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SALAM

Bank Indonesia (BI) akan terus 
memperkuat koordinasi dengan 
Pemerintah dan otoritas terkait 

untuk memonitor secara cermat dinamika 
penyebaran Covid-19 dan dampaknya 
terhadap perekonomian Indonesia dari 
waktu ke waktu. Selain itu diperlukan 
langkah-langkah koordinasi kebijakan 
lanjutan untuk menjaga stabilitas 
makroekonomi dan sistem keuangan, 
serta menopang pertumbuhan ekonomi 
Indonesia tetap baik dan berdaya tahan.

Karena itu BI mengarahkan seluruh 
instrumen kebijakan untuk mendukung 
pemulihan ekonomi nasional, dengan 
tetap menjaga terkendalinya inflasi dan 
memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, 
serta mendukung stabilitas sistem 
keuangan. Termasuk implementasi Paket 

Kebijakan Terpadu  KSSK, dengan fokus 
pada upaya untuk mengatasi permasalahan 
sisi permintaan dan penawaran dalam 
penyaluran kredit/pembiayaan dari 
perbankan kepada dunia usaha pada 
sektor-sektor prioritas untuk membangun 
optimisme pemulihan ekonomi nasional.

Caranya dengan membuka sektor-
sektor ekonomi produktif dan aman 
serta mengakselerasi sejumlah stimulus 
fiskal. Tak hanya itu, BI juga mendorong 
penyaluran kredit perbankan dari sisi 
permintaan dan penawaran, melanjutkan 
stimulus moneter dan makroprudensial, 
serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi 
dan keuangan khususnya untuk Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ke depan, perbaikan ekonomi domestik 
diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan 
pemulihan ekonomi global dan akselerasi 
program vaksin nasional oleh Pemerintah. 
Saat ini perbaikan kinerja ekspor terus 
berlanjut pada beberapa komoditas, 
seperti CPO, batu bara dan besi baja, serta 
sejumlah produk manufaktur seperti kimia 
organik, kendaraan bermotor, dan alas kaki, 
yang kemudian akan mendorong kinerja 
sektoral.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia pada kisaran 4,3%-5,3%, atau 
sejalan dengan realisasi pertumbuhan 
ekonomi pada triwulan IV-2020.

Erwin Haryono 
Kepala Departemen Komunikasi

BI MENDORONG PEMULIHAN 
EKONOMI NASIONAL
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EDITORIAL

SAJIAN OPTIMISME
DAN MENGGUGAH

Untuk mengantisipasi dampak 
pandemi Covid-19, Bank 
Indonesia (BI) mengeluarkan 
sejumlah kebijakan yang 

berfokus pada pemulihan ekonomi 
nasional. Karena itu dalam edisi ini kami 
mengisi rubrik INFORMASI, SOROT, 
BICARA, dan TRENDING dengan isu-isu 
kebijakan yang BI lakukan hingga saat ini.

Berbagai perkembangan positif yang 
terjadi di tengah pandemi diharapkan 
tetap menjaga ekspektasi masyarakat 
untuk tetap optimis. Optimisme ini, 
apalagi dilengkapi dengan langkah 
cerdas membuat terobosan di tengah 
masyarakat, tentu akan sangat 
membantu dalam meningkatkan 
geliat ekonomi nasional yang terus 
berkembang dalam kondisi sulit.

Sebagai sajian khas majalah BICARA, pada 
rubrik ringan lainnya kami isi dengan 
artikel-artikel yang menggugah. Misalnya 
rubrik JAS MERAH yang mengetengahkan  
tulisan soal sejarah penyebutan uang dan 
duit di tanah air. Selain itu, pada rubrik 
KISAH PEJALAN kami mencoba membawa 
Sobat ke Sumatera Barat untuk melihat 
keindahan provinsi tersebut.

Rubrik lainnya yang tak kalah inspiratif 
adalah JELAJAH yang mengulas soal 
pemanfaatan gulam oleh masyarakat Hulu 
Sungai Utara (HSU), salah satu Kabupaten 
di Kalimantan Selatan. Sementara ulasan 
film The White Tiger yang menceritakan 
potret vulgar kemiskinan kami ulas pula 
pada rubrik RESENSI.

Selamat menikmati sajian dalam edisi ini…
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LENSA BICARA

TRANSAKSI DIGITAL: 
GAMPANG
& PRAKTIS
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LENSA BICARA

Siring dengan perkembangan 
teknologi di era modern sekarang 
ini, membuat perubahan 
pola perilaku masyarakat, 

termasuk dalam dunia usaha. 
Berbagai kecanggihan ditawarkan 
demi menunjang kepuasan konsumen, 
salah satunya dalam hal pembayaran. 
Banyak perusahaan menawarkan 
cara pembayaran tanpa uang kertas 
untuk memberikan pengalaman yang 
memudahkan bagi para pelanggan.

Sistem pembayaran digital Indonesia 
adalah teknologi yang memberikan 
pandangan baru bagi masyarakat tentang 
pembayaran non tunai yang jauh  lebih 
praktis, efisien dan aman dalam setiap 
bertransaksi. Kita bisa melakukan 
transaksi pembayaran dengan internet 
banking, mobile banking, atau dompet 
elektronik.

Untuk mendukung kemudahan 
transaksi elektronik, Bank Indonesia 
juga mengembangkan Quick Response 
Code Indonesian Standard atau biasa 
disingkat QRIS (dibaca KRIS), bersama 
industri sistem pembayaran. Ini adalah 
penyatuan berbagai macam QR dari 
berbagai Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran (PJSP) menggunakan QR 
Code. QRIS dikembangkan agar proses 
transaksi dengan QR Code dapat lebih 
mudah, cepat, dan terjag a keamanannya. 
Semua Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran yang akan menggunakan 
QR Code Pembayaran wajib menerapkan 
QRIS.

Transaksi di pasar tradisional 
kini sudah dimudahkan 
dengan layanan digital, 

seperti yang dilakukan 
seorang ibu di salah satu 

pasar di kawasan Tangerang, 
Banten ini.  
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Seorang pembeli melakukan pembayaran melalui transaksi digital  
menggunakan smartphone-nya di salah satu toko buku di Kediri, Jawa Timur.

Transfer digital makin mudah dengan QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM). Penggunan 
tinggal mengunggah gambar QRIS dari merchant dan pembayaran akan 
langsung terkirim. Teknologi QRIS TTM juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan 
lain seperti membayar zakat dan memberi sumbangan.
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LENSA BICARA

Dengan transaksi digital, ibu rumah tangga yang berbelanja di pasar 
pun tidak perlu membawa uang tunai lagi. Salah satu ibu melakukan 
pemindaian kode transaksi di pedagang ayam siap masak. 
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Transaksi melalui pemindaian kode QR juga memudahkan nasabah 
perbankan untuk melakukan transaksi atau transfer uang melalui aplikasi 
mobile banking mereka.
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INFORMASI

3 STRATEGI
GERNAS BBI

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
memiliki peran strategis 
dalam pemulihan ekonomi 
nasional. Sepanjang 2020 saja, 

UMKM tercatat menyumbang sebesar 
61 persen ke PDB (sumber: lokadata). 
Untuk menstimulasi agar UMKM makin 

berkembang lagi, perlu dukungan dari 
berbagai pihak salah satunya lewat 
Gerakan Nasional Bangga Buatan 
Indonesia (Gernas BBI).

BI telah menyiapkan tiga strategi jitu 
untuk menyukseskan program Gernas 
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INFORMASI

BBI. Pertama, sinergi berbagai pemangku 
kepentingan dalam mendorong UMKM 
unggulan di masing-masing daerah 
untuk meningkatkan kualitas produk dan 
memperluas pasar. Kedua, kreativitas 
dalam menghasilkan karya-karya kreatif 
yang dapat menarik pasar baik di dalam 

maupun luar negeri. Ketiga, digitalisasi, 
baik dalam perluasan pasar (on 
boarding), pengelolaan usaha, maupun 
sistem pembayaran.

Perry Warjiyo, Gubernur BI, secara 
khusus telah mengerahkan 46 kantor 
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INFORMASI

perwakilan BI dalam negeri dan 6 kantor 
cabang BI di luar negeri untuk turut 
mengampanyekan program Gernas BBI 
secara lebih masif.

“Bulan lalu kita ke kantor Bank Indonesia 
Bali, bulan ini ke kantor Bank Indonesia 
Sumatera Utara dan Sibolga. Semua 46 
kantor BI ikut hari ini mengikuti. Saya 
minta mereka semua dukung penuh 
kegiatan Bangga Buatan Indonesia,” kata 
Perry saat kegiatan Peluncuran Gerakan 
Nasional Bangga Buatan Indonesia 
(Gernas BBI) Beli Kreatif Danau Toba, 
Sabtu (20/02).

Tujuannya agar Kantor Perwakilan BI 
di daerah terus bersinergi mendukung 

tercapainya 30 juta UMKM terhubung 
dengan ekosistem digital (on boarding) 
pada tahun 2023, dengan berperan 
sebagai Movement Manager melalui 
berbagai program kreatif yang 
mengedepankan digitalisasi UMKM. 
Peran tersebut dilakukan antara 
lain dengan memastikan produk 
UMKM dalam BBI terjaga kualitas 
dan kuantitasnya melalui program 
kurasi, menyelenggarakan berbagai 
kegiatan baik secara luring maupun 
daring, memperluas target merchant 
pengguna QRIS hingga 12 juta merchant 
pada 2021, dan mengkampanyekan 
Gernas BBI melalui berbagai kegiatan 
bekerjasama dengan media massa 
terkemuka. 
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INFORMASI

Selain itu, BI juga mengajak seluruh 
elemen masyarakat untuk membeli 
dan menggunakan produk lokal buatan 
UMKM Indonesia dibanding produk luar 
negeri. Hal ini untuk mendukung UMKM 
menjadi pilar pembangunan ekonomi 
nasional. Apalagi saat ini Gernas BI 
sudah didukung dengan perluasan 
implementasi alat pembayaran digital 
QR Code Indonesian Standard (QRIS). 
Melalui alat pembayaran digital ini 
tentunya dapat memudahkan pelaku 
UMKM dan pembeli dalam melakukan 
transaksi jual beli tanpa harus tatap 
muka.

Dengan terhubungnya UMKM terhadap 
QRIS maka akan tercipta UMKM yang 
semakin terbuka terhadap digitalisasi. 
UMKM yang go digital, go export akan 
menjadi daya dukung ekonomi nasional.

Karena itu BI akan memperpanjang 
merchant discount rate (MDR) QRIS 0% 
bagi usaha mikro hingga 31 Desember 
2021. Lalu diiringi juga dengan men-

dorong kolaborasi e-commerce, UMKM 
dan Pemerintah untuk memperkuat daya 
saing produk UMKM domestik baik untuk 
penjualan dalam negeri maupun ekspor.

Sekadar informasi, sepanjang 2020 
telah terjadi peningkatan jumlah 
merchant pengguna QRIS hingga 
mencapai 5,8 juta merchant dengan 
84% diantaranya merupakan usaha 
berskala mikro dan kecil. Ke depan, BI 
akan selalu berkomitmen untuk terus 
mengembangkan UMKM agar dapat 
berkontribusi dalam pemulihan ekonomi 
nasional, serta bersinergi dengan 
berbagai kementerian dan lembaga, 
antara lain dengan berperan sebagai 
Movement Manager Gernas BBI pada 
Maret 2021 dengan mengangkat tagar 
#EKSOTISMELOMBOK yang sekaligus 
sebagai kick off event Karya Kreatif 
Indonesia Seri 1. Seluruh kegiatan 
dukungan BI terhadap Gernas BBI 
termasuk katalog produk UMKM 
Unggulan dapat diakses di www.
karyakreatifindonesia.co.id.
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SOROT

BAHU-MEMBAHU 
PERKUAT 
PEMULIHAN 
EKONOMI 
NASIONAL
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SOROT
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SOROT

Implementasi vaksinasi Covid-19 
di banyak negara untuk 
membangun herd immunity dan 
mendorong mobilitas, serta stimulus 

kebijakan fiskal dan moneter yang 
berlanjut diprakiraan akan mendorong 
pemulihan perekonomian global. 
Pemulihan tersebut terutama ditopang 
oleh Amerika Serikat (AS), Tiongkok, 
dan India yang tercermin dari kinerja 
positif sejumlah indikator pada 
Januari 2021. Purchasing Managers’ 
Index (PMI) manufaktur dan jasa di 
AS, Tiongkok, dan India melanjutkan 

Fo
to

: M
on

st
er

 Z
tu

di
o/

Sh
utt

er
st

oc
k

fase ekspansi. Faktor pendukung 
lainnya adalah penjualan ritel di 
Tiongkok dan keyakinan konsumen 
di India yang terus meningkat. 
Dengan perkembangan tersebut, 
pertumbuhan ekonomi global pada 2021 
diprakirakan mencapai 5,1%, lebih tinggi 
dari prakiraan sebelumnya sebesar 5,0%. 

Tak berhenti di sana, perkembangan 
positif juga terjadi pada volume 
perdagangan dan harga komoditas 
dunia yang terus meningkat sehingga 
mendukung perbaikan kinerja ekspor 
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SOROT

negara berkembang, termasuk 
Indonesia. Sejalan dengan 
ketidakpastian di pasar keuangan global 
yang diprakirakan menurun di tengah 
ekspektasi perbaikan perekonomian 
dunia. Merespons perkembangan ini 
Bank Indonesia melalui Rapat Dewan 
Gubernur (RDG) pada 17-18 Februari 
2021 memutuskan untuk menurunkan 
BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 
sebesar 25 bps menjadi 3,50%, suku 
bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, 
dan suku bunga Lending Facility sebesar 
4,25%. Keputusan ini konsisten dengan 

prakiraan inflasi yang tetap rendah dan 
stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga, 
serta sebagai langkah lanjutan untuk 
mendorong momentum pemulihan 
ekonomi nasional. 

Di samping itu Bank Indonesia juga 
menempuh langkah-langkah kebijakan 
sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan 
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 
dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk 
Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha 
dalam rangka Percepatan Pemulihan 
Ekonomi sebagai berikut:
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SOROT

Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar 
Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan 

mekanisme pasar. 

Melonggarkan ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan 
Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% 

untuk semua jenis kendaraaan bermotor baru, guna 
mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif 

dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan 
manajemen risiko, berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai 

dengan 31 Desember 2021. 

1

3

2

Melanjutkan
penguatan strategi
operasi moneter

untuk mendukung stance
kebijakan moneter
yang akomodatif.
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SOROT

Melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value 
(LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling 
tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, 

rumah susun, serta ruko/rukan), bagi bank yang memenuhi 
kriteria Non Performing Loan/ Non Performing Financing 
NPL/NPF tertentu, dan menghapus ketentuan pencairan 
bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan 

kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan 
prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 

1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.  

Mempublikasikan 
“Asesmen Transmisi 

Suku Bunga Kebijakan 
Kepada Suku Bunga Dasar 
Kredit Perbankan” untuk 
mendukung percepatan 

transmisi kebijakan 
moneter serta memperluas 

diseminasi informasi 
kepada konsumen, baik 

korporasi maupun individu 
guna meningkatkan tata 
kelola, disiplin pasar dan 
kompetisi di pasar kredit 

perbankan.

4

5
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SOROT

a. Perpanjangan Merchant Discount 
Rate/MDR) atau biaya yang dikenakan 
kepada merchant atas transaksi 
pembayaran menggunakan QRIS 
sebesar 0%, bagi usaha mikro hingga 
31 Desember 2021;

b. Perluasan akseptasi QRIS 
12 juta merchant dengan 

6

7

Memfasilitasi 
penyelenggaraan 

promosi perdagangan 
dan investasi pada 

sektor-sektor produktif, 
sektor pariwisata,serta 
melakukan sosialisasi 

penggunaan local 
currency settlement (LCS), 

baik di dalam maupun 
luar negeri, serta 

serangkaian kegiatan 
promosi dan sosialisasi 

Gerakan Nasional Bangga 
Buatan Indonesia (Gernas 

BBI).

Mendukung
pengembangan 

ekosistem ekonomi 
dan keuangan digital 

yang inklusif dan 
efisien, khususnya 

UMKM dalam 
rangka mendorong 

pemulihan ekonomi, 
termasuk Gernas 
BBI dan Gerakan 

Bangga Berwisata 
Indonesia (GBWI) 

melalui:

kolaborasi bersama Penyelenggara Jasa 
Sistem Pembayaran PJSP, Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah, dan;

c. Mendorong kolaborasi e-commerce, 
UMKM dan Pemerintah untuk 
memperkuat daya saing produk UMKM 
domestik, baik untuk penjualan dalam 
negeri maupun ekspor.
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SOROT

Sinergi kebijakan terus diperkuat untuk 
mendorong proses pemulihan ekonomi 
nasional. Program vaksin nasional dan 
disiplin penerapan protokol Covid-19 
diharapkan dapat mendukung proses 
pemulihan ekonomi domestik. Selain 
itu, lima langkah sinergi kebijakan juga 
akan menopang prospek tersebut, yaitu 
(i) pembukaan sektor-sektor produktif 
dan aman, (ii) akselerasi stimulus fiskal, 
(iii) penyaluran kredit perbankan dari 
sisi permintaan dan penawaran, (iv) 

melanjutkan stimulus moneter 
dan makroprudensial, serta (v) 
mempercepat digitalisasi ekonomi 
dan keuangan, khususnya dalam 
pengembangan UMKM. 
Sinergi kebijakan ini diharapkan 
dapat mewujudkan prakiraan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada kisaran 4,3%-5,3% pada 
tahun 2021 dengan stabilitas 
makroekonomi dan sistem keuangan 
yang terjaga.
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KOLOM

PERBAIKAN EKONOMI 
USAI BADAI PANDEMI

Selalu ada pelangi yang indah 
setelah hujan reda. Peribahasa 
lawas itu seolah mencerminkan 
optimisme Gubernur Bank 

Indonesia (BI) Perry Warjiyo terhadap 
proses pemulihan ekonomi nasional 
akibat pandemi Covid-19. Perry percaya, 
Indonesia telah melewati masa kritis dan 
siap untuk bangkit kembali. 

Perry mengatakan optimisme terhadap 
pemulihan ekonomi nasional akan 
dicapai melalui beberapa sumber 
yaitu ekspor, fiskal, konsumsi, hingga 
investasi. Konsumsi, menurut Perry 
mulai meningkat namun tidak secepat 
perkiraan pemerintah karena sangat 
bergantung pada bantuan sosial (bansos) 
dan mobilitas. “Kemarin menjelang akhir 
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KOLOM

PERBAIKAN EKONOMI 
USAI BADAI PANDEMI

tahun mobilitas naik, konsumsinya naik, 
sekarang ada PSBB jadi agak menurun 
sedikit” katanya.

Pemerintah juga tengah menggenjot 
investasi, antara lain dengan mendirikan 
Lembaga Pengelola Investasi (LPI). 
Lembaga ini telah menyusun daftar 
proyek yang akan dibiayai melalui 

investasi asing atau Foreign Direct 
Investment (FDI).  

Direktur Utama LPI Ridha DM 
Wirakusumah mengatakan fokus utama 
LPI di tahun pertama yakni mengerjakan 
proyek infrastruktur antara lain jalan tol, 
bandara, pelabuhan, dan infrastruktur 
di sektor jasa lainnya. Perry menyatakan 
perbaikan ekonomi Indonesia tahun 
ini juga akan didukung oleh stabilitas 
makroekonomi dan sistem keuangan. 

“Jamu Manis” Digitalisasi
Digitalisasi menjadi salah satu motor 
utama perbaikan ekonomi nasional. 
Pandemi Covid-19 mendorong kuat 
ekonomi dan keuangan digital. Hal 
ini tergambar dari pesatnya transaksi 
ekonomi digital, akselerasi penggunaan 
uang elektronik, dan transaksi digital 
banking. ”Luar biasa, pandemi Covid-19 
betul-betul dorong ekonomi keuangan 
digital sangat kuat,” terang Perry, 
dalam Executive Lecture BI & Infobank: 
Membangun Optimisme Pasca Pandemi 
Covid-19, Jumat (22/1). 

“Yang dulunya konsumen harus sowan 
ke bank, ‘Pak tolongin buka rekening, 
mau transfer, mau setor uang.’ Sekarang 
masyarakat inginnya bertransaksi melalui 
HP, di kamar mandi, di kamar tidur,” kata 
Perry.

Pesatnya transaksi ekonomi digital bukan 
hal yang mengejutkan. Pandemi yang 
berlangsung selama hampir setahun, 
mengubah banyak kebiasaan hidup 
manusia. Pembatasan sosial untuk 
mencegah penyebaran virus memaksa 
kita menggunakan teknologi dalam porsi 
yang lebih besar. Mulai dari belanja 
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kebutuhan pokok, memesan makanan, 
konsultasi kesehatan hingga transaksi 
perbankan semua dapat dilakukan 
dengan telepon pintar. 

Potensi transaksi digital banking 
tersebut, sambung Perry, lebih besar 
dari Produk Domestik Bruto (PDB) 
Indonesia. Untuk itu, Perry terus 
mengimbau agar perbankan fokus 
dalam mengembangkan sistem 
digitalnya. “Kalau bankir masih ingin 
konsumen sowan ke Panjenengan 
semua, kemudian Anda tidak ada 
kerjaan karena akan ditinggalkan. 
Konsumen harus di-service, caranya 
melalui digital banking,” jelas Perry.

Proses Pemulihan Ekonomi
Dukungan BI terhadap pemulihan 
ekonomi tidak hanya meliputi digitalisasi 
ekonomi dan keuangan, namun juga 
mencakup lima aspek dalam sinergi 
kebijakan ekonomi nasional. Pertama, 
pembukaan sektor-sektor produktif 
dan aman untuk menggerakkan 

perekonomian. Pembukaan ini 
dilakukan dengan koordinasi dengan 
Kementerian/Lembaga terkait, terutama 
pada sektor-sektor prioritas yang 
mendukung pertumbuhan ekonomi 
dalam rangka pemulihan ekonomi 
nasional. 

Kedua, akselerasi stimulus fiskal untuk 
mendorong konsumsi dan investasi 
di dalam negeri. “Pembangunan tol-
tol terus dijalankan, inilah yang bisa 
mendorong pertumbuhan ekonomi dari 
konsumsi maupun investasi,” kata Perry.

Ketiga, BI juga mendukung penyaluran 
kredit perbankan dari sisi permintaan 
dan penawaran. Sinergi kebijakan KSSK, 
perbankan, dan dunia usaha terus 
diperkuat agar akses pembiayaan ke 
dunia usaha semakin terjangkau dengan 
suku bunga yang rendah. 

Kemudian kebijakan keempat adalah 
melanjutkan stimulus moneter dan 
makroprudensial. 
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Blueprint Sistem Pembayaran
Indonesia 2025 
Kebijakan kelima adalah percepatan 
digitalisasi ekonomi dan keuangan, 
khususnya terkait pengembangan 
UMKM, didukung oleh akselerasi 
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 
(BSPI) 2025. Perry mengungkapkan BI 
telah melakukan piloting API. “Jadi antara 
bank dan fintech menggunakan open API 
yang terstandar oleh BI. Sehingga apapun 
yang ditawarkan bank dan fintech, 
konsumen bisa memilihnya sendiri.” 

Sistem open API ini memungkinkan 
penyedia jasa pembayaran bersaing 
memberikan pelayanan yang terbaik 
sehingga konsumen akan makin 
dimanjakan. Perry menambahkan, 
dari segi perizinan pun BI memberikan 
kemudahan untuk Penyelenggara Jasa 
Sistem Pembayaran (PJSP) dengan 
menyederhanakan klasifikasi perizinan. 

“Tadinya ada 9 bundle klasifikasi, kini jadi 
ada 3 bundle saja,” ucap Perry.

Vaksinasi sebagai Syarat
Tidak bisa dipungkiri bahwa bauran 
kebijakan Bank Indonesia dalam 
pemulihan ekonomi tidak akan berjalan 
tanpa didukung oleh vaksinasi dan 
pelaksanaan protokol Covid-19 yang 
benar. “Kita tetap harus fokus di 
disiplin dan vaksinasi karena ini terkait 
dengan mobilitas masyarakat dan kunci 
pemulihan ekonomi,” ungkap Perry.

Dalam paparannya Perry juga 
mengungkapkan beberapa poin penting 
yang harus menjadi fokus pelaksanaan 
vaksinasi. Yakni ketersediaan vaksin 
dan implementasinya di lapangan. 
Ia berharap pelaksanaan vaksin di 
Indonesia bisa berjalan sesuai target dan 
pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan 
baik. 
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PERLUASAN QRIS
12 JUTA MERCHANT
MEMPERCEPAT
PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL
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Sebuah restoran cepat saji di 
Jakarta menyematkan QR Code 
Indonesian Standard (QRIS) di meja 
pemesanan. “Untuk transaksi non 

tunai silakan ibu scan QRIS ini,” seru sang 
kasir. QRIS memang memberi kemudahan 
dalam bertransaksi sebab memungkinkan 
pembayaran dilakukan secara non-tunai 
atau tanpa uang dalam bentuk fisik (uang 
kertas ataupun logam). Terlebih dalam 
masa pandemi Covid-19 saat ini, transaksi 
non tunai lebih disarankan karena lebih 
higienis, sehingga menjadi salah satu 
upaya mengurangi potensi penularan 
virus. 

Karena itu Bank Indonesia (BI) bersama 
Industri, khususnya Penyelenggara Jasa 
Sistem Pembayaran (PJSP), berkomitmen 
untuk terus mendorong perluasan 
penggunaan QRIS dengan target 12 juta 
merchant di 2021, guna mendukung 
program Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN). Hal ini juga sejalan dengan upaya 
BI mendukung program Pemerintah 
melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan 
Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga 
Berwisata Indonesia (GBWI).

Pada tahun 2020 sebanyak 6 juta 
merchant di 34 provinsi, 480 kabupaten/
kota, dan 85% di antaranya adalah 
UMKM, tercatat telah menggunakan 
QRIS yang didukung infrastruktur dari 52 
PJSP berizin. Pencapaian ini tak terlepas 
dari dukungan dan sinergi berbagai 
pihak, Pemerintah Pusat dan Daerah, 
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia 
(ASPI), PJSP, otoritas terkait lainnya, dan 
masyarakat.

Kolaborasi segitiga (triangle 
collaboration) yang semakin kuat antara 

BI, Pemerintah, dan Industri baik di 
tingkat pusat maupun daerah akan 
semakin mengakselerasi transformasi 
digital Indonesia. Melihat laju akseptasi 
penggunaan QRIS yang terus meningkat, 
serta kolaborasi berbagai pihak, BI 
bersama industri bersinergi mendorong 
perluasan QRIS menuju 12 juta 
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masyarakat mengenai penggunaan QRIS 
dan manfaatnya bagi masyarakat. Pada 
masa pandemi Covid-19 ini juga, 
BI bersama ASPI dan PJSP juga 
mengembangkan QRIS Tanpa Tatap 
Muka (QRIS TTM). Masyarakat cukup 
meminta gambar QRIS dari merchant 
dan menyimpannya di galeri gawai. 

merchant di tahun 2021 ke berbagai 
komunitas.

Komitmen tersebut juga dilakukan 
melalui sejumlah langkah peningkatan/
perluasan jaringan dan fasilitasi 
penggunaan QRIS melalui merchant, 
serta terus meningkatkan edukasi kepada 
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Jika ingin bertransaksi, pengguna cukup 
membuka aplikasi pembayaran, memilih 
menu unggah dari galeri pada gawai, pilih 
gambar QRIS merchant, masukkan nominal 
dan pastikan nama pedagang telah sesuai, 
masukkan PIN, dan bayar. QRIS TTM dapat 
digunakan untuk menunjang pembelanjaan 
secara daring tanpa perlu bertatap muka.

QRIS juga telah diterapkan sebagai salah 
satu metode pembayaran di berbagai 
sektor, sehingga mendorong efisiensi 
perekonomian. Manfaat yang diperoleh 
tidak terbatas untuk transaksi perdagangan 
ritel di berbagai komunitas baik di 
pasar tradisional maupun modern dan 
universitas, namun QRIS juga digunakan 
untuk e-ticketing pariwisata, pendidikan, 
pesantren, transportasi, parkir, e-retribusi 
Pemda, donasi sosial dan keagamaan.

Proses transaksi yang dilakukan via QR 
Code dapat dilakukan secara cepat dan 
mudah. Sobat tak lagi memerlukan kartu 
yang harus digesekkan ke mesin EDC. 
Karena dalam QRIS berisi informasi yang 
secara cepat direspons oleh aplikasi milik 
PJSP di smartphone untuk melakukan 
transaksi.

Implementasi QRIS sebagai bagian dari 
digitalisasi ekonomi dan keuangan yang 
kemudian telah diterapkan di berbagai 
sektor untuk transaksi pembayaran, telah 
memberikan manfaat guna mendorong 
efisiensi perekonomian, mempercepat 
keuangan inklusif, dan meningkatkan 
daya saing industri, termasuk memajukan 
UMKM. Ke depan, dukungan seluruh 
pihak termasuk masyarakat akan semakin 
mempercepat pemulihan ekonomi 
nasional.
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Keputusan BI memangkas suku 
bunga menjadi 3,5 persen di awal 
tahun 2021 dianggap sebagai 
langkah yang tepat. Memasuki 

tahun 2021, inflasi memang sudah 
cenderung meningkat, dipengaruhi oleh 
kenaikan harga yang diatur pemerintah 
atau administered prices dan harga 
barang bergejolak (volatile food). 

Selain itu, volatilitas nilai tukar rupiah 
di sepanjang Januari 2021 terindikasi 

meningkat. Meski 
demikian, nilai tukar 

rupiah cenderung 
menguat, dito-
pang oleh aliran 
modal asing 
yang masuk ke 
pasar keuangan 

domestik. Kondisi tersebut menjadi latar 
belakang kenapa suku bunga kebijakan 
saat ini dianggap masih konsisten untuk 
menjangkar ekspektasi inflasi dan menja-
ga stabilitas nilai tukar rupiah.

Untuk mengulas lebih dalam soal 
penurunan suku bunga ini, BICARA telah 
berbincang dengan beberapa pengamat 
ekonomi. Kepala Ekonom PT Bank 
Permata Tbk Josua Pardede misalnya 
yang telah memperkirakan keputusan 
pemangkasan suku bunga ini.

Menurut Josua, kebijakan tersebut 
mempertimbangkan perkiraan inflasi yang 
rendah dalam jangka pendek. “Penurunan 
suku bunga acuan BI tersebut merupakan 
langkah lanjutan untuk mendukung 
pemulihan ekonomi nasional,” pungkas 
Josua.

Josua menilai, penurunan suku bunga 
acuan BI cenderung akan berpe-
ngaruh pada surat berharga nega-
ra (SBN) dengan kupon variabel. 
Dalam catatannya, per 4 Februari, 

total dari SBN dengan kupon variabel 
adalah sebesar Rp 401,13 triliun atau 

setara dengan 12,31% SBN berdenomina-
si rupiah. “Secara langsung, penurunan 
25bps dari BI7DRR akan menurunkan 
setidaknya beban bunga hingga sebesar 
Rp 1 triliun,” kata Josua. 
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Penurunan suku bunga diperkirakan akan 
mampu mendorong penurunan yield to 
maturity (ytm) di pasar obligasi. Sehing-
ga akan mendorong kenaikan harga di 
pasar. Ia meramalkan penerbitan SBN 
tahun ini akan mencapai targetnya. 
“Kenaikan ini berimbas pada se-
makin atraktifnya SBN domestik, 
sehingga menaikkan permintaan,” 
ujar dia. 

Sementara itu, Kepala Ekonom 
PT Bank CIMB Niaga Tbk 
Adrian Panggabean menilai, 
secara domestik BI perlu 
menjaga agar tingkat suku 
bunga tidak terlalu rendah. 
Sebab, dikhawatirkan 
menimbulkan komplikasi 
saat normalisasi kebijakan 
moneter pada 2022 
atau 2023. ”Masih ada 
ruang untuk penurunan 
suku bunga, tetapi tidak 

ada urgensi bagi BI untuk kembali 
menurunkan suku bunga,” kata Adrian.

Adrian mengatakan, likuiditas 
perbankan naik hampir dua kali lipat 
dibandingkan dengan rerata tahun 
2019. Namun, intermediasi perbankan 
untuk menyalurkan kredit belum kuat 
akibat permintaan yang lemah. ”Dari 
sisi pasokan, skala restrukturisasi 
yang besar menyebabkan lembaga 
keuangan menjaga kualitas aset dengan 
meningkatkan pencadangan,” ujarnya.

Digitalisasi Ekonomi
Dalam rangka menggenjot pemulihan 
ekonomi nasional, BI melakukan sejumlah 
langkah strategis, salah satunya akselerasi 
digitalisasi ekonomi dan keuangan. 

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira menga-
takan, besarnya peluang ekonomi digital 
tidak berbanding lurus dengan jumlah 

UMKM yang bisa mengaksesnya.
Kondisi tersebut antara lain 
disebabkan oleh belum banyak 
platform digital yang ramah, 
terutama bagi kalangan UMKM 
yang umumnya baru pertama 

kali mengadopsi teknologi.

 “Sebagian besar 
UMKM mengingin-
kan teknologi untuk 
mendorong pengem-
bangan bisnis, 
namun mudah 
diaplikasikan 
secara mandiri 
untuk kegiatan 

sehari-hari,” kata 
alumnus Fakultas 

Ekonomi UGM ini.
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Sobat Rupiah pasti tak asing 
lagi dengan e-commerce 
atau toko-daring. Dengan 
e-commerce Sobat 

Rupiah tidak perlu membuang 
waktu untuk pergi ke toko untuk 
membeli barang yang diperlukan. 
Cukup ketik nama barang yang 
Sobat butuhkan, maka laman 
e-commerce akan menampilkan 
beragam pilihan yang bisa Sobat 
pilih. 

Kemudahan ini membuat 
transaksi di e-commerce makin 
ramai peminat. Mengutip dari 
Kontan, total nilai transaksi 
di 4 e-commerce terbesar di 
Indonesia sepanjang 2020 
mencapai Rp276,87 triliun. Angka 
ini menunjukkan ada kenaikan 
dari total nilai transaksi tahun 
2019 yang nilainya sekitar Rp210 
triliun. 

Salah satu faktor yang membuat 
kenaikan transaksi ini adalah 
kondisi pandemi yang mana 
masyarakat dianjurkan 
bertransaksi tanpa tatap muka. 
Bank Indonesia pun memprediksi 
angka transaksi e-commerce 
tahun 2021 akan naik meningkat 
lagi hingga 33,2%. Nah, buat 
Sobat yang suka atau mungkin 
baru ingin beralih ke berbelanja 
daring, berikut ini kami sajikan 
beberapa tips agar aman 
berbelanja di e-commerce. 
Semoga bermanfaat!
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dengan jumlah berlebihan. Karena bila 
Sobat lengah dan akun Sobat disusupi 
orang tidak bertanggung jawab, saldo 
yang ada bisa raib begitu saja. 

Fitur lainnya yang juga sering jadi andalan 
adalah sistem pay later, atau pembayaran 
cicilan tanpa kartu kredit yang ditawarkan 
e-commerce. Sebelum menggunakan 
tipe pembayaran ini, pastikan Sobat 
memahami syarat dan ketentuan cicilan, 
mengetahui nilai bunga, dan pastinya 
sesuaikan dengan kemampuan Sobat 
untuk membayar. Jangan sampai besar 
pasak daripada tiang!

Nah agar pembayaran lebih praktis, 
Sobat juga bisa memilih pembayaran 
melalui QRIS Tanpa Tatap Muka atau 
QRIS (TTM). Sobat cukup menyimpan 
gambar QRIS dari merchant di ponsel 
Sobat. Gambar QRIS ini bisa Sobat 
gunakan untuk bertransaksi di merchant 
dengan cara mengunggah gambar 
tersebut di menu pembayaran, lalu 
masukkan nominal pembayaran, 
masukkan PIN, dan transaksi pun selesai! 

1. Web e-commerce
Pastikan halaman web e-commerce yang 
Sobat Rupiah gunakan telah memiliki 
sertifikat keamanan atau sudah verified. 
Sebaiknya lakukan transaksi di web yang 
sudah memiliki track record yang baik. 
Untuk mengetahuinya, Sobat Rupiah bisa 
melakukan riset kecil lewat komentar 
pengalaman berbelanja dari saudara, 
teman, atau orang lain yang pernah 
berbelanja di toko daring yang jadi tujuan 
Sobat. 

2. Tipe Pembayaran
Tiap e-commerce memberikan beragam 
pilihan sistem pembayaran. Salah satu 
yang paling diandalkan adalah dompet 
digital. Fitur ini memungkinkan pengguna 
e-commerce menyimpan uang dalam 
jumlah tertentu yang nantinya bisa 
dibelanjakan di e-commerce. 

Jaga kerahasiaan kata sandi dompet 
digital sobat. Sesekali, ganti kata sandi 
dompet digital untuk memperkuat 
keamanannya. Sobat juga sebaiknya 
hindari mengisi saldo dompet digital 
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Pastikan nama pedagang atau toko yang 
tertera saat proses transaksi sesuai 
dengan nama toko atau pedagang yang 
Sobat tuju ya!

3. One Time Password (OTP)
Manfaatkan fitur keamanan tambahan 
seperti 3D Secure untuk keamanan 
bertransaksi di e-commerce. Dengan 
fitur ini, sistem bank akan mengirimkan 
kode sekali pakai atau One Time 
Password (OTP) melalui SMS ke nomor 
telepon Sobat, saat akan melakukan 
transaksi daring. 

Ingat, jangan berikan kode OTP ini kepada 
siapapun karena dengan memberikan 
kode ini, Sobat berarti memberikan 
akses penuh ke akun yang Sobat miliki, 
termasuk akses untuk memindahkan 
uang yang Sobat miliki ke rekening lain.

4. Hindari Bertransaksi di Luar Web
Seringkali ada penjual nakal yang 
mengajak calon pembeli untuk 
bertransaksi dengan cara mengirim uang 
langsung ke rekening penjual atau tanpa 
melalui sistem pembayaran e-commerce. 

Praktik ini berisiko, sebab e-commerce 
tidak memiliki tanggung jawab untuk 
mengembalikan uang bila ternyata 
penjual melakukan penipuan. Karena 
itu, Sobat Rupiah tetap melakukan 
pembayaran sesuai dengan cara 
pembayaran yang disediakan website 
atau aplikasi e-commerce ya!

5. Datamu Rahasiamu
Jaga kerahasiaan data pribadi Sobat 
selama bertransaksi di e-commerce. 
Sobat mesti menjaga 7 data penting 
antara lain kode OTP,nomor PIN, 
nomor identitas, nama asli sesuai 
Kartu Keluarga, tempat dan tanggal 
lahir, alamat, hingga nama ibu 
kandung. Nah untuk menjamin 
kerahasiaan data-data tersebut, 
tentunya Sobat harus selalu 
waspada ketika mengakses dan 
bertransaksi di e-commerce. Pastikan 
Sobat menggunakan jaringan yang 
aman, selalu log out ketika selesai 
bertransaksi, hindari mengklik tautan 
mencurigakan, dan jangan mudah 
memberikan data pribadi dengan 
alasan apapun.
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MENGUBAH  SAMPAH
MENJADI EMAS
Memanfaatkan gulma 
pengganggu menjadi karya seni 
bernilai tinggi.

40 | 
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Di hamparan rawa-rawa 
Kalimantan Selatan (Kalsel), 
banyak tumbuh gulma dari 
jenis tanaman purun dan ilung. 

Purun merupakan sejenis tanaman 
rumput yang tumbuh di air, dengan 
ketinggian mencapai 2,5 meter. Adapun 
ilung merupakan tanaman sejenis 
eceng gondok. Menurut sebagian 
masyarakat Kalsel, purun dan ilung 
dapat mengganggu laju klotok (perahu) 
pada saat melintasi rawa.

Namun lain lagi bagi masyarakat Hulu 
Sungai Utara (HSU), salah satu Kabupa-
ten di Kalsel. Bagi mereka, baik purun 
maupun ilung dapat diubah menjadi 
karya seni yang bernilai. Ampulung, 
yang berasal dari kata anyaman purun 
dan ilung, ialah kerajinan anyaman ber-

bahan dasar purun dan ilung. Hasil akhir 
dari anyaman itu dapat berupa tikar, tas, 
dompet, sandal, dan lain sebagainya.

Ampulung mempunyai nilai historis 
bagi masyarakat Kalsel. Mereka telah 
mengenal kerajinan berbahan dasar 
alam itu sejak abad ke 17, dan di HSU 
sendiri kerajinan Ampulung mulai 
dikembangkan sekitar tahun 1975. 
Saat ini, perajin Ampulung di HSU telah 
mencapai lebih dari 23 ribu orang.

Kerajinan Ampulung HSU pun sudah 
menjadi ikon produk budaya Kalsel yang 
memiliki nilai ekonomi tinggi. Atas dasar 
itulah Kantor Perwakilan Bank Indonesia 
(KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan  
menetapkan HSU sebagai salah satu 
klaster binaan sejak 2013.
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Melalui Program Sosial Bank Indonesia 
(PSBI), BI menyalurkan berbagai 
bantuan sarana produksi yang juga 
dilengkapi dengan pendampingan teknis 
desain, diversifikasi produk, manajemen 
usaha, serta pencatatan keuangan, 
dengan mendatangkan beberapa 
narasumber pelaku usaha kreatif sukses.

Pada tahap teknis, BI menyalurkan 
bantuan perlengkapan mesin jahit 
modern (jahit cangklung, jahit datar, 
portable). Bantuan diberikan kepada 
beberapa Kelompok Usaha Bersama 
(KUB) Kembang Ilung, Maju Bersama, 
Mekar Sari, dan KUB Anggrek.  
 
Dengan adanya bantuan itu, berbagai 
kemajuan telah dicapai oleh KUB 
penerima bantuan. Teknik menganyam 
yang semula menggunakan jarum, 
saat ini sudah menggunakan mesin 
jahit modern. Hal itu meningkatkan 
efektivitas dan mempercepat proses 
produksi. Jenis produk pun semakin 
beragam, dengan desain yang 
bervariasi.

Seiring dengan peningkatan kualitas dan 
varian produk, dari sisi harga penjualan 
pun bisa meningkat. Dari semula Rp3.000 
sampai Rp8.000, menjadi Rp75.000 
sampai Rp200.000 per barang. Bahkan 
pelaku kriya anyaman ini sekarang makin 
percaya diri meniagakan karyanya keluar 
daerah. 

Bantuan sarana produksi yang dilengkapi 
dengan bantuan teknis tersebut, 
mendorong KUB Ampulung menjalankan 
usahanya secara profesional. Dan dalam -
   waktu dekat mereka bahkan akan 
melakukan pemasaran melalui sarana 
daring, melalui kanal e-commerce. 
Harapannya agar kerajinan Ampulung 
Kalsel makin mendunia dan meningkatkan 
pendapatan para perajin. Kedepannya, Bank 
Indonesia berkomitmen terus bersinergi 
bersama pemerintah untuk medorong 
ekosistem digital bagi usaha mikro, kecil, 
menengah (UMKM) seperti ini. Bank 
Indonesia meyakini bahwa transformasi 
digital UMKM merupakah salah satu 
fondasi dalam upaya mempercepat proses 
pemulihan ekonomi nasional.
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MENJELAJAHI
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BUKIT
TINGGI

Jika menginginkan 
makanan dengan 
rempah-rempah 
yang melimpah, 

kita tidak perlu pergi 
ke India. Indonesia 
memiliki Padang dengan 
segala rempah-rempah 
khas Indonesia. Dijamin, ketika 
Anda mencicipi kuliner legendaris di 
Padang, Anda akan menginginkan 
untuk kembali lagi dan mencicipi lebih 
banyak masakan Padang. Kota Padang 
adalah kota terbesar di pantai barat 
Pulau Sumatra. Kota Padang sendiri 

telah lama digunakan 
sebagai pelabuhan utama 
dalam perdagangan 
bumbu. Hal ini didukung 
oleh letak kota Padang 

sebagai gerbang utama di 
sebelah barat Indonesia dari 

Samudra Hindia. Oleh karena 
itu, tidak heran apabila Anda akan 

menemukan beragam bumbu yang 
kemudian digunakan dalam masakan 
Padang. Untuk itulah hampir seluruh 
masakan Padang memiliki ciri khas yang 
beragam, rasa yang kaya, dan kuah yang 
kental.
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DARI JAM GADANG
KE NGARAI SIANOK
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Kota kelahiran Bung Hatta sang 
proklamator ini menyimpan sejuta 
pesona dan panaroma alam yang 
menakjubkan. Bukittinggi punya 

banyak Spot objek wisata keren, Mulai 
dari Situs budaya, situs bersejarah, spot 
foto foto kekinian, sampai wisata alam 
yang indah.

Spot utama yang harus didatangi adalah 
Jam Gadang. Penanda waktu di pusat 
kota ini sudah berusia lebih dari 90 tahun. 
Menara jam yang amat tua tersebut 
masih mempertahankan bentuk aslinya. 
Saat berkunjung ke Bukittinggi, rasanya 

kurang apik jika tidak berfoto dengan 
ikon wisata kota tersebut. Jam Gadang, 
menurut beberapa catatan sejarah, 
dibangun pada 1926 setelah Ratu Belanda 
memberi mesin jam ini kepada Sekretaris 
Kota Bukittinggi pada saat itu, Rook 
Maker. Pembangunannya dilakukan oleh 
dua orang arsitek setempat, Yazin dan 
Sutan Gigi Ameh, dengan menghabiskan 
dana 3.000 Gulden.

Setelah dari Jam Gadang, kita bisa 
menikmati keindahan alam Ngarai Sianok 
terletak di perbatasan Kota Bukittinggi, 
Kecamatan IV Koto, dan Kabupaten 
Agam. Lembah cantik ini mungkin 
akan mengingatkanmu pada film Lord 
of the Rings. Diapit oleh dua tebing 
tinggi yang mencapai 200 meter yang 
dihiasi oleh pepohonan 
dan rerumputan, 
menempuh jalur 
sepanjang 15 
km tidak akan 
terasa bosan. 
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Bukan hanya spot wisata yang seru dan 
menakjubkan, Bukittinggi menawarkan 
wisata kuliner yang menggugah 
selera. Salah satu tujuan berkuliner di 
Bukittinggi adalah Los Lambuang di Pasar 
Lereng. Di sini bisa dijumpai nasi kapau 
dan katupek kapau. Dari Pasar Lereng 
bergeser ke pasar penampungan Pasar 
Atas, dapat dijumpai jajanan lain seperti 
pisang kapik yaitu pisang kepok yang 
dibakar lalu dipipihkan (kapik) disantap 
dengan kelapa parut yang dimasak 
dengan gula merah. Di Pasar Atas juga 
dapat ditemui menu lain seperti ampiang 
dadiah yaitu jajanan susu kerbau yang 
difermentasi disantap bersama beras 
ketan yang disiram gula merah. Kuliner 

lainnya yaitu karupuak sanjai yang sering 
dijadikan sebagai oleh-oleh sehabis 
berwisata di Bukittinggi. Sementara di 
Pasar Bawah, ada jajanan tradisional 
seperti inti dan kacimuih. Jika sedang 
berwisata di kawasan Ngarai Sianok, 
menu yang tidak boleh dilewatkan 
adalah itiak lado mudo. 
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KULINER DI BUKIT TINGGI

Jalur ini merupakan salah satu jalur yang 
disukai oleh komunitas pesepeda. Eloknya 
pemandangan sekitar, serta jalurnya 
yang berkelok dengan panorama Gunung 
Singgalang di belakangnya membuat 
Ngarai Sianok terlihat menakjubkan. Saat 
berkunjung ke Ngarai Sianok, jangan lupa 
untuk berkunjung ke lembah sungai yang 
berada di bawah tebing.

Jika Negeri Panda punya Tembok Besar 
China, maka Bukittinggi punya Jenjang 
Koto, juga dikenal sebagai Jenjang 1.000. 
Tempat wisata alam tersebut memiliki 
jalur berliku yang menelusuri celah-
celah tebing. Biasanya, Jenjang Koto 
digunakan oleh masyarakat setempat 
untuk mengambil air ke lembang Ngarai 
Sianok. Sebelum berkunjung ke sini, 
pastikan stamina penuh dan perut sudah 
terisi. Terletak tidak jauh dari Ngarai 

Sianok, tepatnya di Jalan Panorama, Bukit 
Canggang Kayu Ramang adalah Tabiang 
Takuruang yang berarti “tebing yang 
terkurung”. Pemberian nama tersebut 
karena Tabiang Takuruang dikelilingi oleh 
tebing dan perbukitan. Meski begitu, 
keindahan alamnya tidak berkurang. Saat 
berkunjung ke sini, panorama alamnya 
yang masih hijau dan asri mungkin akan 
membuatmu merasa seperti berada 
dalam film The Hobbit.

Terakhir, mampirlah ke Benteng Fort de 
Kock didirikan pada 1825 oleh Kapten 
Bauer di Bukit Jirek Negeri. Sisa-sisa 
benteng tersebut masih berdiri hingga 
kini. Kendati sudah berdiri sejak lama, 
namun kawasan Benteng Fort de Kock 
masih tertata rapih. Bahkan, di sana 
terdapat taman yang penuh dengan 
pepohonan rindang.
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MENIKMATI 
NASI KAPAU
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Hampir di tiap wilayah Indonesia ada 
Rumah Makan Minang. Sajiannya 
khas, nasi rames dengan pilihan 

lauk beraneka ragam. Menariknya, nasi 
rames itu punya sebutan berbeda-beda. 
Ada yang menyebutnya Nasi Kapau, dan 
ada juga yang menyebutnya Nasi Padang. 

Pada dasarnya keduanya berbeda 
meskipun sama-sama berasal dari 
Sumatera Barat. Nasi Kapau merupakan 
nasi rames khas Negeri Kapau, Tilatang 
Kamang, kabupaten Agam, Sumatera 
Barat. Pada nasi kapau, penyajian dalam 
satu piring nasi biasanya disertai dengan 
tiga atau lebih lauk. Di antaranya, gulai 
cincang, gulai ikan, babek (babat), 
tambunsu (usus), telur ayam, dendeng 

balado, hingga belut goreng. Tak lupa 
dilengkapi dengan gulai nangka.

Gulai nangka yang menjadi ciri khas 
Nasi Kapau pun sedikit berbeda. Sebab, 
gulainya tidak banyak menggunakan 
santan, sehingga kuahnya tidak terlalu 
kental. Kemudian, biasanya gulai 
dicampur dengan kacang panjang, kol, 
rebung, dan pakis. Di Sumatera Barat, nasi 
kapau biasanya disajikan pada rumah-
rumah makan yang berada di sekitar 
Bukittinggi, tepatnya berada di Pasar 
Bawah.

Sekilas, Nasi 
Kapau memang 
menyerupai 
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NASI KAPAU UNI LIS DI BUKIT TINGGI
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Di kota Bukittinggi terdapat tempat 
yang tak jauh dari Jam Gadang yang 
menyediakan banyak nasi kapau, 
konon katanya setiap pedagang 
mempunyai resep yang turun temurun. 
Salah satunya kedai Nasi Kapau yang 

popular adalah Nasi Kapau Uni Lis. Yang 
membuat Nasi Kapau Uni Lis menjadi 
salah satu masakan legendaris adalah 
keahlian Uni Lis dalam menciptakan 
masakan legendaris ini lebih dari 29 
tahun lamanya. Selain itu, terdapat 
juga Usus Tambusu yaitu usus sapi yang 
berisi telur dan tahu. Letak warung nasi 
kapau ini berada di Benteng Pasar Atas, 
Guguk Panjang, tepatnya di Jl. Pemuda 
Los Lambuang, Bukittinggi, Sumatera 
Barat. Dari pasar bawah, kita tinggal 
menaiki tangga menuju pasar lereng 
hingga bertemu petunjuk jalan. Dari 
Jam Gadang atau pasar atas, kita tinggal 
lurus saja menuju Pasar Lereng.

Nasi Padang. Akan tetapi, perbedaannya 
sebenarnya kentara. Secara umum, 
perbedaannya ada pada penjualnya, 
Nasi Kapau dijual oleh orang asli 
Kapau. Kemudian, warung Nasi Kapau, 
umumnya menghidangkan lauk dalam 
wadah-wadah besar pada sebuah meja 
yang lebih rendah daripada posisi duduk 
penjualnya. Sedangkan di warung Nasi 
Padang, aneka lauk dipajang pada 

etalase yang besar. Selain itu, perbedaan 
lain ada pada cita rasa. Gulai Kapau yang 
menjadi pelengkap biasanya berbahan 
dasar kol, nangka, kacang panjang, 
dengan kuah gulai berwarna kuning 
dan sedikit asam. Berbeda dengan gulai 
Padang yang biasanya memiliki rasa lebih 
pekat karena memakai santan kental. 
Bahan dasarnya pun biasanya hanya 
nangka muda saja.
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DARI MANA
ASAL KATA
UANG?
Milah Adrati, senang bukan 

kepalang. Perempuan kelas 
1 SD di Jakarta Selatan ini 
mendapat hadiah istimewa 

di hari ulang tahunnya. “Buya (kakek) 
kasih aku uang yah,” katanya sambil 
memperlihatkan selembar Rp50.000 
di tangannya. “Alhamdulillah, duitnya 
disimpan ya,” kata ayahnya kemudian. 
“Ini uang bukan duit, kalau duit kan dari 
logam, kalau ini kan kertas,” kata Milah. 

Mendapat penjelasan seperti itu, 
Ayahnya kemudian menjelaskan. Kalau 
antara duit dan uang itu, saat ini tidak 
berbeda maknanya. Oleh sebab itu, 
“ada yang suka menyebut dengan duit 
ada juga dengan uang,” sergahnya lagi.
 
Milah tidak sendiri, banyak pula anak 
seusianya yang tidak dapat menjelaskan, 
mengapa disebut duit dan mengapa 
pula disebut uang? Dalam Kamus Besar 
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Bahasa Indonesia, kata uang dan duit 
sesungguhnya mempunyai arti yang 
sama. Tetapi, kata duit digunakan lebih 
pada bahasa percakapan atau tidak 
formal. Sebaliknya uang merupakan 
kata formal yang kerap digunakan pada 
dokumen resmi. 

Asal usul kata uang terdiri dari berbagai 
versi. Ada yang menyebut uang berasal 
dari kata ‘wang’ yang artinya alat 
pembayaran yang terbuat dari emas. 
Logam mulia berwarna kuning ini 
memang sejak dahulu sudah menjadi 
barang berharga, sehingga wajar bila 
kemudian dijadikan mata uang. 

Uang emas ini merupakan alat tukar 
dengan nilai yang tinggi. Sementara 
untuk barang-barang murah dibayar 
dengan perak, perunggu, tembaga, besi 
dan juga kuningan. Walau demikian, 
belum lama ini, sekelompok peneliti 
yang berbasis di Belanda, baru saja 
memaparkan hasil penelitian dalam 

jurnal Plos One, bahwa transaksi 
menggunakan alat tukar, sesungguhnya 
sudah terjadi sejak zaman perunggu 
awal. Zaman sebelum masehi, 
sekelompok orang sudah melakukan 
transaksi dengan alat berbentuk gelang 
dan kapak yang berbahan logam.

Teori lain menyebutkan, kata uang 
berasal dari kata daluwang, yaitu kertas 
yang terbuat dari kulit pohon. Kertas 
inilah yang dijadikan bahan utama pada 
pada alat pembayaran di Indonesia 
sebelum masa kemerdekaan. Saat itu, 
ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) yang 
terbuat dari daluwang, merupakan alat 
penukaran yang sah. 

Asal Mula Duit
Lantas, bagaimana dengan kata “duit”? 
“Kemungkinan kata ‘duit’ yang kita 
kenal sekarang ini berasal dari kata doit 
yang kemudian dalam bahasa Arabnya 
berbunyi doewit,” tulis Djani A. Karim 
dalam Mata Uang dalam Sejarah seperti 
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tertuang dalam situs Kementerian 
Keuangan RI. 

Doit sendiri merupakan sebutan untuk 
uang koin kuno Eropa yang dibuat pada 
abad ke-14. Selain itu, duit merupakan 
satuan mata uang terkecil di Belanda, 
sedangkan yang terbesarnya disebut 
gulden. Pada tahun itu, harga 1 gulden, 
setara dengan 160 duit. 

Sejarah Kemunculan Rupiah
Uang tertua di Indonesia sebenarnya 
sudah ditemukan sejak zaman 
kerajaan Hindu-Budha di Jawa. Alat 
tukar itu terbuat dari perak. Bukti 
fisik uang tersebut tersimpan di 
Museum Nasional. Kerajaan Islam 
pun mengeluarkan mata uang, 
seperti Kesultanan Pasai dan Aceh 
yang menggunakan dirham dari 
emas. Kemudian ketika bangsa asing 

berdatangan, uang yang beredar di 
Nusantara pun kian beragam.

Mulai dari piastres yang dibawa 
Portugis, gulden pada zaman Belanda, 
hingga uang rupee yang beredar saat 
masa pemerintahan Thomas Stamford 
Raffles. Beredarnya mata uang rupee 
ini disinyalir yang menjadikan mata 
uang Indonesia saat ini disebut dengan 
rupiah. Sebab, pada saat itu tulisan 
rupee bila dituliskan dengan aksara 
arab, dibacanya menjadi roepiyah. 

Pasca kemerdekaan RI, pemerintah 
mengeluarkan Oeang Republik 
Indonesia (ORI) untuk menggantikan 
penggunaan mata uang peninggalan 
Belanda dan Jepang. Berlakunya ORI 
adalah bukti bangsa Indonesia sebagai 
negara berdaulat dan lepas seutuhnya 
dari tangan penjajah. Karena sejak 
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peredaran ORI, uang peninggalan 
Belanda dan Jepang resmi tidak berlaku 
lagi. ORI resmi berlaku sejak 30 Oktober 
1946, namun saat itu peredaran ORI 
belum bisa menjangkau seluruh wilayah 
Indonesia karena alasan perhubungan 
dan faktor keamanan, sebab sebagian 
wilayah RI yang masih diduduki Belanda. 
Inilah yang membuat pemerintah 
memberikan otoritas kepada daerah 
tertentu untuk mengeluarkan ORIDA 
atau Oeang Republik Indonesia Daerah 
pada tahun 1947 sebagai uang yang 
bersifat sementara dan alat pembayaran 
yang hanya berlaku di lokasi tertentu.

ORI dan ORIDA hanya berlaku sampai 
1 Januari 1950. Sebelum kemunculan 
Rupiah sebagai mata uang tunggal, 
Indonesia sempat memberlakukan 
uang kertas RIS yang beredar sampai 17 
Agustus 1950. Terbitnya Undang-Undang 

Mata Uang 1951 yang ditetapkan pada 
27 September 1951 dan mulai berlaku 
sejak 3 Oktober 1951, menjadi cikal 
bakal lahirnya Rupiah. Undang-undang 
ini menyatukan mata uang yang berlaku 
sebagai alat pembayaran yang sah 
di wilayah RI, yakni Rupiah. Melalui 
penyatuan mata uang yakni Rupiah juga 
menggambarkan kesatuan dan persatuan 
dari sisi bangsa maupun moneter
 
Hingga kini hanya Rupiah yang diakui 
sebagai satu-satunya alat pembayaran 
yang sah di Republik Indonesia. 
Kita semua harus berbangga, sebab 
Indonesia memiliki mata uang sendiri 
setelah sejarah yang panjang. Rupiah 
jadi salah satu simbol dan identitas kita 
sebagai bangsa yang merdeka serta 
alat pemersatu bangsa. Jadi, apapun 
sebutannya entah uang atau duit, selalu 
pakai Rupiah ya Sobat!
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Film yang menjual formula 
kesenjangan antara kehidupan si 
miskin dan si kaya masih menjadi 

magnet tersendiri bagi penonton. 
Terbukti, sejak ditayangkan 22 Januari 
silam, The White Tiger, film yang diangkat 
dari buku pemenang Booker Prize dengan 

THE WHITE TIGER
POTRET VULGAR 
KEMISKINAN

judul yang sama karya penulis 
Aravind Adiga menduduki peringkat 
film paling populer di Netflix di 
seluruh dunia. 

Film ini bercerita tentang 
perjalanan hidup si miskin dari 
Desa Lakshmangarh, Balram 
Halwai (diperankan oleh aktor 
pendatang baru Adarsh Gourav). 
Seperti kebanyakan pemuda di 
desanya, Balram lahir dan besar 
dalam belenggu kemelaratan. 
Potensinya sebagai siswa yang 
cerdas di sekolah, hingga dijuluki 
sebagai “white tiger” oleh sang 
guru seolah sia-sia. White tiger 
sendiri merupakan perumpamaan 
untuk manusia yang istimewa, 
sebagaimana harimau putih yang 
hanya muncul sekali dalam satu 
generasi.

Kemalangan demi kemalangan 
terjadi dalam hidup Balram seolah 

tak berjeda. Mimpinya untuk mengubah 
nasib melalui pendidikan pupus ketika 
terpaksa putus sekolah setelah ayahnya 
meninggal dunia. Untuk menyambung 
hidup dia bekerja serabutan, mulai 
dari menjadi kuli pemecah batu hingga 
menjadi babu di warung teh.
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Balram menggunakan metafora kandang 
ayam jago untuk menggambarkan 
hidupnya dan kaum miskin India. 

“Ayam jantan di kandang mencium darah 
dari atas. Mereka melihat organ saudara 
mereka. Mereka tahu mereka berikutnya. 
Namun mereka tidak melakukannya. 
pemberontak. Mereka tidak mencoba 
untuk keluar dari kandang. Hal yang sama 
dilakukan dengan manusia di negara ini. “

Secercah harapan muncul dalam hidup 
Balram ketika seorang tuan tanah kaya 
raya dan anaknya Ashok (Rajkummar Rao) 
pulang kampung ke desanya. Sebagai 
siswa yang pernah dijuluki sebagai “white 
tiger”, Balram melihat menjadi supir si 
kaya merupakan jalan untuk keluar dari 
“kandang” kelas dan menjadi orang besar. 
Seperti orang miskin lainnya, Balram sadar 
hanya memiliki sedikit pilihan karier. 

Balram menikmati pekerjaan barunya, 
meski sebenarnya sebagai supir tidak 
banyak berubah. Ia tetap tinggal di 
kamar penuh kecoa yang pengap di 
bawah tanah, sementara majikannya 
hidup di apartemen mewah. Kata-kata 
kasar dan diskriminasi menjadi makanan 
sehari-hari bagi Balram. “Kebesaran 
hati” Balram seolah menjadi gambaran 
mentalitas pelayan yang tidak punya 
pilihan. 

“Apakah kita membenci tuan kita di balik 
wajah cinta, atau apakah kita mencintai 
mereka di balik wajah kebencian?” tanya 
Balram pada dirinya sendiri. 

Titik balik pada diri Balram terjadi ketika 
ia tetap dianggap remeh, meski telah 
mengorbankan diri menjadi tumbal 

kesalahan yang dilakukan sang majikan. 
Ia lalu belajar bahwa satu-satunya cara 
orang miskin dapat memperkaya diri 
adalah menjalani kehidupan kriminal 
atau masuk ke dunia politik. Dia memilih 
jalan pertama: merampok kemudian 
membunuh majikannya tanpa rasa 
penyesalan. Balram percaya, hal itu 
memungkinkan dia untuk memutus siklus 
kemiskinan.

Apa yang membuat banyak orang tertarik 
menonton kisah Balram? Padahal tidak 
ada hal baru yang ditawarkan dari film 
yang diproduksi Priyanka Chopra Jonas 
dan disutradarai Ramin Bahrani ini. 
Jawabannya kemungkinan besar karena 
kisah suram mengenai kemiskinan serta 
pengkhianatan membuat banyak orang 
merasa memiliki ikatan akan film tersebut.

Terlebih di masa pandemi ini, masyarakat 
ekonomi rentan merasakan imbas 
goyahnya perekonomian akibat 
lesunya aktivitas ekonomi. Pemerintah 
menerapkan beragam kebijakan sebagai 
stimulus pemulihan ekonomi, mulai dari 
bantuan sosial, penurunan suku bunga, 
hingga kemudahan untuk mendapatkan 
bantuan modal dan keringanan bunga 
pinjaman untuk UMKM. 

Meski demikian, berbagai stimulus 
ekonomi ini tidak serta merta membuat 
kondisi ekonomi kembali seperti sebelum 
pandemi mendera. Sosialisasi program 
yang merata dan pengawasan yang baik 
perlu dilakukan agar ekonomi segera 
pulih.  Sinergi dari berbagai pihak pun 
dibutuhkan agar seluruh masyarakat bisa 
segera merasakan manfaatnya. Terutama 
para Balram alias masyarakat ekonomi 
rentan yang butuh perlindungan sosial.
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QRIS:
MEMPERMUDAH 
TRANSAKSI, 
MENINGKATKAN 
EFISIENSI

Budi Gandasoebrata
Managing Director, GoPay
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Sejak Bank Indonesia meluncurkan 
Quick Response Code Indonesian 
Standard (QRIS), 17 Agustus 
2019 silam, GoPay sebagai salah 

satu penyedia layanan dompet digital 
terbesar di Tanah Air berkomitmen 
untuk turut serta mendukung. 

Hingga saat ini, metode pembayaran 
GoPay menggunakan QRIS telah dapat 
digunakan di lebih dari 400.000 mitra 
usaha GoPay,  mulai dari donasi, 
kuliner, groceries, UMKM, hingga 
layanan transportasi. GoPay percaya 
penggunaan metode QRIS dapat 
memudahkan masyarakat dalam 
bertransaksi, terutama di masa pandemi 
seperti saat ini. 

1. BI berkomitmen mendorong 
perluasan penggunaan QR Code 
Indonesian Standard atau QRIS dengan 
target 12 juta merchant di 2021, 
Apa yang dilakukan GoPay untuk 
mendukungnya?
GoPay selalu mendukung Bank 
Indonesia dalam sosialisasi dan 
implementasi Program QRIS 12 juta 
merchant. Kami percaya ekosistem 
terbuka akan memberikan banyak 
manfaat sehingga kami yakin QRIS 
akan berdampak signifikan terhadap 
pertumbuhan transaksi non tunai, 
peningkatan efisiensi perekonomian, 
pertumbuhan usaha, serta peningkatan 
kualitas, daya saing, dan inovasi tidak 
hanya bagi rekan usaha besar saja tetapi 
juga bagi rekan usaha kecil dan mikro di 
seluruh Indonesia. 

Sejak awal QRIS disosialisasikan sampai 
sekarang, GoPay berkomitmen untuk 
mendukung rencana Bank Indonesia 

memperluas penggunaan QRIS di 
pasar-pasar tradisional, sekolah dan 
universitas, lembaga non profit, rumah 
ibadah dan seluruh rekan usaha GoPay 
lainnya.

2. Saat ini sudah berapa mitra usaha 
GoPay yang menggunakan QRIS? 
Transaksi GoPay menggunakan QRIS 
terus mengalami peningkatan secara 
eksponensial, baik dari segi volume 
maupun nilai transaksi semenjak QRIS 
diadopsi dan diimplementasikan pada 
tanggal 1 Januari 2020. Kami percaya 
transaksi ini akan terus mengalami 
peningkatan seiring dengan sosialisasi 
dan edukasi yang dilakukan bersama 
antara Bank Indonesia dan pemain 
industri, baik kepada para pengguna 
maupun kepada rekan usaha. 

3. Apa manfaat yang dirasakan GoPay 
(maupun mitra usaha) dengan adanya 
QRIS?
Untuk rekan usaha, keberadaan 
QRIS memperluas pangsa pasar yang 
awalnya hanya menerima pembayaran 
QR dari satu PJSP, sekarang bisa 
menerima pembayaran QR dari 
seluruh PJSP yang sudah berizin 
QRIS. Rekan usaha juga menikmati 
kemudahan dalam pendaftaran, karena 
hanya dengan melakukan pendaftaran 
satu kali, rekan usaha akan 
memperoleh QR yang dapat menerima 
pembayaran dari aplikasi manapun. 
Rekan usaha juga dapat menikmati 
pengelolaan kas yang praktis dan aman 
yang meliputi riwayat transaksi yang 
dilakukan secara digital. Rekan usaha 
juga dapat membatasi kontak langsung 
dimana hal ini sangat mendukung di 
kondisi pandemi ini. 
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Pengguna juga tentunya memperoleh 
keuntungan karena mendapatkan 
fleksibilitas dalam memilih instrumen 
pembayaran secara non-tunai. Cukup 
hanya dengan memiliki satu aplikasi 
yang mendukung QRIS, pengguna dapat 
melakukan pembayaran melalui QR di 
berbagai rekan usaha. 

QRIS juga tidak hanya digunakan untuk 
berbelanja atau membeli makanan. 
Tetapi, dapat juga digunakan untuk 
berdonasi, seperti misalnya kerjasama 

GoPay dengan Baznas. Selain mendorong 
masyarakat untuk berdonasi secara 
digital, pengelolaan dana zakat, infaq, 
dan sedekah pun menjadi lebih mudah, 
aman, dan transparan.

4. Bagaimana sosialisasinya ke 
masyarakat? 
Selama pandemi, sosialisasi dan edukasi 
terus dilakukan secara virtual untuk 
membantu para pengusaha UMKM 
bertahan dengan memanfaatkan 
pembayaran digital, khususnya fitur QRIS 
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TTM (tanpa tatap muka). Mekanisme 
penggunaan QRIS TTM (tanpa tatap 
muka) sangat mudah. Tinggal membuka 
aplikasi Gojek, Klik tombol Pay di ribbon 
GoPay, Klik tombol gambar Gallery, pilih 
gambar QRIS yang sudah tersimpan di 
Gallery, input nominal, masukan PIN, dan 
transaksi selesai

Sosialisasi edukasi terkait QRIS dilakukan 
melalui media sosial dan di berbagai 
platform yang kami miliki. Sebagai 
contoh, tahun lalu kami melakukan 

pelatihan virtual agar kreatif dalam 
memanfaatkan peluang digital 
termasuk pembayaran digital kepada 
UMKM Muhammadiyah, selain itu 
sosialisasi donasi digital melalui video 
untuk memberitahukan mudahnya 
berdonasi dengan QRIS. Saat ini 
kami pun bekerja sama dgn pihak BI 
maupun ASPI untuk membantu dalam 
pembuatan pedoman QRIS untuk 
merchant maupun user, namun masih 
tahap drafting dan rencana akan dirilis 
segera. 
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BI AWALI 2021 DENGAN 
OPTIMISME
PEMULIHAN
EKONOMI
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Bank Indonesia menyampaikan evaluasi kinerja ekonomi tahun 2020 dalam acara 
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020. Dalam acara ini disampaikan pula 
prospek ekonomi dan arah kebijakan Bank Indonesia untuk tahun 2021. 
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Memasuki tahun 2021, Bank 
Indonesia melakukan 
Pertemuan Tahunan 
Bank Indonesia untuk 

memaparkan kondisi ekonomi setahun 
ke belakang serta proyeksi kebijakan 
ekonomi di tahun berikutnya. Pertemuan 
yang mengusung tema Bersinergi 
Membangun Optimisme Pemulihan 

Ekonomi ini dilaksanakan 3 Desember 
2020 lalu yang dilanjutkan dengan 
publikasi Laporan Perekonomian 
Indonesia (LPI) 2020 dan Laporan Tahunan 
Bank Indonesia (LTBI) 2020. Diharapkan 
dengan pertemuan ini, Indonesia bisa 
lebih mantap melangkah menuju ekonomi 
yang pulih pasca pandemi. Sobat Rupiah, 
yuk kita simak rangkuman acaranya!

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa ekonomi 
Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Ini terlihat dari stabilitas ekonomi 
yang terjaga sehingga ada optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2021

Optimisme pemulihan ekonomi ini akan disokong oleh sinergi kebijakan ekonomi 
nasional yang baik. BI pun menyatakan telah dan akan terus menjalin sinergi 
dengan Pemerintah pusat dan daerah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), 
perbankan, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya.
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Dalam paparannya, Perry menyebut pembukaan sektor produktif dan aman akan 
mendukung pemulihan ekonomi. Pembukaan sektor ini juga berkaitan dengan 
dijalankannya vaksinasi yang nantinya akan kembali menggerakkan mobilitas 
masyarakat untuk berkegiatan.

Evaluasi kinerja ekonomi 2020 dan proyeksi ekonomi 2021 dirangkum dalam 
Laporan Akuntabilitas Tahun 2020 yang terdiri dari LPI 2020 dan LTBI 2020. Kedua 
laporan bisa Sobat akses dengan mudah lewat laman www.bi.go.id
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LPI 2020 menjabarkan pesan kunci kinerja dan prospek ekonomi, serta sinergi 
kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan dan mendorong pemulihan 
ekonomi. Sementara LTBI 2020 memaparkan kinerja di area kebijakan dan 
pengelolaaan kelembagaan BI untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan tugas 
dan wewenang khusus dalam masa pandemi.

Perry Warjiyo menyampaikan tiga penguatan Laporan Akuntabilitas Bank 
Indonesia Tahun 2020, yakni memulai tradisi baru rangkaian peluncuran publikasi 
akuntabilitas tahunan BI. Tradisi ini diawali PTBI pada 3 Desember 2020, dilanjutkan 
dengan publikasi LPI 2020 dan LTBI  2020. Kedua, mempercepat penerbitan 
kedua laporan tersebut pada Januari 2021 sebagai arah kebijakan ekonomi untuk 
mendukung optimisme perekonomian, sekaligus menyediakan rujukan publikasi 
yang berkualitas dan terpercaya bagi seluruh pelaku ekonomi. Ketiga, memperkuat 
penyusunan laporan secara tematik yang telah dimulai sejak 2019.
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