
Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi 
Ridho Gusti).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) membentuk kelompok kerja 
untuk mendirikan Bank Islam di 
Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 
1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
menyelenggarakan lokakarya bunga 
bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, 
Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut 
kemudian dibahas lebih mendalam 
pada Musyawarah Nasional IV MUI 
di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, 
yang menghasilkan amanat bagi 
pembentukan kelompok kerja pendirian 
bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja 
dimaksud disebut Tim Perbankan MUI 
dengan diberi tugas untuk melakukan 
pendekatan dan konsultasi dengan 
semua pihak yang terkait.

Adalah M. Amin Aziz, pendiri Ikatan 
Cendekiawan Muslim Indoensia (ICMI) 
dan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Prodjokoesoemo 
yang berinisiatif untuk meramu bank 
berbasiskan Syariah. Kala itu, usulan 
mereka sampaikan ke Sukamdani Sahid 
Gito Sardjono, seorang pengusaha 
perhotelan sekaligus Penasihat Yayasan 
Dana Dakwah yang didirikan oleh MUI. 
Bak gayung bersambut, usulan itu 
kemudian dilanjutkan dengan menunjuk 
Amin Aziz sebagai pimpinan proyek 
persiapan pembuatan bank Islam. 

Perbankan Syariah masa itu memang 
belum ada, sehingga Sukamdani 
awalnya menamakan bank itu sebagai 
bank tanpa bunga. Pemakaian nama 
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itu dimaksudkan agar lanngsung 
membawa pesan, bahwa bank ini tidak 
berlandaskan bunga tetapi berlandaskan 
bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan 
prinsip yang dipakai oleh perbankan di 
negara-negara muslim.

Awalnya nama yang akan disematkan 
adalah Bank Islam Indonesia. Namun, 
menurut Sukamdani pemakaian nama 
itu terasa “berat”. Setelah terbentuk 
badan hukum berupa perusahaan 
terbatas, kemudian nama tersebut 
dikonsultasikan ke Menteri Kehakiman 
masa itu, Ismail Saleh.  Oleh Ismail, 
diusulkanlah nama Bank Muamalat. 

Pembentukan bank Syariah ini 
kemudian dilanjutkan dengan meminta 

persetujuan Presiden Soeharto sebagai 
pimpinan tertinggi negeri pada masa 
itu. Akhirnya, berdirilah bank syariah 
pertama di Indonesia yaitu PT Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) pada 
November 1991 dan mulai beroperasi 
pada Mei 1992.

Pengenalan ke Masyarakat
Bank MUI sudah beroperasi, namun 
masih belum dikenal masyarakat luas. 
Landasan hukum operasi bank yang 
menggunakan sistem syariah, saat itu 
hanya diakomodir dalam salah satu ayat 
tentang “bank dengan sistem bagi hasil” 
pada UU No. 7 Tahun 1992. Memasuki 
tahun 1998, pemerintah dan DPR, 
menyempurnakan UU tersebut menjadi 
UU No. 10 Tahun 1998. Pada UU ini 
secara tegas dibuat pemisahan sistem 
perbankan nasional menjadi sistem 
perbankan konvensional dan sistem 
perbankan syariah. 

Atas adanya perubahan aturan tersebut, 
bank-bank nasional mulai membuat 
pilihan sistem syariah. Maklum, sebagai 
negara muslim terbesar di dunia, 
peluang ini terbuka lebar. Kini ada 
Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank 
Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank 
BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD 
Aceh dan sejumlah bank-bank lain yang 
berbasiskan pada bagi hasil. 

Hingga akhirnya, sistem perbankan 
syariah kini semakin dikenal masyarakat, 
khususnya umat Islam di Indonesia. 
“Sejak, menempatkan dana usaha saya 
di bank syariah, kini bisnis saya lebih 
tenang, insya Allah berkah,” kata Ariani 
lagi.
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Bagi Beth Harmon (Anya Taylor
Joy), catur bukan sekadar 
permainan pengisi waktu. Catur 
merupakan pertaruhan, kalah 

dan menang. Dan sebagaimana hidup, 
Beth tidak bisa selalu menang. Kadang 
ada kekalahan pahit yang terpaksa 
ditelan, lalu dijadikan pelajaran untuk 
membalikan keadaan.

TENTANG HIDUP 
DAN 64 KOTAK 
HITAM PUTIH

Lahir di panti asuhan membuat Beth 
akrab dengan kesendirian. Hingga di usia 
sembilan tahun, ia dikenalkan dengan 
catur oleh Mr.Shaibel (Bill Champ), 
pengurus gedung panti asuhan. Ternyata 
dia sangat berbakat, bahkan digambarkan, 
Harmon bisa memvisualkan permainan 
catur di langitlangit saat menjelang tidur.

“Hubungannya” dengan catur sempat 
terputus karena panti melarangnya 
memainkan bidak. Namun ketika remaja, 
cinta lama itu bersemi kembali. Catur 
menjadi satu-satunya hal yang dia kenal 
dan dia kejar. Bak ”pembunuh raksasa”, 
satu demi satu jawara catur berhasil 
Harmon pecundangi. Ia layaknya Srikandi 
yang menyelinap di dunia yang kental 
dengan nuansa patriarki. Sampai garis 
nasib mempertemukannya dengan lawan 
terberat, juara dunia catur dari Rusia, 
Vasily Borgov (Marcin Dorocinski).

Beth bukan tokoh nyata. Ia sosok rekaan 
dari novel karangan penulis Amerika, 
Walter Tevis, yang terbit tahun 1983. 
Tevis adalah seorang pemain catur. Untuk 
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menulis novelnya, dia berkonsultasi 
dengan para master catur guna menjamin 
akurasi cerita, intrik, dan aturan dalam 
catur profesional.

Kemudian Scott Frank dan Allan Scott 
mengadaptasi kisah Beth nya ke layar 
kaca. Beth hadir di layanan video on 
demand Netflix lewat serial berjudul The 
Queen’s Gambit. Frank yang juga duduk 
di kursi sutradara berhasil mengawinkan 
akting para pemain yang mumpuni 
dengan visualisasi yang menawan.

The Queen’s Gambit berhasil 
memadukan permainan catur dengan 
drama kehidupan Beth dalam porsi 
yang seimbang. Sehingga sepanjang 
film penonton tidak hanya disajikan 
“pertahanan Sisilia, gambit raja, 
dan gambit ratu”, melainkan juga 
cerita bagaimana Beth melawan 
ketergantungannya pada alkohol, 
membuktikan diri pada orangorang yang 

memandangnya sebelah mata, isu perang 
dingin dan lain-lain.

Dalam film ini, Beth juga diceritakan 
sempat terpuruk dan nyaris menyerah 
ketika menghadapi lawan terberatnya. 
Lawan Beth diceritakan memiliki strategi 
mumpuni yang ia susun bersama 
pemain catur Rusia lainnya. Sementara 
Beth saat itu hanya bertanding sendiri, 
tanpa memiliki mentor atau sekadar 
kawan untuk berdiskusi. Sama sepert 
Beth, proses pemulihan ekonomi 
saat ini pun memerlukan kerjasama 
dari berbagai pihak. Dengan begitu 
kita akan mengetahui strategi apa 
yang perlu dijalankan. Hasil kegigihan 
usaha pemulihan ekonomi memang 
tidak sesederhana membuat strategi 
permainan catur. Tapi setidaknya dengan 
sinergi yang dijalankan, ekonomi terus 
bergerak positif sehingga muncul 
optimisme akan bangkitnya ekonomi 
setelah terpuruk dihantam pandemi. 
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“Kuliah atau sekolah di luar negeri 
itu bukan cuma mendapat ilmu 
pelajaran saja, tetapi kita bisa 
mendapat pengalaman yang 

tidak di dapat di ruang kelas,” jelas 
Rayum Ikono, Chief Operating Officer PT 
Partner Impian Milenial (Schoters). 

Oleh karena itu, menurut peraih gelar 
Doktor dari Universitas Tsukuba dalam 
bidang Material Engineering dan Nano 
Technology ini,  kesempatan bersekolah 
ke luar negeri sebenarnya bisa 
dirasakan oleh para pelajar Indonesia. 
Apalagi saat ini banyak negara di luar 
Indonesia memberikan beasiswa khusus 
pelajar Indonesia. “Untuk itulah, kami 
membuka lembaga konsultan Schoters, 
agar bisa membantu pelajar Indonesia 

mendapat pengalaman yang sama,” 
tuturnya. 

Menurut data yang dilansir Data 
Commercial Service Amerika Serikat 
(AS), sepanjang 2018 hingga 2019 
diperkirakan ada lebih dari 69.000 
mahasiswa Indonesia tengah 
menempuh pendidikan di luar negeri. 
Dari jumlah tersebut, ada lebih dari 
9.000 orang menempuh pendidikan di 
Amerika Serikat. Sisanya tersebar ke 
berbagai negara di seluruh dunia. 

Lantas, apa sebenarnya yang dilakukan 
Schoters dan apa yang harus disiapkan 
agar bisa mengenyam pendidikan di luar 
negeri. Berikut perbincangan BICARA 
dengan Radyum Ikono: 

CIPTAKAN 
PELUANG 
PELAJAR 
INDONESIA
KE LUAR 
NEGERI

Radyum Ikono
CEO PT Partner Impian Milenial (Schoters)
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Apa itu Schoters?
Kami merupakan startup di bidang 
education technology yang menyediakan 
end to end service untuk sekolah ke 
luar negeri. Kami menyediakan layanan 
apa saja yang diperlukan untuk ke luar 
negeri. Mulai dari persiapan bahasa 
(IELTS/TOEFL), hingga pembuatan visa.

Sebelum Schoters, saya membangun 
sebuah komunitas bernama Sahabat 
Beasiswa dengan co-founder saya dan 
Aziz (rekannya, red). Komunitas ini fokus 
memberikan akses informasi beasiswa 
sekaligus persiapan ke luar negeri. 
Karena bentuknya komunitas, kami 
memiliki keterbatasan untuk bergerak 
agar komunitas yang kami bangun ini 
memberikan impact yang sustainable 
dan scalable.

Apa visi dan misi Anda membangun 
Schoters ini?
Sejak dari komunitas Sahabat Beasiswa, 
visi kami selalu sama, yaitu bagaimana 
memberikan peluang yang sama bagi 
siapapun yang ingin melanjutkan sekolah 
ke luar negeri. Bisa dengan beasiswa, 
maupun self-funded yang tentunya bisa 
disesuaikan dengan kemampuan. Tidak ada 
lagi kesan privilege bahwa sekolah ke luar 
negeri hanya untuk orang-orang kaya saja.

Apa bedanya Schoters dengan lembaga 
sejenis?
Memang banyak institusi yang juga 
bergerak di bidang yang beririsan dengan 
Schoters. Tetapi, banyak dari institusi 
tersebut sangat spesifik untuk negara 
tertentu saja yang biasanya beban biaya 
pendidikannya cukup tinggi.
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Di Schoters, kami bisa membantu 
untuk diterima di lebih dari 50 negara 
di dunia. Selain itu, sebagai sebuah 
platform, Schoters juga menyediakan 
layanan persiapan yang lengkap, mulai 
dari persiapan bahasa, persiapan ujian, 
dokumen dan lainnya, yang semua dapat 
diakses secara online. 

Sampai saat ini, sudah berapa banyak 
yang dibantu Schoters dan di mana saja 
mereka bersekolah?
Total user kami selama 2 tahun ini 
mencapai lebih dari 400 ribu orang, 
dari Aceh hingga Papua. Dari angka 
tersebut, memang tidak semua ke luar 
negeri karena ada juga dari mereka yang 
memilih layanan-layanan tertentu saja 
misalkan jasa penerjemah, atau anak 
SMP yang ingin belajar bahasa Inggris 
lebih awal.

Hingga saat ini, kami sudah membantu 
alumni Schoters untuk diterima di 26 
negara di seluruh penjuru dunia dan 
akan terus bertambah ke depannya.

Apa kendala terbesar yang dihadapi?
Mungkin kendala utama adalah 
memperluas jangkauan informasi. Kami 
ingin sekali untuk bisa menjangkau 
lebih luas lagi hingga ke pelosok wilayah 
Indonesia agar informasi dan manfaat 
mengenai sekolah di luar negeri dapat 
diketahui oleh siapapun. Kami terus 
berjuang untuk menambah channel 
marketing melalui media sosial, iklan 
di Google, atau canvassing ke sekolah-
sekolah agar impact yang kami berikan 
bisa lebih luas.

Bagaimana Anda melihat potensi dari 
industri ini di Indonesia?
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Kami yakin berada di industri yang 
sedang growing. Jumlah siswa SD-SMP 
ada 35 juta yang juga menjadi target 
market kami, karena membumikan 
internasionalisasi harus dimulai sedini 
mungkin. Kami sedang menyiapkan 
program, misalnya, belajar bahasa 
Inggris dengan native speakers untuk 
anak-anak usia SD atau SMP.

Sementara itu captive market kami, 
yaitu siswa SMA, mahasiswa, dan 
pekerja (usia hingga sekitar 40) total 
berjumlah 30 juta jiwa. Permintaan 
untuk sekolah ke luar negeri sangat 
tinggi. Saat ini Indonesia hanya 
mengirim sekitar 45 ribu siswa untuk 
kuliah ke luar negeri per tahun, namun 
kami prediksi dalam 5-10 tahun ke 
depan, jumlah itu dapat naik hingga 
8-10 kali lipat.

Adakah pengaruh pandemi pada 
Schoters?
Sejujurnya, industri kami salah satu yang 
cukup beruntung karena tidak terlalu 
terdampak dengan pandemi. Sejujurnya 
kami justru mendapatkan growth yang 
signifikan di masa pandemi ini.

Bagaimana Anda menjaga layanan 
tetap prima, terutama di tengah kondisi 
Covid-19?
Schoters merupakan salah satu start up 
yang sejak awal sudah familiar dengan 
online learning, sehingga dalam kondisi 
pandemi seperti ini pun tidak terlalu 
memberikan dampak yang signifikan, baik 
dari segi pendapatan maupun operasional 
perusahaan. 

Apa target Schoters dalam 5 tahun ke 
depan?
Dalam 5 tahun ke depan, kami memiliki 
impian bahwa siapapun yang ingin sekolah 
ke luar negeri, hal pertama yang langsung 
muncul di kepalanya adalah Schoters. 
Dengan kata lain, kami memiliki target 
menjadi top of mind di industri pendidikan 
ke luar negeri. Kami punya target untuk 
melayani customer tidak hanya di 
Indonesia, namun juga dapat melakukan 
ekspansi ke negara berkembang lainnya. 
Kami saat ini sedang melakukan market 
research dan menemukan fakta bahwa 
negara tetangga seperti Papua New 
Guinea, Timor Leste, atau di Asia selatan 
seperti Pakistan, Bangladesh, memiliki 
tantangan untuk studi ke luar negeri yang 
mirip dengan kondisi kita.

It is really my dream to bring solutions 
untuk siapapun di dunia ini agar mendapat 
kesempatan menjadi warga negara 
internasional.
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Dalam perayaan ulang tahun Bank Indonesia Call and Interaction (BICARA) yang 
ke7, Deputi Guberunur BI, Dony P. Joewono, secara simbolis menerima Sertifikat 
ISO 9001:2015 dari TUV SUD Indonesia, sekaligus melakukan launching Chat Bot 
Layanan Informasi Bank Indonesia (LISA).
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Memasuki akhir tahun, Bank 
Indonesia tidak berhenti 
melakukan berbagai kegiatan 
internal maupun eksternal. 

Beragam kegiatan ini diadakan sebagai 
langkah BI untuk menjadi bank sentral 
yang berkontribusi secara nyata untuk 
perekonomian Indonesia. 

Di penutup tahun ini Bank Indonesia 
juga berhasil mengukir penghargaan, 
kali ini Museum Bank Indonesia 
yang sukses dalam ajang Indonesia 
Museum Awards. Sobat Rupiah, yuk 
kita simak cuplikan dokumentasi 
kegiatan Bank Indonesia di 
penghujung 2020 ini!

Dalam rangka mewujudkan visi-misi, tata kelola sistem informasi yang andal 
& wujud good governance, BI bersama Arsip Nasional RI (ANRI) melaksanakan 
kegiatan “Apresiasi Kearsipan Bank Indonesia”. Apresiasi berupa Akreditasi A 
tersebut disampaikan oleh Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo.
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Museum Bank Indonesia sukses menjadi nominator kategori Museum 
Bersahabat dalam ajang Indonesia Museum Awards 2020. Capaian ini tak lepas 
dari upaya pemanfaatan sosial media oleh Museum BI dan sosialisasi protokol 
kesehatan terutama saat terbatasnya operasional akibat pandemi Covid-19. 
Museum Bank Indonesia juga dapat dikunjungi secara virtual lewat link berikut : 
https://idvr360.com/vr360/museum/mbi/mbi.html

Bank Indonesia sebagai koordinator Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar 
Keuangan (FKPPPK) mendorong terciptanya potensi pasar uang yang dalam, inklusif, 
dan maju dengan meluncurkan Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 
2025). Di dalam BPPU 2025, terdapat lima visi yang akan diimplementasikan lewat tiga 
inisiatif utama untuk mewujudkan pasar uang yang modern dan maju di era digital 
pada 2025. Unduh buku BPPU 2025 di link berikut: https://t.co/474GuB29x8
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Dalam pembukaan GenBI Leadership Camp di penghujung tahun 2020, 
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memaparkan prinsip Tujuh Cinta di 
depan 3500 peserta sebagai kiat sukses milenial di masa mendatang. Cinta 
Tuhan sbg pemilik semesta dan Cinta Keluarga khususnya kepada orang tua 
sebagai kunci kesuksesan.
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