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SALAM

Ada tiga hal yang bisa mendorong 
bangkitnya pelaku usaha 
mikro kecil dan menengah 

(UMKM) setelah terpuruk akibat 
pandemi COVID-19. Kunci yaitu 
kreativitas, digitalisasi dan sinergi agar 
UMKM memiliki nilai tambah dalam 
perekonomian nasional saat ini.

Ketiga hal tersebut merupakan kunci 
untuk menciptakan nilai tambah dalam 
memajukan UMKM sebagai kekuatan 
baru perekonomian nasional di era digi-
tal. Kreativitas dibutuhkan untuk mening-
katkan nilai tambah produk UMKM. 
Lalu, dengan digitalisasi UMKM didorong 
untuk masuk ke dalam platform digital.

BI senantiasa mendukung Pemerintah 
menjadikan UMKM sebagai kekuatan 
baru perekonomian nasional. Salah 
satunya melalui Karya Kreatif Indonesia 
(KKI), yang merupakan rangkaian event 
tahunan yang menampilkan produk-
produk premium UMKM Binaan BI, 
dengan bersinergi bersama Kementerian/
Lembaga dalam pengembangan UMKM.

Berbeda dibandingkan penyelenggaraan 
sebelumnya, KKI 2020 diselenggarakan 
dengan konsep virtual dan dilakukan 
secara berseri, yaitu Seri I Sinergi untuk 
UMKM Ekspor (28-30 Agustus 2020), 
seri II Sinergi untuk UMKM Digital (7-9 
Oktober 2020), dan seri III Sinergi UMKM 
untuk Sahabat Milenial pada November 
2020.

Selain pameran virtual yang diikuti 
oleh ratusan UMKM binaan BI, KKI 
juga menyajikan joint event BI dengan 
Kementerian Ketenagakerjaan dan OJK, 
edukasi onboarding, business matching, 
business coaching, dan workshop yang 
difokuskan pada peningkatan kapasitas, 
literasi, dan digitalisasi UMKM, serta 
perlindungan konsumen.

Silakan kunjungi website KKI www.
karyakreatifindonesia.co.id untuk 
melihat katalog produk-produk UMKM 
lokal binaan BI. Ke depannya, BI akan 
selalu berkomitmen untuk terus 
mengembangkan UMKM agar dapat 
menjadi tulang punggung perekonomian 
daerah dan nasional, 
serta bersinergi 
dengan berbagai 
kementerian dan 
lembaga.
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EDITORIAL

UPAYA SINERGI 
PEMULIHAN EKONOMI 
NASIONAL

Untuk mendorong 
pemulihan ekonomi 
dari dampak pandemi 
COVID-19, Bank 

Indonesia (BI) menekankan 
pada jalur kuantitas melalui 
penyediaan likuiditas. Hal itu 
juga termasuk dukungan BI 
kepada pemerintah dalam 
mempercepat realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
2020 untuk mempercepat 
pemulihan ekonomi nasional. 
Isu tersebut menjadi bahasan 
sentral pada BICARA edisi 85 kali 
ini dalam rubrik SOROT.

Masih dalam bagian pemulihan ekonomi 
nasional, BI juga senantiasa mendorong 
sektor usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM) menjadi sumber baru dan 
kekuatan utama pertumbuhan ekonomi, 
tak terkecuali di masa pandemi. Dalam 
rubrik TRENDING akan diulas langkah apa 
saja yang diambil BI untuk mendukung 
UMKM.

Sebagai salah satu bentuk dukungan 
BI terhadap UMKM, sejak 2016 BI 
menginisiasi penyelenggaraan pameran 
Karya Kreatif Indonesia (KKI). Pameran 
KKI merupakan rangkaian event tahunan 
yang menampilkan produk-produk 
UMKM Binaan BI yang didorong untuk 

secara berkelanjutan melakukan inovasi, 
memperbaiki kualitas produk sesuai 
selera pasar dan berorientasi ekspor, 
serta memanfaatkan platform digital 
untuk memperluas akses pasar hingga ke 
mancanegara.

Maka pada rubrik BICARA dan TIPS pada 
edisi ini, secara khusus akan membahas 
soal pengembangan UMKM serta kiat 
bertransaksi digital. Jangan lewatkan juga 
artikel-artikel ringan lainnya pada rubrik 
JELAJAH yang membahas Kampung 
Wisata Kuantan di tepian sungai Kapuas, 
Kalimantan Barat, atau artikel soal 
mata uang masa pendudukan Jepang di 
Indonesia pada rubrik JASMERAH.
Selamat membaca, Sobat BI...
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UMKM:
SANG KUNCI
PEMULIHAN 
EKONOMI
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LENSA BICARA

Pandemi yang menerpa dunia 
berdampak signifikan terhadap 
pada penurunan perekonomian 
nasional dan global. Pemerintah 

mendorong pengembangan usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
sebagai motor ekonomi rakyat yang 
dapat mendongkrak pertumbuhan dan 
pemulihan ekonomi nasional.

Melalui pemberdayaan usaha mikro, 
dapat membantu masyarakat yang 
mengalami pemutusan hubungan 
kerja (PHK) dan hilangnya penghasilan 
karena usahanya terdampak 
pandemi COVID-19. Pemerintah 
telah mengeluarkan kebijakan untuk 
mendorong tumbuhnya kembali usaha 
UMKM melalui kebijakan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN). Bagi usaha 
mikro, pemerintah antara lain 
memberikan hibah dan insentif pajak 
bagi pengusaha.

Sejalan dengan program tersebut, 
Bank Indonesia menyediakan likuiditas 
bagi perbankan dalam restrukturisasi 
kredit UMKM dan usaha ultra 
mikro yang memiliki pinjaman di 
lembaga keuangan. Selain itu, BI juga 
memberikan jasa giro GWM kepada 
semua bank.

Upaya BI mendorong percepatan 
implementasi ekonomi dan keuangan 
digital juga menjadi bagian dari upaya 
pemulihan ekonomi. Caranya, melalui 
kolaborasi antara bank dan fintech 
untuk melebarkan akses UMKM dan 
masyarakat kepada layanan ekonomi 
dan keuangan.

Seorang pengusaha apparel sedang 
mendata produk-produknya. Saat 

ini, pergerakan bisnis UMKM sangat 
terdampak akibat pandemi.
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Industri rumahan di Sukoharjo, Jawa Tengan melakukan inovasi membuat 
produk-produk terkait pandemi seperti masker dari kain batik. Banyak 
UMKM mengalihkannya bisnis untuk terus bertahan.

Seorang pedagang online sedang memotret produk-produknya untuk 
kemudian diunggah ke marketplace dan akun media sosialnya. Foto 
adalah etalase untuk menjajakan produk secara daring.
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Industri rumahan akan mendapatkan tunjangan dan beragam dukungan 
dari pemerintah, termasuk insentif pajak. Tampak dalam foto, pengrajin 
gitar di Surabaya, Jawa Timur.
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Seorang pedagang online sedang menerima pesanan di akun 
marketplace-nya melalui smartphone di depan produk dagangannya. 
Kini, banyak UMKM melakukan transaksi secara online.
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INFORMASI

KARYA KREATIF 
INDONESIA (KKI) 2020:
UPAYA TINGKATKAN 
DAYA SAING
UMKM NASIONAL
DI PASAR GLOBAL 

Siapa sangka Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM) di 
Indonesia memiliki kontribusi 
signifikan terhadap ekonomi 

dalam negeri. Potensi daya serap tenaga 
kerja yang besar menjadikan UMKM 
memiliki peran strategis bagi Produk 

Domestik Bruto (PDB). Data Badan Pusat 
Statistik (BPS) tahun 2017 menunjukkan 
kontribusi UMKM terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) mencapai 
sekitar 61,41% dengan serapan tenaga 
kerja hampir 98% dari keseluruhan 
tenaga kerja nasional. Kondisi tersebut 
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INFORMASI

mendorong Bank Indonesia secara 
aktif terus mendorong pengembangan 
sektor UMKM sebagai sumber baru 
pertumbuhan ekonomi nasional ke 
depan, sekaligus mendukung upaya 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang 
terdampak pandemi. 

Sebagai langkah awal, Bank Indonesia 
menyusun Strategi Nasional (Stranas) 
pengembangan UMKM yang 
menekankan pada 3 pilar kebijakan 
yakni, Korporatisasi, Kapasitas dan 
Pembiayaan. Harapannya, upaya 
tersebut dapat menjawab tantangan-
tantangan yang dihadapi oleh UMKM di 
Indonesia. Hal ini pula yang melandasi 
komitmen Bank Indonesia dalam 
menggelar pameran Karya Kreatif 
Indonesia (KKI) sejak tahun 2016. 
Pameran KKI merupakan rangkaian 
event tahunan yang menampilkan 
produk-produk UMKM Binaan BI dengan 
dukungan Kementerian dan Lembaga 
lainnya. Lewat pameran tahunan ini, 
UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia 
di seluruh nusantara didorong untuk 
secara berkelanjutan melakukan inovasi, 
memperbaiki kualitas produk sesuai 
selera pasar dan berorientasi ekspor, 
serta memanfaatkan platform digital 
untuk memperluas akses pasar hingga 
ke mancanegara. 

Berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya yang dihelat dengan konsep 
festival berformat resepsi yang dihelat 
secara offline, KKI 2020 digelar secara 
virtual sebagai bentuk penyesuaian pada 
dinamika ekonomi nasional di tengah 
pandemi dan peradaban baru yang serba 
digital. Meski demikian, kondisi ini tak 
menghalangi asa dan semangat anak 
negeri untuk mengabdi lewat inovasi dan 
kreasi di sektor UMKM guna memajukan 
perekonomian negeri. Hal ini dibuktikan 
dengan capaian omzet penjualan produk 
yang terdiri dari kain, kerajinan, makanan 
dan minuman sebesar Rp4,86 miliar 
di acara yangmengusung tema utama 
“Mendorong UMKM sebagai Kekuatan 
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Baru Perekonomian Nasional di Era 
Digital” pada gelaran tahun 2020 ini. KKI 
2020 siap menggedor daya UMKM agar 
semakin kuat dan matang dalam proses 
Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sekaligus 
berdaya saing menembus kancah 
internasional. KKI 2020 diselenggarakan 
secara berseri, yaitu seri I dengan tema 
Sinergi untuk UMKM Ekspor (28-30 
Agustus 2020), seri II bertema Sinergi 
untuk UMKM Digital (7-9 Oktober 2020), 
dan Sinergi UMKM untuk Sahabat 
Milenial menjadi tema di seri III bulan 
November 2020).

Penekanan konsep virtual pada helatan 
tahun ini diperkuat oleh kehadiran www.
karyakreatifindonesia.co.id sebagai 
etalase berbagai produk kerajinan 
nusantara. Tautan ini dapat diakses 
menggunakan gawai dari masing-
masing pengunjung yang tentu akan 
memberikan pengalaman baru untuk 
mengenal UMKM negeri lewat gelaran 
virtual. Adapun pameran fisik turut 
dilakukan di Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia secara terbatas dengan  
menerapkan protokol kesehatan yang 
ketat. Kegiatan KKI 2020 ini dirancang 
secara terintegrasi meliputi pameran 
produk unggulan, pagelaran karya 
kreatif, talkshow, workshop, business 
matching dan business coaching, yang 
secara langsung juga berdampak pada 
peningkatan inovasi UMKM, mendorong 
kerjasama bisnis, peningkatan kualitas, 
serta perluasan akses pasar dan omset. 
Tak berhenti di sana, gelaran KKI tahun 
ini juga mengadakan sesi one-on-one 
meeting yang berhasil mempertemukan 
UMKM negeri dengan pembeli potensial 
(potential buyers) dari berbagai negara 
seperti: Singapura, Italia, Korea Selatan, 

Jepang, China, dan Australia, termasuk 
agregator dari Indonesia. Kinerja baik 
dengan dunia Internasional ini tentu 
juga sejalan dengan semangat Gerakan 
Nasional Bangga Buatan Indonesia 
(Gernas BBI) yang digalakkan pemerintah 
untuk mendukung Industri kreatif dalam 
negeri di masa pandemi ini. Memajukan 
UMKM merupakan tanggung jawab 
bersama, baik itu para pemangku 
kepentingan maupun masyarakat luas 
sebagai calon konsumen. Karenanya 
dibutuhkan upaya berkelanjutan yang 
signifikan agar UMKM nasional dapat 
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memberi nilai lebih bagi perekonomian 
nasional. Pada gelaran KKI Virtual 
Seri II “Sinergi untuk UMKM Digital”, 
Bank Indonesia turut menggandeng 
Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS), 
Kementerian Ketenagakerjaan, Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), dan Asosiasi 
E-Commerce Indonesia (idEA), yang 
berfokus pada pemanfaatan teknologi 
digital untuk peningkatan nilai tambah 
dan produktivitas usaha melalui 
onboarding marketplace, digital 
marketing, hingga pemanfaatan akses 
pembiayaan. 

Secara umum acara ini wajib dan perlu 
diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, 
karena pastinya akan memberikan 
wawasan dan pengalaman digital yang 
inspiratif bagi penggiat UMKM untuk 
lebih mencintai produk karya anak 
bangsa, dan berkolaborasi mendorong 
pertumbuhan UMKM di era digital. 

“Tak kenal maka tak sayang”, nah 
untuk menyayangi negerimu, yuk 
mari kita dukung KKI 2020 untuk 
lebih mengenali produk-produk asli 
Indonesia! #KKI2020  
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EKONOMI
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Sinar di ujung lorong itu makin 
terlihat. Perbaikan ekonomi global 
dan domestik yang tercermin 
pada berbagai indikator terus 

berlanjut. Perkembangan positif ini 
tentunya tidak terlepas dari berbagai 
respons kebijakan yang ditempuh 
dan masih terus diperkuat ke depan 
untuk mendukung pemulihan ekonomi 
nasional.  Itulah sekilas pesan hasil RDG 
Bank Indonesia di bulan November 2020.

Ekonomi global terus membaik 
didukung berbagai stimulus kebijakan 
dan peningkatan mobilitas.  Hal itu 
tercermin pada pertumbuhan ekonomi 
berbagai negara yang mulai membaik 
pada triwulan III 2020. Ekonomi Tiongkok 
tumbuh positif, sementara perbaikan 
ekonomi AS, kawasan Eropa dan 
Jepang lebih tinggi dari prakiraan awal.  
Perkembangan positif tersebut berlanjut 
pada Oktober 2020 tercermin pada 
meningkatnya  mobilitas masyarakat, 
berlanjutnya ekspansi PMI Manufaktur 
dan jasa di AS dan Tiongkok, serta 
membaiknya keyakinan konsumen 
dan bisnis di  AS dan kawasan Eropa.  
Hal ini mendorong kenaikan volume 
perdagangan dunia dan harga komoditas 
global. Selan itu, aliran modal modal ke 
negara berkembang kembali meningkat, 
termasuk ke Indonesia. 

Di sisi domestik, pertumbuhan ekonomi 
membaik sejalan meningkatnya realisasi 
stimulus fiskal dan mobilitas masyarakat, 
serta menguatnya permintaan global. 
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% (qtq) 
pada triwulan III 2020,  dari kontraksi 
4,19% (qtq), atau berkurangnya kontraksi 
pertumbuhan menjadi 3,49% (yoy) dari 
5,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya. 
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SOROT

Meningkatnya realisasi stimulus dan 
membaiknya mobilitas masyarakat 
menopang perbaikan permintaan 
domestik secara bertahap baik konsumsi 
maupun investasi. Sementara itu, 
kinerja ekspor juga membaik, didorong 
permintaan global terutama dari AS 
dan Tiongkok. Perbaikan ekonomi 
domestik yang terus berlanjut tercermin 
pada perkembangan positif sejumlah 
indikator pada Oktober 2020, seperti 
mobilitas masyarakat, penjualan 

eceran nonmakanan dan online, 
PMI Manufaktur, serta pendapatan 
masyarakat. 

Hasil asesmen Bank Indonesia juga 
menunjukkan stabilitas makroekonomi 
yang terjaga. Neraca Pembayaran 
Indonesia  tetap baik sehingga 
mendukung ketahanan eksternal. Nilai 
tukar menguat didukung langkah-
langkah stabilisasi Bank Indonesia dan 
berlanjutnya aliran masuk modal asing. 
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Selain itu, inflasi tetap rendah seiring 
permintaan yang belum kuat dan pasokan 
yang memadai.  Sejalan dengan kebijakan 
akomodatif yang ditempuh Bank 
Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar 
sehingga suku bunga terus menurun dan 
mendukung pembiayaan perekonomian.  
Transaksi sistem pembayaran baik tunai 
dan nontunai menunjukkan peningkatan 
sejalan dengan perbaikan ekonomi, 
disertai dengan percepatan digitalisasi 
ekonomi dan keuangan. 

Ke depan, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia diprakirakan meningkat 
pada 2021 didorong oleh membaiknya 
perekonomian global serta akselerasi 
realisasi anggaran Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah, kemajuan 
dalam program restrukturisasi kredit, 
serta berlanjutnya stimulus moneter 
dan makroprudensial  Bank Indonesia.  
Sementara itu, Bank Indonesia 
memprakirakan inflasi 2020 lebih rendah 
dari batas bawah target inflasi dan 
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kembali ke sasarannya 3,0% ± 1% pada 
2021. Bank Indonesia konsisten menjaga 
stabilitas harga dan memperkuat 
koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, 
baik di tingkat pusat maupun daerah, 
guna mengendalikan inflasi sesuai 
kisaran targetnya.

Atas pertimbangan berbagai asesmen 
tersebut, Rapat Dewan Gubernur 

Fo
to

: H
TW

E/
Sh

utt
er

st
oc

k

(RDG) Bank Indonesia pada 18-19 
November 2020 memutuskan untuk 
menurunkan BI 7-Day Reverse Repo 
Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 
3,75%, suku bunga Deposit Facility 
sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan 
suku bunga Lending Facility sebesar 
25 bps menjadi 4,50%. Keputusan ini 
mempertimbangkan prakiraan inflasi 
yang tetap rendah, stabilitas eksternal 
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yang terjaga, dan sebagai langkah 
lanjutan untuk mempercepat pemulihan 
ekonomi nasional. Bank Indonesia 
tetap berkomitmen untuk mendukung 
penyediaan likuiditas, termasuk dukungan 
Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam 
mempercepat realisasi APBN Tahun 2020.

Tak hanya keputusan tersebut, Bank 
Indonesia juga menetapkan langkah 

kebijakan lain di bidang moneter, 
makroprudensial dan sistem 
pembayaran. Pertama, melanjutkan 
kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah.
Kedua, memperkuat strategi operasi 
moneter. Ketiga, mempercepat 
pengembangan pasar valas domestic. 
Keempat, melanjutkan kebijakan 
makroprudensial akomodatif. 
Kelima,  memperkuat kebijakan 
makroprudensial untuk mendorong 
pembiayaan inklusif, khususnya 
kepada UMKM. Keenam, memperkuat 
digitalisasi sistem pembayaran. 
Ketujuh, mendukung pemulihan 
ekonomi melalui kebijakan sistem 
pembayaran terkait SKNBI, kartu kredit 
dan RTGS

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, 
sinergi ekspansi moneter Bank Indo-
nesia dengan akselerasi stimulus fiskal 
Pemerintah dalam mendorong pemuli-
han ekonomi nasional terus diperkuat. 
Bank Indonesia melanjutkan komitmen 
untuk pendanaan APBN Tahun 2020 
melalui pembelian SBN dari pasar 
perdana dalam rangka pelaksanaan 
UU No.2 Tahun 2020, baik berdasar-
kan mekanisme pasar maupun secara 
langsung, sebagai bagian upaya men-
dukung percepatan implementasi 
program PEN, dengan tetap menjaga 
stabilitas makroekonomi. 

Nah Sobat, dengan ragam indikator 
ekonomi yang tetap stabil dan 
komitmen Pemerintah dan Bank 
Indonesia untuk terus menjaga 
perekonomian, yuk terus bangun 
optimisme untuk menyongsong hari 
esok! #IndonesiaBisa 
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UANG PERINGATAN 
KEMERDEKAAN 75 
TAHUN RI
INI FAKTANYA!
Eva Aderia, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia
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Sejak diluncurkan bulan 
Agustus lalu, Uang Peringatan 
Kemerdekaan (UPK) 75 Tahun RI 
mendapat animo yang besar dari 

masyarakat. Rasa ingin tahu masyarakat 
pun begitu besar akan uang khusus ini, 
sehingga tak heran banyak informasi 
yang beredar. Untuk mengulik lebih 
lanjut fakta dan informasi seputar UPK 
75 Tahun RI, Direktur Departemen 
Pengelolaan Uang Bank Indonesia 
membagikan informasinya buat Sobat 
Rupiah.

Uang Peringatan Kemerdekaan RI 
bukanlah yang pertama dikeluarkan. 
UPK 75 Tahun RI adalah kali ke-4 
Bank Indonesia merilis uang Rupiah 
khusus. “Dulu uang seperti ini disebut 
sebagai commemorative notes dan 
commemorative coins, bila ada suatu 
peringatan yang besar baik nasional 
maupun internasional, Bank Indonesia 
bisa menjadikannya momentum untuk 
mengeluarkan uang rupiah khusus,” 
ungkap Eva.

Sebelumnya Bank Indonesia pernah 
mengeluarkan uang Rupiah khusus 
ketika HUT ke-25 RI, HUT ke-45 RI, 
dan HUT ke 50 RI. Lalu tahun ini di 
peringatan 75 tahun Republik Indonesia, 
BI kembali mengeluarkan uang Rupiah 
khusus. “Karena usia 75 tahun adalah 
usia yang tidak muda lagi dan perlu 
diperingati sebab bangsa Indonesia 
kini sudah menjadi bangsa yang besar 
dengan pembangunan yang luar biasa,” 
tutur Eva.

“Uang ini sangat syarat dengan makna 
dan filosofi,” kata Eva. Ia mengungkap-
kan bahwa proses perencanaan desain 

ini telah dilakukan sejak tahun 2018 
dengan melibatkan berbagai kalangan. 
“Ada akademisi, sejarawan, budayawan, 
bahkan para ulama.”

Eva kemudian menjelaskan makna 
desain UPK 75 tahun RI secara 
mendetail. Gambar proses pengibaran 
bendera misalnya, merupakan 
gambaran hari kemerdekaan di tahun 
1945. Gambar Presiden dan Wakil 
Presiden pertama RI, Ir. Soekarno dan 
Moh. Hatta juga ditampilkan sebagai 
penghormatan jasa bapak Proklamator. 
Kemajuan pembanguan Indonesia juga 
tergambar di uang ini. “Ada gambar 
jembatan Youtefa, transjawa, dan MRT, 
ini mewakili pembangunan di Republik 
Indonesia setelah 75 tahun merdeka.”

Bila diperhatikan, UPK 75 tahun RI 
memiliki beberapa ornamen dari 
beberapa kain khas Indonesia. “Ada 3 kain 
yang ditampilkan yakni Kawung Jawa, 
Gringsing Bali, dan Songket dari Sumatera 
Selatan,” kata Eva. Kain-kain ini dijadikan 
simbol kebhinekaan di Indonesia.

Suasana kebhinekaan makin terasa 
di desain bagian belakang UPK 75 
tahun RI. Di sini ditampilan gambar 
7 anak mengenakan 7 pakaian adat 
dari berbagai daerah di Indonesia. 
Menariknya, pakaian adat yang 
ditampilkan adalah pakaian-pakaian 
yang belum pernah tampil di uang yang 
pernah dicetak sebelumnya dan desain 
ini juga jadi kali pertama Bank Indonesia 
menampilkan anak-anak pada desain 
uang. “Anak-anak ini juga jadi simbol 
inilah calon generasi masa depan yang 
nantinya jadi generasi yang memimpin 
tahun 2045 Indonesia maju,” ucap Eva.
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Fakta UPK 75 tahun RI
Tingginya animo masyarakat pada UPK 75 
tahun RI membuat rasa penasaran yang 
tinggi di masyarakat. Berbagai informasi 
beredar di masyarakat bahkan hingga 
menimbulkan kebingungan. Misalnya soal 
isu redenominasi rupiah, isu pakaian adat 
yang tidak berasal dari Indonesia, hingga 
kebingungan soal tata cara mendapatkan 
UPK 75 tahun RI. Eva membenarkan hal 
ini seklaigus mengungkap jawabannya.

Info yang pertama adalah soal 
masyarakat yang bertanya-tanya 
apakah uang ini hanya souvenir dan 
tidak bisa dipakai untuk berbelanja. Eva 
menerangkan bahwa UPK 75 RI bukanlah 
sekadar souvenir. “Uang ini adalah alat 
pembayaran yang sah sehingga bisa 
dipakai untuk berbelanja,” kata Eva. 

Namun Eva membenarkan bahwa uang 
ini bukanlah uang yang akan dicetak 

secara terus-menerus. Sehingga mung-
kin ada masyarakat akan enggan untuk 
membelanjakan uang ini. “BI mencetak 
sebanyak 75 juta lembar agar banyak 
masyarakat yang dapat memiliki uang 
Rupiah khusus ini,” tambah Eva.

Harga UPK 75 RI
UPK 75 RI jadi uang Rupiah khusus 
pertama uang memiliki harga yang sama 
dengan nominal uang. “Sebelumnya 
BI mengeluarkan uang rupiah khusus 
berbahan emas atau perak sehingga 
tentu harganya lebih tinggi dibanding 
nominalnya,” ucap Eva.

Harga uang inilah yang kemudian jadi 
fenomena tersendiri di masyarakat. Tak 
lama setelah peluncurannya, beberapa 
iklan di marketplace menampilkan UPK 
75 tahun RI dijual dengan harga lebih 
dari Rp75.000. Menjawab fenomena 
ini, menurut Eva ini terjadi karena ada 
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permintaan dan penawaran. “Animo 
yang tinggi dan keinginan masyarakat 
untuk segera memiliki UPK 75 tahun RI 
membuat beberapa orang berpikiran 
kreatif untuk menawarkan UPK 75 
tahun miliknya,” kata Eva.

Isu Redenominasi
Nominal 75.000 juga menimbulkan isu 
tersendiri karena desain angka 75 yang 
dibuat lebih besar daripada tiga angka 
nol di belakangnya. Isu redenominasi 
merebak mengingat isu ini juga sempat 
hangat dibicarakan. Namun Eva 
menjelaskan bahwa desain tersebut 
sama sekali bukan dimaksudkan untuk 
pengenalan redenominasi. “Angka 
75 di buat lebih besar untuk penanda 
ulang tahun ke 75 jadi tidak dikaitkan 
soal redenominasi,” papar Eva.

Pakaian Adat di UPK 75 RI
Isu terakhir yang juga sempat beredar 
adalah soal pakaian adat yang 
dikenakan salah seorang anak di UPK 
75 tahun RI. “Semua pakaian adat yang 
ditampilkan berasal dari Indonesia, 
mungkin sebagian masyarakat tidak 
mengenalnya karena pakaian ini belum 
pernah ditampilkan di uang Rupiah 
sebelumnya,”. Eva menambahkan, 
UPK 75 tahun RI juga memiliki tujuan 
sebagai promosi budaya Indonesia 
karena banyak pakaian adat yang 
perlu diketahui masyarakat. Karena itu 
sebagai perwakilan, dipilihlah beberapa 
pakaian adat yang mewakili Indonesia 
bagian Barat, Tengah dan Timur. “Salah 
satunya pakaian adat Kalimantan Utara 
yakni dari Suku Tidung yang mungkin 
sebagian orang belum pernah melihat 
dan mengenalnya,” tambah Eva.

Cara Penukaran
Untuk mendapatkan UPK 75, Sobat 
bisa melakukan penukaran di 
seluruh kantor Bank Indonesia dan 
Bank umum. Namun masyarakat 
harus mendaftarkan dirinya terlebih 
dahulu untuk mendapatkan jadwal 
penukaran. Pendaftaran bisa 
dilakukan lewat aplikasi PINTAR yang 
bisa diakses di https://pintar.bi.go.id. 
Eva menjelaskan, pemesanan lewat 
aplikasi ini juga bertujuan untuk 
mengantisipasi penumpukan antrean 
di bank, mengingat saat ini pandemi 
masih berlangsung.

Sobat Rupiah juga bisa memesan 
UPK 75 Tahun RI secara kolektif lewat 
tata cara yang sudah dituliskan di 
aplikasi PINTAR. Caranya mudah 
banget! Sobat cukup mengumpulkan 
minimal 17 orang untuk melakukan 
pemesanan kolektif dengan syarat 
1 KTP untuk 1 lembar UPK. Eva 
menambahkan, kuota penukaran 
untuk perorangan juga sudah 
ditambah untuk penukaran 
bulan Oktober. “BI memberikan 
kemudahan seluas-luasnya agar 
masyarakat bisa menukarkan dengan 
mudah,” tutup Eva.
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TIGA JURUS BANK 
INDONESIA UNTUK 

MENDORONG 
UMKM MELEK 

DIGITAL
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Bank Indonesia (BI) mendorong 
sektor usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM) menjadi 

sumber baru dan kekuatan utama 
pertumbuhan ekonomi, dengan 
melakukan digitalisasi pada semua 
sektor. Apalagi kondisi pandemi 
COVID-19 menuntut lahirnya 

perkembangan model bisnis baru yang 
serba cepat, mudah, dan murah melalui 
platform digital. 

Hal ini sejalan dengan salah satu 
upaya BI dalam pelaksanaan mandat 
kebijakan makroprudensial khususnya 
dalam pengembangan akses keuangan 
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Maka guna mendukung UMKM yang 
melek digital, BI memilik tiga jurus, yaitu 
melakukan program onboarding UMKM 
yang didukung pengembangan ekosistem 
digital, mengembangkan QRIS (Quick 
Response Code Indonesian Standard) 
sebagai kanal pembayaran digital yang 
cepat, mudah, murah, dan andal bagi 
UMKM, serta mengembangkan Sistem 
Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi 
Keuangan (SI-APIK) untuk kebutuhan 
pencatatan arus keuangan UMKM.

Program onboarding sendiri merupakan 
salah satu komitmen BI dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi melalui penguatan 
strategi kebijakan pengembangan 
ekonomi dan keuangan digital. Untuk 
UMKM, program onboarding yang 
dilakukan secara terintegrasi berbentuk 
pembinaan kepada UMKM dari hulu 
ke hilir yang disesuaikan dengan 
karakteristik dan tahapan usaha pada 
aspek kelembagaan dan SDM, keuangan, 
produksi, serta pemasaran sebagai bekal 
masuk ke pasar daring (online).

Sementara itu, sejalan dengan ekosistem 
digital yang sedang berjalan, BI mencatat 
sekitar 3,6 juta Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) atau 94% dari total 
merchant telah menggunakan QRIS. 
Realisasi penggunaan QRIS sangat 
mendukung implementasi akselerasi 
digital UMKM khususnya di masa 
pandemi saat ini. 
 
QRIS bertujuan agar pembayaran digital 
jadi lebih mudah bagi masyarakat dan 
dapat diawasi oleh regulator dari satu 
pintu. Karena telah berstandar, QRIS 
dapat digunakan lintas platform keuangan 
digital atau non tunai.

UMKM. UMKM memiliki peran penting 
bagi perekonomian Indonesia karena 
memberikan sumbangan yang signifikan 
khususnya dalam pembentukan produk 
domestik bruto dan penyerapan tenaga 
kerja, serta dapat menjadi penopang 
bagi stabilitas sistem keuangan dan 
perekonomian.
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Pengembangan akses keuangan UMKM 
yang masih terkendala keterbatasan 
kemampuan dalam menghasilkan laporan 
keuangan, coba dipecahkan BI dengan 
mendorong penggunaan aplikasi SI-
APIK. Pasalnya laporan keuangan adalah 
alat utama lembaga keuangan menilai 
kelayakan kredit, dalam hal ini pemberian 
kredit untuk UMKM.

SI-APIK adalah pencatatan keuangan secara 
online yang akan mempermudah UMKM 
melakukan pencatatan laporan keuangan 
secara digital. Sistem itu diharapkan 
memberi efek positif bagi aktivitas bisnis 
para pelaku usaha. Sebab mereka  bisa 
membuat neraca, laporan keuangan, 
dan laba rugi melalui ponsel dengan 
mudah. Sistem aplikasi dapat digunakan 
oleh semua pengusaha UMKM dengan 
mengunduh program tersebut secara gratis 
di ponselnya masing-masing.

Pada akhirnya, selain mendukung 
UMKM untuk menyerap tenaga kerja, 
transformasi digital juga menjadi peluang 
dalam membuka lapangan pekerjaan 
baru bagi masyarakat Indonesia di masa 
pandemi saat ini. Di mana hal tersebut 
sesuai dengan Kebijakan Pengembangan 
UMKM BI untuk mendukung pencapaian 
tugas utama Bank Indonesia, yaitu 
menjaga stabilitas moneter dalam rangka 
mewujudkan visi Bank Indonesia, yaitu 
menjadi Bank Sentral yang Berkontribusi 
nyata terhadap Perekonomian Indonesia 
dan terbaik di antara negara emerging 
market.

Kebijakan Pengembangan UMKM 
dimaksud selanjutnya diimplementasikan 
sebagai bagian dari program strategis BI 
sebagai berikut:

1. Memperkuat efektivitas kebijakan 
moneter dan bauran kebijakan BI 
untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah;

2. Memperkuat sinergi bauran 
kebijakan BI dengan kebijakan 
fiskal dan reformasi struktural 
pemerintah dalam mengelola defisit 
transaksi berjalan dan mendorong 
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pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan;

3. Memperkuat kebijakan dan surveilans 
makroprudensial untuk turut 
memelihara SSK;

4. Memperkuat kebijakan BI dan sinergi 
dengan kebijakan pemerintah dan OJK 
untuk mengembangkan ekonomi dan 

keuangan digital;
5. Mengembangkan kebijakan BI yang 

bersinergi dengan pihak lainnya untuk 
mendukung pengembangan ekonomi 
dan keuangan syariah; serta

6. Memperkuat kerja sama internasional 
untuk memperjuangkan kepentingan 
BI dan Republik Indonesia. 
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MENUNGGU GODOT
DI TENGAH BADAI PANDEMI

Riana Bismarak 
BICARA

Pandemi sejak awal tahun 
meluluhlantakkan perekonomian 
dunia. Bila pada krisis ekonomi yang 

terjadi tahun 1998 dan 2008, kelompok 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) tampil sebagai pahlawan 
penyelamat perekonomian tanah air, 
kali ini harus terseok menghadapi badai 
pandemi yang tak kunjung berakhir. 

Ree Indonesia merupakan salah satu 
UMKM di bidang fashion yang masih ber-
tahan. Setiap hari Creative Director Ree 
Indonesia Riana Bismarak harus memutar 
otak untuk mengoptimalkan media sosial 
sebagai saluran promosi. Salah satu hal 
yang dipelajari Pemenang III Lomba Wani-
ta Wirausaha Mandiri & Femina 2013 ini 
adalah pendekatan personal lebih ampuh 
untuk mendatangkan pelanggan. Berikut 
penuturannya kepada Majalah BICARA.

1. Bagaimana pengaruh pandemi terha-
dap penjualan produk Ree Indonesia?
Pada Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) jilid I di DKI Jakarta Maret silam, 
tidak terlalu berimbas pada penjualan 
produk. Mungkin karena orang masih 
punya simpanan uang, tapi enggak bisa 
kemana-kemana jadi pelariannya belanja 
online. 

Lain cerita dengan PSBB jilid II. Orang-
orang sudah sampai pada batas psikologis 

dan berpikir, harus lebih berhemat 
karena ketidakpastian kapan pandemi 
ini berakhir. Orang-orang juga sudah 
menghabiskan uangnya untuk lebaran 
dan tahun ajaran baru sekolah 
sehingga pada PSBB jilid II omzet 
penjualan Ree Indonesia merosot 
sampai 70 persen. Sempat tertolong 
dengan program sale 9.9, selebihnya 
sepi. Ibarat kata, target penjualan 

sebulan ditutupi oleh sale sehari.
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2. Lalu strategi apa yang Anda lakukan 
untuk menaikan penjualan?
Pandemi ini mengubah pola perilaku kon-
sumen. Sedari dulu pembeli Ree Indonesia 
memang lebih suka pendekatan soft sale, 
ketimbang hard sale. Namun beberapa 
bulan belakangan saya juga baru sa dar 
bahwa sentuhan personal cenderung lebih 
menarik bagi pembeli. Terbukti, pakaian 
yang saya kenakan untuk konten tips padu 
padan lebih diminati ketimbang yang 
diperagakan oleh model. Mungkin juga 
karena ukuran badan saya hampir sama 
dengan rata-rata perempuan Indonesia, 
sehingga mereka bisa mengira-ngira seper-
ti apa bila pakaian tersebut dikenakan. 

Saya juga menyesuaikan caption menjadi 
lebih personal. Misalnya, tips dan trik saya 
ketika memadupadankan pakaian sehari-
hari beserta pengalaman saya ketika 
mengenakan pakaian tersebut. Ternyata 
postingan seperti itu lebih disukai 
ketimbang caption yang hanya memuat 
deskripsi baju tersebut.

Selain penggiat UMKM, saya juga 
instruktur pound fit dan zumba. Pada 
awal pandemi saya membuat program 
olah raga bersama yang saya beri nama 
Gobyos Bareng Riana. Kegiatan ini tidak 
hanya memperkuat ikatan dengan 
pelanggan yang sudah ada, tetapi juga 
mengenalkan Ree Indonesia pada pasar 
baru yang selama ini belum tersentuh. 
Gobyos Bareng Riana juga membuat saya 
dilirik oleh banyak brand untuk bekerja 
sama. Seperti bless in disguise.  

3. Selain mengoptimalkan penggunaan 
media sosial, apakah Anda memiliki 
strategi lain untuk bertahan?
Dulu kami cukup percaya diri dengan 

kualitas dan desain produk Ree Indonesia 
yang limited edition. Kami juga berikan 
added value berupa gratis ongkos kirim 
dan pouch yang menarik. Banyak yang 
suka dengan pouchnya dan ingin membeli 
secara terpisah, tapi kami tidak jual. 

Sekarang situasinya berubah, hampir 
tiap hari ada diskon saja belum mampu 
mendorong penjualan. Di tengah lesunya 
pasar, mau tidak mau Ree Indonesia 
harus memikat calon pembeli dengan 
memberikan potongan harga. Sebenarnya 
hal tersebut tak lazim buat Ree Indonesia 
karena sejak awal berdiri, satu dekade 
lalu, hingga sebelum pandemi, kami 
paling jarang memberikan diskon. 

Selain turunnya daya beli masyarakat, 
persaingan dengan merek-merek impor 
yang sering banting harga juga menjadi 
tekanan tersendiri bagi penggiat UMKM 
lokal seperti Ree Indonesia. Gimana 
UMKM seperti kami enggak menjerit?

Apa harapan Anda terhadap 
pemerintah?
Sebagai pelaku UMKM, saya tidak 
meminta bantuan berupa uang tapi 
berupa kebijakan yang melindungi. 
Salah satu yang patut ditiru adalah 
kebijakan pemerintah Thailand yang 
memprioritaskan UMKM lokal dengan 
menyediakan tempat khusus di setiap 
mall. Tidak ada kebijakan seperti 
itu di Indonesia. Di sini kami harus 
berjuang sendiri untuk bersaing dengan 
produk-produk fashion dari luar yang 
memiliki modal lebih besar. Kampanye 
komprehensif yang diinisiasi pemerintah 
juga perlu untuk menyerukan supaya 
masyarakat bangga mengenakan produk 
kerajinan lokal.
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7 TIPS AMAN 
BERTRANSAKSI 
DIGITAL
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Sobat Rupiah pasti akrab dengan 
toko daring dan transaksi digital. 
Tidak dipungkiri, kini makin 
banyak orang yang beralih ke 

transaksi digital karena prosesnya lebih 
cepat dan praktis. Sobat tidak perlu 
bertemu langsung dengan penjual, 
sehingga transaksi bisa dilakukan di 
mana saja dan kapan saja.Terlebih di 
masa pandemi ini, transaksi non tunai 
lebih dianjurkan untuk meminimalisir 
penyebaran virus ketika berbelanja 
secara tatap muka. 

Peralihan ke transaksi digital makin 
didorong dengan tersedianya beragam 
saluran transaksi digital. Sobat bisa 
bertransaksi lewat dompet digital, 
internet banking, maupun mobile 
banking. Meski demikian, masih ada 
kekhawatiran terkait keamanan ketika 
bertransaksi. 

Pemerintah melalui Bank Indonesia 
dan OJK, sudah membuat beberapa 
peraturan yang menjamin keamanan 
data nasabah dan keamanan transaksi 
digital. Namun tak jarang kejahatan 
dalam transaksi digital terjadi akibat 
kelalaian dari nasabah. Karena itu, Sobat 
perlu tahu beberapa tips agar aman 
bertransaksi digital. Mari kita simak!

1. Jangan Gunakan Jaringan Publik
Hindari mengakses internet banking 
maupun mobile banking melalui 
jaringan/wifi yang terbuka untuk publik. 
Hal ini rentan karena data yang Anda 
masukkan bisa diakses oleh orang lain 
sehingga berisiko disalahgunakan.
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aplikasi lainnya pada ponsel. Aplikasi 
yang tidak terdaftar di Playstore dan 
Appstore rentan akan risiko peretasan 
yang bisa berakibat pencurian data 
termasuk data transaksi perbankan 
Sobat.

4. Jangan Abaikan Notifikasi
Tiap Sobat melakukan transaksi digital 
biasanya bank akan mengirimkan 
notifikasi lewat sms maupun notifikasi 
pop-up dari aplikasi. Selalu perhatikan 
nominal pada notifikasi tersebut dan 
pastikan jumlahnya sesuai dengan 
transaksi yang Anda lakukan. Jika 
tidak sesuai dan ada notifikasi yang 
mencurigakan, segera laporkan ke bank 
Anda.

2. Periksa Alamat Situs
Periksa ejaan alamat situs internet 
banking sudah sesuai dan tampilannya 
sesuai dengan tampilan situs internet 
banking yang biasa Anda gunakan. 
Jika terdapat perbedaan, teliti kembali 
dan bila perlu konfirmasikan ke pihak 
bank. Karena di beberapa kasus, pelaku 
kejahatan transaksi online membuat 
situs yang sangat mirip dengan situs 
yang dimiliki bank untuk menjebak 
korban.

3. Jangan Sembarangan Mengunduh 
Aplikasi
Pastikan untuk selalu bertransaksi lewat 
aplikasi resmi dari bank. Sobat juga 
perlu berhati-hati ketika mengunduh 
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5. Jaga Kerahasiaan PIN dan Password
Buat PIN dan kata sandi yang tidak 
mudah ditebak. Sobat juga perlu 
mengganti PIN dan kata sandi secara 
berkala untuk menghindari risiko 
peretasan akun bank. Sobat juga perlu 
mengingat PIN dan kata sandi ini dan 
sebisa mungkin jangan menyimpan 
catatan nomor PIN dan kata sandi di 
tempat yang mudah diakses orang lain. 

6. Log Out Setelah Transaksi
Setelah selesai bertransaksi, pastikan 
Sobat keluar dari situs internet banking 
atau log out dari aplikasi mobile banking 
secara sepenuhnya. 

7. Jangan Lengah
Tips terakhir yang tak kalah penting 

adalah jangan lengah ketika bertransaksi 
online. Jangan melakukan transaksi 
sambil melakukan kegiatan lain misalnya 
menelepon atau mengobrol dengan 
orang lain. Karena ini bisa memecah 
konsentrasi Sobat yang berisiko 
membuat Sobat lengah dan tidak sadar 
bila ada yang janggal ketika bertransaksi 
online. 

Itu dia beberapa tips aman bertransaksi 
digital yang bisa Sobat ikuti. Kalau 
selalu berhati-hati, Sobat tidak perlu 
khawatir kok akan keamanan transaksi 
dan keamanan data Sobat. Beralih 
ke transaksi digital pastinya bakal 
memudahkan Sobat juga, bukan? 

Fo
to

: R
os

tis
la

v_
Se

dl
ac

ek
/S

hu
tte

rs
to

ck



40 | 

BICARA EDISI 85 TAHUN 2020

JELAJAH

KAMPUNG WISATA 
KUANTAN
Destinasi Wisata Baru di Tepi 
Sungai Kapuas, untuk Menunjang 
Kemajuan Ekonomi Daerah.

40 | 
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Dengan berlakunya otonomi 
daerah, memungkinkan 
pemerintah dan masyarakat 
mengolah potensi wilayahnya 

untuk kemajuan daerah setempat. Nah, 
saat ini potensi yang sedang populer 
dikembangkan beberapa daerah di 
Indonesia adalah sektor pariwisata.

Maka lewat Program Sosial Bank 
Indonesia (PSBI), Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia (KPwBI) Kalimantan Barat 
menginisiasi keberadaan  sebuah lokasi 
wisata baru di tepian Sungai Kapuas, 
yang dibantu Kelompok Sadar Wisata 
(Pokdarwis), Kuantan Serumpun sebagai 
pengelolanya.

Maka dibangunlah Kampung Wisata 
Kuantan, yang bertujuan untuk 
menambah lokasi kunjungan wisata 
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di Kota Pontianak, sehingga dapat 
menunjang kemajuan daerah, sekaligus 
memotivasi masyarakat menjaga dan 
melestarikan wisata yang berada di 
daerahnya.

Lokasinya yang berada tepat di 
tepi Sungai Kapuas memungkinkan 
wisatawan menikmati pemandangan 
indah dari tepi sungai, melihat 
jejeran rumah warga yang berwarna-
warni, sekaligus memantau kegiatan 
masyarakat di sungai sepanjang 
1.143 km itu. Maklum, Sungai Kapuas 
merupakan “urat nadi” kehidupan 
masyarakat Pontianak.

Program pembangunan Kampung 
Wisata Kuantan ini bekerjasama dengan 
berbagai pihak, di antaranya adalah 
Dinas Pariwisata Pontianak, Dinas 

Pekerjaan Umum Pontianak, Pokdarwis 
Kuantan Serumpun, serta masyarakat 
Gang Kuantan di Jl. Imam Bonjol 
Pontianak.

Semua pihak menyambut keberadaan 
Kampung Wisata Kuantan, bahkan 
lokasinya merupakan hasil rekomendasi 
dari Dinas Pemuda dan Olah 
Raga Pontianak. Pemilihan lokasi 
dipertimbangkan karena merupakan 
daerah yang kondusif, dan masyarakat 
setempat yang sangat terbuka serta 
berkomitmen menjaga keberadaan 
destinasi wisata baru ini.

Proses pengerjaan Kampung Wisata 
Kuantan sendiri dilakukan selama tiga 
hari, dengan bantuan sebanyak 100 
orang, yang terdiri dari warga setempat, 
anggota GenBI (Generasi Baru 
Indonesia) Kalimantan Barat, komunitas 
mural, bahkan komunitas roda dua.

Kampung Wisata Kuantan dibangun 
dengan konsep pop art dengan warna-
warna cerah. Dinding, atap rumah, 
gang-gang, lantai jalan, dan jembatan 
masuk ke kawasan ini dicat beraneka 
warna. Selain itu, pelukis-pelukis 
kawakan di Kota Khatulistiwa itu 
juga menorehkan lukisan di dinding-
dinding sepanjang 100 meter menuju 
pemukiman. Aneka lukisan yang dibuat 
menggambarkan kearifan lokal. Ada 
pemandangan alam, kota, hutan, hingga 
binatang.

Jadi bagi yang punya kesempatan untuk 
berkunjung ke Kalimantan Barat, jangan 
lupa kunjungi Kampung Wisata Kuantan 
yah! 



44 | 

BICARA EDISI 80 TAHUN 2019

44 | KISAH PEJALAN



| 45

BICARA EDISI 85 TAHUN 2020

KISAH PEJALAN

Fo
to

: S
hu

tte
rs

to
ck

| 45
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SERAMBI
MEKAH

Kota Banda Aceh adalah salah 
satu kota di Indonesia yang 
menyimpan banyak sejarah 

nusantara. Bermacam peristiwa 
yang terjadi menjadi satu fenomena 
penting bagi masyarakat Aceh 
untuk diabadikan dalam sebuah 
bukti fisik. Mulai dari peninggalan 
masa kerajaan, pusat perdagangan 
maritim, hingga peninggalan tragedi 
tsunami yang terjadi pada 2004 
silam. 

Dengan latar belakang sejarah yang 
beragam ini, ibu kota provinsi Aceh 

Kota di ujung utara Indonesia ini memiliki 
beragam pesona, dari tempat hingga kuliner, 

yang menggoda untuk ditelusuri.

ini menawarkan wisata sejarah yang 
menarik untuk dikunjungi. Konon, 
daerah ini memiliki sekitar 800 lokasi 
wisata yang menarik untuk dikunjungi 
oleh wisatawan dan tersebar hampir 
secara merata di wilayah itu. Tidak 
hanya wisata sejarah, namun juga 
wisata alam, budaya, kulinernya yang 
khas dan objek wisata khusus seperti 
wisata religi yang khas dan tidak 
dimiliki daerah lain di Indonesia. Ingin 
menikmati setiap keseruan di penjuru 
kota? Simak beberapa landmark yang 
instagrammable dan kuliner lezat yang 
wajib dikunjungi di Banda Aceh.. Yuk! 
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Megahnya
Landmark
Banda Aceh

Destinasi wisata utama di setiap kota 
biasanya adalah landmark andalan 
kota tersebut. Landmark yang 

menjadi penanda sekaligus kebanggaan 
masyarakatnya. Khusus untuk Banda 
Aceh, ada Mesjid Raya Baiturrahman.

Masjid Raya Baiturrahman merupakan 
salah satu masjid dengan arsitektur 
terindah di Indonesia. Penampilannya pun 
kini semakin cantik dengan dibangunnya 
12 payung elektrik di halaman masjid 
yang menyerupai Masjid Nabawi di 
Madinah.

Masjid Baiturrahman memiliki tujuh 
kubah, empat menara, dan satu menara 
induk. Luas area masjid pun bertambah 
kurang lebih sekitar empat hektar. Di 
dalam kompleks masjid terdapat sebuah 
kolam dan menara induk.

Interiornya dihiasi dengan dinding, tangga 
marmer dan lantai dari Tiongkok. Jendela 
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kaca yang menawan di bagian atas, pintu 
kayu berdekorasi, lampu hias gantung, 
serta batu-batu bangunan yang berasal 
dari Belanda.

Luas ruangan dalam masjid mencapai 
4.760 meter persegi. Lantai masjid dilapisi 
marmer buatan Italia. Masjid mampu 
menampung 10.000 jamaah di dalam. 
Dan jika digabungkan dengan di halaman 
masjid bisa menampung sekitar 30.000 
jamaah.

Arsitektur Masjid Baiturrahman Aceh 
yang bergaya kuno ala negara India, 
membuat masjid ini menjadi tempat 
wisata religi yang menarik untuk 
dikunjungi. Jika berkunjung ke Aceh, 
jangan hanya main ke mesjid indah ini ya! 
Aceh juga menyuguhkan tempat menarik 
dan pastinya layak tampil di halaman 
Instagram kamu.
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Monumen PLTD (Pembangkit Listrik 
Tenaga Diesel). Inilah saksi bisu bencana 
tsunami pada 2004. Pada saat kejadian 
tsunami, kapal apung PLTD seberat 
2.600 ton yang tadinya berada di laut 
ini terseret ombak tsunami dari wilayah 
perairan Ulee Lheue sejauh 5 kilometer 
menuju pusat Kota Banda Aceh.
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Benteng Indra Patra. Aceh memang 
dikenal sebagai pusat peradaban Islam, 
namun siapa sangka jika kita bisa 
menemukan peninggalan kerajaan Hindu 
Buddha di sini. Benteng ini bahkan telah 
dibangun sebelum Islam mewarnai tanah 
Rencong, yaitu diperkirakan sudah ada 
pada abad ke-7 Masehi.

Taman Sari Gunongan dan Pinto 
Khob. Apabila India punya Taj Mahal, 
maka Banda Aceh punya Taman Sari 
Gunongan. Keduanya sama-sama 
merupakan simbol cinta dari para raja 
untuk permaisurinya. Objek wisata ini 
terletak di dalam kompleks Taman Sari 
Bustanussalatin Banda Aceh.

Museum Tsunami Aceh. Monumen 
simbolis untuk bencana gempa bumi dan 
tsunami pada 2004 silam. Museum ini 
juga dijadikan sebagai pusat pendidikan 
bencana dan tempat perlindungan 
darurat apabila tsunami terjadi lagi. Ada 
simulasi elektronik gempa bumi dan 
tsunami di sini.
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Ayam Tangkap
nan Nikmat
Ayam Tangkap adalah salah satu 

kuliner andalan Aceh. Seperti 
namanya, Ayam Tangkap adalah 

kuliner yang berbahan dasar ayam. Ayam 
ini lalu dibumbui dengan bermacam 
rempah seperti daun temurui, bawang 
merah, bawang putih, dan cabai hijau. 
Daun temuruinya biasanya disajikan 
dalam jumlah banyak sehingga terlihat 
seperti ayam yang 
tertangkap. Ini alasan 
mengapa ayam ini diberi 
nama Ayam Tangkap. 
Ayam Tangkap bisanya 
disajikan dengan bumbu 
kecap dan nasi yang 
masih hangat dengan 
ukuran satu ayam utuh.

Hidangan ini tersedia di 
banyak rumah makan di 
Banda Aceh dengan harga 
per paketnya bisanya 
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dibanderol mulai Rp 60 ribu per ekor 
danbisa dinikmati oleh 4-5 orang. 
Provinsi yang terkenal dengan sebutan 
Serambi Mekah ini memang memiliki 
ragam kuliner yang menggugah selera. 
Nah, buat kamu yang ingin berkunjung 
ke Banda Aceh, ada empat pilihan kuliner 
seru yang pantas dicicipi selain Ayam 
Tangkap.
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Kuliner Banda Aceh dan sekitarnya tidak kalah dari masakan Padang, lho! Semangat 
silaturahmi dan kebersamaan di kalangan masyarakat Aceh menjadikan budaya 
makan di provinsi ini semarak. Pengaruh adat Melayu, Asia Selatan, dan Timur 
Tengah juga membuat masakan Aceh cenderung berlemak dan beraroma kuat.

BERBURU KULINER DI SERAMBI MEKAH
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Kuah Beulangong atau hidangan kari 
daging kambing atau sapi ini hanya boleh 
dimasak oleh laki-laki karena proses 
memasaknya panjang. Kuah Beulangong 
biasa disajikan dalam porsi besar untuk 
dinikmati oleh satu kampung. Nama 
‘beulangong’ sendiri berasal dari kata 
‘belanga’, atau kuali besar.

Sate Matang dibuat dari daging sapi atau 
kambing. Sate ini dilumuri lemak sapi atau 
kambing lagi (sesuai bahan dasarnya) 
sebelum dibakar. Lalu, sate disajikan 
dengan bumbu kacang dan kuah kaldu 
yang dibuat dari tulang sapi atau kambing. 
Kebanyakan warung Sate Matang buka 24 
jam sehingga dapat melayani pembeli yang 
ingin mencicipi tanpa menunggu pagi.

Sie Reuboh berarti daging rebus. Namun 
kuliner ini mengacu pada daging sapi 
campur lemak dan tetelan, yang dimasak 
dengan rempah-rempah. Yang membuat 
unik Sie adalah penggunaan cuka enau, 
yang juga kerap disebut ‘cuka gampong’ 
atau ‘cuka ijuk’. Masakan dengan rasa 
asam-pedas ini pun menjadi harum.

Mi Aceh dikenal rasanya yang pedas, 
dengan mie kuning tebal yang cenderung 
kuat pada bumbu. Tersedia dalam sajian 
goreng dan kuah, Mi Aceh umumnya 
kaya varian penyajian, dari daging sapi, 
daging kambing, dan bahkan daging rusa. 
Tidak berhenti di sana, Sobat bisa juga 
menikmati mi aceh dengan sajian dengan 
udang, cumi, hingga kepiting.
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DI NEGERI JAJAHAN,
JEPANG TERBITKAN
UANG KHUSUS
Belum hilang dalam ingatan Aji 

(45 tahun) kejadian 33 tahun lalu 
ketika Ayahnya mantan perwira 

Korps Komando (KKO) menyerahkan 
sekotak uang koleksinya. “Ini uang-uang 
dari masa sebelum Indonesia merdeka 
sampai tahun 1950-an,” sebut Kapten 
Marinir Angkatan laut itu kepadanya. 

Kala itu, Aji masih duduk di Sekolah 
Dasar. Mendapat sekotak penuh uang 
lawas, membuatnya sumringah. Maklum, 
sejak kali pertama ditunjukkan, ia sudah 
terdorong mengoleksi. “Karena gambar-
gambarnya klasik. Makanya begitu 
mendapat uang itu, saya gembira bukan 
kepalang,” katanya. 

Hal paling menggembirakannya 
manakala di kotak uang lawas itu, 
terdapat pecahan nominal 5 gulden 
yang diterbitkan tahun 1942. Pecahan 5 
gulden ini terbilang langka, karena hanya 
diedarkan pada tahun 1942 – 1946. 
Inilah seri De Japansche Regeering yang 
dikeluarkan oleh Jepang ketika menjajah 
Indonesia. Motif gambar uang nominal 
ukuran 150 x 72 mm ini didominasi 
hijau, gambar depan berupa pohon 
kelapa dan pohon pepaya, sementara di 

gambar belakang berupa ragam hias 
guillosches. 

Pada awalnya, Jepang tak 
mencetak uang sendiri, namun di Tanah 
Jajahan Hindia Belanda (Indonesia), 
masih menggunakan uang lama dalam 
satuan gulden. Maklum, sebelum 
Jepang masuk, Indonesia masih dalam 
penguasaan Belanda. Selain mata uang 
gulden, Jepang juga menggunakan uang 
militer (gunpyo). Inilah uang yang dikenal 
sebagai mata uang invasi. Keberadaan 
mata uang ini tertuang dalam Undang-
Undang (UU) No. 1 yang dikeluarkan 
Jepang pada 7 Maret 1942.

Uang militer ini adalah uang yang di-
siapkan Jepang untuk tanah jajahannya. 
Penggunaan gulden untuk Hindia Be-
landa (Indonesia), straits dollar untuk 
Semenanjung Malaya dan Kalimantan 
Utara, rupee untuk Burma, peso untuk 
Filipina, dan pound untuk Australia (Aus-
tralia Trust Territories). Gulden Jepang 
kemudian juga dikenal sebagai "rupiah 
Jepang".

Beragam Jenis Uang
Jepang tak berhenti sampai di situ. Pada 

Sejarah Uang 
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8 Maret 1942, Jepang menerbitkan 
UU No. 2 yang menetapkan tiga 
mata uang kertas yang sah, yaitu 
f.10 (sepuluh rupiah), f.5 (lima rupiah), 
dan f.1 (satu rupiah) serta uang kecil 
(logam) meliputi 50 sen, 10 sen, 5 
sen, dan 1 sen. Inilah tujuh uang yang 
dianggap sah mengganti mata uang 
sebelumnya. Di luar dari tujuh mata 
uang ini, Jepang melarang peredaran 
di daerah jajahan Hindia Belanda. 

Dalam laman Museum Bank 
Indonesia, sepanjang  pemerintah 
militer Jepang menerbitkan beberapa 
uang kertas lain yang diterbitkan 
selama masa pendudukannya yang 
relatif singkat di Indonesia. Selain Seri 
Dai Nippon Teikoku Seihu, uang kertas 
kedua yang dikeluarkan penjajah 
Jepang yakni seri Dai Nippon Teikoku 
Seihu yang mulai dirilis pada tahun 
1943, kemudian ditarik peredaran di 
tahun 1946. 

Uang kertas pecahan Rp100 ini 
berukuran 175 x 86 mm. Warna ungu 
disematkan pada bagian depan  yang 
juga terdapat gambar Wishnu Kencana 
dan hijau di sisi belakang dengan motif 
bergambar wayang Arjuna. 

Seri ketiga uang kertas tersebut 
adalah De Japansche Regeering Uang 
bernominal 10 gulden. Uang ini mulai 
dicetak pada tahun 1942 dan ditarik 
peredarannya setahun setelah Indonesia 
merdeka atau pada tahun 1946. 
Lembaran berukuran 161 x 78 mm, 
baik tampilan depan maupun belakang, 
didominasi warna hitam keungu-unguan.

Menariknya, motif-motif yang 
ditampilkan berupa aneka tanaman 
yang lebih beragam. Pada bagian depan 
bergambar pohon pisang, pohon sukun, 
dan pohon kelapa. Kemudian di bagian 
belakang ditandai dengan gambar kapal 
laut yang berlayar.
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Jepang memproduksi sendiri mata uang 
ini. Semua pengadaan uang dilakukan 
percetakan bernama Djakarta Insiatsu 
Kodjo atau badan percetakan milik 
Kementerian Keuangan Jepang. 

Ada kode khusus bagi uang yang 
diterbitkan Jepang di tanah jajahannya. 
Di Malaysia, kode mata uang diterbitkan 
menggunakan huruf  “M” dan kode “B” 
untuk Burma atau Myanmar. Di Indonesia, 
kode yang disematkan adalah huruf “S”. 

Cikal Bakal ORI
Pasca-kemerdekaan Indonesia, 
pemerintah republik belum mampu 
untuk mencetak uang sendiri. Bank 
Indonesia yang kemudian jadi bank 
sentral sendiri baru berdiri setelah 

pemerintah menasionalisasi De Javasche 
Bank. Ini artinya, sejak tahun 1945 hingga 
beberapa tahun kemudian, pemerintah 
Indonesia masih mengakui tiga jenis mata 
uang yang beredar yakni mata uang yang 
diterbitkan Hindia Belanda, mata uang De 
Javasche Bank, dan uang terbitan Jepang. 

Dalam menerbitkan mata uang, Jepang 
sebelumnya sudah mengatur sistem 
perekonomian negara jajahan dengan 
mengontrol pula operasional bank-bank 
yang ada sebelumnya. Menurut laman 
www.bi.go.id, tentara Jepang memaksa 
penyerahan seluruh aset bank kepada 
mereka. Di bulan  April 1942, diumumkan 
suatu banking-moratorium tentang 
adanya penangguhan pembayaran 
kewajiban-kewajiban bank. Beberapa 
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bulan kemudian, pimpinan tentara 
Jepang untuk Pulau Jawa, yang berada di 
Jakarta, mengeluarkan ordonansi berupa 
perintah likuidasi untuk seluruh bank 
Belanda, Inggris, dan beberapa bank 
Cina. Ordonansi serupa juga dikeluarkan 
oleh komando militer Jepang di 
Singapura untuk bank-bank di Sumatera, 
sedangkan kewenangan likuidasi bank-
bank di Kalimantan dan Great East 
diberikan kepada Navy Ministry di Tokyo.

Fungsi dan tugas bank-bank yang 
dilikuidasi tersebut, kemudian diambil 
alih oleh bank-bank Jepang, seperti 
Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, 
dan Mitsui Bank, yang pernah ada 
sebelumnya dan ditutup oleh Belanda 
ketika mulai pecah perang. Sebagai bank 

sirkulasi di Pulau Jawa, dibentuklah 
Nanpo Kaihatsu Ginko yang melanjutkan 
tugas tentara pendudukan Jepang 
dalam mengedarkan invansion money 
yang dicetak di Jepang dalam tujuh 
denominasi, mulai dari satu hingga 
sepuluh gulden. 

Indonesia baru benar-benar memiliki 
mata uang sendiri pada 30 Oktober 
1946 dengan keluarnya Oeang Repoeblik 
Indonesia atau ORI. Maka tak heran, bila 
Aji begitu gembira mendapatkan sekotak 
mata uang lawas. Bisa jadi ia tak sendiri, 
terbukti, dalam beberapa situs jual beli, 
uang kertas keluaran semasa pendudukan 
Jepang terbilang langka. Adapun yang 
menjualnya dengan banderol Rp200.000/ 
lembar. 
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Dulu untuk memata-matai 
seseorang dibutuhkan upaya 
ekstra dan detektif andal. Kini 

hanya dengan gawai, berbagai informasi 
bahkan yang paling pribadi sekalipun 
dengan mudah dapat dihimpun. Media 
sosial membuat manusia dengan suka 
rela memberikan datanya dan perlahan 
namun pasti membunuh privasi.

Sutradara Jeff Orlowski menuangkan 
sisi gelap media sosial dalam The Social 
Dilemma. Dokumenter yang diselingi 

MATINYA PRIVASI
drama fiksi untuk menguatkan pesan 
tersebut tayang di kanal Netflix sejak 
9 September 2020. 

Dalam film yang diproduksi selama 
tiga tahun itu, Orlowski mengupas 
bagaimana media sosial menguntit 
penggunanya sampai ke ruang 
yang paling pribadi. Hanya dengan 
menekan satu tombol, preferensi 
pengguna akan dipelajari untuk 
kemudian disodorkan kepada 
pilihan-pilihan yang terencana. 
Paparan pengiklan maupun 
penyebar propaganda pun menjadi 
hal yang tak terelakan.

Pada versi fiksinya, korban 
propaganda di media sosial 
digambarkan lewat tokoh Ben, 
remaja tanggung yang tinggal 
pinggiran kota di Amerika. Melalui 
media sosial, anak tengah dari tiga 

bersaudara ini terpapar teori konspirasi. 
Media sosial yang semula semata-mata 
selingan hiburan, berubah menjadi pusat 
kehidupan Ben. Ia rela meninggalkan 
banyak kesenangan di dunia nyata 
seperti berlatih sepak bola, hanya untuk 
berselancar di internet guna mencari 
pembenaran terkait teori konspirasi.

Lain Ben, lain pula yang dialami adik 
bungsunya, Isla.Isla tak bisa memalingkan 
wajah dari layar ponselnya dan tak 
segan memecahkan kotak tempat 
ibunya menyimpan telepon genggam 
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dengan palu. Media sosial membuat Isla 
menderita FOMO alias Fear of Missing 
Out. Tak hanya itu, rasa percaya diri gadis 
belia itu juga terusik dengan likes dan 
komentar pengikutnya di media sosial.

Pesan mengenai bahaya media sosial 
dalam dokumenter ini juga ditegaskan 
Orlowski dengan “meminjam mulut” 
alumni perusahaan media sosial dan 
mantan ahli etika desain Google, 
Tristan Harris; pencipta tombol ”Like” 
di Facebook, Justin Rosenstein; mantan 
presiden Pinterest, Tim Kendall; serta 
mantan eksekutif Twitter, Jeff Seibert.
Sejujurnya tidak ada narasi baru yang 
diungkap Orlowski melalui The Social 
Dilemma, namun tetap saja film ini patut 
disaksikan. Media sosial yang semula buat 
main-main, bisa berdampak bukan main. 

Bicara soal keamanan data, hal ini 
tak jarang menjadi sorotan di ranah 
perbankan. Cara bertransaksi yang terus 
berkembang di era digital ini membuat 
data penggunanya tercatat dan bisa 
diakses oleh pemberi layanan. Hal ini 

tentu berisiko menyebabkan terjadinya 
kebocoran data (data leak) ulah oknum 
yang tidak bertanggung jawab. Untuk 
itu , BI meluncurkan Blueprint Sistem 
Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 
Blueprint ini akan mendukung integrasi 
ekonomi-keuangan digital nasional, 
digitalisasi perbankan, interlink antara 
tekfin dengan perbankan, keseimbangan 
antara inovasi dan consumers protection, 
dan kepentingan nasional dalam 
ekonomi-keuangan digital antar negara. 
BSPI 2025 juga sudah mengimplementasi 
standardisasi Open API yang mencakup 
standar data, teknis, keamanan, & 
governance agar tercipta hegemoni yang 
sehat dan aman dalam bertransaksi. 

Tak hanya itu, sebenarnya algoritma 
dalam media sosial juga bisa 
dimanfaatkan untuk mendukung 
perekonomian. Misalnya dalam 
mendukung perkembangan UMKM lewat 
program UMKM Go Digital. Dengan 
masuk ke dunia digital, pelaku UMKM bisa 
memperluas jangkauan konsumennya dan 
perkeonomian pun turut berputar.
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Sebuah penelitian yang dilakukan 
oleh Temasek, Google, dan 
Bain & Company menemukan, 

pertumbuhan ekonomi digital di 
Indonesia tahun 2019 lalu, termasuk 
salah satu yang tertinggi. Dalam laporan 
itu, di kawasan Asia Tenggara, secara 
total Indonesia bisa meraup angka USD 
40 miliar atau mencapai Rp566,28 triliun.

Namun, di tengah adanya situasi 
pandemi covid-19 sejak Maret 2020 lalu 
di Indonesia, ekonomi digital mendapat 
tantangan hebat. Walau demikian, 
Viar Hendiar, CEO Youb.id yakin, justru 
pandemi akan mendorong penggunaan 
platform digital lebih cepat. “Mobilitas 
terbatas, mau tidak mau penggunaan 
perangkat digital akan semakin tinggi. 
Hal inilah peluang membesarkan 
ekonomi digital Indonesia, termasuk 
salah satunya transaksi melalui lelang,” 

sebut lulusan Institut Teknologi Bandung 
ini. 

Melihat peluang itu, ia bersama 
beberapa rekannya mencetuskan situs 
pelelangan digital. Ia yakin, penjualan 
sistem lelang akan semakin besar seiring 
peningkatan penggunaan teknologi 
digital di masa datang. Berikut petikan 
wawancara BICARA dengan lelaki yang 
fasih bicara bahasa Perancis dan Jerman 
ini. 

Bisa dijelaskan, apa itu Youb.
id, kapan didirikan dan apa yang 
melatarbelakangi didirikannya Youb.id?
Youb.id adalah adalah platform 
lelang online kreasi anak bangsa yang 
bersifat customer to customer (C2C) 
yang menawarkan kenyamanan dan 
keamanan kegiatan lelang maupun jual 
beli barang. Platform Youb.id dibangun 

AGAR LELANG 
AMAN DAN 
TRANSPARAN Viar Hendiar

Chief Executive Officer Youb.id
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dan diperkenalkan oleh PT Tria Ventura 
ke publik pada Januari 2019 Lahirnya 
Youb.id dilatar belakangi oleh kebutuhan 
yang ada di masyarakat akan suatu 
wadah pelelangan online yang terpecaya 
aman serta dilengkapi dengan fitur-fitur 
penunjang kegiatan lelang. 

Youb.id termasuk pemain baru dalam 
industry marketplace, apa yang 
membedakan dengan industri sejenis ?
Meskipun baru khususnya di Tanah Air, 
Youb.id tampil dengan memberikan 
warna yang berbeda, sehingga tidak bisa 
disamakan dengan platform-platform 
e-commerce lainnya. Saat platform 
e-commerce yang lain menawarkan 
berbagai barang dengan pembelian 
dengan harga fix, Youb.id tampil sebagai 
platform e-commerce dengan konsep 
pelelangan dengan harga awal yang 
atraktif bagi konsumennya. Youb.id juga 

menarik bagi peminat barang second 
hand, barang khusus, dan barang koleksi. 

Apa hanya barang bekas?
Tidak, kami juga membuka seluas-luasnya 
untuk aneka barang. Namun, dengan 
masuk kembalinya barang second hand ke 
pasar, secara tidak langsung Youb.id juga 
akan  membantu ekonomi masyarakat 
yang menginginkan barang yang baik 
dengan harga yang terjangkau. Dengan 
hadirnya Youb.id sebagai platform 
lelang online, juga mamberikan wadah 
bagi penggemar barang-barang koleksi 
maupun barang khusus untuk memperjual 
belikan barang-barang tersebut. 
Disamping barang tersebut, Youb.id 
juga merupakan platform yang sangat 
tepat bagi produsen-produsen yang 
menginginkan untuk menjual produk-
produk dead stocknya, sisa produksi dan 
lain-lain dalam waktu yang relatif cepat 
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Saat ini, banyak juga yang melakukan 
pelelangan melalui media sosial, apa 
bedanya?
Kelengkapan fitur-fitur yang ada pada 
Youb.id, seperti fitur start bid price 
(harga awal yang ditawarkan), waktu 
lelang, kelipatan bid, serta rekam 
data penawaran masuk secara instan 
dan diperbarui secara aktual adalah 
beberapa contoh dari fitur-fitur khusus 
yang memang hanya dikembangkan 
untuk memberikan transparansi 
kegiatan lelang online yang dilakukan.

Jika ada yang ingin melakukan 
pelelangan, apa yang pertama kali 
dilakukan?
Youb.id melakukan adaptasi khusus agar 
platform online ini dapat diaplikasikan 
di Indonesia yang memang memiliki 
karakteristik khusus. Berbeda dari 
platform lelang lainnya yang sudah 
cukup dikenal di dunia, seperti eBay 
atau ricardo.ch di Switzerland, dimana 
penjual dan pembeli saling melakukan 
kontak langsung khususnya dalam hal 
pembayaran dan pengiriman, proses 
pelelangan di Youb.id menempatkan 
Youb.id sebagai fasilitator pelelangan 
pada proses pembayaran dan 
pengiriman. Ini bertujuan memberikan 
rasa aman, sehingga pihak pembeli 
misalnya tidak perlu merasa was-
was bahwa barang yang dibeli tidak 
dikirimkan oleh pihak penjual. Di lain 
sisi, pihak penjualpun menjadi nyaman 
akan kepastian pembayaran oleh pihak 
pembeli.

Dalam industri pelelangan apa 
kendala terbesar yang dihadapi oleh 
Youb.id?
Kendala terbesar yang dihadapi dalam 

industri pelelangan saat ini tentunya 
adalah kesadaran masyarakat untuk 
bijak dalam melakukan pelelangan. 
Penggunaan platform yang salah 
dan tidak tepat seperti sosial media 
(Instagram, Facebook, Whatsapp dll) 
membuat kerapkali dimanfaatkan oleh 
oknum-oknum yang tidak bertanggung 
jawab. Kondisi pelaksanaan lelang 
yang tidak transparan, ketidak pastian 
atas kondisi barang hingga kurang atau 
minimnya informasi dan deskripsi serta 
ketidakpastian dalam hal pembayaran 
maupun pengiriman banyak membuat 
pelaku menjadi was-was dan jera untuk 
melakukan transaksi lelang. 
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Untuk Youb.id sendiri berapa 
pendapatan yang dihasilkan?
Dari setiap transaksi yang terjadi, 
terdapat biaya kontribusi pelelangan 
sebesar 2.5% sebagai revenue utama 
dari Youb.id

Dalam industri yang langsung 
bersentuhan dengan masyarakat, 
bagaimana Anda menjaga kualitas 
produk dari merchant yang menjual 
produknya?
Youb.id sebagai fasilitator tentunya 
menjaga dan memantau secara penuh 
agar produk yang ditawarkan adalah 
produk-produk yang baik, layak 

dan bersesuaian dengan informasi 
dan deskripsi yang diberikan oleh 
pihak merchant. Dalam hal terjadi 
pelanggaran ataupun ketidaksesuaian, 
pihak administrator lelang Youb.id akan 
melakukan klarifikasi, mengajukan 
pertanyaan atau jika dibutuhkan 
penarikan penayangan produk 
tersebut. 

Apa target Youb.id dalam 5 tahun ke 
depan?
Sebagai start-up baru dan seiring 
dengan perubahan mindset pelaku 
pelelangan yang menginginkan suatu 
platform lelang yang lengkap dan 
terpercaya, Youb.id menargetkan 
menjadi satu-satunya platform tujuan 
pelaksanaan lelang dari beragam 
produk yang ada di Indonesia. Dalam 5 
tahun ke depan Youb.id menargetkan 
proses transaksi lelang sebanyak 
minimum 15.000-20.000 transaksi 
tahunan.

Sebagai start-up, bagaimana Anda 
mengatasi persoalan finansial yang 
biasanya menjadi hal krusial bagi para 
perusahaan rintisan?
Untuk menyiasati persoalan finansial, 
PT Tria Ventura dimasa awal 
pendiriannya mengambil keputusan 
strategis untuk bekerjasama dengan PT 
Inarts yang berperan sebagai incubator 
khususnya dalam pengembangan 
platform dan applikasi Youb.id. Dengan 
jumlah resource yang berbasis project 
dan berperan multi fungsi, personnel 
cost dapat ditekan. Youb.id juga sangat 
selektif dalam kegiatan dan event-event 
promosi offline, yang mengutamakan 
hasil optimal namun dengan biaya yang 
rendah.
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INOVASI BI
UNTUK PEMULIHAN 
EKONOMI 
NASIONAL



| 61

BICARA EDISI 85 TAHUN 2020

PERISTIWA

Gubernur BI, Perry Warjiyo menerima penghargaan The Asian Bankers atas capaian 
BI sebagai Regulator Makroekonomi Terbaik di Asia Pasifik tahun 2020. Salah satu 
kriteria penilaian penghargaan ini adalah capaian pertumbuhan ekonomi yang kuat, 
nilai inflasi yang stabil dalam rentang sasaran inflasi selama 5 tahun berturut-turut. 
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Percepatan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) tentunya perlu 
didukung oleh beragam inovasi. 
Bank Indonesia telah melakukan 

beragam inovasi diantaranya di ranah 
pembayaran digital. Adalah QRIS, sistem 
pembayaran digital berbasi kode QR 
yang telah diperkenalkan sejak 2019. 
Penggunaannya kini telah meluas di 
masyarakat, bahkan jadi salah satu inovasi 
unggulan untuk memajukan UMKM, 
penggerak ekonomi nasional yang 
terpenting saat ini. Tak heran, inovasi ini 
pun telah dilirik oleh dunia internasional. 

Pada 16 Oktober 2020, QRIS meraih 
penghargaan dari Central Banking 

Deputi Gubernur BI, Sugeng, dalam seremoni pemberian penghargaan secara 
virtual dari Central Banking Publications at the Central Banking’s FinTech dan 
Regtech Global Awards. Sugeng menyampaikan apresiasi kepada semua pihak 
yang mendukung QRIS hingga mencapai 5 juta pengguna di seluruh Indonesia 
per Oktober ini.

Publications at the Central Banking’s 
FinTech dan Regtech Global Awards 
sebagai inovasi sistem pembayaran 
terbaik. Tak hanya itu, BI juga meraih 
penghargaan internasional lainnya 
yakni sebagai Regulator Makroekonomi 
Terbaik di Asia Pasifik tahun 2020, dari 
The Asian Bankers. 

Bulan Oktober ini BI juga menjalankan 
berbagai program, salah satunya 
Indonesia Shari’a Economic Festival 
(ISEF). Rangkaian kegiatan ISEF adalah 
wujud dukungan BI terhadap ekonomi 
kerakyatan berbasis syariah. Sobat, 
yuk kita simak cuplikan acaranya!
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Wakil Presiden Ma’ruf Amin turut mengisi ISEF 2020. Bertepatan dengan hari 
Santri Nasional, Ma’ruf Amin mendorong santri untuk berkontribusi dalam 
perubahan dan perbaikan termasuk di sektor ekonomi nasional.

Pelaksanaan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) dilaksanakan secara 
virtual untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.
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Beragam bahasan diangkat di ISEF 2020. Salah satunya soal peran BI sebagai 
akselerator dan inisiator untuk mendukung kemandirian pesantren. Hingga 
tahun 2020, BI telah membangun replika bisnis yang berorientasi ekspor di 300 
pesantren, termasuk penyediaan insfrastruktur digital dan pendampingan.
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Jawaban BISKUIT Edisi 84

Jawaban BISKUIT edisi 84: Jembatan Youtefa
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