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Mencermati kondisi perekonomi-
an Indonesia khususnya sebagai 
dampak penyebaran COVID-19, 

Bank Indonesia (BI) mengumumkan lang-
kah-langkah yang ditempuh dari aspek 
kemanusiaan dan ekonomi untuk menga-
tasi dampak kepada masyarakat, UMKM, 
dan dunia usaha, termasuk perkemban-
gan indikator stabilitas nilai Rupiah se-
cara periodik.

BI, Kemenkeu, dan OJK terus melakukan 
koordinasi secara erat dari aspek 

stabilitas moneter, SSK, dan 
fiskal, dalam mendorong 
ekonomi dan mengurangi beban 
kepada masyarakat dalam 
mengatasi dampak COVID-19. BI 
juga terus melakukan langkah-
langkah memperkuat stabilisasi 
di pasar valas, pasar keuangan, 
bersama Pemerintah dan OJK 
dalam penyediaan pembiayaan 
dari perbankan

Dalam rangka mendukung upaya 
penanggulangan COVID-19 
yang dilakukan oleh Pemerintah 
untuk memitigasi penyebaran 
COVID-19, BI bersama 
otoritas terkait dan industri 
berkomitmen untuk menjaga 
kelancaran layanan sistem 
pembayaran dan transaksi 
keuangan untuk mendukung 
berbagai kegiatan ekonomi.

Memperhatikan aspek kemanusiaan 
dan kesehatan masyarakat dalam 
memitigasi penyebaran COVID-19 dan 
mempertimbangkan hasil koordinasi 
dengan, antara lain Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), industri perbankan, dan 
penyelenggara jasa sistem pembayaran, 
BI juga menetapkan penyesuaian jadwal 
kegiatan operasional dan layanan publik.

Onny Widjanarko
Kepala Departemen Komunikasi

BANK INDONESIA 
TANGGAP COVID-19

SCAN ME
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Pandemi COVID-19 yang 
tiba-tiba menyerang dunia 
termasuk Indonesia mau tak 
mau mengubah semua lanskap 

kebijakan di berbagai lini. Tak terkecuali 
bagi Bank Indonesia (BI) yang sesegera 
mungkin membuat dan menjalankan 
mitigasi risiko melalui beberapa langkah 
strategis demi memutus mata rantai 
penyebaran COVID-19.

Langkah-langkah tersebut menjadi isu 
utama yang kami angkat dalam rubrik 
INFORMASI dan SOROT 
dalam edisi nomor 
82 majalah BICARA 
kali ini. 
Termasuk 
ulasan 
siasat 

dalam sistem pembayaran terutama soal 
pembersihan uang sebelum diedarkan ke 
tengah masyarakat.

Selain itu, untuk menemani kegiatan 
Sobat di rumah, dalam edisi ini kami 
mengangkat juga topik-topik ringan 
seperti pembahasan Kopi Solok Radjo 
pada rubrik JELAJAH, serta cerita sejarah 
BI sebelum era kemerdekaan Indonesia 
di rubrik JASMERAH. Sebagai pelengkap 
pada rubrik RESENSI kami membahas 
kehidupan Kim Jong Un berdasarkan 
buku yang ditulis oleh Anna Fifield 
berjudul The Great Succesor: The Secret 
Rise and Rulo of Kim Jong Un.

Selamat membaca dan pastikan Sobat 
di rumah saja, dengan tetap mematuhi 

protokol kesehatan yang dianjurkan 
Pemerintah.
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Pandemi Covid-19 ini memiliki 
banyak dampak di segala sisi 
kehidupan manusia. Tidak 

terkecuali bidang bisnis. Sejumlah 
bidang bisnis terdampak langsung, 
seperti wisata, hotel, restoran, 
tempat hiburan, dan masih banyak 
lagi. Namun, ternyata di balik ini 
juga ada berkahnya. Ada sejumlah 
peluang usaha baru muncul atau 
meningkatkan peluang usaha yang 
"berjalan datar" sebelumnya.

Hal ini tidak dapat dikatakan bahwa 
peluang usaha ini muncul dari kondisi 
bencana wabah. Soalnya, apa yang 
diberikan usaha-usaha ini dibutuhkan 
banyak orang di tengah pandemi ini. 
Sebut saja misalnya kursus daring. 
Sebelumnya, kita cenderung memilih 
kursus langsung di tempat, dengan 
alasan dapat belajar lebih intens. Kini, 
banyak orang lebih memilih kursus 
online demi alasan untuk mencegah 
penularan penyakit.

Begitu pun bisnis kuliner. Jika 
sebelumnya orang lebih banyak 
datang ke restoran untuk makan dan 
menikmati suasana, kini layanan 
kuliner pesan-antar menjadi pilihan 
paling masuk akal untuk mencegah 
penyakit. Bahkan, beberapa orang 
sudah memilih makanan siap masak 
dengan alasan higienis. Bisnis 
makanan beku yang tadinya biasa saja 
berjalan, kini cenderung meningkat 
permintaannya. Siapa sangka.PELUANG USAHA 

DI TENGAH PANDEMI
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Layanan pesan antar makanan yang diberikan sejumlah perusahaan pengelola 
ojek online dan taksi online meningkat sekitar 10%. Kini banyak pengusaha 
kuliner yang mengandalkan layanan ini untuk pemesanan oleh konsumen.

Sejumlah perusahaan transportasi umum bertranformasi menjadi layanan 
antar. Ini membuat banyak bisnis yang berorientasi pada konsumen yang 
menjalankan work from home menjadi terbantu dan memiliki banyak pilihan.

Salah satu bisnis yang terdampak adalah bisnis hiburan seperti bioskop. Kini 
banyak orang lebih memilih mendapatkan hiburan secara daring dari layanan 
video on-demand. Sejumlah perusahaan pembuat film lokal dan internasional 
juga mulai mempertimbangkan untuk merilis film-film terbaru melalui 
layanan video on-demand ini.

Shutterstock/erwinova

Pilihan makanan siap masak beku (frozen food) seperti bebek goreng 
berbumbu ini makin mudah ditemukan di layanan pesan antar daring atau 
marketplace. Selain dianggap lebih higienis, makanan siap masak ini mudah 
dibuat oleh siapapun.
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CEGAH COVID-19
DI RUPIAHMU! 

MENJAGA STABILITAS, MEMITIGASI
RISIKO COVID-19 BI KETOK PALU:

#SobatRupiah, seperti diketahui bersama, salah satu tugas 
Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran tidak lepas dari 
pengelolaan uang Rupiah. Uang Rupiah menjadi salah satu 
benda yang memiliki potensi untuk dapat menyebarkan Virus 
Corona (COVID-19) karena sifatnya yang mudah berpindah 
tangan. Lantas, bagaimana solusi Bank Indonesia mengatasi ini? 
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Bank Indonesia berkomitmen 
untuk terus memberikan yang 
terbaik kepada masyarakat, khu-
susnya dengan turut memutus 

mata rantai penyebaran virus COVID-19. 
Untuk itu, Bank Indonesia melakukan 4 
(empat) langkah kepada uang Rupiah se-
belum diedarkan kepada masyarakat : 

Pertama, uang yang disetorkan oleh Per-
bankan dan Penyelenggara Jasa Pengola-
han Uang Rupiah (PJPUR) melalui proses 
sterilisasi menggunakan disinfektan. 
Setelah itu uang disimpan selama 14 hari 
sesuai anjuran World Health Organiza-
tion (WHO). 

Kedua, seluruh perangkat yang di-
gunakan dalam pengolahan uang terse-
but termasuk tempat penyimpanan uang 
(khazanah) disemprotkan disinfektan 
secara berkala untuk menjamin proses 
yang bersih dan bebas dari virus dan bak-
teri lainnya. 

Ketiga, setelah dilakukan karantina, uang 
Rupiah yang telah steril tersebut melalui 
proses sortir menggunakan Mesin Sortir 
Uang Kertas (MSUK) untuk memisahkan 
Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dan Uang 
Layak Edar (ULE) berdasarkan standar 
kondisi uang (soil level). 

Terakhir, hasil sortir Uang Layak Edar 
(ULE) akan kembali didistribusikan 
kepada masyarakat sebagai alat transaksi 
guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain mengkarantina uang, Bank 
Indonesia juga berkoordinasi dengan 
perbankan maupun Penyelenggara Jasa 
Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) untuk 
menerapkan dan mengutamakan aspek 
kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 
Langkah ini dilakukan untuk menjamin 
kebersihan mulai dari Sumber Daya 
Manusia (SDM) maupun perangkat yang 
digunakan dalam pengolahan uang 
Rupiah. 

Melalui langkah-langkah yang ditempuh 
ini, Bank Indonesia mendapat apresiasi 
dunia medis. Langkah ini diyakini dapat 
membantu memutus mata rantai Virus 
COVID-19 yang berpotensi terdapat 
di uang Rupiah. Sejalan dengan upaya 
tersebut, Bank Indonesia juga mengajak 
masyarakat untuk mengutamakan 
transaksi non tunai dengan uang 
elektronik, internet banking, maupun 
QRIS.

Pilihan transaksi non tunai kini sudah 
makin diterima oleh masyarakat dan jar-
ingannya sudah tersebar dimana-mana. 
Bukan cuma mengimbau masyarakat, 
Bank Indonesia juga mendukung  pe-
merintah dalam percepatan penyaluran 
program bantuan sosial secara non tunai 
kepada masyarakat melalui akselerasi 
elektronifikasi.

Dari sisi kebijakan, pasca Rapat Dewan 
Gubernur bulanan pada 14 April 2020, 
Bank Indonesia juga melonggarkan 
kebijakan kartu kredit terkait penurunan 
batas maksimum suku bunga, nilai 
pembayaran minimum, dan besaran 
denda keterlambatan pembayaran. Bank 
Indonesia juga mendukung kebijakan 
perpanjangan jangka waktu pembayaran. 
Berbagai langkah dan kebijakan 
ini diperkuat oleh sinergi bersama 
Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem 
Keuangan (KSSK) agar kemudahan dan 
kelancaran sistem pembayaran tunai 
maupun non tunai dapat terjaga. Dengan 
begitu, transaksi ekonomi dan keuangan 
sebagai salah satu penggerak roda 
perekonomian nasional dapat berfungsi 
optimal meski tengah berhadapan 
dengan dampak dari pandemi COVID-19. 
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Menjaga Stabilitas,
Memitigasi Risiko Covid-19

LANGKAH
AMPUH BI 
PERCAYA DIRI
HADAPI PANDEMI
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Penyebaran COVID-19 yang terus 
meluas ke berbagai penjuru dunia 
yang hingga pertengahan Maret 
2020, tercatat telah menyebar 

di 159 negara. Hal ini tentu memberi 
tekanan pada perekonomian global 
dan meningkatkan ketidakpastian, 

menurunkan kinerja pasar keuangan 
global, menekan banyak mata uang 
dunia, serta memicu pembalikan 
modal kepada aset keuangan yang 
dianggap aman. Bank Indonesia (BI) 
memperkirakan pertumbuhan ekonomi 
global pada akhir 2020 turun menjadi 

2,5%, lebih rendah dari pertumbuhan 
ekonomi 2019 sebesar 2,9% dan proyeksi 
sebelumnya yakni sebesar 3,0%. 

Menyikapi perkembangan tersebut, Bank 
Indonesia memutuskan untuk kembali 
menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate 

(BI7DRR) untuk kedua kalinya menjadi  
4,50%, serta suku bunga Deposit Facility 
dan Lending Facility, sehingga masing - 
masing menjadi 3,75%, dan 5,25%. 
Agar langkah tersebut berjalan optimal, 
Bank Indonesia juga memperkuat 
bauran kebijakan yang diarahkan 
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untuk mendukung upaya mitigasi risiko 
penyebaran COVID-19, menjaga stabilitas 
pasar uang dan sistem keuangan, serta 
mendorong momentum pertumbuhan 
ekonomi melalui 7 langkah. Apa saja 
langkahnya? Yuk kita bongkar bersama-
sama.

Pertama, memperkuat intensitas 
kebijakan “Triple Intervention” untuk 
menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah 
sesuai dengan fundamental dan 
mekanisme pasar baik secara spot, 
Domestic Non-deliverable Forward 
(DNDF), maupun pembelian Surat 
Berharga Negara (SBN) dari pasar 
sekunder.

Kedua, memperpanjang tenor Repo 
SBN sampai dengan 12 bulan dan 
menyediakan lelang setiap hari untuk 
memperkuat pelonggaran likuiditas 
Rupiah perbankan, yang mulai berlaku 
20 Maret 2020. 

Ketiga, menambah frekuensi lelang FX 
swap untuk tenor 1, 3, 6 dan 12 bulan 
dari 3 kali seminggu menjadi setiap hari, 
dan berlaku mulai 19 Maret. Langkah 
ini untuk memberikan kepastian kepada 
perbankan agar dapat mengakses 
likuiditas ke bank sentral untuk tenor 
(term) yang lebih panjang.

Keempat, memperkuat instrumen Term 
Deposit valuta asing (valas) guna mening-
katkan pengelolaan likuiditas valas di 
pasar domestik, serta mendorong per-
bankan untuk menggunakan penurunan 
Giro Wajib Minimum (GWM) valas yang 
telah diputuskan BI untuk kebutuhan di 
dalam negeri.
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Kelima, mempercepat berlakunya 
ketentuan penggunaan rekening Rupiah 
dalam negeri (Vostro) bagi investor 
asing sebagai underlying transaksi 
dalam transaksi DNDF, agar dapat 
mendorong lebih banyak lindungi nilai 
atas kepemilikan Rupiah di Indonesia, 

menjadi 23 Maret 2020 dari rencana 
semula 1 April 2020.

Keenam, memperluas kebijakan insentif 
pelonggaran GWM harian dalam Rupiah, 
sebesar 50bps yang semula hanya 
ditujukan kepada bank yang melakukan 

pembiayaan ekspor dan impor, ditambah 
dengan yang melakukan pembiayaan 
kepada UMKM dan sektor prioritas lain, 
berlaku efektif 1 April 2020.
Ketujuh, memperkuat kebijakan 
sistem pembayaran untuk mendukung 
upaya mitigasi penyebaran COVID-19 

melalui ketersediaan uang layak edar 
yang higienis, layanan kas dan backup 
layanan kas alternatif, serta mengimbau 
masyarakat agar lebih banyak 
menggunakan transaksi secara non tunai.

Nah, diharapkan dengan tujuh langkah 
tersebut dapat mempertahankan 
fundamental ekonomi Indonesia ada 
pada kondisi yang baik yah Sobat! 

Sudah selesai? Tentu Belum!

Tak cukup sampai di sana, BI juga 
mendorong penggunaan pembayaran 
non tunai dengan menurunkan biaya 
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia 
(SKNBI). Penurunan biaya SKNBI ini 
berlaku baik dari perbankan ke BI yang 
semula Rp600 menjadi Rp1, maupun 
dari nasabah ke perbankan semula 
maksimum Rp3.500 menjadi Rp2.900 
yang mulai berlaku per 1 April sampai 31 
Desember 2020.

Di sisi lain, Bank Indonesia turut 
mendukung penyaluran dana non tunai 
program-program pemerintah seperti 
Bantuan Sosial Program Keluarga 
harapan (PKH), Kartu Prakerja, dan 
Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah 
dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 
yang kini bernama Kartu Sembako.

Berbagai langkah kebijakan tersebut 
ditempuh melalui koordinasi erat 
bersama pemerintah dan Otoritas terkait 
agar dampak COVID-19 kepada sektor 
ekonomi dapat ditekan, stabilitas makro 
ekonomi dan sistem keuangan tetap 
terjaga, serta momentum pertumbuhan 
ekonomi dapat dipertahankan.
Stay safe Sobat! 
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tentu jadi tantangan. Tapi siapa 
sangka, di saat krisis seperti ini pelu-
ang investasi tetap ada. Untuk memba-
hasnya lebih lanjut, Budi Hikmat, Chief Pandemi COVID-19 memberikan 

dampak yang luas terutama di 
sektor perekonomian. Memper-
tahankan perputaran ekonomi 

KOLOMKOLOM

Economist & Director for Investment 
Strategy berbagi pandangan mengenai 
situasi perekonomian saat ini dan pelu-
ang investasi yang tersedia. 

Menurut Budi, dampak pandemi se-
cara makro sangat ditentukan oleh ada 
atau tidaknya kebijakan yang sifatnya 
antisipatif. Sejauh pandangannya Indo-
nesia sudah cukup baik mentakis risiko 
lewat kebijakan dan stimulus-stimulus 
yang dilakukan oleh pemerintah mau-
pun kebijakan BI. “Pemerintah sudah 
banyak belajar banyak dari krisis tahun 
2008,” ujarnya.

Budi menambahkan, kebijakan 
dan stimulus yang dikeluarkan 
haruslah yang berjangka panjang dan 
komprehensif. Pendalaman pasar 
dan pembelian SBN yang diincar 
asing adalah langkah tepat untuk 
mengendalikan roda perekonomian 
saat ini. “Karena yang bisa melawan 
asing itu hanya Bank Indonesia”, tukas 
Budi.

Lalu mengenai peluang investasi, Budi 
optimis bahwa di kala krisis akibat 
pandemi ini masih ada cara untuk 
berinvestasi yang menguntungkan. 
Ia menilai ada situasi berbeda antara 
sektor riil dan pasar keuangan. 

Sektor riil berjibaku dengan tekanan 
resesi yang tidak terelakkan, tapi lain 
dengan pasar modal. Ia mencontohkan 
bursa saham di Amerika Serikat 
yang hanya butuh 33 hari untuk 
turun ke 34%. Saat ini terjadi, arah 
perekonomian semua bergantung 
pada dua hal, yakni soal kebijakan dan 
bagaimana kebijakan itu dijalankan.

Sementara itu Budi menilai langkah 
Bank Indonesia dengan berbagai 
stimulus dan intervensi berupa Triple 
Intervension di pasar DNDF, pasar 
SPOT dan pasar SBN sudah baik. “Triple 
Intervension menyadarkan kita bahwa 
sebetulnya selama ini yang menopang 
rupiah itu adalah aliran dana masuk. 

CUAN INVESTASI
DI TENGAH PANDEMI
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Karena posisi dominasi investor asing 
yang sangat besar,” ungkap Budi.

Budi melanjutkan, selama Bank 
Indonesia selalu melakukan intervensi 
bila rupiah anjlok sehingga asing 
menjual portofolionya. Di situasi 
ekonomi yang bisa dipastikan 
melambat, ditambah kredit tahun 
lalu yang juga melambat, langkah 
intervensi, pemberian stimulus 
dan sebagainya sudah selayaknya 
dilakukan. “Kalau tidak ekonomi kita 
akan lebih jatuh,” ujar Budi.

Harus Optimis
Selain itu untuk menjaga 
perekonomian dalam negeri, tentu 
dibutuhkan kerja sama dari banyak 
pihak. Budi berpendapat bahwa 
penggerak perekonomian saat krisis 
tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua 
lembaga saja. Perlu dukungan dan rasa 
optimis dari segala pihak termasuk  
masyarakat. 

Budi mengungkapkan salah satu 
perkataan Nabi Yusuf A.S yang bisa 
jadi refleksi di kala menghadapi krisis 
ini. “Kita harus selalu menjadi pribadi 
yang produktif, transformatif, dan bisa 
mengendalikan konsumsi,” kata Budi 
mengutip.  

Anjuran tersebut juga bisa diterapkan 
bagi para milenial ketika berinvestasi. 
Budi menyarankan untuk berinves-
tasi pada talenta, sebab menurutnya 
produk kreatif, sektor jasa, entrepre-
neurship, pariwisata, dan manufaktur 
adalah sektor-sektor yang menjanjikan. 

Budi juga memberikan 4 kunci ketika 

berinvestasi pada talenta, yakni 
lakukan dengan Excellent, Easy, 
Enjoy, dan Earn. Jika keempat kunci 
itu dilakukan, maka terwujudlah 
kompetensi. “Tapi kalau hanya 
Excellence, Easy, dan Enjoy tapi enggak 
Earn, itu namanya hobi,” ujar Budi 
sembari tertawa. 

Investasi Cuan
Ketika ditanya soal jenis investasi apa 
yang disarankan Budi bagi milenial, 
ia dengan cepat menjawab Surat 
Berharga Negara atau SBN. Menurut 
Budi SBN memiliki beberapa kelebihan 
dibanding produk investasi lain. SBN 
tidak memiliki risiko gagal bayar, 
keuntungan yang lebih tinggi inflasi, 
dan bisa dijual.

“Kalau mau investasi, the first rule is 
never to lose money, and second rule, 
remember rule number one,” papar 
Budi. Ia membuat pengandaian misal 
seseorang berinvestasi sebanyak 
Rp100 juta, maka poin pertama 
adalah investasi harus kembali Rp100 
juta juga. Inilah yang disebut return 
of capital. “Lalu ada lagi return on 
capital, di sinilah kita bicara cuan atau 
keuntungan,” ucap Budi. 

Kembali ke soal kelebihan SBN, Budi 
memaparkannya dengan sederhana. 
Ia menekankan bahwa investasi itu 
adalah menanam keberuntungan. 
Lalu keberuntungan itu bergantung 
dari daya beli, karena itu daya beli 
inilah yang penting untuk dijaga 
agar kita tidak kehilangan uang yang 
diinvestasikan. “Di sinilah kelebihan 
SBN yang risiko gagal bayarnya zero,” 
kata Budi. 

1

2

3

Kemudian soal inflasi. Bila inflasi 
terjadi, tentu daya beli akan 
terpengaruh dan pastinya akan 
memengaruhi investasi. Sementara 
SBN sendiri memiliki keuntungan yang 
pasti lebih tinggi dari inflasi. Faktor ini 
pastinya akan membuat investor lebih 
nyaman ketika dalam berinvestasi. 

Faktor ketiga adalah soal likuiditas 
produk investasi. Budi menyarankan 
milenial untuk memilih produk 
investasi yang bisa dijual atau dicairkan 
sewaktu-waktu. “Perhatikan pokoknya 
aman tidak, cuannya nyaman tidak, 
dan investasinya bisa diambil sewaktu-
waktu,” ungkap Budi.

“Krisis kita bukan sekarang, krisis kita 
itu tuir sebelum tajir yakni di tahun 

2030 ketika penduduk Indonesia 
menua,” tambah Budi. Proyeksi IMF 
yang menyebutkan proyeksi ekonomi 
dunia akan melambat menjadi 
tantangan tersendiri buat penerus 
bangsa Indonesia. “Jangan sampai 
terjadi Kristal Hutabarat, Krisi Total 
Hutang Tambah Berat,” gurau Budi. 
Selagi masih muda, milenial bisa 
berinvestasi di banyak hal.

Ia pun mengingatkan bahwa investasi 
itu “dan” bukan “atau”, maksudnya 
berinvestasilah di banyak hal jangan 
cuma di satu hal. Ia berpesan, milenial 
harus mengasah dan berinvestasi pada 
pengembangan diri dan talenta selagi 
masih muda. Tetap mencari peluang, 
untuk bersatu besama membangun 
bangsa. 
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KETIKA
PANIC BUYING 
MELANDA NEGERI
Fenomena belanja borongan yang menguntungkan 
para pemburu rente di tengah wabah.
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Sebagai ibu rumah tangga 
me rangkap wanita karir, 
hampir setiap hari Deasy 
memang terbiasa membeli 

bahan makanan di supermarket 
dekat kantornya di sela-sela jam 
istirahat makan siang. Termasuk 
pada Selasa (3/3) atau tepat satu 
hari setelah Presiden Joko Widodo 
mengumumkansecara resmi dua warga 
negara Indonesia dinyatakan terpapar 
virus Corona, Deasy tak menyangka 
bahwa hari itu supermarket yang 
biasa ia sambangi penuh sesak dengan 
pembeli.

“Untuk beli satu ekor ayam saja bahkan 
harus berebutan dengan ibu-ibu yang 
membeli sekaligus 20 ekor. Belum lagi 
betapa banyak orang yang memborong 
bahan pangan berkarung-karung, mulai 
dari beras, gula, bumbu dapur, sampai 
bahan pokok lainnya,” ujar Deasy 
setengah jengkel.

Belum lagi, belanja borongan tersebut 
mempengaruhi harga kebutuhan pokok 
yang naik signifikan akibat terjadinya 
kelangkaan barang di pasaran. 
Sebagaimana hukum permintaan dan 
penawaran dalam ekonomi berlaku 
yaitu: jika terjadi permintaan tinggi 
karena tidak jumlah barang yang 
sedikit, maka harga barang akan 
semakin mahal.

Perilaku masyarakat tersebut didorong 
oleh ketakutan tidak mendapatkan 
bahan kebutuhan pokok, jika sewaktu-
waktu Pemerintah menerapkan lock 
down atau kunci total sebuah wilayah 
seperti yang terjadi di beberapa 
negara.

Penimbunan barang yang dilakukan 
oleh konsumen atau masyarakat 
ketika ada situasi tertentu yang 
dipandang gawat atau darurat kerap 
dikenal dengan istilah panic buying. 
Perilaku panic buying menurut Enny 
Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute 

for Development of Economics and 
Finance (INDEF) dipicu oleh faktor 
psikologis yang biasanya terjadi 
karena informasi tidak sempurna 
atau menyeluruh yang diterima 
oleh masyarakat. Akibatnya, timbul 
kekhawatiran di masyarakat sehingga 

menimbulkan respons tindakan 
belanja secara masif sebagai upaya 
penyelamatan diri. 

Terdapat dua bentuk kekhawatiran 
yang terjadi di masyarakat. Pertama 
adalah khawatir kalau tidak belanja 
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sekarang, bisa saja besok harga 
barang naik. Kedua, jika tidak belanja 
sekarang, maka esok hari barangnya 
sudah tidak ada.

Sementara berdasarkan teori psikologi 
yang paling umum, panic buying 
merupakan respons manusia untuk 
bertahan hidup. Menimbun merupakan 

cara manusia merespons situasi yang 
serba tak pasti. Leonard Lee, Profesor 
Marketing NUS Business School, 
melihat bahwa panic buying erat 
kaitannya dengan kehilangan kontrol 
diri. Penelitiannya itu, ia beberkan 
dalam jurnal berjudul ‘Control 
Deprivation Motivates Acquisition of 
Utilitarian Products’ (2016).

Faktor inilah yang kemudian 
dimanfaatkan oleh para pemburu 
rente atau pencari keuntungan. 
Sebab, di tengah kondisi panic buying, 
masyarakat cenderung membeli 
barang lebih dari yang dibutuhkan. 
Jika hal ini dilakukan oleh banyak 
orang, maka akibatnya adalah terjadi 
kelangkaan barang yang disebabkan 

ketidakseimbangan antara demand dan 
supply.

Untuk mengantisipasi dan memitigasi 
terulangnya panic buying, langkah 
Pemerintah melalui Kementerian 
Perdagangan yang menjanjikan 
kesiapan pasokan pangan untuk 
masyarakat dengan harga terjangkau 
dinilai tepat. Apalagi Menteri 
Perdagangan Agus Suparmanto 
juga mengklaim, stok kebutuhan 
pokok masih bisa terpenuhi hingga 
Ramadan dan Lebaran atau 3 bulan 
ke depan yang juga diaminkan oleh 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi 
Pedagang Pasar Seluruh Indonesia 
(APPSI).

Langkah konkret lain yang dilakukan 
Pemerintah adalah dengan membatasi 
pembelian sejumlah bahan pokok 
untuk masyarakat, mengadakan operasi 
pasar untuk mengendalikan harga, 
serta membagikan bantuan sosial 
untuk masyarakat terdampak Corona. 
Sehingga panic buying tak lagi terlihat 
di beberapa pasar atau supermarket 
seiring diberlakukannya Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) atau 
bukan lock down total.

Pada akhirnya memilih untuk panic 
buying atau berbelanja sesuai 
kebutuhan sepenuhnya ada di tangan 
konsumen. Namun, ada baiknya 
untuk tetap menjaga tindakan agar 
tidak merugikan orang lain. Sebab, 
dengan panic buying, boleh jadi yang 
diuntungkan adalah para pemburu 
rente dan, sebaliknya, orang-orang 
yang benar-benar membutuhkan malah 
dirugikan.
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BERTAHAN DI TENGAH 
BADAI PANDEMI

Yolanda, CEO Rupiah Cepat

BICARA BICARA

Pandemi Covid-19 yang melanda 
dunia sejak awal 2020 tidak hanya 
menyerang kesehatan manusia 

tetapi juga memporak- porandakan 
perekonomian sejumlah negara, 
termasuk Indonesia. Hampir semua 
sektor usaha terdampak, tak terkecuali 
mereka yang bergerak di sektor 
teknologi finansial seperti 
Rupiah 
Cepat. 
Bagaimana 
strategi 
Rupiah Cepat 
menghadapi badai 
pandemi? Berikut 
perbincangan CEO 
Rupiah Cepat Yolanda 
dengan Majalah Bicara.
 
Bagaimana volume 
peminjaman di Rupiah Cepat 
selama pandemi Covid 19 ini?
Sebelum masa pandemi, per 
harinya kami memiliki target untuk 
menyalurkan pinjaman kepada sekitar 
20.000 peminjam, namun sejak akhir 
Februari hingga hari ini, jumlah tersebut 
merosot sebesar 90%, karena prinsip 
kehati-hatian sangat dijalankan pada 
masa seperti sekarang ini. 

Apakah Rupiah Cepat memberikan 
relaksasi kepada para peminjam selama 
pandemi berlangsung?
PT Kredit Utama Fintech Indonesia 
memberikan restrukturisasi kepada 
peminjam ulang (repeat borrower) yang 
memiliki catatan pembayaran kredit yang 
baik, dalam arti tidak pernah menunggak 
selama melakukan pinjaman di Rupiah 
Cepat, dan juga kepada mereka yang 
terdampak langsung pandemi, atau 
menjadi ODP/PDP. Restrukturisasi yang 
kami berikan adalah memperpanjang 
tenor pinjaman kepada setiap peminjam, 
dan para kreditur kami hanya membayar 
jumlah sebesar pokok pinjaman saja. 

Apa langkah yang dilakukan Rupiah 
Cepat agar penagihan yang dilakukan 
para peminjam berjalan lancar?
Kami mengaku kondisi saat ini cukup 
sulit. Di masa pandemi, penagihan 
merupakan hal yang terberat karena 
peminjam lebih memilih menyimpan 
uang dalam bentuk fisik atau cash 
money.

Namun dalam kondisi sulit seperti 
sekarang pun, kami tetap memegang 
pedoman penagihan berdasarkan kode 
etik yang dikeluarkan oleh AFPI.

Apa yang membedakan Rupiah Cepat 
dengan perusahaan tekfin lainnya?
Secara prinsip sama saja, platform 
Rupiah Cepat ini terbilang usaha rintisan. 
Mayoritas peminjam kami merupakan 
jenis peminjam konsumtif sehingga kami 
perlu mitigasi risiko yang ekstra dalam 
menganalisis peminjam, dan dalam 
melakukan credit scoring terutama bagi 
para peminjam pertama. Kami sejauh ini 
juga meminimalisir kerja sama dengan 

perusahaan penagihan dari luar. Hal ini 
kami lakukan untuk tetap menjaga cara 
tim kami dalam melakukan penagihan, 
terutama cara mereka dalam memilih 
kata, serta emosi saat menagih, karena 
semua penagihan dilakukan dengan 
skema telepon. 

Apa yang dilakukan Rupiah Cepat untuk 
menghapus citra “lintah darat” online 
yang melekat pada perusahaan tekfin?
Iya, citra ini memang sangat melekat bagi 
perusahaan-perusahaan P2P Lending. 
Namun kami dan semua perusahaan 
tekfin sejenis berjalan di koridor yang 
dibuat oleh pemerintah, dengan batas 
maksimal pinjaman senilai 0,8% per hari. 
Satu hal yang perlu kita ingat adalah lem-
baga-lembaga seperti platform Rupiah 
Cepat ini merupakan jembatan, pembe-
rian dana segar terutama bagi debitur 
yang belum layak kredit. Di sisi lain, 
lembaga seperti P2P Lending juga bisa 
menjadi alternatif investasi bagi publik. 
Sehingga perlu adanya edukasi publik 
untuk meminjam bila mereka benar- 
benar membutuhkan, serta membangun 
kesadaran bahwa ada bunga harian yang 
harus siap mereka tanggung saat mereka 
melakukan pinjaman. 

Apa target Rupiah Cepat pada Q2 2020? 
Seberapa besar target tersebut bergeser 
dari sebelum pandemi melanda?
Tentu terjadi sedikit pergeseran. Kejadian 
ini tidak terduga, sehingga, pada 
semester ke II tahun ini kami berharap 
setidaknya kami bisa mengembalikan  
jumlah disbursement minimal kepada 
15.000 peminjam per harinya, hingga 
akhir tahun nanti, tentu saja dengan 
jumlah pinjaman yang sangat beragam 
besarannya. 
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Pandemi COVID-19 yang melanda 
dunia tahun 2020 ini menuntut 
semua orang harus waspada 
akan penyebaran vrus. Salah satu 

yang dikhawatirkan adalah penyebaran 
virus ketika berbelanja karena berisiko 
menimbulkan kerumuman namun 

AMAN
BERBELANJA
DI MASA PANDEMI

kegiatan ini mau tak mau harus tetap 
dijalankan untuk kelangsungan hidup. 

Agar tidak khawatir lagi saat berbelanja, 
berikut kami sajikan beberapa tips yang 
bisa Sobat ikuti agar aman dan nyaman 
berbelanja di masa pandemi.

Kebersihan Uang
Salah satu yang menjadi kekhawatiran 
masyarakat akan penyebaran virus 
adalah lewat uang. Alat transaksi ini 
berpindah dari satu tangan ke tangan 
lain dan tanpa kita ketahui virus bisa saja 
sudah menempel di uang. 

Bank Indonesia sebagai lembaga 
yang berwenang mengeluarkan dan 
mengedarkan uang Rupiah telah 
mengambil langkah untuk menjaga 
kebersihan uang Rupiah lewat proses 
sterilisasi sebelum diedarkan ke 
masyarakat. Namun langkah dari 
lembaga saja tentu belum cukup. 
Masyarakat juga perlu turut berperan 
dalam menjaga kebersihan uang. 

Beberapa langkah yang dapat Sobat 
lakukan untuk menjaga kebersihan 
uang antara lain pastikan simpan uang 
di tempat yang bersih dan simpan 
dengan rapi. Gunakan dompet agar 
uang terlindungi dari risiko kerusakan 
dan hindari melipat-lipat uang atau 
bahkan mengikatnya dengan karet 
bahkan staples. Jangan lupa juga untuk 
selalu cuci tangan baik sebelum maupun 
sesudah memegang uang. 

Beralih ke Transaksi Non Tunai
Transaksi non tunai belakangan ini makin 
gencar digaungkan untuk transaksi yang 
lebih praktis. Di masa pandemi, transaksi 
non tunai juga memiliki risiko paparan 
virus yang relatif lebih rendah karena alat 
transaksi tidak dipakai bersama-sama. 

Sobat bisa memilih beragam pilihan cara 
transaksi non tunai. Mulai dari transaksi 
dengan kartu debit dan kredit, mobile 
banking, internet banking, kartu uang 
elektronik, dompet digital, hingga QR 
code. 

Kurangi Menyentuh Barang
Saat berbelanja di pasar atau pusat 
perbelanjaan, pastikan Sobat memakai 
masker dan menjaga jarak dengan 
pengunjung lainnya. Sobat juga harus 
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memastikan diri untuk menyentuh 
barang yang akan dibeli saja. Hal ini 
dilakukan untuk mengurangi risiko virus 
berpindah dari barang belanjaan ke 
tangan Anda. Hindari juga menyentuh 
wajah, mata dan hidung selama berada 
di luar rumah. Bersihkan tangan dengan 
hand sanitizer secara berkala bila tidak 
sempat cuci tangan.

Sobat juga bisa mengurangi risiko 
terpapar virus dengan membawa 
sendiri keranjang dan kantung belanja. 
Bila terpaksa menggunakan keranjang 
maupun trolley belanja yang disediakan 
pusat perbelanjaan, semprotkan cairan 
disinfektan pada bagian pegangan 
keranjang dan trolley sebelum 
menggunakannya.

Berbelanja Daring
Menghindari tempat ramai dan 
kerumunan seperti pasar dan pusat 
perbelanjaan sebenarnya dianjurkan 
untuk memutus penyebaran COVID-19. 
Jadi bila belanja tidak mendesak, Sobat 
tenang saja. Saat ini banyak pilihan 
online shop atau toko online yang 
menyediakan beragam kebutuhan. 
Berbelanja online juga lebih praktis 
karena Sobat tidak perlu repot-repot 
pergi karena ada risiko terpapar virus  
saat menempuh perjalanan pergi dan 
pulang.

Dari segi financial, berbelanja di toko 
online juga cukup menguntungkan 
karena banyak toko-toko yang 
memberikan diskon khusus dan tak 
jarang harganya lebih murah dibanding 

toko fisik. Tapi Sobat Rupiah juga harus 
pandai mengatur hasrat belanja agar 
tidak terlalu boros ya!

Sterilisasi Paket
Setelah berbelanja di toko online, kini 
saatnya menunggu barang pesanan 
tiba. Sobat jangan buru-buru langsung 
membuka paket. Sebaiknya sobat 
sediakan alat sterilisasi sederhana yang 
berisi cairan disinfektan. Semprotkan 
cairan disinfektan ke paket belanjaan 
sebelum dibawa masuk ke 
rumah.

Setelah kering, barulah 
paket bisa dibuka. Pastikan 
juga segera membuang 
kemasan atau bungkus 
paket mulai dari kardus, 
plastic dan pembungkus 
lainnya agar menghindari 

risiko virus yang mungkin saja menempel 
di benda-benda tersebut ikut masuk 
dan menempel di rumah Sobat. Setelah 
membuka paket, jangan lupa cuci tangan 
ya Sobat!
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Meneguhkan peran “rumah kopi” dalam 
menyejahterakan masyarakat dan 
melestarikan lingkungan

JELAJAH

KOPI SOLOK
MENEMBUS
PASAR
INTERNASIONAL
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Alfadriansyah (30) dari Nagari 
Aia Dingin Kecamatan Lembah 
Gumanti, Syafrizal Rajo 
Indah (50) dari Kecamatan 

Danau Kembar, dan Zulkifli (38) warga 
Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten 
Solok mencari cara menjual hasil kopi 
tanaman petani ke daerah lain. Kesulitan 
memasarkan produk dan persoalan 
rendahnya harga jual tanaman kopi, 
mereka hadapi sejak 2014.

Tiga tahun lamanya Alfadriansyah, Sya-
frizal Rajo Indah, dan Zulkifli, berkecim-
pung di bisnis penjualan kopi, namun 
belum menunjukkan hasil memuaskan. 
Akhirnya, tiga orang tersebut dengan 
modal awal Rp20 juta bersama 19 
orang pecinta dan pelaku tanaman kopi, 
bersepakat mendirikan koperasi serba 
usaha yang diberi nama Solok Radjo.

Tujuan utama lahirnya koperasi ini 
adalah menampung semua produksi 
kopi di Kabupaten Solok untuk bisa 
dipasarkan dengan baik. Karena itu 
Koperasi Serba Usaha (KSU) Solok Radjo 
dihadirkan sebagai “rumah kopi”. Biji-biji 
kopi dalam bentuk gabah atau cherry 
dikumpulkan dari petani di Kabupaten 
Solok. Kemudian dijemur dan disortir 
untuk dipasarkan.

Sekitar  80% petani kopi di wilayah ke-
tinggian 1.200 mdpl  itu  menggantung-
kan asa kesejahteraan mereka pada 
KSU Solok Radjo, yang berlokasi di 
Nagari Aia Dingin, Kecamatan Lembah 
Gumanti tersebut. Karenanya keadaan 
itu membuat koperasi membutuhkan 
lebih banyak rumah pengering kopi 
(dome) untuk menampung hasil panen 
petani binaan dalam menjaga kualitas 
kopi yang dipasarkan.

Kebutuhan itu akhirnya terjawab ketika 
adanya Program Sosial Bank Indonesia 
(PSBI) di pertengahan 2016, Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) 
Provinsi Sumatera Barat memberi keper-
cayaan membantu pembangunan lima 
unit dome seluas 4x16 m2  dan pulper 
house di lima daerah penghasil kopi di 
tiga kecamatan di Kabupaten Solok.

Bantuan BI tersebut berdampak sangat 
signifikan terhadap harga kopi yang 
dipasarkan. Harga jual kopi di tingkat 
petani juga meningkat sehingga ber-
dampak pada kenaikan pendapatan 
karena kualitas kopi lebih terjaga. Petani 
tidak lagi bekerja uring-uringan jika mu-
sim tidak bersahabat, dan kopi pun tidak 
menumpuk saat panen raya.

Kini, produksi kopi Solok di 
bawah naungan KSU Solok Radjo 
mengalami kemajuan signifikan. 
Terdapat 12 jenis green beans (beras 
kopi) dan juga kopi kemasan yang 
dipasarkan di dalam negeri. Mulai 
dari coffee shop, roastery Sumatera, 
Jawa, dan Bali. Sedangkan di luar 
negeri, kopi Solok juga sudah tersedia 
di Singapura, Malaysia, serta Australia. 
Dengan begitu nilai jual kopi Solok Radjo 

bisa mencapai harga specialty di kisaran 
Rp85.000 hingga Rp110.000 per 
kilogram.

Kehadiran KSU tidak sekadar 
meningkatkan ekonomi kerakyatan saja. 
Namun, juga bisa berperan melestarikan 
lingkungan, karena turut menanam 
pohon pelindung untuk tanaman kopi 
sekaligus mengisi hutan yang sudah 
banyak gundul.
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WISATA KEKINIAN

DI KOTA 
ISTIMEWA

Banyak spot wisata baru di Kota 
Pelajar ini. Dari wisata alam hingga 
wisata budaya. Bukan hanya 

keraton, Jalan Malioboro, atau Taman 
Sari saja, meskipun itu adalah tujuan 
wisata yang identik dengan Jogja.

Kisah Pejalan kali ini ingin mengajak 
Sobat Bicara berkeliling tempat-tempat 
baru yang instagramable di Jogja. 
Langkah kaki dimulai dari depan Gedung 
Bank Indonesia cabang Yogyakarta di 
Jalan Panembahan Senopati No.4-6, 
seberang Museum Benteng Vredeburg.

Jika setelah membaca artikel ini tergoda 
untuk ke sana, bagaimana? Sabar dulu 
ya. Tunggu masa karantina pandemi 
ini selesai, kita bisa berpetualang ke 
sana. Kami pilihkan juga tempat wisata 
yang memungkinkan kita untuk mudah 
menjaga jarak.

Yogyakarta (atau 
lebih akrab disebut 
Jogja) tidak hanya 
terkenal dengan wisata 
klasiknya. Yang kekinian  
pun banyak.

| 45
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GAMPLONG
Pilihan tempat wisata di Yogyakarta 
tidak ada habisnya. Terlebih lagi dengan 
adanya tempat wisata baru bernama 
Studio Alam Gamplong. Lokasinya di 
Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, 
Moyudan, Sleman. Tempat wisata baru 
tersebut sangat cocok untuk dijadikan 
spot berfoto.

Sebelum dijadikan tempat wisata, Studio 
Alam Gamplong merupakan tempat 
pengambilan gambar untuk film karya 
sutradara Hanung Bramantyo berjudul 
Sultan Agung: The Untold Love Story 
di tahun 2017. Tidak hanya itu, film 
Bumi Manusia juga ternyata melakukan 
pengambilan gambar di sana.

Tempat wisata ini memiliki banyak sekali 
set film dengan nuansa Indonesia abad 
ke-16 dan 17. Kita bisa mengunjungi 
sejumlah spot, seperti Zona Replika 
Kranggan Surabaya, Pecinan, Benteng 
VOC, dan rumah tingkat yang terbuat 
dari kayu.

Studio Alam Gamplong yang buka setiap 
hari mulai dari pukul 08:00 – 17:00 WIB 
tidak mematok harga untuk pembelian 
tiket masuk.  Namun ada tarif khusus 
sebesar Rp 10.000 untuk yang membawa 
kamera. Untuk menuju ke sana, kita bisa 
mulai dari Titik Nol KM dan langsung 
menuju arah barat, kemudian berjalan 
lurus mengikuti jalan utama hingga 
sampai di Jalan Wates KM 15.

Kalibiru adalah salah satu tempat wisata 
alam di Kabupaten Kulon Progo yang 
dulunya merupakan sebuah desa yang 
tandus karena aksi pembakaran hutan. 
Akan tetapi berkat usaha para penduduk 
untuk menghutankan desa, Kalibiru 
berubah menjadi tempat wisata yang 

popular di Jogja. Hutan wisata Kalibiru ini 
merupakan hutan wisata yang dilengkapi 
dengan gardu pandang, jalur trekking, 
camping ground, homestay dan fasilitas 
outbond.  Lokasi Kalibiru ada di Desa 
Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kulon 
Progo, Yogyakarta.

KALIBIRU

Secara lokasi, obyek wisata tersebut 
berada di kawasan Kaliurang, tak jauh 
dari Museum Gunung Merapi. The World 
Landmarks Merapi Park, nama lengkap 
tempatnya, menawarkan pesona wisata 
berupa taman yang dilengkapi aneka 
miniatur landmark dunia.

Beberapa landmark yang mungkin sudah 
familiar ada di sini. Antara lain Menara 
Eiffel, Kincir Angin khas Belanda, Menara 
Pisa, Patung Liberty, Jam Big Ben di kota 
London, ataupun Piramida di Mesir. 
Meskipun miniatur, namun setiap spot 
berfoto di sini dibuat semirip aslinya.

MERAPI PARK
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Air terjun bernama Kedung Kandang ini 
terletak tidak begitu jauh dari destinasi 
wisata Nglanggeran, Gunungkidul, 
Yogyakarta. Untuk ke sana, kita harus 
berjalan kaki dari area parkir sekitar 15-
30 menit. Sepanjang jalan, pengunjung 
akan disuguhkan panorama persawahan 

dan pemandangan dari ketinggian.  
Beberapa saat setelah jembatan bambu, 
akhirnya sampailah perjalanan di Air 
Terjun Kedung Kandang. Bentang alam 
berupa air terjun bertingkat menjadi 
pemandangan indah yang menyambut 
pengunjung usai lelah berjalan.

KEDUNG KANDANG

Andalan wisata Jogja lainnya adalah 
keindahan pemandangan malam hari 
dengan gemerlap lampunya. Salah satu 
pilihannya adalah Pinus Pengger. Obyek 
wisata ini berada di Dusun Sendangsari, 
Desa Terong, Kecamatan Dlingo, 
Kabupaten Bantul. Obyek wisata ini 

tidak begitu jauh dari pusat Kota Jogja, 
hanya berwaktu tempuh sekitar 45 meni. 
Selain menyajikan pemandangan berupa 
gemerlap cahaya lampu kota Jogja dari 
ketinggian, Pinus Pengger unggul dengan 
adanya spot-spot foto unik berlatar 
belakang gemerlap lampu tersebut.

PINUS PENGGER

Salah satu destinasi yang bisa dikunjungi 
untuk menikmati Jogja dari ketinggian 
adalah Pintu Langit Dahromo. Berada 
Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, 
Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Pintu 
Langit Dahromo tidak jauh dari destinasi 
lainnya seperti Pinus Pengger dan Puncak 

Pinus Becici. Sama seperti namanya, 
obyek wisata utama di tempat ini adalah 
semacam pintu dengan latar belakang 
hamparan terbuka. Ornamen yang ada 
tidak hanya pintu langit. Terdapat piano 
besar dari kayu dengan latar belakang 
seperti pintu langit.

PINTU LANGIT DAHROMO

Ke kota Jogja tidak boleh melewatkan 
aktivitas wisata kuliner. Jika Sobat Bicara 
berwisata ke beberapa tempat pilihan 
tadi, bisa mengunjungi sejumlah spot 
kuliner klasik yang unik. Salah satu 
pilihannya adalah Mangut Lele. Olahan 
ikan lele dengan kuah santan berbumbu 
pedas jadi salah satu sajian khas di 
daerah sekitar Yogyakarta dan Jawa 
Tengah. Ada versi lele yang digoreng 
dan lele yang diasap. Menyebut mangut 
lele di kawasan Bantul, Yogyakarta tak 
bisa melewatkan Mbah Marto. Warung 
Mangut lele Mbah Marto terletak di 
Dusun Nggeneng, Desa Panggungharjo, 
Kecamatan Sewon, Bantul. Meski 

KULINER KLASIK
TIADA TARA

letaknya tak di daerah strategis tetapi 
kelezatan mangut lelenya membuat 
orang kembali menyinggahi warungnya.
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MEMBANGUN FONDASI 
KEDAULATAN EKONOMI

Dekade Awal Bank Indonesia

JASMERAH JASMERAH

Salah satu indikator penting berdaulatnya suatu negara tercermin dari kemandirian 
ekonomi yang pengaturannya dilakukan oleh negara itu sendiri. Menyadari hal itu, 
para pendiri bangsa Indonesia, di dekade awal setelah kemerdekaan tahun 1945, 
bergegas mematangkan sejumlah langkah strategis untuk mengatur perekonomian 
dengan membentuk lembaga perbankan. 

Meski Indonesia mendeklarasikan 
kemerdekaan pada tahun 1945, 
tetapi kolonial Belanda baru 

mengakui kedaulatan Indonesia setelah 
konferensi meja bundar tahun 1949 
yang menghasilkan negara berbentuk 
Republik Indonesia Serikat.  Pada saat 
itu,  menjadikan fungsi bank sentral yang 

tetap dipercayakan kepada De Javasche 
Bank (DJB). Pemerintahan RIS tidaklah 
berjalan lama, sebab pada tanggal 
17 Agustus 1950 pemerintahan RIS 
dibubarkan, yang kemudian selanjutnya 
Indonesia kembali ke bentuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Atas kembalinya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia itu, dengan langkah 
sigap, berbagai sektor perbankan 
dinasionalisasi. Tidak terkecuali dengan 
De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi 
yang memiliki peran penting untuk 
memajukan perekonomian Indonesia. 
Sejak ditetapkannya Undang-Undang 
Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 
1953, bangsa Indonesia telah memiliki 
sebuah lembaga bank sentral bernama 
Bank Indonesia yang dulunya adalah 
Bank DJB.

Bank-bank swasta sebenarnya juga sudah 
banyak berdiri di Indonesia. Semasa 
pemerintahan kolonial, sejumlah bank 
asing beroperasi di Hindia Belanda, 
antara lain: Bank-bank yang dimiliki 
oleh orang Belanda, yaitu: Netherland 
Handles Maatschappij (1824), De 
Escomptobank N.V (1827), Nationale 
Handelsbank (1863).

Pun demikian dengan bank-bank yang 
dimiliki orang asing non Belanda seperti 
bank Inggris yaitui The Chartered Bank 
of Hindia, Hongkong Shanghai Banking 
Corporation. Ada juga bank yang dimiliki 
oleh orang Jepang, yaitu: The Yokohama 
Shokin Bank, The Mitsui Bank

Para pengusaha perbankan dari daratan 
Tiongkok juga mengoperasikan di Hindia 
Belanda, semisal, The Overseas Chinese 
Banking Corporation, The Bank of China, 
NV Batavia Bank, NV Bank Vereeninging 
Oei Tiong Ham. 

Keberadaan bank-bank asing itu 
adalah sebuah entitas bisnis yang 
keuntungannya hanya dinikmati para 
bangsa asing. Untuk itulah kemudian 
kaum pribumi juga berlomba untuk 

membangun bank-bank sendiri yang 
bertujuan untuk menyejahterakan 
bangsa Indonesia. Maka, berdirilah 
bank-bank pribumi yang antara lain 
diinisiasi oleh bangsawan pribumi asal 
Purwokerto. Ia mendirikan Bank Priyayi 
yang didirikan oleh Patih Wiriaatmadja di 
Purwokerto tahun 1896. 

Setelah itu, muncullah Indonesia Study 
Club, yang dipimpin oleh Dr. Sutomo, NV 
Bank Boemi di Jakarta yang dipelopori 
oleh Sumanang dan Bank Nasional 
Abuan Saudagar di Bukit tinggi, Sumatera 
Barat. 

Perkembangan perbankan berjalan 
seiring dengan situasi politik Indonesia. 
Pasca kemerdekaan, sejumlah bank 
baik swasta maupun negeri terus 
mengoperasikan bisnisnya di Indonesia. 
Perlahan-perlahan, kemudian muncul 
Bank Negara Indonesia (BNI) yang 
didirikan tanggal 5 juli 1946. Kemudian 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang 
merupakan perubahan dari De Algemene 
Volkscrediet Bank. 

Di sejumlah daerah juga mulai 
bermunculan bank-bank swasta 
seperti Bank Surakarta Maskapai Andil 
Bumi Puteri di Solo, Bank Indonesia 
di Palembang, Indonesia Banking 
Corporation di Yogyakarta, Bank Nasional 
Indonesia di Surabaya. 

Di luar itu, juga bermunculan bank-bank 
Federasi yang dimiliki swasta , seperti 
NV Bank Soelawesi  di Manado, NV Bank 
Perniagaan Indonesia, NV Bank Timoer 
di Semarang, NV Bank Dagang Indonesia 
di Banjarmasin, Kalimantan Trading 
Corporation di Samarinda.

Plang De Javasche Bank yang berada di Museum Bank Indonesia di Surabaya.
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Gejolak politik, tak bisa diepaskan 
dari laju perkembangan perbankan 
nasional. Ketika, masa transisi 
kekuasaan dari pmerintah Belanda ke 
tangan Indonesia, sejumlah gejolak 
politik mewarnai kondisi perekonomian. 

Walau demikian, kedaulatan negara 
juga tercermin dari pengelolaan 
perbankan Indonesia. Ketika Syafruddin 
Prawiranegara didaulat sebagai 
Gubernur Bank Indonesia pertama pada 
tanggal 1 Juli 1953, dunia perbankan 
mulai ditata. yang ditunjuk sebagai 
Gubernur Bank Indonesia. 

Salah satu momentum penting, ketika 
pada Maret 1957, negara menyatakan 
kondisi darurat akibat banyaknya per-
bedaan pendapat dari para pendiri 
bangsa. Berdasarkan Undang-Undang 
(UU) No. 74 tahun 1957 tentang Negara 
dalam Keadaan Bahaya atau SOB (Staat 
van Oorlog en Beleg),  terjadi sejumlah 
langkah tak terkendali dalam menas-
ionalisasi perusahaan-perusahaan pen-
inggalan Belanda dan bangsa asing lain. 
Tidak terkecuali pada bank-bank asing 
yang sudah beroperasi sebelumnya. 

Demi terciptanya situasi yang kondusif 

di industri perbankan, Bank Indonesia 
berinisiatif untuk mendatangi Markas 
Besar Angkatan Darat, guna membahas 
dan merumuskan langkah-langkah 
pengamanan. Langkah ini diambil 
sebagai cara untuk mencegah kekacauan 
pada aspek-aspek legal maupun bisnis. 
Misalnya kemungkinan terjadinya rusuh, 
pengamanan devisa dan sejumlah 
hal pokok lain yang dampaknya bisa 
menggangu stabilitas ekonomi Indonesia 
yang baru berdiri 12 tahun. 

Untuk itu, dibentuklah Badan 
Pengawasan Bank-Bank (BPBB) Pusat 
melalui pengumuman Menteri Keuangan 
dan Surat Keputusan KSAD No. Kpts/
MP/080/1957 tanggal 8 Desember 
1957. Mengingat situasi politik saat itu 
terbilang genting, unsur-unsur dalam 
BPBB mencakup juga unsur militer. Tugas 
BPBB Pusat dan BPBB Daerah kemudian 
menempatkan tim pengawas bank-bank 

pusat dan daerah guna memastikan 
kegiatan operasi bank-bank Belanda 
tetap berjalan aman dan normal sesuai 
dengan tujuan nasionalisasi. 

Langkah-langkah nasionalisasi 
perusahaan-perusahaan dan bank-bank 
Belanda kemudian dilanjutkan dengan 
keluarnya Peraturan Penguasa Perang 
No. Prt/Peperpu/05/1958 tanggal   5 
Maret 1958 yang mewajibkan semua 
bank Belanda untuk tetap meneruskan 
kredit yang telah disepakati dengan 
nasabahnya, serta pemberian jaminan 
kepada perusahaan Belanda untuk tetap 
dapat bertransaksi melalui bank Belanda. 

Situasi politik mereda, perlahan situasi 
mulai kondusif. Atmosfer perbankan 
mulai dibenahi dengan  menempatkan 
kembali elemen-elemen pengawasan 
sebagaimana mestinya. Sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 
1956, menempatkan secara wajar 
peranan pemerintah dan angkatan darat 
dalam penguasaan dan pengawasan 
bank-bank Belanda. Sejak saat itu, 
Menteri Keuangan bertanggung jawab 
atas pengawasan bank-bank Belanda. 
Untuk menjaga legalitas kegiatan 
nasionalisasi perusahaan Belanda, 
pemerintah kemudian mengeluarkan 
UU No. 86 tahun 1958, yang berlaku 
surut hingga tanggal 3 Desember 1957. 
Kegiatan nasionalisasi bank-bank Belanda 
dimulai dengan penghentian segala 
kegiatan lalu lintas luar negeri Nationale 
Handelsbank N.V. (NHB). 

Dalam perkembangannya kemudian, 
sejumlah aksi yang dilakukan Bank 
Indonesia, sebagai bank sentral yang 
mempunyai fungsi pengawasan 

sebagaimana termaktub dalam  Undang-
Undang No.11 tahun 1953 tentang 
Pokok-pokok Bank Indonesia, arah 
pengawasan bank oleh Bank Indonesia 
adalah untuk memastikan solvabilitas 
dan likuiditas bank, Bank Indonesia terus 
melakukan sejumlah pembenahan. 

Bersamaan dengan nasionalisasi 
perbankan asing, khususnya Belanda, 
didirikan Bank Umum Negara (BUNEG) 
menjelang akhir tahun 1959 untuk 
menampung seluruh aktiva pasiva 
serta mengambil alih usaha Nationale 
Handelsbank (NHB) yang telah 
dinasionalisasi pada tahun itu. 

Pada awal-awal kemerdekaan, 
nasionalisasi merupakan langkah 
strategis dalam membangun sistem 
perbankan di Indonesia. Bank Indonesia 
sedikitnya memiliki empat isu utama 
dalam pemebenahan ini, yaitu pertama 
pengendalian inflasi melalui pembatasan 
pertumbuhan kredit perbankan. Kedua 
pemberian kredit perbankan yang efektif 
sesuai azas-azas pemberian kredit yang 
sehat sehingga bermanfaa t bagi sektor-
sektor ekonomi produktif. Ketiga adalah 
nasionalisasi bank-bank eks Belanda yang 
orientasi bisnis dan acuan hukumnya 
harus disesuaikan dengan arah kebijakan 
perbankan dan hukum yang berlaku 
di Indonesia. Berikutnya adalah awal 
(pencarian bentuk) pengawasan 
likuiditas dan solvabilitas bank. 

Keempat isu itu menjadi landasan 
dikemudian hari untuk memberikan 
bank Indonesia sebagai bank sentral 
yang membuktikan kedaulatan Republik 
Indonesia sebagai negara yang berdaulat 
secara ekonomi. 
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Setelah diisukan meninggal dunia 
karena absen pada peringatan 
kelahiran pendiri Korea Utara Kim Il 

Sung, 15 April lalu. Kim Jong Un kembali 
menampakkan diri ke publik. Menghilang 
di hari penting dalam kalender Korea 
Utara bukan satu-satunya misteri yang 
menyelimuti kehidupan Kim Jong Un. 

Mantan jurnalis Washington Post, Anna 
Fifield mencoba menyibak tabir gelap 
yang menyelimuti kehidupan Kim. Tentu 
tidak mudah, mengingat Korea Utara 
merupakan negara paling tertutup 
di dunia. Fifield tidak bisa bertemu 
dengan Kim Jong Un, ia mengumpulkan 
potongan informasi dari orang-orang 
yang kenal Kim. Hasil wawancara 
tersebut ia tuangkan dalam biografi 
berjudul The Great Successor: The Secret 
Rise and Rule of Kim Jong Un. 

Dalam buku setebal 308 halaman itu, 
Fifield menceritakan kehidupan Kim 
Jong Un. Sejak berusia 12 tahun, Kim 
sudah “diungsikan” ke Swiss bersama 
pamannya yang bernama Ri Gang dan 
bibinya, Kim Yong Suk. Kim berangkat 
ke sana menggunakan nama palsu dan 
paspor Brasil. 

MENYINGKAP
RAHASIA
KEHIDUPAN 
SANG
DIKTATOR

Di masa pengasingannya, Fifield 
menggambarkan Kim sebagai sosok 
remaja yang kesepian yang terobsesi 
dengan bintang aksi Jean-Claude 
Van Damme dan Chicago Bulls. Ia 
mempelajari demokrasi dan revolusi 
Prancis, hobi bermain ski di Alpen dan 
mengunjungi Disney Land di Paris. 
Kehidupannya berubah drastis ketika 
sang ayah sakit keras. Ia dipanggil pulang 
ke Pyongyang dan pada Desember 2011, 
di usia 27 tahun, ia ditunjuk menjadi 
pemimpin baru.

Banyak pihak meragukan Kim Jong Un. 
Ia dipandang sebagai anak bawang yang 
minim pengalaman politik maupun 
militer. Amerika sempat meramalkan 
bahwa Kim akan muncul menjadi tokoh 
reformasi yang membuat Korea Utara 

menjadi lebih terbuka. Ternyata ramalan 
itu salah total.

Fifield memuat daftar panjang 
kekejaman Kim yang bikin orang bergidik. 
Kim pernah menghabisi seorang jenderal 
dengan meriam anti serangan udara 
hanya karena tertidur ketika ia sedang 
berbicara. Bahkan Kim diduga menjadi 
dalang pembunuhan saudara tirinya, Kim 
Jong Nam, di antrean check-in Bandara 
Kuala Lumpur. Dua perempuan, salah 
satunya berkewarganegaraan Indonesia, 
dijebak untuk meracun Kim Jong Nam. 

Hal lain yang ditakutkan dari seorang Kim 
Jong Un adalah soal persenjataan nuklir, 
yang diklaim mampu mencapai AS dalam 
hitungan menit. Fifield setuju dengan 
konsensus ahli, bahwa tidak mungkin 
Kim akan menyerahkan “pedang 
berharganya” ke Amerika Serikat untuk 
sekadar insentif ekonomi. 

The Great Successor: The Secret Rise and 
Rule of Kim Jong Un memuat informasi 
yang cukup komprehensif mengenai 
sang diktator dan tertutupnya Korea 
Utara akan dunia luar. Tapi di saat dunia 
menghadapi pandemi seperti saat ini, 
kita seolah turut merasakan bagaimana 
menjadi negara yang tertutup. Banyak 
negara memberlakukan lockdown, ak-
tivitas penerbangan dihentikan, aktivitas 
ekspor dan impor pun turut terhambat 
bahkan terhenti. Di sinilah lembaga 
negara melakukan beragam kebijakan 
untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Bank Indonesia telah menyiapkan 
7 langkah untuk menjaga stabilitas 
ekonomi di masa pandemi. Ketujuh 
langkah ini diharapkan dapat menjaga 
nilai tukar Rupiah, menstimulasi kegiatan 
ekonomi dalam negeri, hingga menekan 
penyebaran virus lebih luas lewat 
anjuran transaksi non tunai.
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MAU BIKIN
USAHA 
RINTISAN?

Crisman Wise Silaban,
CEO Transfree

Kalau Anda ingin menjadi salah 
satu perusahaan rintisan (startup) 
yang dapat bersaing dengan 

2.187 startup lain di Indonesia, bisa 
menyimak apa yang dituturkan Crisman 
Wise Silaban. Founder  sekaligus Chief 
Executive Officer  www.Transfree.id. 
Tengah membangun usaha rintisan yang 
sudah dimulainya sejak tahun 2015 lalu, 
kala ia menempuh pendidikan Strata 
2 Teknik Elektronika di University of 
Birmingham, Inggris. 

“Start up ini didirikan karena 
permasalahan yang saya alami sendiri 
sewaktu menempuh pendidikan S2 di 
Inggris. Saat hendak transfer uang dari 
Indonesia atau sebaliknya, dikenakan 
biaya transfer yang cukup besar bagi 
kantong mahasiswa. Apalagi, prosesnya 
juga memakan waktu yang cukup lama, 
hampir 3 jam mengisi sejumlah formulir 
dan persyaratan pengiriman uang 
antar negara,” sebut kelahiran Balige, 
Sumatera Utara 28 tahun silam ini. 

Berbekal pengalamannya kesulitan dalam 
pengiriman uang itulah, ia mendirikan 
Transfree, lembaga keuangan non bank 

MULAILAH DARI IDE
SEPERTI INI

yang diharapkan bisa membantu para 
pelajar, tenaga kerja Indonesia maupun 
diaspora Indonesia, agar dapat dengan 
mudah mengirimkan uang ke Indonesia 
tanpa menyalahi aturan.

Apa itu Transfree dan mengapa Anda 
mendirikan startup ini? 

Transfree adalah platform untuk 
melakukan transfer dana internasional. 
Misinya untuk membuat transfer uang 
antar Negara semudah transfer uang 
antar bank lokal.

Saat sekolah di Inggris melanjutkan S2 
Teknik Elektro, saya dan teman-teman 

PPI (Perkumpulan Pelajar Indonesia) di 
sana, kerap kali mengalami kesulitan 
dalam mengirimakn dana ke Indonesia. 
Begitupun sebaliknya, ada saja orang 
tua yang merasa kesulitan dalam 
mengirimkan uang ke sini (Inggris). Hal 
ini sudah berlangsung lama, kemudian 
saya menyadari, bahwa ini adalah 
permasalahan yang dialami seluruh 
pelajar Indonesia di berbagai
belahan bumi. 

Terlebih lagi saya mengingat bagaimana 
dengan rekan-rekan pekerja migran 
Indonesia (PMI) sulitnya mengirimkan 
uang ke Tanah Air. Bagi saya, dan rekan-
rekan pelajar yang lain yang memiliki 
kecukupan secara finansial (beasiswa 
atau dana orang tua) saja merasa 
keresahan transfer uang, apalagi rekan-
rekan PMI yang kerja keras dan susah 
payah mencari uang di negeri orang, 
harus berpisah dengan anak dan istri 
mereka, tapi sewaktu transfer uang ke 
kampung masih harus dikenakan biaya 
cukup besar. Di situ hati saya tersentil, 
dimana selama ini tujuan saya membuat 
bisnis untuk profit saja dan kini ada 
dorongan lain, suatu tujuan yang lebih 
besar dari sekadar profit, yaitu menjadi 
solusi untuk memudahkan para rekan 
Warga Negara Indonesia di seluruh
dunia untuk melakukan transfer uang 
antar negara semudah transfer lokal 
antar bank.

Lalu apa yang Anda lakukan? 
Saya memang suka berbisnis, tapi 
saya belum menyadari hal ini menjadi 
peluang. Sampai suatu saat saya 
mengikuti kelas inkubasi bisnis di Inggris 
dan pengajarnya menyatakan: “Buatlah 
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bisnis yang dapat menyelesaikan 
persoalan banyak orang, tetapi 
sesungguhnya bisnis itu sudah
memiliki solusi sementara namun
belum sempurna.” 

Mendengar itu, saya langsung teringat, 
persoalan transfer keuangan selalu 
dialami para pelajar dan pekerja 
Indonesia di luar negeri, bagaimana 
cara untuk meyederhanakannya? 
Awalnya saya masih mengandalkan 
fitur WhatsApp dan program excell, 
menyelaraskan, siapa saja yang mau 
kirim dan siapa yang mau dikirimin, 
kemudian satu-satu saya hubungi.  
Seiring berjalannya waktu semakin 
berkembang. Hal ini terus berjalan, 
akhirnya saya buat sistemnya berbasis 
web, sampai saya selesai kuliah, hal 

ini menjadi mimpi saya yang mulai 
diwujudkan. 

Apa yang membedakan antara Transfree 
dengan lembaga keuangan lain? 
Gratis biaya transfer dengan kurs yang 
kompetitif. Layanan Transfree dapat 
diakses secara online kapanpun dan 
dimanapun oleh pengguna. Tidak 
perlu datang ke bank ataupun outlet 
pengiriman uang lagi, tidak perlu mengisi 
berkas-berkas yang banyak sehingga 
prosesnya lebih efisien.  

Bisnis tekfin mempunyai sejumlah 
regulasi, bagaimana Anda menghadapi 
hal ini?  
Menurut saya ini adalah suatu tantangan 
yang harus dipenuhi. Kepatuhan adalah 
salah satu unsur penting dalam industri 

tekfin dan saya banyak belajar dan masih 
terus belajar untuk bisa tetap sesuai 
dengan standar yang diminta dan patuh 
dengan regulasi yang ditetapkan. Dari 
sudut pandang lain saya juga melihat 
ini sebagai suatu peluang untuk bisa 
bersinergi dengan pemerintah dalam 
memerangi kegiatan pencucian uang 
ataupun pencegahan pendanaan 
terorisme.

Sebagai perusahaan rintisan, Transfree 
tentu memiliki sejumlah kendala, 
apa saja kendala startup dalam 
bidang tekfin dan bagaimana Anda 
mengatasinya? 
Startup kan identik dengan speed dan 
growth. Bagaimana dengan waktu 
sesingkat mungkin bisa bertumbuh 
pesat. Namun bagi industri tekfin, 
sebelum bisa bergerak cepat kita 
harus sudah memenuhi peraturan dan 
mengantongi izin dari regulator. 

Cara mengatasinya adalah melapor 
dahulu ke regulator. Seperti Transfree 
saat baru didirikan, kita datang ke divisi 
Tekfin Bank Indonesia untuk memberi 
pemaparan dan berdiskusi terkait bisnis 
model yang akan dijalankan. Meskipun 
masih dalam bentuk rancangan bisnis, 
tapi itikad baik adalah hal yang harus 
diperhatikan. Inisiatif untuk datang ke 
Bank Indonesia adalah salah satu 
bentuk itikad baik yang disambut 
hangat oleh team tekfin BI. 
 
Setelah bisnis tervalidasi maka kita 
harus segera mengurus izin. Sembari 
kita menunggu proses izin selesai, 
langsung menyicil pekerjaan lain seperti 
mencari partner, mencari investor, 
tergabung dalam incubator, atau 

memperluas jaringan.

Bagi pemula yang ingin membuat 
startup dalam bidang keuangan, 
bagaimana memulainya dan apa saja 
yang harus disiapkan?
Untuk memulai, seperti yang sudah 
saya ungkapkan sebelumnya, carilah ide 
yang kebanyakan orang membutuhkan 
solusinya, tetapi sebenarnya sudah ada 
solusi sementara yang biasa dilakukan. 
Kemudian , bikin MPV (Minimum 
Viable Product), pastikan apakah 
customer mau menggunakan produk 
tersebut. Selanjutnya, validasi bisnis 
model, apakah ini sudah diregulasi atau 
belum. Karena proses perizinannya 
akan berbeda-beda setiap bisnis. Tidak 
kalah penting, adalah urus izin-izin yang 
dibutuhkan, perbanyak network, dan 
jangan lupa bersenang-senang. 
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SEBUAH
RANGKUMAN 
PERJALANAN
EKONOMI
INDONESIA

Laporan Perekonomian Indonesia 2019

Buku Laporan Perekonomian Indonesia 2019 mengangkat tema Sinergi, 
Transformasi, dan Inovasi menuju Indonesia Maju. Buku ini menjabarkan 
kinerja ekonomi dan prospeknya. Selain itu Sobat juga bisa mendapat gambaran 
bagaimana strategi Indonesia dalam memperkuat ketahanan dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi.SCAN ME
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Menentukan langkah ekonomi 
di tahun 2020 hingga ke 
depannya, tentu perlu dilakukan 

evaluasi kinerja ekonomi yang sudah 
dilakukan. Untuk itu BI meluncurkan 
Laporan Perekonomian Indonesia 
tahun 2019. Buku ini menjabarkan 
strategi perekonomian yang telah 

dilakukan sepanjang 2019, kinerjanya, 
serta berbagai kebijakan yang diambil 
untuk mencapai target tahun-tahun 
selanjutnya.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, 
peluncuran Laporan Perekonomian 
Indonesia 2019 dilakukan secara daring. 

Hal ini dilakukan guna mengantisipasi 
penyebaran virus COVID-19 yang tengah 
menjadi pandemi. Tapi langkah baru ini 
justru dapat menyebarkan informasi 
lebih luas ke masyarakat. Sebab kegiatan 
peluncuran Laporan Perekonomian 
Indonesia 2019 bisa diakses dengan 
mudah lewat laman Youtube resmi Bank 

Indonesia. Sobat Rupiah juga dapat 
mengunduh Laporan Perekonomian 
Indonesia 2019 dengan memindai QR 
code terlampir dan membacanya kapan 
saja dan di mana saja lewat ponsel 
pintar, laptop maupun tablet milik Sobat.

Laporan Perekonomian Indonesia disajikan 
secara tematik dan didukung oleh data-data 
yang berkaitan. Dengan begitu Sobat akan 
menemukan informasi yang lengkap dan 
komprehensif seputar ekonomi Indonesia 
sepanjang 2019 dan proyeksi ke depannya.
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Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2019 dilakukan secara online 
di kanal Youtube Bank Indonesia. Dengan begitu Sobat bisa dengan mudah 
menontonnya.
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