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Mencermati perkembangan 
terkini penyebaran COVID-19 
di Indonesia, Bank Indonesia 

(BI) telah melakukan koordinasi dan 
sinergi dengan Pemerintah dan otoritas 
terkait dalam menempuh langkah-
langkah kolektif untuk melakukan 
pemantauan, asesmen, dan mitigasi 
implikasi penyebaran COVID-19.

BI berkomitmen tetap 
menyelenggarakan tugas dan layanan 
publik untuk memastikan terjaganya 
stabilitas moneter, stabilitas keuangan, 
terselenggaranya layanan sistem 
pembayaran yang aman, lancar, 
andal, dan efisien, serta memastikan 
ketersediaan uang Rupiah di masyarakat 
terutama dalam menghadapi Hari Raya 
Idul Fitri tahun ini.

Pelaksanaan tugas dan layanan publik 
tersebut tentunya mengacu pada 
penerapan aspek K3 (Keamanan, 
Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) 
dari sisi pegawai Bank Indonesia, 
maupun masyarakat/para pihak yang 
berinteraksi dengan Bank Indonesia serta 
menerapkan himbauan Pemerintah.
Dalam masa pandemi saat ini Bank 
Indonesia akan terus berkoordinasi 
dengan Pemerintah dan otoritas lainnya 

guna mencermati dan memantau 
perkembangan penyebaran COVID-19 
termasuk implikasinya terhadap 
perekonomian nasional terutama dalam 
menghadapi hari raya.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 
1441 Hijriyah. Mohon maaf lahir dan 
batin.

Onny Widjanarko
Kepala Departemen Komunikasi

PERAN BANK INDONESIA 
MENGHADAPI
IDUL FITRI
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LEBARAN DI 
MASA PANDEMI

Lebaran sebentar lagi, tetapi tahun 
ini rasanya akan sangat berbeda. Di 
tengah pandemic COVID-19 yang 
tampaknya belum akan berakhir 

dalam waktu dekat, kita dipaksa untuk 
menyesuaikan diri dan merayakan hari 
raya dalam keprihatinan.

Meski begitu hakikatnya manusia adalah 
makhluk yang mudah beradaptasi. Pun 
begitu Bank Indonesia (BI) yang ber-
komitmen untuk memberikan layanan 
terbaik untuk masyarakat dengan meng-
optimalkan mitigasi sistem pembayaran 
dan transaksi yang ulasannya bisa dibaca 
pada rubrik INFORMASI dan SOROT pada 
edisi kali ini.

Momen Lebaran yang berbeda 
juga membawa berkah peluang 
usaha baru berbasis hampers. 

Usaha hantaran yang saat ini sedang 
diminati sebagai pengganti parsel yang 
bisa dikirim dengan kemasan menarik 
dan berguna. Apalagi modalnya terbilang 
kecil yang pembahasannya bisa Sobat 
simak pada rubrik TRENDING.

Bicara Lebaran berarti bicara soal 
THR dan tabungan. Nah, pada rubrik 
JASMERAH kami ulas juga soal sejarah 
Tabanas atau Tabungan Pembangunan 
Nasional yang merupakan program 
Pemerintah era tahun ‘70-‘80an untuk 
membiasakan pelajar menabung. Selain 
itu banyak pula artikel-artikel lainnya 
yang sayang jika Sobat lewatkan!

Kami segenap kru redaksi BICARA 
mengucapkan selamat Hari Raya 

Idul Fitri 1441 H, mohon maaf 
lahir dan batin.
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POTRET 
KEHIDUPAN
NEW NORMAL
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Pemerintah mengatakan, 
masyarakat harus menjaga 
produktivitas di tengah pandemi 

virus corona COVID-19 dengan 
tatanan baru yang disebut new 
normal. Menurutnya, tatanan baru 
ini perlu ada sebab belum ditemukan 
vaksin definitif dengan standar 
internasional.

Satu-satunya cara yang kita lakukan 
bukan dengan menyerah tidak 
melakukan apapun, melainkan kita 
harus jaga produktivitas kita agar 
dalam situasi seperti ini kita produktif 
namun aman dari COVID-19, sehingga 
diperlukan tatanan baru.

Tatanan, kebiasaan dan perilaku yang 
baru berbasis pada adaptasi untuk 
membudayakan perilaku hidup bersih 
dan sehat inilah yang kemudian 
disebut sebagai new normal. Cara 
yang dilakukan dengan rutin cuci 
tangan pakai sabun, pakai masker saat 
keluar rumah, jaga jarak aman dan 
menghindari kerumunan.

Untuk merealisasikan new normal, 
pemerintah telah menggandeng 
seluruh pihak terkait  untuk 
merumuskan protokol atau SOP 
untuk memastikan masyarakat dapat 
beraktivitas kembali, tetapi tetap 
aman dari COVID-19. Protokol ini 
bukan hanya di bidang ekonomi, 
tetapi juga banyak bidang seperti 
pendidikan dan keagamaan, sehingga 
penambahan kasus positif bisa 
ditekan.



BICARA EDISI 83 TAHUN 2020

08 | LENSA BICARA

Menggunakan masker disarankan bagi orang yang bepergian untuk 
mengantisipasi penularan virus Corona. Virus ini bisa menular melalui 
percikan air liur ketika bersin, batuk, atau bahkan saat berbicara. Saat ini, ada 
3 jenis masker untuk virus Corona yang disarankan kepada masyarakat yaitu 
masker kain, masker bedah, dan masker jenis N95.

Shutterstock/vichie81

Protokol social distancing dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. 
Contoh dari penerapan social distancing itu antara lain melalui penempelan 
sejumlah garis kuning di lantai yang masing-masing berjarak 1 meter sebagai 
penanda batas antrian di sejumlah layanan umum, seperti bank, stasiun, dan 
kantor pemerintahan.
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Pemerintah meminta seluruh perusahaan atau instansi, baik negeri maupun 
swasta untuk Menyediakan alat  di pintu masuk untuk memantau 
suhu. Upaya pengecekan suhu tubuh ini berfungsi untuk mewaspadai gejala 
penyakit virus Covid-19.

Sejumlah tempat ibadah seperti mesjid memberlakukan pembatasan sosial 
atau social distancing untuk saf salat. Beberapa mesjid meniadakan karpet 
yang biasanya terhampar. Para makmum diharuskan membawa sajadah 
masing-masing untuk melaksanakan ibadah salat. Pemberlakuan jarak antar 
saf salat atau dengan saf yang renggang ini diharapkan efektif untuk menekan 
penyebaran virus.

Shutterstock/erwinova
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IDULFITRI DI TENGAH COVID-19 

ANTARA TRADISI
DAN KEIKHLASAN
HATI
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Berada di tengah pandemi tak 
hanya menguji kemampuan kita 
untuk bertahan dengan disiplin 
menjaga kebersihan dan kese-

hatan, serta mengikuti setiap protokol 
kesehatan. Idulfitri kali ini juga menguji 
kemampuan kita dalam beradaptasi 
dengan keadaan. Menyesuaikan diri 
dengan cara bersosialisasi yang baru baik 
di tempat tinggal maupun lingkungan 
pekerjaan menjadi tantangan tersendiri 
di bulan Ramadan kali ini demi mencapai 
kemenangan yang hakiki. 

Begitu juga dengan proses transaksi yang 
dilakukan saat memenuhi kebutuhan 
ataupun melakukan donasi sosial se-
lama Ramadan baik berupa zakat, infaq, 
sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang kini 

dapat dilakukan dengan sistem pemba-
yaran non tunai. 

Bagi sebagian orang, kemampuan 
adaptasi seolah mencapai level tertinggi 
saat dihadapkan dengan tradisi di hari 
nan fitri. Bagaimana tidak, keinginan 
bersilaturahmi dengan keluarga besar 
di kampung halaman terbentur aturan 
pemerintah yang melarang untuk mudik 
lebaran. Sebuah kebijakan yang harus 
disadari bersama, bahwa pertemuan 
dengan jumlah yang besar akan 
meningkatkan risiko penyebaran wabah 
COVID-19 terlebih jika ada yang berasal 
dari salah satu episentrum penyebaran. 

Meski demikian, kini teknologi semakin 
mumpuni untuk dapat menjembatani 
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silaturahmi walau hanya sebatas virtual 
tanpa hadir diri. Panggilan video bersama 
sanak saudara sedikit banyaknya akan 
mengobati kerinduan akan tawa-can-
da yang menjadi kebiasaan, tentunya 
setelah diawali dengan permintaan maaf 
akan kesalahan yang pernah dilakukan. 

Nah, ada satu lagi tradisi yang tidak 
boleh dilewatkan di musim Lebaran kali 
ini. Tentu, apa lagi kalau bukan berbagi 
Tunjangan Hari Raya (THR)! Bagi – bagi 
THR merupakan tradisi yang sudah 
mengakar bagi orang Indonesia di kala 
Idulfitri. Biasanya di saat kondisi normal, 
THR berupa uang tunai akan dibagikan 
di dalam amplop kepada sanak keluarga 
yang masih anak-anak.  

Tapi tunggu dulu, pada lebaran kali 
ini, bagi – bagi THR tunai harus urung 
dilakukan sebagai upaya memutus mata 
rantai COVID-19 dengan segera. Tapi 
kamu tidak perlu khawatir, dalam rangka 
menghadapi New Normal Lebaran tahun 
ini, kita tetap dapat berbagi lewat sistem 
pembayaran non tunai lho!  

Baik itu transfer antar bank ataupun trans-
fer ke sesama pengguna uang elektro-
nik.  Berbagai kemudahan dan fitur yang 
dihadirkan membuat jarak menjadi hal 
yang tak perlu lagi dipersoalkan. Perayaan 
kemenangan tetap semarak, meski raga 
terpisah jarak. Selamat Hari Raya Idulfitri 
1441 H Sobat! Ssst.. Sebelum kirim uang, 
jangan lupa cek dulu saldonya ya!
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MEMPERKUAT SINERGI MEMITIGASI RISIKO COVID-19 

#YOUSTAYHOME
WESTAYWORKFORYOU:
BI TETAP HADIR
SELAMA PANDEMI
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Berperan sebagai Bank Sentral di 
republik ini tentunya membuat 
Bank Indonesia harus siap 
menghadapai tantangan di 

berbagai situasi dan kondisi, termasuk 
di tengah pandemi. Mewabahnya virus 

corona (COVID-19) hingga ditetapkan 
sebagai pandemi global pada triwulan 
pertama tahun 2020, membuat banyak 
sektor berpikir dan bertindak kreatif 
dalam menyesuaikan diri. Penyesuaian 
diri ini bukan tanpa alasan, namun 
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yang paling masuk akal adalah 
mencegah meluasnya dampak yang 
akan ditimbulkan, termasuk di sektor 
perekonomian.   

Bank Indonesia tetap beroperasi 

menjalankan tugas pokoknya meski 
dengan beberapa penyesuaian dan 
langkah antisipatif. Berbekal komitmen 
dalam menyelenggarakan tugas dan 
layanan publik untuk memastikan 
terjaganya stabilitas moneter, stabilitas 
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keuangan, terselenggaranya layanan sistem 
pembayaran yang aman, lancar, andal, dan 
efisien, untuk memastikan ketersediaan 
uang Rupiah di masyarakat. 

BI juga didukung oleh koordinasi dan 
sinergi bersama pemerintah serta otoritas 
terkait dalam menempuh langkah-langkah 
kolektif untuk melakukan pemantauan, 
asesmen, dan mitigasi implikasi penyebaran 
COVID-19. Dalam melaksanakan tugas dan 
layanan publiknya, BI juga memerhatikan 
penerapan aspek K3 (Keamanan, Kesehatan, 
dan Keselamatan Kerja).

Penerapa K3 tidak hanya dari sisi pegawai 
Bank Indonesia, tapi juga masyarakat 
atau para pihak yang berinteraksi dengan 
Bank Indonesia serta menerapkan 
imbauan pemerintah untuk menjaga jarak 
dalam berinteraksi (physical distancing). 
Bersamaan dengan itu BI juga berupaya 
mengantisipasi dampak penyebaran 
COVID-19 dengan menjalankan mekanisme 
bekerja dari rumah (work from home) bagi 
seluruh pegawai dengan cara bergantian 
dan sesuai kebutuhan.

Untuk tetap memastikan kelancaran 
transaksi masyarakat tetap berjalan 
lancar tanpa hambatan, Bank Indonesia 
memastikan bahwa layanan BI Real Time 
Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring 
Nasional Bank Indonesia (SKNBI), transaksi 
operasi moneter Rupiah dan valas yang 
didukung sistem Bank Indonesia Scripless 
Securities Settlement System (BI-SSSS), Bank 
Indonesia Electronic Trading Platform (BI-
ETP) serta layanan penarikan dan 
penyetoran uang Rupiah dari perbankan/
PJPUR (Penyelenggara Jasa Pengolahan 
Uang Rupiah) tetap berjalan normal. 
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Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal physical distancing, 
seluruh layanan yang melibatkan interaksi social secara masif, untuk 
sementara waktu ditiadakan atau ditutup terhitung mulai 16 Maret 2020, 
antara lain :

1. Layanan sistem pembayaran tunai yang mencakup : (i) layanan kas 
keliling baik dalam kota maupun ke daerah 3T (tertinggal, terdepan dan 
terluar) di seluruh Indonesia dan (ii) layanan penukaran uang rusak dan 
klarifikasi uang palsu oleh masyarakat maupun perbankan di seluruh 
Indonesia; dan

2. Layanan publik seperti kunjungan publik ke BI, Visitor Center BI, Museum 
Bank Indonesia, dan Perpustakaan Bank Indonesia. 

Jadi, tak ada lagi alasan untuk SobatRupiah merasa khawatir berlebihan saat 
bertransaksi memenuhi kebutuhan maupun terlibat aktif menggerakkan 
perekonomian, karena Bank Indonesia ada  #diSetiapMaknaIndonesia.

PENYESUAIAN LAYANAN
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PENYEDIAAN UANG HIGIENIS
Sobat tidak perlu khawatir, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk 
menyediakan uang Rupiah yang higienis bagi masyarakat, melalui langkah-
langkah berikut:

1. Melakukan pengkondisian terhadap setoran uang yang diterima dari 
perbankan/PJPUR berupa karantina selama 14 (empat belas) hari dan 
dilanjutkan dengan proses penyemprotan disinfektan sebelum dilakukan 
pengolahan dan didistribusikan kembali kepada masyarakat. 

2. Memperkuat higienitas dari SDM dan perangkat yang digunakan dalam 
pengolahan uang Rupiah, termasuk penyemprotan disinfektan rutin di 
tempat penyimpanan uang (khazanah).

3. Melakukan koordinasi dengan perbankan/PJPUR untuk turut 
menerapkan langkah-langkah dalam pengolahan uang Rupiah dengan 
memerhatikan aspek K3 dari sisi SDM maupun perangkat pengolahan 
uang Rupiah.
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BERSIAP
HADAPI ERA
UANG DIGITAL
Erwin Haryono, Direktur Eksekutif DKSP Bank Indonesia
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Semakin berkembangnya zaman, 
teknologi pun semakin canggih. 
Termasuk dalam soal sistem 
pembayaran. Masuknya sesuatu 

yang baru tentu membawa hal positif 
dan risiko negatifnya. Perlu adaptasi 
yang baik terhadap sistem baru dan 
persiapan untuk melakukan adaptasi 
sistem baru tadi.

Mengulas soal era uang digital, Erwin 
Haryono, Direktur Eksekutif Depar-
temen Kebijakan Sistem Pembayaran 
Bank Indonesia berbagi pandangannya. 
Erwin menyoroti perkembangan era 
uang digital bisa dibilang sejak kemun-
culan Bitcoin di Amerika Serikat. 

Kemunculan Bitcoin berawal dari rasa 
tidak puas para teknolog karena krisis 
di Amerika Serikat yang begitu luas. 
Mereka merasa sistem pembayaran 
dengan uang sudah korup, dikuasai 
kaum tertentu, dan memiliki banyak 
kelemahan. “Mereka bertanya-tanya 
kenapa kita tidak bisa mengirim uang 
semudah mengirim teks?” ujar Erwin

Rasa tidak puas dan pertanyaan-
pertanyaan ini kemudian mendorong 
mereka membuat platform teknologi 
bernama blockchain. Teknologi ini 
memungkinkan hubungan orang 
dengan orang lain bisa terjadi secara 
langsung atau peer to peer tanpa 
pihak ketiga. Melalui blockchain inilah 
transaksi bisa lebih cepat dan tanpa 
melalui orang ketiga yang dikatakan 
korup tadi.

Raksasa Ekonomi Alibaba
Dalam pemaparannya, Erwin juga 
bercerita tentang perusahaan besutan 
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Jack Ma, asal Tiongkok yang membuat 
raksasa ekonomi bernama Alibaba. 
Awalnya Jack Ma membuat Alibaba 
sebagai e-commerce, kemudian 
dari situ ia mengembangkan sistem 
pembayaran bernama Alipay. “Dari 
Alipay ini, mereka mengorek data 
begitu banyaknya lalu mengolahnya 
untuk masuk ke lini bisnis lain dan 
masuk ke pasar uang,” kata Erwin 
memaparkan.

Bisnis Alibaba yang fenomenal ini 
membawa persoalan baru baik 
di Tiongkok maupun bagi dunia. 
“Bayangkan tiba-tiba ada kapitalis 
di negara yang bisa dibilang super 
komunis!” ujarnya. Perubahan-
perubahan inilah yang menjadi 
pekerjaan para pembuat kebijakan agar 
tidak terjadi apabila suatu sistem baru, 
masuk ke suatu negara.

Persiapan inilah yang sudah disiapkan 
Bank Indonesia untuk menyambut 
era uang digital. Karena bila pembuat 
kebijakan terlambat mengantisipasi, 
lalu masyarakat juga telat menyikapi 
perubahan, maka banyak risiko yang 
bisa terjadi termasuk ketertinggalan 
ekonomi.

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia
Erwin mengungkapkan kesiapan BI 
dalam mengantisipasi transformasi 
sistem pembayaran ke sistem digital. 
Tahun 2019 BI sudah membuat 
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 
(BSPI 2019). Di dalam BSPI 2019, BI 
sudah merangkum visi-visi dan langkah 
untuk kebijakan sistem pembayaran 
hingga tahun 2025. “Dibuat hingga 
5 tahun ke depan karena sistem ini 

dilihat secara komprehensi dan sebagai 
sebuah respon, jadi tidak bisa dibuat 
untuk 1 atau 2 tahun saja,” ungkap 
Erwin.

Erwin memprediksi lima tahun dari 
sekarang, hampir semua masyarakat 
di Indonesia sudah beralih ke digital 
ekonomi. “Bahkan saya rasa sudah 
mulai terlihat dari sekarang, misalnya 
orang kemana-mana enggak boleh 
ketinggalan handphone karena pemba-
yaran bisa dari situ,” tambah Erwin. 

Saat ditanya soal apa saja isi BSPI, 
Erwin mengatakan BSPI berupa 5 
visi. Visi pertama adalah pendekatan 
terintegrasi, transformasi digital, 
keseimbangan manfaat dan risiko, 
dan mementingkan national interest 
di dalam dunia yang makin tidak ada 
batas.

Keamanan Data
Ketakutan umum ketika beralih ke era 
uang digital adalah soal keamanan 
data. Erwin tidak memungkiri bahwa 
dengan bertransaksi digital, data 
seseorang dengan mudah tercatat dan 
bisa diakses oleh pemberi layanan. Di 
sinilah masyarakat merasa khawatir 
akan keamanan data-data pribadi 
miliknya.

Untuk menangkal ketakutan itu, 
Erwin menjamin Bank Indonesia telah 

“Digital Economy 
Simply Needs
Digital Minds”
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menyiapkan langkah-langkah antisipatif 
guna mengamankan data masyarakat. 
“Ada legal reform berupa peraturan BI 
yang memayungi sistem pembayaran,” 
kata Erwin.
Selama evolusi sistem pembayaran 

dilakukan dalam koridor kehati-hatian 
dengan jaminan perlindungan data 
konsumen, maka Indonesia tidak perlu 
takut ikut arus perkembangan dan 
masuk ke era uang digital. Jadi Sobat 
sudah siap masuk era uang digital?

Untuk menyambut era uang digital, ada 5 langkah dasar 
yang diambil Bank Indonesia:

1

5

4

3

2

Mendorong perbankan untuk melakukan perubahan 
menjadi konsep-konsep baru digital banking yang 

masuk ke konsepsi open banking.

Membuat Payment ID untuk keamanan data serta 
melakukan legal reform berupa peraturan BI yang 

memayungi sistem pembayaran. 

Menggeser penguasaan data dari ranah privat
ke ranah publik. 

Memperbaiki wholesale payment dan financial market 
infrastructure. Perbaikan ini mengubah sistem menjadi bisa 

diakses sepanjang waktu atau real time 24/7. Rencananya akan 
dibuat real free, lewat kerja sama dengan industry terkait.

Perbaikan retail payment secara struktural agar pembayaran bisa 
cepat lewat QRIS dan Unified Payment Interface atau sebuah 

antarmuka yang mana semua pemain dalam sistem pembayaran 
akan terkoneksi sehingga bisa mendapat semua data, sebab hal 
ini penting untuk pengawasan. Perbaikan juga dilakukan pada 

mesin Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang lebih 
cepat bernama BI Fast Payment (BIFast).
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PANDEMI 
MENGHANTAR 
HAMPERS
Usaha alternatif kekinian untuk 
menyiasati Lebaran dalam keprihatinan
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Lebaran tahun ini sangat berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Karena dampak pandemi Covid-19, 
hari raya kita lewati dengan 

keprihatinan terutama karena tidak bisa 
bertemu langsung dengan keluarga, 
sanak saudara, dan teman-teman untuk 
bersilaturahmi. Kondisi tersebut secara 
tak langsung berpengaruh terhadap 
bisnis atau usaha yang biasanya ramai 
saat Ramadan dan menjelang Lebaran.

Setidaknya hal tersebut dirasakan Benny 
Oka, seorang pegawai swasta yang 
biasanya menjual berbagai kebutuhan 
menjelang Lebaran, harus memutar otak 
karena menurunnya minat pembeli. 
Padahal selama 5 tahun belakangan, ia 
dengan istrinya selalu mengharapkan 
uang tambahan dengan berjualan 
pakaian secara daring di masa-masa 
menjelang hari raya.

“Saat ini menurut saya fokus orang 
bukan buat beli baju baru, tetapi saving 
money untuk kebutuhan pokok yang 
lebih penting. Apalagi Lebaran tahun 
ini enggak bisa kemana-mana sesuai 
anjuran Pemerintah,” ujar Benny 
setengah pasrah.

Namun dirinya tak mau menyerah. 
Sebagai seorang pebisnis ia cepat 
membaca situasi dan mengalihkan 
bisnisnya. Alih-alih menjual pakaian, ia 
menjual beragam kreasi hampers yang 
saat ini sedang tren menjadi hantaran 
hari raya menggantikan parsel. Tak 
disangka ternyata direspons pasar 
dengan baik.

Jangan salah, parsel dan hampers 
adalah sesuatu yang berbeda meskipun 

di Indonesia keduanya dipakai untuk 
menyebut bingkisan yang ditujukan 
kepada seseorang. Parsel merupakan 
kata serapan dari parcel yang memiliki 
arti a thing wrapped in paper in order to 
be carried or sent by mail, yang artinya 
sesuatu yang dibungkus kertas dan 
dikirim menggunakan pos. Bisa dibilang, 
parsel merupakan paket yang bisa 
dikirim.

Sementara dalam bahasa Inggris, 
hampers merupakan sebutan untuk 
keranjang anyaman yang bisa ditaruh 
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inspirasi bagi pelaku usaha kecil dan 
menengah.

“Saya ingin menghadirkan hantaran yang 
tampilannya simpel namun menarik, 
dan tanpa plastik sekali pakai, sehingga 
tercetus ide untuk berkolaborasi dengan 
pengrajin UKM tas anyaman,” ungkap 
Mirsya. 
 
Dalam kolaborasi tersebut, dirinya 
bersama para ibu rumah tangga 
pengrajin tas anyaman di Ponorogo, 
Jawa Timur berdiskusi dan tukar pikiran 

barang atau makanan. Di Indonesia, 
istilah hampers semakin luas yakni 
sebutan untuk barang pemberian 
seseroang yang dibungkus dalam wadah 
seperti keranjang, ember, dan kotak. 
Biasanya hampers dirias menjadi lebih 
cantik dan elegan ketimbang parsel 
sehingga dicari oleh masyarakat.

Hal menarik soal usaha hampers juga 
dilakukan Mirsya Budiarsi, pemilik 
usaha kudapan sehat Mamabery Chips 
Gourmet yang menggagas sebuah 
kampanye kreatif yang bisa menjadi 



BICARA EDISI 83 TAHUN 2020

32 | TRENDING



BICARA EDISI 83 TAHUN 2020

| 33TRENDING

untuk mendesain sejumlah model dan motif tas 
kontemporer kekinian. Selanjutnya, beragam 
model tas anyaman diproduksi para ibu sebagai 
wadah hampers hantaran Lebaran.

Nah, untuk memulai usaha hampers seperti 
yang dilakukan Benny dan Mirsya terbilang tidak 
ribet. Seperti umumnya usaha, yang perlu Sobat 
siapkan adalah modal yang memadai. Tidak 
harus besar, karena Benny mengaku memulai 
usahanya dengan modal tak lebih dari Rp5 juta.

Selain itu yang terpenting adalah kreativitas 
dalam menentukan isi hampers dan cara 
mengemasnya. Tak melulu isinya makanan 
atau minuman, barang sehari-hari seperti 
tempat makan atau mug misalnya, bisa adi 
ide hampers yang diminati oleh banyak orang. 
Oh ya, sebaiknya Sobat juga wajib jeli dalam 
menangkap momen yang berguna buat referensi 
desain hampers, selain hari raya besar, momen-
momen kecil seperti perayaan kelulusan, ulang 
tahun, atau baby born, juga bisa dilirik sebagai 
peluang munculnya ide kreatif.

Sebagai sarana pemasaran, dalam situasi 
pandemi sekarang ini rasanya media sosial, bisa 
jadi tempat efektif untuk mengenalkan hampers 
yang Sobat jual. Usahakan desain hingga kualitas 
foto/video dibuat dengan semenarik mungkin, 
serta informasi yang diberikan detail dan jelas.

Hampers yang identik dengan desainnya yang 
aesthetic, rasanya kurang lengkap kalau tak 
ditambahkan kata-kata indah. Kata-kata indah 
tersebut dapat dikreasikan dalam bentuk puisi 
singkat, kutipan, atau narasi pendek. Percayalah, 
ini bisa menjadi trik pemasaran yang bagus 
untuk hampers yang sobat buat.

Bagaimana tertarik menjadi pengusaha 
hampers?
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PENGUSAHA HARUS 
TANGKAS DAN ADAPTIF

Prita Ghozie, CEO Zap Finance

BICARA

Pandemi yang melanda dunia empat 
bulan belakangan mengubah 
banyak hal, termasuk kebiasaan 

berbisnis. Pengusaha dituntut untuk 
tangkas dan mau beradaptasi supaya 
dapat bertahan menghadapi gempuran 

badai ekonomi. Saat Covid-19 mulai 
merangsak masuk Indonesia, Prita 
Ghozie dan tim Zap Finance langsung 
merancang strategi untuk bertahan. 
Beralih dari pelatihan secara tatap muka, 
ke pelatihan lewat daring menjadi salah 
satu adaptasi yang dilakukan. Berikut 
penuturannya kepada Majalah BICARA.

1. Bagaimana suka duka membangun 
bisnis yang bergerak di bidang 
finansial literacy? Bagaimana Mbak 
mengemasnya jadi lebih membumi dan 
dipahami oleh awam? 
Sukanya banyak karena momen saat 
banyak masyarakat yang merasa 
tertolong dengan bisnis kami itu 
sudah mengalahkan hitung-hitungan 
profitability. Bagaimana pun juga 
menurut saya bisnis yang berhasil itu 
adalah bisnis yang memberikan solusi 
bagi masyarakat. Dukanya tentu saja 
ada. Business is about people dan 
sayangnya, managing people is not 
my forte. Jadi yang saya lakukan 
adalah terus banyak belajar dari apa 

pun yang terjadi. Saya 
juga memiliki mentor 
tempat saya bertanya 
karena saya sadar 
disitulah kelemahan 
saya.

Mengemas menjadi 
membumi itu 
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sebenarnya butuh pemahaman yang 
sangat tinggi. Pernah dengar kan istilah 
“It took a jenius to make complicated 
things simple”. Menurut saya hal ini juga 
berlaku dalam hal literasi keuangan. 
Semakin luas pengetahuan dan 
pengalaman, maka akan semakin 
mudah mengemas dengan bahasa yang 
membumi.

2. Bagaimana cara membuatnya 
berbeda dengan perusahaan lain yang 
bergerak di bidang yang sama?
@zapfinance memiliki branding sebagai 
tempat belajar terbaik dalam hal litreasi 
keuangan. Hal ini konsisten kami lakukan 
sejak tahun 2009. Kami sangat mematuhi 
aturan, tidak berani memberikan layanan 
yang bukan bidang kami bahkan tidak 
ada lisensinya. 

3. Seberapa besar pandemi Covid 
19 berpengaruh terhadap bisnis 
Zap Finance? Apakah Mbak harus 
melakukan langkah ekstrem seperti 
pengurangan karyawan atau lainnya?
Pandemi COVID-19 pastinya berpengaruh 
dalam profitabilitas @zapfinance. 
Apalagi bisnis kami adalah edukasi yang 
notabene butuh untuk bertemu tatap 
muka dan mengumpulkan masyarakat. 
Saat tanda-tanda pemerintah mulai 
melakukan pengetatan, kami sudah 
mencari ide dan bentuk baru. Di saat 
belum banyak yang merubah format 
menjadi online, kami langsung belajar 
dan mencoba dengan best practice. 
Alhamdulillah klien yang tadinya 
ragu mau memulai, jadi memberikan 
kepercayaan. Kami tidak sampai 
melakukan pengurangan karyawan 
hingga saat ini. Yang saya lakukan adalah 
mengajak seluruh tim untuk maju 

bersama. Kita lupakan job desc utama, 
karena saat ini yang penting survival. 
Dua bulan kami terus belajar dan 
berusaha maju, terasa sekali peningkatan 
kemampuan tim @zapfinance. 
Hikmahnya, kami menemukan banyak 
format baru yang bisa berhasil mencapai 
sasaran edukasi.

4. Lalu langkah mitigasi seperti apa yang 
Mbak lakukan agar perusahaan tidak 
karam?
@zapfinance secara posisi keuangan 
cukup baik. Kami tidak memiliki 
kewajiban dan burn rate kami hingga 
12 bulan kedepan. Namun, hal ini tidak 
bisa diam-diam saja. Jadi, bersikap agile, 
adaptive, dan mau melihat berbagai 
peluang adalah hal yang menyelamatkan 
@zapfinance.

5. Apa tips yang bisa Mbak bagi kepada 
sesama pengusaha agar dapat melewati 
badai korona?
Pertama, luruskan niat berbisnis 
yaitu ingin mencari nafkah yang halal 
bersama-sama. Lalu identifikasi dengan 
menuliskan dan pikirkan masalah satu 
per satu, kemudian cari solusinya. 
Ketiga, jalin komunikasi intens dengan 
tim dan ajak untuk mengembangkan 
kreativitas bersama. Selanjutnya yang 
tidak kalah penting, siapkan dana kas 
(burn rate) hingga 12 bulan kedepan. 
Jika tidak mampu, maka mulai pikirkan 
alternatif strateginya. Di masa krisis kita 
dituntut untuk pivot, agile, adaptive 
terhadap situasi dan peluang. Terakhir, 
bersyukur. Jika masih diberi kesempatan 
untuk berusaha maka lakukan dengan 
maksimal. Jika tidak, mungkin artinya 
kita diberi tugas lain olehNya dalam hal 
berusaha.
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5 TIPS ATUR 
KEUANGAN DI 
SAAT PANDEMI
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Pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan 
perekonomian terkena imbasnya. Banyak 
perusahaan terpaksa memotong gaji 
bahkan memberhentikan karyawannya. 

Para pemilik usaha juga mengalami penurunan 
omzet yang drastis sehingga harus melakukan 
beberapa penyesuaian. Sementara itu kehidupan 
sehari-hari harus tetap berjalan dan kebutuhan 
pokok tetap harus dibeli. 

Karena itu, penting bagi Sobat untuk mengelola 
keuangan sebaik mungkin agar pemasukan 
tidak terbuang sia-sia. Berikut ini beberapa tips 
sederhana yang bisa Sobat ikuti untuk mengelola 
keuangan. 

Hitung Pemasukan
Langkah pertama adalah evaluasi jumlah 
pemasukan total yang Sobat terima tiap 
bulannya. Dengan mengetahui angka bersih 
pemasukan, maka Sobat akan lebih mudah 
memperhitungkan pengeluaran yang dibutuhkan 
maupun yang bisa disimpan sebagai dana 
darurat. Saat waktu gajian atau pembayaran 
honor tiba, pastikan taruh uang yang Anda 
terima ke rekening berbeda untuk memisahkan 
antara uang untuk dikonsumsi dan yang bisa 
disimpan.

Atur Prioritas
Tips berikutnya adalah membuat daftar 
pengeluaran wajib tiap bulannya. Pengeluaran 
untuk belanja bahan pokok, membayar iuran 
listrik, air, biaya transportasi dan telekomunikasi 
tentu masuk ke urutan pertama. Di masa 
pandemi ini, prioritas pengeluaran juga 
bertambah. 

Sobat harus menjalankan protokol kesehatan 
ketika berkegiatan sehari-hari. Biaya untuk 
membeli masker, sabun cuci tangan, hand 
sanitizer, dan vitamin juga perlu dimasukkan ke 
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pengeluaran prioritas untuk persiapan 
melindungi Anda dan keluarga.  

Tunda dan hentikan belanja barang 
yang tidak perlu. Karena itu, Sobat 
perlu pertimbangkan dengan matang 
apakah barang yang akan dibeli 
memang dibutuhkan atau hanya sekadar 
keinginan. 

Belanja dengan Harga Terbaik
Mengelola keuangan berarti Anda harus 
cermat ketika berbelanja. Manfaatkan 
promosi diskon yang ada dan pilih 
barang-barang dengan harga terbaik 
sesuai bujet Sobat. Namun yang perlu 
diperhatikan adalah jangan sampai 
Sobat tidak bisa menahan hasrat belanja 
karena tergiur potongan harga. Sebelum 

belanja, catat barang-barang yang 
dibutuhkan dan jumlahnya dan belanja 
sesuai dengan catatan yang ada.

Begitu juga saat selesai membeli 
barang. Catat semua pengeluaran 
yang sudah dilakukan. Karena sering 
kali pengeluaran dengan jumlah 
kecil namun frekuensinya sering 
berisiko menyebabkan pengelolaan 
uang berantakan. Dengan mencatat 
pengeluaran, maka Sobat bisa 
berintrospeksi diri untuk pertimbangan 
pengeluaran berikutnya.

Atur Pengeluaran Konsumtif
Pengeluaran konsumtif adalah pos 
pengeluaran yang paling perlu dijaga 
ketika mengelola keuangan. Sobat 
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sebaiknya menghitung kembali berapa 
pengeluaran konsumtif untuk seperti 
langganan layanan menonton film 
dan musik, pengeluaran untuk jajan 
camilan, dan sebagainya. Belakangan 
ini masayarakat juga dekat dengan fitur 
dompet digital yang mana untuk mengisi 
ulang saldonya, sebagian besar bank 
mengenakan biaya administrasi. Agar 
Sobat tidak berkali-kali mengeluarkan 
biaya administrasi, sebaiknya tentukan 
jumlah saldo dompet digital sejak 
awal. Sobat juga harus disiplin dalam 
penggunaannya sehingga Sobat tidak 
mengisi saldo berulang kali.

Disiplin
Langkah terakhir adalah selalu disiplin 

dalam mengelola keuangan. Bila perlu 
catat semua pengeluaran wajib dan 
pengeluaran tak terduga. Dengan begitu 
Sobat mengetahui alur pengeluaran 
tiap bulannya dan bisa megontrol 
pengeluaran yang tidak perlu. Bila 
memungkinkan, sisihkan sebagian 
pengeluaran untuk dana darurat dengan 
nominal yang konsisten dan dilakukan 
dengan disiplin. 

Itulah 5 tips mengelola keuangan di 
kala pandemi yang bisa Sobat ikuti. Dari 
semua tips tadi, komitmen dan sikap 
disiplin dalam mengatur pengeluaran 
adalah kunci pengelolaan yang baik di 
kondisi yang tidak menentu ini. 
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DARI PULUTAN 
UNTUK
SULAWESI
UTARA
Mengoptimalkan peran 
kaum perempuan, sekaligus 
meningkatkan taraf hidup 
masyarakat lewat kerajinan 
gerabah
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Pulutan merupakan desa kecil 
di Kecamatan Remboken, 
Kabupaten Minahasa, Provinsi 
Sulawesi Utara. Desa ini dapat 

ditempuh dengan perjalanan darat dari 
Kota Manado, ibukota provinsi, selama 
lebih-kurang 1 jam dan 30 menit atau 
berjarak sekitar 40 km. Desa Pulutan 
terletak tidak jauh dari danau terbesar di 
Sulawesi Utara, yaitu Danau Tondano.

Apa uniknya desa ini? Tidak lain adalah 
sebagian besar profesi kaum perem-
puannya, adalah sebagai perajin gerabah 
(kerajinan dari tanah liat) yang diperoleh 
secara turun-menurun. Maka desa ini 
pantas dikunjungi sebagai salah satu 
daerah tujuan wisata di Sulawesi Utara.

Produk gerabah yang dihasilkan pendu-
duk desa Pulutan pun cukup beragam. 
Misalnya tungku, belanga, vas bunga, 
maupun hiasan yang bisa digunakan 
untuk mempercantik ruangan. Meski be-
gitu, desa ini belum dikenal luas, meski 
permintaan produk kerajinan gerabahnya 
meningkat seiring berkembangnya sektor 
pariwisata Sulawesi Utara. Maka kemu-
dian muncul kebutuhan meningkatkan 
kapasitas produksi dan skill para perajin 
untuk membesarkan skala ekonominya. 

Bank Indonesia melalui Program Sosial 
Bank Indonesia (PSBI) menangkap 
sinyal ini, dan mengetengahkan tema 
program Pemberdayaan Perempuan 
kepada kelompok perajin gerabah, Aster 
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Satu di Desa Pulutan. Kelompok yang 
beranggotakan 20 ibu rumah tangga itu 
pun mendapat bantuan berupa alat-alat 
produksi gerabah (tungku, meja, dan 
sebagainya), termasuk fasilitas pelatihan 
pembuatan gerabah di Kasongan 
Yogyakarya untuk menghasilkan produk 
yang lebih baik.

Dalam prosesnya, BI senantiasa 
berkoordinasi dengan pemerintah 
daerah setempat dalam mengidentifikasi 
kebutuhan para perajin. Sekretaris 
Daerah Kabupaten Minahasa, Jefry 
Korengkeng mengapresiasi bantuan 
PSBI ini dan berharap bisa memberikan 
stimulus perkembangan home industry 
gerabah di wilayahnya.

Saat ini, kelompok Aster Satu sudah 
bisa meningkatkan kuantitas produksi, 
dengan kualitas karya yang halus dan 
makin bervariasi. Karena itu tidak heran 
jika kerajinan gerabah desa Pulutan 
makin dikenal luas, dan semakin banyak 
dicari sebagai “buah tangan” wisatawan 
yang mengunjungi Minahasa.

Dengan begitu Desa Pulutan diyakini 
mampu menjadi daerah percontohan 
dalam pengembangan kegiatan ekonomi 
di Sulawesi Utara. Yang paling penting, 
program PSBI yang telah disalurkan 
sangat dirasakan manfaatnya terhadap 
peningkatan produktivitas kaum 
perempuan serta taraf hidup masyarakat 
setempat.
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SPOT INSTAGRAMABLE

PULAU 
DEWATA
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SPOT INSTAGRAMABLE

PULAU 
DEWATA

Ada beberapa orang bilang, 
spot wisata di Bali itu-itu saja. 
Kalau tidak pura, pantai, desa 

tradisional, atau air terjun. Eits, jangan 
salah. Sekarang banyak destinasi 
baru (atau yang dibarukan) dengan 
pendekatan "instagramable" dan seru 
untuk bikin foto selfie yang asyik.

Ada beberapa spot yang sangat disukai 
turis asing dan menjadi viral di seluruh 
dunia. Ada Pura Lempuyang dijuluki 
gerbang surga. Ada juga Bali Swing 
yangsudah dijajal beberapa selebriti 
dunia untuk konten media sosial mereka. 
Dan masih banyak lagi.

Jika setelah membaca artikel ini langsung 
pingin untuk ke sana, bagaimana? Sabar 
dulu ya. Tunggu masa karantina pandemi 
ini selesai, kita bisa berpetualang ke 
penjuru Bali. Pilihan spot instagramable 
ini juga diseleksi yang memungkinkan 
kita untuk mudah menjaga jarak.

Bali tidak hanya pantai 
dan pura. Banyak spot 
baru dieksplorasi. Salah 
satu tujuannya adalah: 
instagramable.
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KELINGKING
Nusa Penida layak menjadi salah satu 
pulau terindah yang masih berada 
di kawasan Bali. Dengan keindahan 
alam yang masih alam, Nusa Penida 
menyajikan berbagai nuansa alam yang 
unik dan mungkin tidak bisa ditemui di 
pelosok dunia manapun.

Nusa Penida masih banyak menyimpan 
keindahan alam yang tersembunyi. Salah 
satunya adalah Pantai Kelingking.
Pantai yang juga dikenal dengan nama 
Pantai Karang Dawa atau Manta Point 
ini memiliki pemandangan alam yang 
mempesona dengan tebing menjorok ke 
laut yang menyerupai ikan paus.

Sisi barat dari bukit ini terdapat pantai 
berpasir yang bisa dijangkau dengan 
berjalan kaki, menyusuri anak tangga 

yang cukup menguras fisik. Untuk bisa 
menikmati Pantai Kelingking, wisatawan 
harus menuruni tebing terjal dengan 
kemiringan sekitar 70-80 derajat dan 
hanya berpegangan pada pagar kayu 
seadanya. Atau bisa menggunakan kapal 
yang bisa dilalui dari pelabuhan ke pan-
tai. Pantai Kelingking namanya cukup 
terkenal karena masuk sebagai urutan 
ke-9 pantai paling cantik di Asia versi 
CNN Travel.
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Bukti Asah di Desa Bug Bug, Karangasem, 
Bali bagian Timur cocok untuk berwisata 
kemah. Keindahan Bukit Asah memang 
membuat terkesima. Letaknya di tebing 
atas laut. Dari Bukit Asah wisatawan 

dapat melihat birunya air laut, tebing 
karang yang menjulang tinggi, dan Pantai 
Virgin yang memiliki hamparan pasir 
putih. Jika ingin berkemah, destinasi ini 
sudah menyediakan tenda untuk disewa.

BUKIT ASAH

Riak air muncul saat ikan-ikan berlalu 
lalang di kolam cantik. Sejumlah 
pengunjung tampak asyik berjalan-jalan 
di atas kolam. Di sini lah tempat para 
pengujung berfoto di Tirta Gangga yang 

berada di Kabupaten Karangasem. Istana 
air ini dibangun tahun 1948 oleh Raja 
Karangasem, Anak Agung Anglurah Ketut 
Karangasem. Fungsi awalnya adalah 
sebagai tempat peristirahatan.

TIRTA GANGGA
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Ada beberapa destinasi wisata di Bali 
yang menyediakan wahana ekstrem 
berupa ayunan tali yang berada di 
ketinggian, yang juga sekaligus sebagai 
spot untuk berfoto. Salah satunya adalah  
Zen Hideaway Swing yang berada di 

kawasan Ubud. Di destinasi ini, ayunan 
terpasang di antara dua pohon kelapa 
yang letaknya berada di pinggir tebing 
Sungai Ayung. Pilihan Bali Swing lainnya 
adalah Uma Pakel dan Bongkasa di Ubud 
serta ayunan di Puncak Wanagiri.

BALI SWING

Air terjun Tukad Cepung terletak sekitar 
30 km dari pusat Ubud. Air terjun 
yang elok dan sempat menjadi viral di 
kalangan instagrammer travel ini karena 
memiliki dua air terjun dan dihiasi 

dengan pancaran sinar (ray of light) yang 
sangat indah. Untuk dapat menangkap 
sinar matahari yang mengintip di antara 
celah-celah tebing, kita harus datang 
pada pukul 8.00 hingga 9.00 pagi. 

TUKAD CEPUNG
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Pura ini sempat menjadi viral karena foto 
refleksi buatan dengan kaca yang dibuat 
oleh para instagrammer travel, namun 
banyak disangka orang sebagai kolam air 
sungguhan yang indah. Selain itu, pura 
ini juga terkenal di media sosial lantaran 
gerbang pura yang menjulang tinggi 
menghadap langsung ke Gunung Agung. 
Di Instagram pura ini terkenal dengan 
taggar #gatesofheaven. 

Pura Lempuyang, yang secara lokal 
disebut Pura Lempuyang Luhur, adalah 
salah satu Pura tertua dan paling 

dihormati di Bali. Untuk mencapai pura 
lempuyang luhur, pengunjung  harus 
melalui tangga curam dengan lebih dari 
1.700 anak tangga. Sepanjang perjalanan 
mendaki, pengunjung bisa berinteraksi 
dengan puluhan monyet.

Waktu paling direkomendasikan untuk 
berkunjung ke Pura Lempuyang adalah 
saat pagi hari. Pemangku di Pura 
Lempuyang Luhur mengatakan pagi 
hari menjadi saat yang cocok untuk 
penyucian jiwa.

LEMPUYANG LUHUR
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GERAKAN MENABUNG
DEMI PEMBANGUNAN NASIONAL

TABANAS

Widyarina, ibu rumah tangga 
yang tinggal di Jakarta masih 
mengingat betul, ketika 

bersekolah di kelas 3 sekolah dasar 
tahun 1983, saban pekan ia diminta 
menyisihkan uang jajannya Rp25. 

“Saat itu uang jajan saya Rp50  jadi 
separuhnya dipakai jajan, dan 
separuhnya lagi dimasukkan dalam 
tabungan yang dikumpulkan di sekolah,” 
ujar ibu rumah tangga yang kelahiran 

1972 ini. “Kalau tidak salah, namanya 
Tabanas,” tambahnya lagi. 

Memang, bagi generasi kelahiran 70-an, 
saat mengeyam pendidikan dasar dan 
menengah tidak asing dengan perilaku 
menabung. Maklum, saat itu pemerintah 
memang gencar mengajak seluruh rakyat 
untuk menabung. Sejumlah jargon dan 
kampanye dilakukan melalui media 
massa. Generasi saat itu, akrab dengan 
kampanye seperti hemat pangkal kaya, 
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GERAKAN MENABUNG
DEMI PEMBANGUNAN NASIONAL

menabunglah untuk masa depan, dan 
menabung untuk pembangunan bangsa. 
Sosialisasi gemar menabung di sekolah-
sekolah dilakukan begitu masif.

Program menabung di bank ini tak lepas 
dari kondisi negara di awal pemerintahan 
OrdeBaru.Ketika itu, kondisi ekonomi 
Indonesia benar-benar memprihatinkan 
dengan inflasi yang sangat tinggi,  Radius 
Prawiro Gubernur Bank Indonesia 
tahun 1969 menyebutkan inflasi saat itu 
sebesar 650%. Pemerintahan Orde Baru 
menekan laju inflasi hingga mencapai 
15% dalam kurun waktu 2 tahun.

Di sisi lain, program pembangunan pada 
kabinet awal yaitu kabinet Ampera 
(Amanat Penderitaan Rakyat) sangatlah 
berat. Tugas pokok Kabinet Ampera 
yakni melaksanakan program stabilisasi 
dan rehabilitasi yang berkonsentrasi 
pada pengendalian inflasi, pencukupan 
penghidupan pangan, 
rehabilitasi prasarana 
ekonomi, peningkatan ekspor, 
dan pencukupan kebutuhan 
sandang. Secara umum, 
pembangunan ekonomi 
dan pembangunan nasional 
menjadi prioritas orde baru 
dalam mengendalikan 
masa depan bangsa 
Indonesia. 

Sementara itu, 
sistem perbankan 
dan Bank Indonesia 
mempunyai 
peran penting dan 
strategis dalam mendukung 
pembangunan ekonomi 
nasional.Oleh karena itu, 

penataan kembali perbankan dan Bank 
Indonesia merupakanprioritas bagi awal 
pelaksanaan program OrdeBaru.

Untuk mendukung pembangunan 
nasional salah satu strategi dilakukan 
dengan peningkatan mobilisasi dana 
masyarakat. Bank Indonesia (BI) 
mengenalkan salah satunya Tabungan 
Pembangunan Nasional (Tabanas)  dan 
Tabungan Asuransi Berjangka (Taska).

Untuk menyukseskan program ini, 
pemerintah melibatkan semua bank 
pemerintah serta beberapa bank swasta 
yang memenuhi syarat. Di antara bank 
yang bisa menghimpun dana masyarakat 
melalui Tabanas danTaska adalah Bank 
Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara 
(BDN), Bank Ekspor Impor (Eksim), 
Bank Negara Indonesia (BNI) 1946, 
Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank 
Tabungan Negara (BTN).

Tabanas sendiri terdiri 
dari jenis tabungan yakni 
Tabanas Umum yaitu 
Tabanas yang berlaku 
bagi perorangan yang 

dilaksanakan secara 
individu oleh 

penabung yang 
bersangkutan.
Kemudian 
ada Tabanas 
Pemuda, Pelajar 
danPramuka 

(Tappelpram) adalah 
Tabanas khusus yang 

dilaksanakan secara kolektif 
melalui organisasi pemuda, 
sekolah dan satuan 
pramuka.
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Terakhir, Tabungan Pegawai yang 
merupakan Tabanas khusus para pegawai 
dari semua golongan kepangkatan di 
lingkungan Departemen/ Lembaga/ 
Instansi Pemerintah dan Perusahaan 
Pemerintah maupun Swasta. 

Kampanye gerakan menabung 
gencar dilakukan pemerintah. Selain 
untuk menyasar masyarakat umum, 
pemerintah mendorong Tabanas sebagai 
salah satu unsur pendidikan menabung 
bagi anak-anak muda.

Tabanas menjelma menjadi tabungan 
favorit masyarakat. Ini karena Tabanas 
bebas biaya administrasi dan sangat 
terjangkau terutama bagi para pelajar. 
Saldo minimalnya sangat kecil dan 
tak terikat jumlah serta jangka waktu 
penyetoran maupun pengambilan. 
Setoran pertama sebesar Rp50 dan 
setoran selanjutnya minimal Rp25. 
Pengambilan hanya boleh dilakukan dua 
kali sebulan.

Selain itu, penabung diiming-imingi 
hadiah dalam bentuk uang melalui 
undian. Menariknya lagi, Tabanas 
bisa dipakai sebagai jaminan untuk 
pinjaman bank, bunga tak dikenai pajak 
penghasilan, dan asal-usul tabungan 
bebas dari pengusutan misalnya untuk 
keperluan pajak.

Bentuk kampanye dan sosialisasi yang 
dilakukan bermacam-macam. Mulai 
acara bincang-bincang di televisi 
nasional, konferensi pers, pidato kepala 
daerah yang disiarkan lewat radio 
swasta dan RRI, pemasangan spanduk, 
penyebaran poster, pemasangan iklan 
hingga sayembara.
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Pada tahun pertama, hasilnya kurang 
menggembirakan.Hingga Oktober 1971 
dana yang terkumpul melalui Tabanas 
mencapai Rp1,334 milyar dengan jumlah 
penabung 218.226 orang. Peningkatan 
nasabah masihberjalan lamban.

Terlebih, ketika laju inflasi turun, 
pemerintah beberapa kali menurunkan 
suku bungaTabanas. Pada April 
1973, misalnya, suku bunga Tabanas 
diturunkan menjadi 9% setahun untuk 
jumlah yang melebihi Rp100.000,  
sedangkan untuk deposito tabungan 
di bawahRp100.000 ditetapkan 15% 
setahun. 

Pada 15 Agustus 1974 di depan sidang 
Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden 
Soeharto menyingung sedikit soal 
Tabanas. Beliau mengatakan suatu 
bagian yang sangat penting dalam 
rangkaian langkah-langkah untuk 
mengendalikan kenaikan harga-harga 
adalah usaha untuk mengurangi 
kecepatan laju pertambahan jumlah 
uang yang beredar. Untuk itu suku bunga 
deposito berjangka sertaTabanas telah 
dinaikkan.

Sayangnya, program Tabanas 
harus berakhir riwayatnya seiring 
pemberlakuan kebijakan liberalisasi dan 
deregulasi perbankan. Pada 1 Desember 
1989, Bank Indonesia mencabut 
sejumlah Surat KeputusanDireksi Bank 
Indonesia yang menjadi dasar dan 
terkait dengan penyelenggaraan Tabanas 
danTaska. Namun sebagai sebuah 
program nasional, Tabanas sukses dalam 
upaya memberikan sumbangsihnya pada 
pembangunan nasional.



BICARA EDISI 83 TAHUN 2020

54 | RESENSI

Terlahir sebagai perempuan berkulit 
hitam membuat Michelle LaVaughn 
Robinson atau yang lebih dikenal 

sebagai Michelle Obama harus bekerja 
ekstra keras untuk mencapai mimpinya. 
Stereotip dan diskriminasi menjadi 
santapan sehari-hari dalam perjalanan 
setengah abad lebih kehidupannya. Alih-
alih menganggapnya batu sandungan, 
mantan ibu negara Amerika Serikat ini 
malah menganggapnya sebagai cambuk 
untuk menjadi lebih baik lagi. Setelah 
menuangkan sejarah hidupnya dalam 
biografi berjudul “Becoming” , Michelle 
kembali membagi inspirasi melalui 
documenter bertajuk serupa yang tayang 
di platform layanan streaming Netflix.

KEGIGIHAN
PEREMPUAN LIYAN

Film karya sutradara Nadia Hallgren ini 
berkisah mengenai biografi Michelle 
Obama di 34 kota di AS sepanjang 2018-
2019. Perjalanan ini dilakukan satu tahun 
setelah Barack Obama lengser sebagai 
presiden. Dalam film berdurasi 89 menit 
tersebut, dituturkan pula mengenai fase 
kehidupan yang telah dilalui Michelle 
sehingga bisa menjadi kokoh seperti 
sekarang. 

Michelle terlahir dari keluarga sederhana 
di Chicago, Illinois, Amerika Serikat,17 
Januari 1964. Ayahnya, Fraser Robinsson 
III, merupakan petugas pompa air di 
Chicago. Sementara ibunya, Marian 
Robinson, bekerja sebagai sekretaris. 
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Seperti pepatah buah jatuh tak jauh 
dari pohonnya, kegigihan yang dimiliki 
Michelle terinspirasi dari etos kerja dan 
ketekunan ayahnya.

Salah satu nilai yang diajarkan Robinsson 
dan menjadi pegangan Michelle hingga 
dewasa adalah berani menyuarakan 
ke benaran. “Dunia ini jauh dari kondisi 
setara sehingga tidak perlu menunggu 
untuk bersuara,” kata ibu dua orang putri 
ini.

Segala keterbatasan tak membelenggu 
Michelle untuk bermimpi memperoleh 
kehidupan yang lebih baik. Mengenyam 
pendidikan yang baik, bahkan di atas 
rata-rata orang kulit hitam lainnya, 
tak berarti Michelle terbebas dari 
diskriminasi. Di kampus yang seharusnya 
menjadi tempat kaum terdidik, Michelle 
sempat menelan pil pahit karena teman 

satu kamarnya di Universitas Princeton 
memutuskan pindah tidak mau tinggal 
bersama perempuan kulit hitam yang 
dianggap biang onar. Stereotip buruk 
terus melekat pada Michelle, bahkan 
hingga awal masa kampanye Obama 
menjadi presiden. Pihak lawan menjuluki 
Michelle sebagai ”perempuan kulit hitam 
pemarah” untuk menjatuhkan citranya. 

Selain diskriminasi karena warna kulit, 
Michelle juga mendapatkan rintangan 
dari sisi gender. Sehebat apa pun isi 
pidato yang disampaikan, masyarakat 
juga lebih tertarik mengupas soal 
pakaian atau model sepatu yang 
dikenakan.

Berbagai diskriminasi yang diterimanya 
sebagai kaum liyan sempat menghan-
curkan kepercayaan diri dan membuat 
Michelle kesulitan bergaul. Namun hal 
itu tak berlangsung lama. Michelle kem-
bali bangkit dari keterpurukannya karena 
percaya dapat ambil andil menginspirasi, 
mengubah dan memperjuangkan nasib 
mereka yang tertindas. Ia percaya dunia 
akan lebih baik tanpa diskriminasi.

Dokumenter mengenai Michelle ini bisa 
menjadi refleksi diri bagi kita tentang 
pentingnya kemudahan akses pendidikan 
di mana saja untuk siapa saja untuk 
pengembangan diri. Bukan cuma lewat 
sekolah, akses pendidikan juga bisa 
didapat dari fasilitas membaca yang baik. 
Bank Indonesia yang telah menginisiasi 
pojok baca BI sebagai sarana untuk 
mempelajari wawasan umum dan peran 
Bank Indonesia.  Pojok baca ini tersedia 
perpustakaan, sekolah, perguruan tinggi, 
PAUD, dan tempat publik lainnya agar 
mudah diakses oleh siapa saja.
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BANGUN 
HARAPAN 
PETANI

Basyori Saini
Managing Director, Community 
Development for Indonesia Agriculture 
and Commodities (CODIAC.id)

Kementerian pertanian Indonesia 
mencatat, sedikitnya 127 komoditas 
perkebunan di Indonesia, memiliki 

potensi untuk meningkatkan pendapatan 
negara. Komoditas tersebut, memiliki 
kualitas tinggi, seperti kopra putih, kopi, 
cokelat, dan berbagai jenis rempah-
rempah seperti lada, buah pala hingga 
cengkih. 

“Potensi itu tersebar di berbagai wilayah 
Indonesia. Sedikitnya ada 74.000 desa 
di Indonesia, setiap desa dan wilayah 
itu memiliki potensi menghasilkan 
komoditas yang bagus untuk 
meningkatkan kesejahteraan wilayah 
tersebut,” ujar Basyori Saini, Managing 
Director Community Development fo 
Indonesia Agriculture and Commodities 
(CODIAC). 

Terbukti, perusahaan rintisan yang 
berbasiskan pemberdayaan masyarakat 
itu, hanya dalam waktu 2 tahun sejak 
didirikan, kini sudah membuahkan hasil 
dengan membantu masyarakat Buton 
Utara, melakukan ekspor kopra putih 
(kelapa yang dikeringkan) ke Tiongkok 
pada 10 Mei 2020. 

DI TENGAH
ISU PANDEMI

Ekspor perdana ini terbilang terobosan 
yang menarik, mengingat dalam kondisi 
pandemi COVID-19, perusahaan rintisan 
yang bergabung dalam jejaring usaha 
pertanian di bawah Inacom itu mem-
buktikan bahwa komoditas Indonesia 
memiliki kualitas yang mumpuni. 

Walau demikian, perjalanan  
memberdayakan masyarakat petani ini 
bukan perkara mudah, Basyori Saini, 
di akhir Mei 2020, berkisah bagaimana 
pihaknya melakukan upaya tersebut 
dengan sejumlah kendala di lapangan. 
Berikut cuplikan kisahnya. 

Codiac berhasil melakukan ekspor 
perdana kopra putih Buton Utara 
sebanyak 50 ton ke Tiongkok, 
bagaimana hal ini bisa dilakukan?
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Buton Utara adalah salah satu daerah 
penghasil kelapa dan masyarakat 
menjadikan kelapa sebagai komoditas 
unggulan. Sayangnya kelapa di sana 
kurang memberikan nilai tambah secara 
komoditas dan ekonomi. Dibantu oleh 
Kemendes PDT kami bertemu dengan 
pemda Buton Utara dan menjalin 
kesepakatan untuk membantu pemda 
dan masyarakat melalui program kopra 
putih. Akhirnya program ini berjalan 
sejak Oktober 2019, pekerjaan di 
lapangan mulai Desember 2019. Pasti 
ada banyak tantangan di lapangan, 
namun kami yakin masyarakat hanya 
perlu bukti bahwa membuat kopra 
putih lebih menguntungkan daripada 
kopra hitam atau kopra biasa. Kegiatan 
pendampingan kami lakukan setiap 
hari, prinsip belajar sambil bekerja kami 

terapkan bersama petani. Akhirnya 
tanggal 10 Mei 2020 kemarin kami 
berhasil melakukan ekspor perdana 
kopra putih. 

Saat ini Indonesia masih dalam kondisi 
siaga pandemi, bagaimana koordinasi 
yang dilakukan di lapangan?

Pendekatan yang dilakukan Codiac 
di setiap lokasi kegiatan adalah 
membangun Local Champion atau Juara 
Desa. Artinya ada warga yang kami pilih 
dan kembangkan agar dapat menjadi 
pelaksana kegiatan pendampingan 
bagi masyarakat. Pendekatan ini sangat 
membantu untuk menjembatani kendala 
bahasa, budaya dan sosial. Selain itu 
secara berkala, sekolah lapang juga 
dilaksanakan, baik langsung maupun 
secara virtual untuk memberikan 
semangat dan memastikan tahapan 
pekerjaan berjalan dengan baik dan 
sesuai target yang telah ditetapkan. 

Ekspor perdana tersebut merupakan 
titik awal dalam perkembangan potensi 
pertanian di Indonesia, bagaimana Anda 
menjaga konsistensi tersebut untuk 
terus berjalan?

Kerja tim tentunya. Di setiap lokasi 
kegiatan kami selalu mengajak 
masyarakat untuk membangun semangat 
wirausaha  berbasis potensi tempatan. 
Peningkatan kapasitas kelompok 
masyarakat dan kelembagaan desa juga 
terus dilakukan dengan mengacu pada 
kesuksesan kegiatan di tempat lain. Kerja 
sama tim terus di pupuk dan tidak lupa 
memberikan apresiasi atas keberhasilan 
yang mereka capai. 
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Codiac merupakan perusahaan rintisan 
(start up) swasta, bagaimana Anda 
mengatasi kendala-kendala birokrasi 
yang biasanya menjadi keluhan para 
perusahaan rintisan?

Kami memahami bagaimana pengaruh 
birokrasi terhadap tumbuh dan kem-
bangnya usaha-usaha rintisan seperti 
yang dilakukan Codiac. Kami mencoba 
untuk tidak masuk ke skala makro 
birokrasi, tapi ke arah mikronya, karena 
sadar bahwa volume kami belum besar, 
untuk itu tidak menjadikan birokrasi 
sebagai masalah besar. Kami memiliki 
keyakinan bahwa apa yang dilakukan 
Codiac juga merupakan tujuan pemerin-
tah. Sehingga bisa berjalan di jalan yang 
sama, saling bersinergi satu sama lain. 

Perusahaan rintisan juga biasanya 
mengalami persoalan dengan 
permodalan, bagaimana Codiac 
mengatasi hal ini?

Sejauh ini kami bergerak dengan 
modal sendiri dan ada juga partisipasi 
pihak lain melalui kerja sama saling 

menguntungkan. Baik itu pemerintah 
daerah maupun korporasi. Banyak 
korporasi yang ingin merancang kegiatan 
pendampingan masyarakat berbasis 
agribisnis yang terintegrasi dengan pasar. 
Sehingga kami sangat terbantu dengan 
kerjasama ini. Demikian halnya dengan 
pemerintah daerah yang bermitra 
dengan kami, semua ini merupakan 
sinergi yang sangat baik.

Dalam salah satu cita-cita Codia beserta 
Inacom holding, ada satu program 1.000 
desa ekspor, bagaimana konsep secara 
menyeluruh mengenai hal ini?

Indonesia adalah negara yang kaya 
dengan komoditas kelas dunia, pala, 
cengkih, kelapa, kopi, kopi, karet, kakao, 
aneka rempah lainya. Ada 74.000 desa 
yang tersebar dari barat sampai Ke timur, 
di situlah rempah dan komoditas itu 
ada. Nah, sekarang kegiatan ekonomi 
terkait potensi itu belum tersebar 
merata, sehingga memunculkan kegiatan 
perdagangan yang tidak efisien, tidak 
adil dan merugikan petani. Akhirnya 
kami berpikir bahwa desa harus lebih 
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berdaya dan menjadi pelaku ekonomi 
sesungguhnya dengan potensi yang 
mereka punya. Inisiasi program 1000 
Desa Ekspor adalah untuk mejawab 
tantangan diatas, agar manfaat ekonomi 
potensi pertanian Indonesia kembali ke 
desa-desa sebagai pemilik komoditas 
tersebut. 

Siapa saja yang akan terlibat dan 
bagaimana harapan Anda?

Indonesia ini sangat luas, tidak 
mungkin dikerjakan seorang diri atau 
oleh sebuah korporasi saja. Maka 
kerja sama harus terus dibangun 
dan dikembangkan. Sektor pertanian 
adalah sektor yang sangat luas, di sana 
diperlukan aneka disiplin ilmu dan 
kebijakan yang mendukung kemajuan 
pertanian Indonesia. Maka menganut 
sistem manajemen terpadu, sinergi dari 
akademisi, pelaku bisnis dan pemerintah 
pusat maupun daerah harus terus 
dikembangkan sebaik-baiknya dengan 
ukuran yang jelas.

Bagi perusahaan rintisan, biasanya 
menghadapi tantangan berupa 
konsistensi dalam menjaga visi dan misi, 
bagaimana Anda melihat hal ini? 

Kami menjalani semua apa adanya, 
prinsip dakwah kami lakukan sebagai 
bagian dari peran membangun pertanian 
dan meningkatkan kesejahteraan petani. 
Kualitas SDM khususnya para petani 
kita masih sangat tertinggal, namun kita 
sadar bahwa tidak mungkin membangun 
sekolahan bagi petani tanpa diiringi 
dengan kegiatan ekonominya. Maka kami 
menjadikan visi dan misi kami sebagai 
indentitas bagi semua anggota bahwa 

kita berbeda dengan yang lain. Kita selalu 
menghadirkan solusi yang berbeda, 
cepat, tepat, dan efisien. 

Kami berharap, adanya sinergi dengan 
seluruh stakeholder untuk membangun 
pertanian Indonesia agar lebih maju. 
Peluang sangat besar, diperlukan peran 
serta berbagai pihak agar pertaian Indo-
nesia dapat berkembang pesat dan men-
jadi tumpuan pembangunan nasional.

Hal ini sesuai dengan lahirnya Codiac 
yang bertujuan untuk mengembangkan 
kapasitas petani dan kelembagaan desa 
agar dapat berperan sebagai pelaku 
ekonomi. Bentang kepulauan yang luas 
dan sangat terpencil membuat sebagian 
sumber daya alam kita tidak bersaing 
dan harus dicarikan solusi praktis yang 
dapat dikerjakan oleh masyarakat. 
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MAJUKAN
INDONESIA
LEWAT 
LITERASI
EKONOMI

Indeks Literasi Syariah merangkum tingkat literasi ekonomi syariah penduduk 
Indonesia. Data diolah dari responden dengan demografi yang berbeda, yang 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indeks Literasi Syariah ini bisa menjadi 
rujukan bagi penggagas kebijakan dalam memutuskan kebijakan penjaga 
stabilitas ekonomi.
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Akhir Mei lalu, Bank 
Indonesia merilis 
Laporan Tahunan 

Bank Indonesia 2019 yang 
mengangkat tema Sinergi, 
Transformasi, dan Inovasi 
menuju Indonesia Maju. 
Tema ini menjadi rangkuman 
cita-cita BI sebagai bank 
sentral untuk memajukan 
perekonomian tanah air.

Peluncuran Laporan Tahunan 
Bank Indonesia dapat Sobat 
saksikan di kanal Youtube 
resmi Bank Indonesia. Dalam 
peluncuran LTBI 2019, BI 
juga mempersembahkan 
penghargaan-penghargaan 
yang telah dicapai sepanjang 
2019. Salah satunya 
penghargaan untuk Gubernur 
Bank Indonesia, Perry  
Warjiyo sebagai Central Bank 
Governor of The Year se-Asia 
Pasifik oleh lembaga Global 
Capital. 

Di kesempatan yang 
lain, Bank Indonesia juga 
meluncurkan Indeks Literasi 
Ekonomi Syariah. Peluncuran 
ini berkaitan dengan 
ekonomi syariah yang mulai 
berkembang di Indonesia. 
Lewat Indeks Literasi Ekonomi 
Syariah, Sobat Rupiah bisa 
mengetahui tingkat literasi 
atau pemahaman masyarakat 
Indonesia mengenai 
penerapan ekonomi syariah 
dan produk-produk keuangan 
syariah. 



BICARA EDISI 83 TAHUN 2020

| 63PERISTIWA

Indeks Literasi Ekonomi Syariah merangkum tingkat literasi 
ekonomi syariah penduduk Indonesia. Data diolah dari 
responden dengan demografi yang berbeda, yang tersebar 
di seluruh wilayah Indonesia. Indeks Literasi Syariah ini 
bisa menjadi rujukan bagi penggagas kebijakan dalam 
memutuskan kebijakan penjaga stabilitas ekonomi.

SCAN ME
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Sampul Laporan Tahunan Bank Indonesia 2019 memuat 
gambar gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Gedung ini dulunya adalah 
kantor Agentschap van De Javasche Bank te Djokjakarta atau 
De Javasche Bank (DJB) cabang Yogya yang dibuka tahun 
1879. Kini gedung ini berfungsi sebagai museum dan cyber 
library Bank Indonesia. Laporan Tahunan Bank Indonesia 
2019 ini bisa Sobat unduh di laman resmi Bank Indonesia.

SCAN ME
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Jawaban BISKUIT Edisi 82
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@bank_indonesia

BankIndonesiaOfficial

Bank Indonesia Channel

bank_indonesia
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www.bi.go.id

BISKUIT QR Code Standar
Pembayaran Nasional

QRIS* Menuju Indonesia Maju

UNGGUL

UNIVERSAL

GAMPANG

Inklusif, untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat 
digunakan di domestik dan luar negeri.

Transaksi dilakukan dengan mudah dan aman
dalam satu genggaman. 

UNTUNG
Efisien, satu kode QR untuk semua aplikasi.

LANGSUNG
Transaksi cepat dan seketika, mendukung

kelancaran sistem pembayaran.

*Quick Response Code Indonesia Standard


