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PENGANTAR AJI

Banyak  jurnalis menghindar saat diberi penugasan 
meliput isu ekonomi perbankan. Sebagian jurnalis 
beralasan, isu perbankan adalah bidang liputan yang 

sulit, butuh pengetahuan memadai, penuh dengan jargon, 
angka-angka dan harus paham isu terkini. Selain kerumitan 
materi liputan, kesulitan berikutnya adalah menyajikan hasil 
liputan dengan akurat dan menarik.

Minat jurnalis baru untuk meliput isu ini juga minim. 
Jarang ditemukan, seorang calon jurnalis melamar untuk 
menjadi jurnalis ekonomi perbankan. Sebagian besar pelamar 
menunjukkan ketertarikan meliput isu politik, peristiwa, 
budaya satra, hukum, gaya hidup maupun olahraga.  

Akibat sejak rekruitmen tidak ada calon jurnalis yang 
mempunyai pengetahuan memadai dalam isu perbankan, 
peliputan bidang ini diisi oleh para jurnalis umum yang 
tidak mempunyai latarbelakang pengetahuan cukup. Hasil 
liputan pas bandrol, bahkan cenderung kurang lengkap 
hingga sering tidak akurat. Apalagi, banyak diantara para 
jurnalis baru ini tidak mempunyai latar belakang pendidikan 
ekonomi. Lengkap sudah. Alih-alih jurnalis bisa memberikan 
pencerahan, hasil liputan lengkap, atau mendalam, namun 
sebaliknya menyajikan informasi yang jauh dari layak.

Kebutuhan jurnalis yang berkualitas dan profesional 
dalam peliputan isu ekonomi perbankan ini, AJI Indonesia 
bekerjasama dengan Permata Bank dan Kedutaan Besar 
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Australia menggelar workshop Banking Journalist Academy 
atau BJA.  Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 
lalu, puluhan jurnalis telah mengikuti program ini. Hingga 
tahun 2016, atau tahun keempat program BJA, program 
ini memperoleh sambutan  postif dari para jurnalis hingga 
pimpinan media. BJA juga dinilai berhasil mengisi kekosongan 
pelatihan jurnalistik tema ekonomi perbankan yang selama ini 
tidak ada yang menggarapnya.

Selama 3 bulan, 17 jurnalis mengikuti kelas yang 
berlangsung dua kali dalam seminggu. Peserta  yang rata-rata 
mempunyai masa kerja 2-5 tahun ini mendapat bekal terkait 
ekonomi perbankan maupun terkait ilmu jurnalistik. Tren 
ekonomi global, seluk beluk perbankan di Indonesia, literasi 
keuangan, kebijakan moneter dan penerapan, membaca 
laporan keuangan hingga isu terkait jurnalistik seperti 
perencanaan, pencarian tema, menggali liputan isu ekonomi 
perbankan, reportase mendalam, teknik penulisan hingga kode 
etik. Harapan, diakhir workshop adalah jurnalis berkualitas, 
mampu memahami dan analisa mendalam, komprehensif dan 
berimbang. 

Pada akhir program, peserta diwajibkan membuat tugas 
akhir berupa tulisan mendalam atau indepth reporting. 
Dari seluruh liputan yang masuk, penyelenggara memilih 3 
karya terbaik. Pemilihan karya tulis terbaik program BJA ini 
dimaksudkan untuk memotivasi peserta sekaligus memberi 
kontribusi kepada dunia jurnalistik tanah air terkait isu 
perbankan.

Atas penyelenggaraan program ini, Saya  mengucapkan 
terimakasih atas kesungguhan peserta BJA 2016 mengikuti 
seluruh sesi pelatihan, penugasan akhir, hingga acara wisuda. 
Juga kepada pimpinan media massa yang mengizinkan 
jurnalisnya untuk mengikuti program ini. Ucapan terima 
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kasih sebesar-besarnya kepada Permata Bank dan Kedutaan 
Australia atas kerjasama baik selama ini. Saya berharap, 
program kerjasama AJI Indonesia-PermataBank-Kedutaan 
Australia ini bisa memberikan sumbangan konkret bagi 
peningkatan kapasitas dan kualitas jurnalis dalam pemahaman 
mengenai  ekonomi perbankan.

Suwarjono

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia
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PENGANTAR PERMATABANK

Menjadi jurnalis di Indonesia, dengan begitu banyak 
isu dan persoalan dari berbagai bidang dan industri 
dibarengi dengan jutaan data dan informasi yang 

muncul setiap harinya dari internet, membuat profesi ini 
semakin ditantang untuk meningkatkan kualitasnya agar 
mampu bersaing dalam standarisasi global. Ditambah, publik 
yang semakin cerdas dan kritis terhadap informasi yang 
disampaikan oleh media di Indonesia, mendorong para jurnalis 
untuk memberikan cerita dan pemberitaan yang bermutu dan 
berimbang dengan pemahaman isu menyeluruh. 

Untuk industri yang spesifik, seperti ekonomi dan 
perbankan, para jurnalis dituntut untuk memiliki kemampuan 
memahami dan analisa mendalam terhadap berbagai isu 
baik di Indonesia maupun regional. Tidak hanya bergantung 
kepada narasi dari narasumber, Jurnalis juga kini harus 
mampu berinteraksi dengan data, karena dari data akan 
lahir fakta-fakta yang dapat diinterpretasikan dengan jelas, 
memiliki kredibilitas namun tetap bisa diceritakan dengan 
sudut pandang sederhana. Kualitas inilah yang kini menjadi 
utama agar para jurnalis dengan latar belakang pendidikan 
dan pengalaman yang beragam dapat menyajikan berita 
keuangan dan perbankan yang komprehensif dan berimbang.

Memiliki idealisme dan passion yang tinggi terhadap 
pendidikan bagi seluruh stakeholder-nya, sejak tahun 2013 
PermataBank menginisiasi program Banking Journalist 
Academy (BJA) bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI) Indonesia, sebuah program pendidikan berkelanjutan 
yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas jurnalis di 
Indonesia akan pemahaman terhadap kerangka dan isu-isu 
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ekonomi, perbankan dan jurnalistik. Sejak tahun 2015, program 
BJA juga mendapatkan dukungan penuh dari Kedutaan Besar 
Australia yang memiliki visi dan komitmen yang sama.

Program BJA merupakan salah satu wujud komitmen 
jangka panjang PermataBank dalam memajukan dunia 
pendidikan di tanah air sebagai bagian dari Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan (CSR).  Kesinambungan dan pengembangan 
program menjadi komitmen kami agar PermataBank dapat 
terus memberikan kontribusi bagi kemajuan dunia pers 
di Indonesia. Oleh karena itu, Saya mewakili Manajemen 
PermataBank, mengucapkan terima kasih atas kerjasama 
dan dukungan yang telah diberikan oleh AJI Indonesia dan 
Kedutaan Besar Australia dalam penyelenggaraan program 
Banking Journalist Academy angkatan IV tahun 2016.

Ungkapan terima kasih mendalam juga kami sampaikan 
kepada semua pihak yang terlibat sehingga program BJA 
ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses yaitu kepada 
para pembicara dari PermataBank, para mentor, pembicara 
tamu, dan segenap pimpinan redaksi dari media-media yang 
berpartisipasi dalam program ini.

Saya ucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati 
BJA 2016. Kami berharap program ini dapat memberikan 
kontribusi dan pencerahan bagi para jurnalis muda di 
Indonesia khususnya di bidang ekonomi dan perbankan, dan 
memperkaya diri mereka sehingga memiliki kualitas yang 
dibutuhkan oleh pasar nasional dan global.

Salam Permata,

Richele Maramis
Senior Vice President
Head of Corporate Affairs PermataBank
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JURNALISME DATA  
DI KELAS BJA 2016

OLEH P. HASUDUNGAN SIRAIT

Setelah memberi penjelasan singkat, Wahyu Dhyatmika 
meminta peserta membuka file yang sudah mereka kopi 
sehari sebelumnya. Ia sendiri  melakukan hal yang sama 

di laptopnya yang bersambungan dengan proyektor. 

“Nah, ini dia!  Semua sudah membuka?” ucapnya sembari 
melayangkan pandangan ke segenap penjuru.

Hadirin sebagian tampak mengangguk. 

“Sekarang tolong buka Excel-nya. Kita akan mainkan 
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data tadi dengan Excel. Hasilnya nanti bisa macam-macam,” 
lanjutnya sembari memainkan komputer jinjingnya juga. 

Peserta langsung larut dalam suasana. Mereka mengikuti 
sebisa mungkin instruksi sang mentor menjalankan Excel 
selangkah demi selangkah untuk mengolah data. Awalnya 
kelihatan mereka tak kesulitan; tapi setelah 10 menit lampau 
terlihat mulai ada yang kebingungan atau keteteran.   Bli  
Komang, begitu kami menyebut  wartawan investigasi majalah 
Tempo itu,  rupanya tetap mengamati keadaan kelas.

Ia mendekati setiap orang yang sedang galau. Arahan ia 
berikan. 

“Kalau ada yang kebingungan jangan diam ya…silakan 
bertanya,” kata dia dengan nada bersahabat. 

Tutorial berlanjut. Orang yang tunjuk tangan selalu 
ada saja dan jumlahnya terus bertambah dari waktu ke 
waktu. Wajar saja karena bahan yang diajarkan penerima 
Nieman Fellowship, Universitas Harvard,  itu kian triki saja.   
Begitupun, sampai menjelang acara mengganyang makanan—
yang tersaji di meja panjang di pojok kiri—anak-anak Banking 
Journalist Academy (BJA) 2016 terlihat senang karena beroleh 
pengetahuan baru yang sangat menarik. 

Paginya, di awal sesi, sebelum giliran Bli Komang tiba 
untuk mengajar, saya memberi pengantar soal Jurnalisme 
Data. Don’t tell but show! Prinsip yang selalu saya katakan di 
kelas itu saya jalankan. Seusai menceritakan garis besar seperti 
apa aplikasinya  yang saya saksikan bersama Bli Komang 
di ajang Global Investigative Journalist Conference (GIJC), 
di Lillehammer, Norwegia, pada  8-11 Oktober 2015, saya 
memutar film Panama Papers—One source, 400 Journalists 
yang diproduksi Zapp. Kisahnya ihwal kerja keras 12 bulan 
wartawan lintas negara—370 orang, dari 107 organisasi media 
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di 80 negara—untuk menguak skandal yang melibatkan firma 
hukum bernama Mossac Fonseca yang berbasis di Panama. Di 
bawah koordinasi International Concortium of Investigative 
Journalism (ICIJ), mereka menangani data tak kurang dari 2,6 
terabyte! Big data ini mencakup 11,5 juta file dalam bentuk 
spreadsheets, email, PDF, TIFF. Ada pula file yang tak jelas 
formatnya, di samping yang sudah terlalu tua sehingga tak 
dikenal lagi.

Hasil kerja keras berjamaah itu mencengangkan. Itulah 
karya Jurnalisme Data yang paling spektakuler sejauh ini.  
Geger terjadi sebaik ICIJ mempublikasikan 150 dokumen. 
Di sana termaktub nama-nama orang yang terkait dengan 
215.000 perusahaan offshore yang berbasis di 21 jurisdiksi. 
Perusahaan kedok ini dioperasikan untuk penggelapan dana, 
penghindaran pajak, pencucian uang, dan penghindaran 
sanksi internasional. 

Di pelbagai belahan dunia sejumlah kepala negara tersudut; 
bukan cuma itu: bahkan ada yang sampai mengundurkan  diri 
karena tak kuat menanggung malu. Salah satu yang sempat 
terpojok karena skandal Panama Papers tapi tidak sampai 
mengundurkan diri adalah David Cameroon, PM Inggris yang 
juga pimpinan Partai Konservatif. 

Indonesia juga terimbas Panama Papers. Puluhan nama 
WNI di daftar itu. Begitupun, Ketua BPK Harry Azhar Azis-
lah  yang paling disorot media massa. Awalnya ia membantah 
dirinya punya korporasi. Tapi setelah dicecar terus belakangan 
ia mengatakan bukan dirinya, melainkan anaknya yang 
memiliki perusahaaan. 

Selain Harry Azhar Azis, petinggi RI yang namanya ada 
di daftar itu termasuk Luhut Binsar Panjaitan. Pensiunan 
jenderal yang kemudian menjadi pebisnis, ia kala itu masih 
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orang terpenting di kabinet Presiden Jokowi. Kedudukannya 
Menko Polhukam [kini ia Menko Kemaritiman]. Majalah 
Tempo memasang gambar pemilik PT Toba Bara ini di sampul 
depannya. Seperti Ketua BPK, ia pun membantah dirinya 
bersalah. 

Seperti biasa di negeri kita, sebesar apa pun sebuah isu ia 
akan lekas tergusur oleh desas-desus baru yang terus muncul 
laksana tak berkesudahan. Panama Papers pun demikian. 
Sekarang orang kita, termasuk wartawan, seperti sudah 
melupakannya. 

Kembali ke Bli Komang. Di pekan berikutnya ia memberi 
materi lanjutan Jurnalisme Data. Tempatnya bukan di Wisma 
PermataBank, Jl. Sudirman, Jakarta, lagi melainkan di sebuah 
kafe di Pasar Festival, Jakarta. Kendati berlangsung di tempat 
bersantap, suasana kelasnya tidak serta-merta serba santai. 
Sama saja, kalau bukan lebih serius lagi. Kali itu redaktur 
senior Tempo tersebut mengenalkan sejumlah tools [alat] yang 
acap dipakai para jurnalis data. Salah satunya adalah Tableau. 
Perangkat lunak canggih khusus untuk memermak data 
menjadi tampilan yang memikat ini pertama kali saya kenal di 
kelas Lillehammer. 

Berpraktik dan berpraktik. Begitulah cara Bli Komang 
mengisi 2 sesinya di BJA. Saya menyukai cara penyampaian 
yang demikian. Gaya berkuliah atau berberceramah—seperti 
yang umum di lingkungan sekolah dan kampus di negeri kita 
tercinta—tak menerbitkan selera saya sehingga saya sendiri 
senantiasa menghindarinya di saat menjadi pemateri di kelas. 

BERUNTUNG

Peserta BJA Angkatan 2016 terbilang beruntung. 
Sebabnya? Baru merekalah yang mendapatkan materi 
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Jurnalisme Data sejak Akademi ini dimulai tahun 2013. Perlu 
diingat bahwa sampai sekarang pun genre jurnalisme terkini 
ini belum banyak dikenal di negeri kita. Padahal di kawasan 
lain, bukan hanya di negara-negara Barat dan Jepang tapi juga 
di Amerika Latin yang mengalami deforestasi hebat serta acap 
didera bencana, di Timur-Tengah yang dalam beberapa tahun 
terus bergolak, serta di   belahan Asia tertentu yang masih 
saja dikuasai rezim totaliter (contohnya: Myanmar)  dan yang 
digerogoti virus jahat korupsi (Filipina, termasuk), varian 
ini sedang berkembang pesat. Bli Komang, Nezar Partria—
mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia 
yang menjadi anggota Dewan Pers (2013-2016) dan  pimpinan 
CNN Indonesia—serta saya melihat realitas ini di ajang GIJC, 
Lillehammer, 2015 yang dihadiri hampir 1.000 jurnalis dari 
pelbagai negeri. Nyata bahwa Indonesia jauh tertinggal. Sebab 
itu kami pun bersepakat untuk berupaya menyemaikan Data 
Journalism di Tanah Air. 
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Apa sesunguhnya kebaruan sekaligus keistimewaan 
Jurnalisme Data? Pertanyaan ini pernah diajukan seorang 
peserta ke saya. Saat itu saya menyampaikan materi ini kepada 
20-an wartawan ekonomi Jawa Barat yang berworkshop 
di Belitung, negeri Laskar Pelangi. Wartawan senior itu 
dengan sengit mengingatkan bahwa selama ini juga sejawat 
di Indonesia sudah memainkan data untuk melengkapi 
reportasenya. Jawaban saya?

Langkah minimal dalam setiap reportase setidaknya ada 
tiga. Wawancara, itu yang pertama. Mutlak ini dilakukan oleh 
siapa pun yang merasa dirinya wartawan; sejawat yang bekerja 
di  media on-line bukan kekecualian.  Tanpa wawancara, tak 
ada berita! Dari zaman baheula sudah demikian ketentuan 
standar jurnalisme. Nalarnya sederhana. Tujuan wawancara 
adalah menggali informasi; istilah yang dipakai kawan-kawan 
pengakrab features [berita kisah]: menambang cerita. Laporan 
atau kisah yang bersyahdan atau berkonon sempit lahannya di 
padang redaksi. Redaksi senantiasa memprioritaskan reportase 
wartawannya yang menjadi penyaksi di lapangan. Agar 
kesaksiannya kuat setiap jurnalis perlu menggali isi pikiran 
orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Wawancaralah 
pendekatannya. 

Observasi merupakan langkah kedua. Dalam hal ini 
wartawan memanfaatkan seoptimal mungkin panca indranya 
agar bisa menggambarkan suasana sedetil dan seterang 
mungkin. Atmosfir lingkungan sekitar yang menjadi locus 
kejadan [kata lainnya: TKP] termasuk yang perlu ia lukiskan. 
Tak soal apakah waktu meliput itu ia mengunakan tustel atau 
kamera audio-visual. Bagi siapa pun yang akan mengerjakan 
liputan bergaya perkisahan (story telling alias features), 
pengindraan mutlak adanya. 

Riset data, langkah ketiga. Peliput memasukkan data yang 
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kontekstual, terkini, dan akurat agar sajiannya lebih kuat. Di 
kelas  selalu saya katakan: masukkanlah data dalam liputan 
apa pun—kecil atau akbar—agar sajian itu nanti jernih dan 
otoritatif. 

Sekali lagi, ada 3 langkah standar dalam meliput. 
Urutannya boleh dibolak-balik; tapi yang lazim riset datanya 
menyusul. 

Jurnalisme Data menggunakan 3 langkah ini juga cuma 
prioritas dan urutannya lain. Prinsipnya, pada mulanya 
adalah data. Dari data yang dihimpun dibangunlah cerita (bisa 
satu, bisa banyak). Jadi, kalau tahapan kerja yang selama ini 
kita kenal adalah wawancara—observasi—riset data, genre 
terbaru ini membaliknya menjadi: riset data dan wawancara—
observasi. 

Kalau dalam langgam ‘doeloe’ kedudukan data semacam 
asesoris belaka yang bisa ditempelkan dimana saja pada tubuh 
laporan, dalam Jurnalisme Data justru kedudukan data maha 
sentral. Cara kerja di lingkungan penerap varian  yang sedang 
disemaikan betul oleh Global Investigative Journalist (GIJ) 
dan  Center of  Investigative Journalism (CIJ) ini kurang lebih 
seperti berikut. 

Setelah topik ditentukan lewat brain stroming [pertukaran 
pikiran], data pun dicari. Sumbernya kalau bukan yang 
terbuka (open data), ya yang tertutup. Open data adalah data 
yang tersedia bagi publik, baik yang di internet maupun yang 
di perpustakaan [lembaga, korporasi, perseorangan]. Data 
di internet itu yang paling banyak pastilah  yang  dihimpun 
agregator seperti Google. Di luar itu ada juga yang diup-
load sendiri oleh pemiliknya. Mengambilnya, bisanya  cukup 
dengan menggunakan mesin pencari. Adapun data tertutup, 
ia  bisa kita akses dengan seizin pemiliknya.  Mungkin kita 
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perlu membelinya atau memintanya dengan syarat bersedia 
memenuhi ketentuan dari sang pemilik. Kalau mereka tak 
sudi memberi sementara kita sangat membutuhkannya? 
Barangkali kita perlu meminta bantuan kaum peretas [hacker]. 
Dalam investigasi untuk kepentingan khalayak luas, peretasan 
lewat pembobolan situs bisa dibenarkan termasuk oleh kode 
etik wartawan. 

Data yang berlimpah di internet [sebutannya Big Data, 
saking maha banyaknya] dan yang di tempat lain itu 
kemungkinan aneka jenis dan mutunya. Kalau datanya masih 
baik, syukur; tapi kalau sudah korup berarti harus diperbaiki, 
seperti dalam kasus Cossac Fonseca. 

Katakanlah datanya sudah tersedia dan siap pakai. 
Langkah selanjutnya adalah membilasnya agara yang 
akurasinya terjaga saja yang tersisa. Jadi, ibarat menumbuk 
pati: kita memisahkan beras dari kulit gabah (sekam). 

Data yang sudah bersih itu kemudian kita olah sedemikian 
rupa  biar kita bisa memetakan masalah secara komprehensif 
dan jernih. Peta itu pula yang menjadi haluan kita saat  
merancang cerita. 

Langkah berikutnya adalah memvisualisasikannya  
semenarik mungkin agar pembaca atau pemirsa tak bosan 
mengikuti reportase tersebut. Kita juga menarasikannya 
dengan prinsip yang sama.  

Singkatnya,  tahapan langkah dalam Jurnalisme Data setelah 
topik ditentukan adalah: mencari, memperbaiki, membilas, 
mengolah, serta memvisualisasi data. Selain statistik, yang kita 
perlukan untuk itu termasuk: spreadsheet, data cleaning tools, 
visualization tools, mapping software, scripting language, dan 
web framework.  Dengan sendirinya kita perlu mengakrabi 
tools macam  Excel, SQL, Python, dan Tableau.  
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Ribet? Ya, tentu! Tapi hasilnya pun akan sebanding 
nanti. Jurnalisme Data membutuhkan banyak keahlian 
sekaligus. Programming, misalnya. Wartawan saja tak akan 
bisa mengerjakannya karena sebagian keahlian itu di luar 
penguasaannya. Jadi? Harus kerja bareng. Selain sejawat 
wartawan, ahli statistik, programmer, hacker [dalam kasus 
tertentu], dan disainer visual perlu dilibatkan dalam sebuah tim. 

Koloborasi dan jejaring lintas-geografis merupakan 
kata kunci dalam Jurnalisme Data. Eksklusifitas yang 
selama ini diagungkan para awak media dengan sendirinya 
kehilangan relevansinya. Di sinilah, antara lain, daya tariknya. 
Pengungkapan Panama Papers yang melibatkan 370 jurnalis 
dari 107 organisasi media di 80 negera itu, contohnya. 

Apakah Jurnalisme Data hanya tepat digunakan untuk 
mengungkap kasus yang besar-besar? Begitu pertanyaan 
lain yang pernah diajukan peserta ke saya di kelas. Saya 
katakan ‘tidak’. Yang kecil pun bisa. Saat membuat reportase 
tentang ‘sejuta’ angkot di Bogor pun, saya contohkan ke dia, 
pendekatan ini bisa kita pakai. Kita kumpulkan misalnya data 
tentang: pertumbuhan seluruh kendaraan  [pribadi dan umum, 
termasuk angkot dan bukan angkot] dari tahun ke tahun, 
merek dan tahun pembuatannya, pemilik dan peruntukannya, 
dan wilayah edarnya. Kita himpun pula data terkait regulasi 
dan kebijakan transpotasi di kota ini serta pertumbuhan ruas 
jalan dari masa-masa. Khusus ihwal angkot, kita cari pula data 
tentang tarif dan rutenya sekian lama. Kalau saja data ini kita 
oleh, lanjut saya, pasti akan kita dapatkan puspa cerita. 

BJW SURABAYA

Seperti halnya sobat saya sesama mentor BJA tahun 
ini, Wahyu Dyatmika (Bli Komang), saya pun sedang getol 
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membumikan Jurnalisme Data di negeri kita tercinta. Sewaktu 
menjadi pemateri di Banking Journalist Workshop (BJW) 
angkatan ke-2 di Surabaya, pada 14-15 Oktober 2016,  saya juga 
menerangkan garis besar genre ini sebelum memutar film film 
Panama Papers—One source, 400 Journalists yang diproduksi 
Zapp. Pengenalan belaka tujuan saya.  Acara di Surabaya 
ini menjadi  semacam bentuk mininya BJA.  Pesertanya  22 
wartawan dan 5 mahasiswa. BJW merupakan pelengkap dari 
BJA 2016,  buah kerja sama PermataBank, Kedutaan Besar 
Australia, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. 
Berikut ini sedikit cahatan ihwal BJA angkatan-4. 

BJA 2016 diikuti wartawan ekonomi dari media cetak 
dan on-line saja. Dari Jakarta mereka semua.  Jurnalis dari 
media ekonomi utama—Bisnis Indonesia, Investor Daily, 
dan Kontan—tetap ada.  Pun dari media umum terkemuka: 
Kompas dan Tempo.

Pematerinya hampir sama dengan yang sebelumnya. 
Dari PermataBank yang berhalangan Pak Tony Prasetyantono 
saja. Komisaris independen itu sakit sehingga kali ini urung 
menyampaikan studium generale. Pengajar dari  Kedubes 
Australia ada juga. Pun dari OJK. Tahun ini OJK menampilkan 
dua pembicaranya; salah satunya adalah Pak Mulya Effendi  
Siregar. Kehadiran  Pak Mulya, Deputi Komisioner Pengawas 
Perbankan OJK, serta pemateri yang satu lagi diapresiasi CEO 
PermataBank, Pak Roy Arman Arfandy. Dalam sambutannya 
Pak Roy mengatakan BJA beroleh legitimasi berkat partisipasi 
otoritas lembaga yang mengurusi perbankan tersebut. 

Namun di BJA 2016 kita tidak bisa melihat lagi Bu Leila 
Djafar.  Perempuan modis yang selalu menyempatkan diri  
hadir di kelas itu telah pindah ke Danone. Penggantinya 
sebagai VP Head of Internal Communications dan Corporate 
Affairs PermataBank adalah Bu Richele CI Maramis. Adapun 



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2016  |  21

Mas Bayu, Mas Domi Aji, dan Mbak Nita—mereka masih 
tetap giat mengurusi BJA dan rajin mengajak peserta bercakap. 

Anak-anak BJA 2016 sendiri, di pertengahan November 
umumnya telah menuntaskan tugas akhirnya. Topik yang 
mereka garap aneka dan spektrumya luas. Permbiayaan 
perbankan di sektor kreatif, financial technology (fintech), 
literasi keuangan, bank tanpa kantor, dan pendanaan 
peternakan ayam kampung, itu antara lain  pilihannya.
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BERLOMBA-LOMBA SEDIAKAN  
UANG ELEKTRONIK

“HARI GINI PAKAI  
UANG TUNAI” 

Kalimat di atas tertulis pada papan oranye di halte 
busway Garuda Taman Mini. Pesan itu terpampang 
bersama gambar kartu e-money atau uang elektronik 

yang diterbitkan oleh enam bank.

Untuk mendorong pemakaian uang elektronik PT 
Transjakarta menolak segala bentuk transaksi tunai dari 
pengguna busway sejak 2015. Jadi bagi Anda yang ingin 
menggunakan busway baik yang belum memiliki dan sudah 
memiliki rekening bank wajib beli kartu uang elektronik 
sebesar Rp40 ribu. Harga itu termasuk harga tiket elektronik 
Rp20 ribu dan kartu Rp20 ribu. 

Sistem pembayaran memakai uang elektronik ini secara 
tidak langsung mengenalkan masyarakat pada budaya 
cashless, sekaligus mendorong pembayaran yang aman, cepat 
dan praktis. Tak hanya pada Busway, pemakaiannya pun 
semakin luas antara lain bayar parkir, tol dan belanja. Awalnya 
pembayaran memakai uang elektronik hanya berbasiskan 
chip namun kini semakin bervariasi dengan munculnya uang 
elektronik lewat ponsel. Sistem pembayaran memang semakin 
canggih saja.  

Nah, salah satu “lahan usaha” yang juga terjamah dengan 
fenomena uang elektronik ini adalah jasa ojek aplikasi. 
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Bayangkan, sebagin besar pengendara ojek aplikasi ini adalah 
mantan abang ojek pangkalan (disingkat “opang). Tak sedikit 
juga yang mantan pekerja serabutan dan joki three one. Intinya 
mereka adalah orang orang yang belum melek bank, apalagi 
mendapatkan akses produk keuangan.

Adalah Mael (47), pengendara Gojek yang sebelumnya 
tukang ojek pangkalan selama sembilan tahun. Tingginya 
animo publik akan layanan transportasi berbasis aplikasi 
membuat ia terdorong ikut gojek.  

Menjadi pengendara gojek, ia tak boleh gaptek alias 
gagap teknologi. Supaya dapat panggilan, tentu ia harus 
piawai memakai ponsel pintar. Tak hanya urusan menggaet 
penumpang, untuk mencairkan dana pun urusannya harus 
lewat rekening ponsel juga, dalam hal ini rekening di CIMB 
Niaga yang ditunjuk oleh manajemen Gojek.  Apa daya, Mael 
yang lugu, kini tak boleh gagu teknologi. 

“Akhirnya saya belajar belajar dari teman, dan kini jadi  
tahu,” ujar Mael bahagia.

Begitulah. Indonesia kini sedang menghadapi tantangan 
untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi 
seluruh rakyatnya. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) pada 2013, masyarakat Indonesia tergolong baik untuk 
memahami keuangan baru sekitar 21,8 persen. Angka itu 
masih rendah dibandingkan Malaysia mencapai 81 persen 
dari total jumlah penduduknya, Thailand sebesar 78 persen, 
dan Singapura mencapai 96 persen.

Meski tingkat literasi rendah, tetapi keterjangkauan 
(inklusi) masyarakat terhadap produk keuangan sekitar 59 
persen. Hal ini juga menunjukkan masyarakat Indonesia 
telah memakai produk perbankan tanpa disertai dengan 
pengetahuan memadai.Apalagi  tidak semua golongan 
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masyarakat, khususnya golongan masyarakat berpenghasilan 
rendah dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa 
keuangan.

Menurut OJK, hal itu terjadi lantaran masyarakat masih 
memiliki persepsi sulitnya untuk memenuhi persyaratan 
dalam produk dan jasa keuangan dari lembaga jasa keuangan, 
belum memahami fungsi dan edukasi kurang memadai, belum 
mampu menjangkau beberapa produk dan jasa keuangan bagi 
berpenghasilan rendah, dan masih alami kesulitan dalam 
mengakses produk dan jasa keuangan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu butuh sosialisasi dan edukasi untuk 
mendorong masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan 
dapat mengakses produk keuangan.  Apalagi tuntutan zaman 
dan perkembangan teknologi juga mendorong masyarakat 
untuk melek produk keuangan termasuk bank.

Tak hanya sosialisasi dan edukasi, namun juga produk 
yang dapat diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Salah 
satunya lewat uang elektronik.

Lewat sistem pembayaran uang elektronik menjadi awal 
masyarakat terutama yang belum mendapatkan akses produk 
bank. Hal itu juga mendorong masyarakat baik langsung 
dan tidak langsung berkenalan dengan produk bank lainnya 
misalkan tabungan. “Tentu saja karena ini bisa  jadi awal 
financial inclusion,” ujar Direktur PT Bank Central Asia Tbk 
(BCA) Santoso.

Pada awalnya penggunaan pembayaran uang elektronik 
belum begitu marak.  Pada 2009, tercatat hanya 3,06 juta 
uang elektronik yang beredar, dan transaksinya pun 

hanya Rp 519 miliar. Volume transaksinya tercatat 17,43 juta.

Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan lembaga terkait 
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pun terus mendorong penggunaan uang elektronik sehingga 
berdampak terhadap volume dan nilai transaksinya.

Volume transaksi uang elektronik naik 2.971 persen dari 
17,43 juta pada 2009 menjadi  535,57 juta pada 2015. Nilai 
transaksi uang elektronik meningkat 917,5 persen menjadi 
Rp5,28 triliun pada 2015. Sedangkan periode 2009 sebesar 
Rp519,21miliar.

Jumlah uang elektronik pun  melonjak  dari 3,01  juta pada 
2009 menjadi 35,73 juta pada  2015. Pemakaian uang elektronik 
pun terus bertumbuh. Per Agustus 2016, total transaksi 
mencapai Rp616,48 miliar dan volume tercatat 60,52 juta. 

Kenaikan volume dan transaksi uang elektronik ini tak 
lepas dari peranan para penerbit uang elektronik. Kini ada 21 
pihak yang menerbitkan uang elektronik. Dari 21 pihak itu 
terdiri dari sembilan bank dan 12 lembaga non perbankan. 
Bank itu antara lain Bank Mandiri, BCA, BRU, BNI, Bank 
CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Mega, Bank DKI, dan Bank 
National Nobu.

Bisnis uang elektronik tersebut cukup menggiurkan bagi 
bank. BCA, salah satu bank yang menawarkan uang elektronik 
sejak 2007. Respons masyarakat terhadap penggunaan uang 
elektronik cukup baik. Rata-rata pertumbuhan kartu yang 
beredar dan frekuensi transaksi per tahun sekitar lebih dari 25 
persen. 

“Hingga 9 Juli 2016 dengan lebih dari 9 juta kartu Flazz 
beredar di masyarakat. Pangsa pasar kami lebih dari 20 
persen,” ujar Santoso.

Pada awal peluncuran, uang elektronik BCA banyak 
dipakai di merchant (bisa perusahaan dan pribadi yang memiliki 
produk dan jasa untuk dijual) sebagai alat pembayaran saat 
berbelanja. Namun, seiring peningkatan layanan publik 
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mendorong pemakaian uang elektronik banyak digunakan di 
busway, commuter line, parkir dan tol.

Tak hanya itu tetapi juga di minimarket, toko buku hingga 
food and beverage. BCA terus mendorong penggunaan uang 
elektronik agar dapat meningkatkan penetrasi penggunaan 
uang elektronik. Meski demikian, menurut Santoso, potensi 
penggunaan uang elektronik cukup besar di sektor transportasi 
misalkan untuk pembayaran tol dan commuter line. Lantaran 
masyarakat membutuhkan kecepatan dan kepraktisan.

Uang elektronik ditemui tak hanya berbentuk kartu saja 
tetapi juga lewat ponsel. PT Bank CIMB Niaga Tbk salah 
satu bank yang memanfaatkan kecanggihan ponsel untuk 
pembayaran uang elektronik bernama rekening ponsel. Uang 
elektronik tersebut dapat digunakan untuk semua ponsel dan 
provider seluler di Indonesia.

Transaksi menggunakan rekening ponsel itu meliputi 
transfer ke seluruh nomor ponsel di Indonesia dan bank lain, 
pembelian pulsa dan pembayaran tagihan.  Head of Digital 
Banking Branchless and Partnership PT Bank CIMB Niaga 
Tbk Bambang Karsono Adi mengatakan, animo masyarakat 
terhadap penggunaan uang elektronik di CIMB Niaga cukup 
tinggi. Bahkan sekitar 50 persen pengguna rekening ponsel 
sekarang merupakan nasabah yang tidak memiliki relasi 
dengan CIMB Niaga sebelumnya. Ada penambahan sekitar 
hampir satu juta nasabah baru dengan penggunaan uang 
elektronik.

“Sekitar 1,9 juta nasabah sudah menggunakan e-money 
CIMB Niaga,” ujar dia. Saat ini, pihaknya juga sudah bekerja 
sama dengan Indomaret dan Alfamart untuk melayani setor 
tunai dan tarik tunai di lebih dari 20 ribu toko.

Bank CIMB Niaga akan fokus mengembangkan fitur-fitur di 
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digital banking ke depannya. Pihaknya juga melihat Indonesia 
sudah memasuki era pasar digital dari perkembangan pesat 
teknologi hingga bisnis online e-commerce. Semua kemajuan 
itu juga mendorong perubahan perilaku konsumen termasuk 
nasabah CIMB Niaga.

“Di zaman serba instan, nasabah sudah tidak lagi memiliki 
waktu untuk ke kantor cabang bank dan melakukan transaksi 
bank. Karena itu dengan potensi yang sangat besar ini, kami 
melihat peluang bagaimana dapat memberikan manfaat 
melalui seluruh channel digital banking, terutama rekening 
ponsel,” ujar Bambang.

Untuk mendongkrak penggunaan uang elektronik, CIMB 
Niaga akan terus bekerja sama dengan merchant untuk 
menerima pembayaran menggunakan rekening ponsel. 
Bahkan juga untuk setor dan tarik tunai. Serta menambah 
partner ketiga untuk pembayaran tagihan.

Tren penggunaan ponsel pintar pun dilirik oleh BCA 
untuk pemakaian uang elektronik berbasis server. Pihaknya 
meluncurkan produk Sakuku. Produk uang elektronik ini 
menggunakan nomor handphone sebagai nomor identitasnya. 
Uang elektronik berbasis aplikasi tersebut menurut Santoso 
agar memenuhi kebutuhan pasar terutama anak muda. 
Dengan Sakuku, pengguna dapat isi pulsa dan transfer serta 
menarik uang di ATM BCA.

Tak ingin ketinggalan dengan penerbit uang elektronik 
lainnya, Bank Permata juga akan meluncurkan uang elektronik 
berbasis kartu pada 2017. Sebelumnya Bank Permata telah 
memiliki BBM Money.

Direktur Ritel Bank Permata Bianto Surodjo menuturkan, 
pihaknya masih dalam tahap perencanaan untuk menawarkan 
uang elektronik berbasis kartu tersebut. Uang elektronik 
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yang akan diluncurkan Bank Permata itu diharapkan dapat 
menjadi pelengkap dari produk-produk Bank Permata yang 
ada. Diharapkan uang elektronik berbasis kartu itu dapat 
memberikan solusi keuangan untuk nasabah secara lebih 
menyeluruh.

Penggunaan uang elektronik sekarang tak hanya untuk 
alat pembayaran saja tetapi juga untuk menyalurkan bantuan 
sosial. Penyaluran bantuan sosial lewat keuangan digital 
tak lepas dari pemerintahan Joko Widodo yang mendorong 
inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia. 

Pemerintah  menargetkan 75 persen masyarakat Indonesia 
terjangkau layanan keuangan pada 2019. Oleh karena itu, 
Presiden Joko Widodo meminta kepada Kementerian dan 
Lembaga untuk menyalurkan segala macam bentuk bantuan 
sosial kepada masyarakat Indonesia melalui sistem perbankan.

Bantuan sosial disalurkan dengan layanan perbankan 
diharapkan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Bantuan 
sosial itu pun diintegrasikan dalam satu kartu. Total anggaran 
perlindungan sosial sekitar Rp158 triliun pada 2017 di berbagai 
kementerian atau lembaga.

“Saat ini tren layanan keuangan digital untuk bantuan 
sosial,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan 
Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Eni 
Panggabean.

Himpunan  Bank-bank Milik Negara (Himbara) yang 
terdiri  atas PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI),PT Bank 
Rakyat  Indonesia  Tbk   (BRI),  PT  Bank  Mandiri Tbk (BMRI), 
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berkomitmen dengan 
Kementerian Sosial untuk menjadi bank penyalur bantuan 
sosial non tunai program keluarga harapan (PKH).

Dengan penyaluran bantuan sosial non tunai tersebut 
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menjadi pintu gerbang menjangkau masyarakat bawah 
memahami dan memiliki produk keuangan untuk  mencairkan 
bantuan sosial tersebut melalui agen-agen perbankan, ATM, 
dan outlet bank tersebut. Tak hanya itu,pencairan juga 
dilakukan di e-Warung KUBE. E-Warung ini dibentuk oleh 
Kementerian Sosial bekerja sama dengan Bulog.

Sekitar 695 ribu penerima manfaat bantuan sosial yang 
berada di 68 kabupaten dan kota akan menjadi proyek 
percontohan penyerahan program bantuan sosial. Untuk 
penyaluran bantuan sosial itu menggunakan kartu Combo 
yang memiliki muti fungsi sebagai e-wallet dengan basis 
server yang dapat menyimpan data-data penyaluran bantuan 
PKH, dan kartu berfungsi yang berbasis TabunganKu. Kartu 
Combo itu akan disalurkan kepada 600 ribu keluarga pada 20 
Oktober 2016.

Kartu Combo diharapkan meningkatkan pemahaman 
literasi keuangan kepada masyarakat terutama penerima PKH 
yang berpenghasilan rendah. Dengan ada literasi keuangan 
sehingga mendorong inklusi keuangan dan menciptakan cass 
lesh society.

“Kartu itu ada dua fungsi sebagai e-wallet dan saving 
account. Tadi karena ada fungsi tabungannya juga diharapkan 
literasi keuangan,” ujar Wakil Direktur Utama PT Bank Negara 
Indonesia Tbk.

Penerima manfaat bantuan sosial tersebut dapat 
menggunakan dana bantuan sosial atau subsidi untuk 
pembelian bahan kebutuhan pokok, dan menarik bantuan 
sosial secara tunai.

Pengambilan bantuan non-tunai ini dilakukan melalui 
agen-agen bank, ATM, dan outlet bank tertentu. Selain itu 
juga dapat digunakan untuk pencairan di e-Warung KUBE 
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yang dibentuk oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan 
Bulog. Kementerian lain yaitu Kementerian Pertanian dan 
Pendidikan. pun berminat untuk menyalurkan bantuan atau 
subsidi lewat kartu tersebut. 

Bank yang menyalurkan bantuan sosial lewat keuangan 
digital tersebut tak hanya membantu program pemerintah 
mendongkrak inklusi keuangan tetapi juga mendapatkan 
dana murah dari penyaluran bantuan sosial tersebut. “Dapat 
dana pihak ketiga murah,” ujar Suprajarto.

Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menyediakan 
kartu Indonesia pintar. Direktur Consumer BRI Sis Apik 
Wijayanto menuturkan, kartu Indonesia Pintar ini dapat 
digunakan sebagai bantuan sosial PKH, bantuan siswa, dan 
kartu Indonesia Sejahtera.

Lewat  bantuan sosial dengan menggunakan layanan 
keuangan digital tersebut mendorong penggunaan uang 
elektronik merata di Indonesia. Lantaran penyaluran bantuan 
sosial tersebut juga menyasar daerah-daerah. Akan tetapi, 
memang infrastruktur di daerah tersebut juga penting untuk 
mendukung penyelenggaraan uang elektronik.

“Tentu ini tidak terlepas dari infrastuktur di daerah itu. 
Bagaimana bisa dorong infrastruktur berkembang. Kalau bank 
dan perusahaan telekomunikasi tak buat infrastruktur sulit. 
Instrumen dipakai dengan teknologi mestinya BRI dengan 
punya satelit, BNI dengan bantuan sosial, kembangkan non 
tunai di daerah-daerah,” jelas Eni.

BI juga telah menerbitkan peraturan Nomor 18/17/
PBI/2016 yang bertujuan meningkatkan kemudahan pada 
layanan keuangan digital (LKD). Selanjutnya BI menerbitkan 
peraturan pelaksanaan yang dituangkan dalam Surat Edaran 
(SE) Nomor 18/22/DKSP.
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Peraturan pelaksanaan ini dilakukan sebagai upaya 
mengoptimalkan layanan keuangan digital untuk memperluas 
akses keuangan, baik dari sisi penyelenggara maupun 
meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan baik oleh 
masyarakat maupun mendukung program pemerintah seperti 
penyaluran bantuan sosial.

Dalam surat edaran itu memuat sejumlah hal pokok antara 
lain pengaturan mengenai perluasan bank penyelenggara 
LKD, penerapan self registration, bulk registration atau 
registrasi secara massal, pelaksanaan uji coba bagi penerbit 
uang elektronik, serta kenaikan batas maksimum uang 
elektronik terdaftar atau registered.

 BI memberi kemudahan dengan membuka kesempatan 
menjadi penyelenggara LKD kepada bank yang masuk dalam 
kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 3 
dan BPD BUKU 1 dan 2. Sebelumnya hanya BUKU 4 yang 
dapat menjadi penyelengara uang elektronik. 

Eni mengatakan, saat ini belum ada BPD yang mengajukan 
izin penyelenggaran uang elektronik. Untuk memiliki izin 
penyelenggaraan uang elektronik, bank harus memiliki sistem 
yang juga nanti diaudit oleh BI. 

Infrastruktur  penyelenggaraan uang elektronik itu juga 
mahal. Oleh karena itu sekarang banyak bank-bank  melakukan 
co branding untuk terbitkan uang elektronik. “Jadi (misalkan) 
ikutan bank mandiri untuk uang elektronik,” kata dia.

Hal ini juga dilakukan oleh BTN. Direktur BTN Catur 
Budi Harto menuturkan, pihaknya kini baru kerja sama lewat 
co branding dengan Bank Mandiri. Biasanya kartu uang 
elektronik tersebut untuk pembayaran tol.  

Perusahaan Telekomunikasi Cicipi Manisnya Bisnis 
Uang Elektronik
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Sebagian masyarakat Indonesia belum mendapatkan akses 
keuangan. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS) per September 2016, tercatat total rekening simpanan 
yang dijamin mencapai 190.121.579 rekening. Angka ini masih 
di bawah jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta orang. 

Jadi masih ada sebagian masyarakat Indonesia belum 
mendapatkan akses produk keuangan.  Oleh karena itu, 
perusahaan telekomunikasi dan financial technology melihat 
potensi untuk menggenjot bisnis uang elektronik. Ada potensi 
itu membuat perusahaan telekomunikasi masuk ke bisnis  
uang elektronik sekaligus juga membantu pemerintah dan 
Bank Indonesia menciptakan gerakan nasional non tunai atau 
cass less society.

Selain itu, perkembangan teknologi terutama ponsel 
pintar dan gaya hidup masyarakat yang ingin praktis dan 
efisien juga mendorong penggunaan uang elektronik lewat 
ponsel. Masing-masing perusahaan telekomunikasi pun 
memiliki strategi berbeda untuk menggenjot bisnis uang 
elektroniknya. Ada yang melihat potensi masyarakat belum 
mendapatkan akses keuangan terutama di daerah pedesaan 
dan pinggiran untuk menawarkan masyarakat menggunakan 
uang elektronik.

Salah satunya PT Indosat Tbk (ISAT) yang meluncurkan 
uang elektronik bernama Dompetku. Randy Pangalila 
menuturkan, penggunaan Dompetku banyak digunakan di 
desa dan daerah pinggiran sehingga kurang dikenal di daerah 
perkotaan. Perseroan menyasar masyarakat yang belum punya 
rekening bank terutama di daerah pinggiran dan desa. “Sekitar 
70 persen-80 persen pengguaan Dompetku di pedesaan,” ujar 
Randy.

Masyarakat menggunakan Dompetku untuk membayar 
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listrik, top up, dan hingga bayar cicilan motor. Transaksi 
pemakaian Dompetku pun mencapai Rp5,5 triliun dari 
Januari-September 2016.

Meski bisnis uang elektronik menjanjikan untuk 
perusahaan telekomunikasi, penggunaan uang elektronik 
lewat perusahaan telekomunikasi mendapatkan tantangan 
untuk mengembangkan uang elektronik tersebut. Pertama, 
dari segi teknologi, perusahaan telekomunikasi dihadapkan 
pada pilihan apakah terus mempertahankan layanan uang 
elektronik dengan USSD atau beralih ke apps.

Selain itu, masyarakat juga masih ragu akan kepercayaan 
menggunakan uang elektronik lewat ponsel.

“Berdasarkan survei dari lembaga Forrester, hanya 10 
persen masyarakat merasa aman dan percaya akan layanan 
e-money yang dikelola perusahaan telekomunikasi. Jumlah ini 
jauh di bawah angka 40 persen masyarakat yang merasa aman 
dan percaya akan layanan e-money yang dikelola oleh bank,” 
ujar Chief Digital Service Officer PT XL Axiata Tbk Joseph 
Lumban Gaol.

STRATEGI PERUSAHAAN NON BANK TAWARKAN 
UANG ELEKTRONIK

Lembaga keuangan non bank juga melirik bisnis uang 
elektronik menjanjikan di Indonesia. Hal itu mengingat 
layanan keuangan digital menjadi tren dan gaya hidup. Hal 
itu juga didukung oleh program BI dan pemerintah untuk 
menciptakan cass less society.

Apabila bank dinilai menyasar bisnis uang elektronik 
untuk masyarakat terutama perkotaan yang sudah memiliki 
rekening bank, perusahaan non bank tersebut melihat 
potensi masyarakat terutama menengah bawah yang belum 
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mendapatkan akses produk keuangan terutama dari bank. 

Salah satunya PT Witami Tunai Mandiri lewat layanan 
true money menggarap bisnis uang elektronik. True Money 
merupakan layanan uang elektronik di bawah Ascend, 
perusahaan konglomerasi Thailand, yang merupakan anak 
usaha Charoen Pokphand.

PT Witami Tunai Mandiri lewat True Money mendapatkan 
izin dari Bank Indonesia (BI) untuk menyelenggarakan uang 
elektronik sejak Januari 2015. Perseroan baru meluncurkan 
true money pada 2016.

Penawaran uang elektronik yang dilakukan true money 
ini memiliki target masyarakat menengah bawah yang belum 
mendapatkan akses bank. Lewat true money membuat 
masyarakat menengah bawah untuk merasakan transaksi 
keuangan yang dikeluarkan oleh bank. “Ada tiga platform 
yang kami gunakan untuk e-money bisa lewat web, android, 
dan kartu. Jadi bisa tiga metode transaksi e-money,” tutur 
Country Director Ascend Group Joedi Wisoeda.

Untuk menawarkan uang elektronik true money ini 
dilakukan agen-agen lewat toko kelontong. Lewat agen toko 
kelontong itu bisa melakukan transaksi beli pulsa dan beras. 
Caranya dengan true money menyediakan electronic data 
capture (edc) di toko-toko kelontong tersebut.

Memilih agen lewat toko kelontong ini pun bukan tanpa 
alasan. Ternyata waktu kunjung pelanggan atau masyarakat 
ke toko kelontong lebih lama ketimbang ke toko pulsa. 
Dengan melihat itu, Witami Tunai Mandiri menawarkan uang 
elektronik lewat toko kelontong.

“Waktu kunjung ke orang toko pulsa sama ke toko 
kelontong maka lebih lama ke toko kelontong. Waktu interaksi 
antara penjual toko kelontong kepada pelanggannya lebih 
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lama di toko kelontong ketimbang toko pulsa. Di toko pulsa 
catat, beli pulsa, dan tinggal. Di toko kelontong, misalkan 
saat seseorang beli cukup waktu untuk educate, pakai ini saja 
bu,ini ada diskonnya,” ujar dia.

True money memiliki sekitar 20 ribu agen di 10 provinsi. 
Sedangkan penggunanya sekitar 200 ribu. Sebagian besar 
transaksi digunakan untuk bayar tagihan dan top up.

“Sekarang masih top up dan bill pay. Paling besar transaksi 
ada di Jawa. Kota-kota (sudah disasar) Serang, Jakarta, 
Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, Denpasar. Kemudian 
Makassar, Balikpapan, Medan,dan Palembang,” ujar dia.

Tak hanya menyasar masyarakat menengah bawah, 
Witami tunai mandiri juga menawarkan uang elektronik 
lewat komunitas. Oleh karena itu, pihaknya menerbitkan 
e-money syariah. Peluncuran uang elektronik syariah tersebut 
menyasar target pasar ibu-ibu, anak muda dan komunitas. 
“Kenapa komunitas? Banyak komunitas muslim di Indonesia. 
Misalkan pesantren, tinggal di situ untuk gaet komunitas 
muslim itu harus punya lisensi khusus,” ujar Joedi.

Tren pemakaian uang elektronik dinilai sudah menjadi 
tren gaya hidup terutama di perkotaan. Namun, tak semua 
masyarakat di perkotaan yang belum merasakan uang 
elektronik.

Strategi ini juga yang dilihat oleh PT Nusa Satu Inti Artha 
yang menerbitkan uang elektronik DOKU. Founder DOKU 
dan Principal PT Nusa Satu Inti Artha Budi Syahbuddin 
menuturkan, sejak memiliki lisensi uang elektronik 2012, 
pengguna uang elektronik DOKU mencapai satu juta 
pengguna yang sudah terdaftar.

Respons masyarakat terhadap uang elektronik DOKU 
sangat baik lantaran uang elektronik DOKU sudah tersedia 
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dalam bentuk aplikasi android berbasis server jadi bukan 
kartu. Dengan aplikasi itu menjadi bagian gaya hidup anak 
muda usia 18-30 tahun. Untuk menggenjot uang elektroniknya, 
DOKU telah bekerja sama dengan 22.000 ribu merchant yang 
ada dalam DOKU ecosystem.

“Akhir 2014, DOKU mengelola total transaksi online Rp6,8 
triliun. Angka itu meningkat sebesar 30 persen-40 persen per 
tahun,” ujar Budi.

Bisnis uang elektronik masih sangat besar, dan belum 
digarap semuanya. Apalagi dengan maraknya bisnis 
e-commerce di Indonesia. Dengan ada uang elektronik 
dinilai dapat menjadi pilihan pembayaran yang dapat 
mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi 
dan membayar online.

Pihaknya pun memastikan penggunaan uang elektronik 
tetap aman lantaran dana ditampung oleh kustodian bank.  
Penggunaannya juga praktis sehingga pembayaran online 
menjadi dimudahkan.

Meski pemakaian uang elektronik terus berkembang. 
Namun penggunaannya masih lebih besar untuk keperluan 
pembayaran tiket busway, parkir, commuterline, dan 
pembayaran tol. Oleh karena itu, transaksinya pun tidak 
terlalu karena sekitar Rp10 ribu.

“Rata-rata sehari uang elektronik Rp18 miliar pada 2016. 
Transaksi mencapai 1 juta per hari. Dibandingkan debit dan 
ATM maka lebih kecil. Nilainya Rp13,5 triliun dan transaksinya 
14,4 juta transaksi. Uang elektronik belum dipakai lebih banyak 
juga ketimbang ATM dan kredit. Kartu kredit Rp788 miliar per 
hari dan transaksi 695 ribu. Proporsinya di seluruh Indonesia 
masih di bawah satu persen,” jelas Eni.

Bank Indonesia terus mendorong penggunaan uang 
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elektronik agar tercipta sistem pembayran aman, efisien, dan 
handal. Untuk meningkat layanan keuangan digital, BI pun 
menaikkan limit maksimal uang elektronik.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 18/22/DKSP 
soal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Batas nilai 
uang elektronik terutama register naik dari Rp 5 juta menjadi 
Rp 10 juta. Kenaikan limit tersebut hanya berlaku untuk 
e-money registered. Hal itu mulai berlaku 27 September 2016.

PROSPEK KE DEPAN

Uang elektronik diperkirakan semakin berkembang sesuai 
tuntutan masyarakat untuk kemudahan pembayaran dan 
transaksi lainnya. Apalagi melihat kemajuan teknologi digital 
sangat pesat ditambah dukungan pemerintah terhadap sistem 
pembayaran lebih efisien dan transparan.

Sejumlah daerah yang mengembangkan smart city akan 
turut mendukung pemakaian uang elektronik. Salah satunya 
yang diluncurkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan Jakarta 
One Card. Kartu ini merupakan kartu multifungsi yang akan 
dapat digunakan untuk pembayaran bus, iuran rumah susun, 
dan membayar ke tempat hiburan. Jakarta dapat menjadi salah 
satu contoh untuk penggunaan kartu multifungsi itu.

“Jakarta bisa jadi contoh, Makassar dan Bandung. 
Surabaya, Solo dan Yogyakarta juga akan bekerja sama 
dengan bank setempat atau bank berizin (untuk keluarkan 
kartu multifungsi tersebut),” ujar Eni.

Untuk kartu multifungsi tersebut, sejumlah bank tertarik 
untuk ikut menerbitkan Jakarta One Card. Akan tetapi,  ada 
juga pertimbangan mengingat fungsi dari kartu multifungsi 
itu juga untuk kartu tunjangan pemerintah pusat.
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PEMAKAIAN UANG 
ELEKTRONIK MELESAT,                                
UANG KARTAL TETAP 
TUMBUH

Bank Indonesia (BI) terus mendorong gerakan nasional 
non tunai (GNNT) sejak 14 Agustus 2014. Salah satu 
caranya wujudkan GNNT tersebut dengan pembayaran 

lewat uang elektronik atau e-money. Transaksi e-money pun 
semakin berkembang lantaran tak hanya bank saja yang 
menawarkannya tetapi juga perusahaan telekomunikasi dan 
financial technology. Total penyelenggara e-money mencapai 
21 pihak.

Melihat data BI, volume transaksi e-money hanya sekitar 
17,43 juta dengan nilai Rp519,21 miliar pada 2009.  Angka itu 
pun terus meningkat dalam kurun waktu enam tahun. 

Volume transaksi e-money naik 163 persen dari 203,36 juta 
pada 2014 menjadi 535,57 juta pada 2015. Nilai transaksi pun 
naik 59,14 persen menjadi Rp5,28 triliun pada 2015 dari periode 
2014 sebesar Rp3,31 triliun. Per Agustus 2016, transaksi uang 
elektronik mencapai Rp616 miliar.

Kenaikan volume dan nilai transaksi itu juga didorong 
dari jumlah uang elektronik beredar di masyarakat. Tercatat 
jumlah uang elektronik beredar mencapai 35,73 juta pada 2015 
dari periode 2009 sebesar 3,01 juta.  Sedangkan per Agustus 
2016, jumlah uang elektronik mencapai 43,08 juta.
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Meski transaksi dan volume uang elektronik meningkat tak 
menyurutkan peredaran uang kartal. Tercatat uang kartal yang 
beredar mencapai Rp586,8 triliun pada Desember 2015. Kepala 
Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi menuturkan, uang 
kartal yang beredar ikuti perkembangan ekonomi. 

Produk domestik bruto (PDB) suatu negara naik maka 
diikuti kebutuhan uang kartal.  Karena itu, keberadaan uang  
elektronik ini pun dinilai sebagai pelengkap untuk kebutuhan 
alat pembayaran. Hal ini juga melihat dari negara-negara maju 
antara lain Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AS).

“Uang kartal masih tumbuh bukan makin berkurang. 
Sekarang seperti di Inggris (pertumbuhannya) 5-6 persen,” 
ujar Suhaedi.

Ia menuturkan, pertumbuhan transaksi pemakaian uang 
elektronik akan pesat, tetapi kebutuhan uang kartal juga besar. 
Namun, peningkatan transaksi uang kartal tak akan setinggi 
uang elektronik. Apalagi kebutuhan uang kartal belum dapat 
digantikan untuk segmen tertentu bahkan di negara maju 
sekalipun.

“Lower income society di mana transaksi perbankannya 
masih terbatas. Meski negara maju lebih tinggi kita dari inklusi 
keuangan, masyarakat lower incomenya juga masih sering 
lakukan transaksi ritel di pasar yang masih gunakan uang 
kartal,” kata dia.  

BI, menurut Suhaedi memiliki tugas memastikan 
kebutuhan masyarakat akan uang sebagai transaksi dapat 
dipenuhi. Untuk mencetak dan mengedarkan uang tersebut, 
BI bersama pemerintah mempertimbangkan sejumlah faktor 
antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dan suku 
bunga. “Tapi yang paling utama itu pertumbuhan ekonomi 
dan inflasi,” ujar dia.



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2016  |  41

AGUSTINA MELANI HUTAGALUNG 

Karena itu, BI memenuhi tugasnya kebutuhan akan uang 
kartal untuk masyarakat. Di sisi lain, Suhaedi menuturkan, 
pihaknya juga mendorong masyarakat untuk menggunakan 
transaksi non tunai, salah satu lewat uang elektronik. Ini untuk 
menciptakan efisiensi transaksi, juga lebih aman dan nyaman.

“Uang elektronik masih kita dorong. Masyarakat untuk 
lebih familiar dengan itu. Kita sosialisasikan terus perkenalkan.
Kalau uang kartal ini adalah yng sudah ada kewajibannya 
untuk kita penuhi. Satu kewajiban sudah ada kebutuhan, tapi 
ini adalah kita ingin terus perkenalkan. Ini suatu saat bisa 
bersama-sama,” kata Suhaedi.

Saat ditanya mengenai pembiayaan pencetakan uang kartal, 
Suhaedi menuturkan pihaknya tidak dapat memberitahukan 
hal itu. Baginya, BI memastikan uang yang disediakan dalam 
kualitas baik dan tidak mudah dipalsukan. “Prinsipnya tidak 
ada uang yang harganya lebih besar,” ujar dia.

Sementara itu, Country Director  Ascend Group  Joedi  
Wisoeda menuturkan, investasi uang kartal dan elektronik 
sama saja lantaran  mencetak uang kartal juga memerlukan 
teknologi, keamanan, membutuhkan tempat penyimpanan 
dan perawatan.  

“Kalau investasi sama saja. Cetak uang perlu teknologi 
perlu teknologi dan perlu server. Kalau investasinya sama. 
Kalau in total end to end capital yang dibutuhkan Rp 1 miliar 
uang kartal dengan elektronik lebih murah uang elektronik,” 
kata Joedi.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk Santoso menuturkan, 
biaya per kartu uang elektronik hampir US$ 2. Uang elektronik, 
menurut Santoso membutuhkan otomatisasi secara end-to-
end. Karena itu, investasi dalam bentuk sistem enhancement, 
peralatan dan sumber daya manusia cukup besar. “Secara 
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jangka panjang, ketika sudah mencapai skala ekonominya, 
tentunya menjadi sangat murah dibandingkan uang kartal,” 
ujar Santoso.

Penggunaan uang elektronik masih relatif kecil ketimbang 
uang kartal, menurut Santoso lantaran tantangan pemasaran 
terutama penerimaan masyarakat terhadap uang elektronik. 
Apalagi dengan populasi masyarakat yang tersebar di 
34 provinsi, kecepatan pengadaan infrastruktur menjadi 
tantangan tersendiri. Penyelenggara uang elektronik juga 
harus terus memperbaharui teknologinya terutama berkaitan 
dengan keamanan dan kenyamanan.

Sedangkan Joedi menuturkan tantangan untuk mendorong 
penggunaan uang elektronik bagaimana mendorong percepat 
penetrasi agen-agen di Indonesia. Hal itu tergantung dari 
aturan Bank Indonesia (BI) terutama syarat-syarat untuk 
menjadi agen. 

“Aturan BI untuk e-money dipermudah dengan tujuan 
pengembangan jumlah agen lebih cepat. Koridor untuk 
pengembangan keamanan pengguna juga. Misalkan agen 
full service harus punya izin LKD, minta lisensi LKD, si agen 
ini harus punya PT,tidak boleh yang baru. Bagaimana mau 
cepat,” ujar dia.

Dalam surat edaran BI Nomor 18/22/DKSP soal 
penyelenggaraan layanan keuangan digital menyebutkan agen 
layanan keuangan digital adalah pihak ketiga yang bekerja 
sama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama 
penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital (LKD). 
Agen LKD ini ada badan hukum dan individu. Penunjukaan 
agen ini juga memerlukan due diligence atau uji tuntas.

Selain agen, menurut Joedi kemampuan penyelenggara 
uang elektronik untuk investasi juga sangat penting. Menurut 
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Joedi kemampuan penyelenggara uang elektronik dan 
penetrasi agen menjadi kunci untuk mengembangkan uang 
elektronik.  Mendorong penggunaan uang elektronik kepada 
masyarakat juga penting. Joedi menilai masyarakat Indonesia 
mudah untuk diberikan edukasi sehingga penggunaan 
uang elektronik akan berkembang. Akan tetapi hal penting 
bagaimana menyediakan titik-titik edukasi atau agen-agen 
atau kios yang menyediakan uang elektronik.

“Kunci e-money sukses outlet e-money ada di mana-mana. 
1,9 juta km persegi, tiap 3 km ada agen e-money satu player 
130 ribu agen se-Indonesia. Kita masih jauh,” kata Joedi.

Suhaedi menegaskan uang elektronik tersebut akan 
menjadi pelengkap dari transaksi keuangan uang yang sudah 
ada. Karena itu, uang kartal juga masih dibutuhkan. “Sampai 
sekarang kebutuhan uang kartal masih tinggi. Sekarang itu di 
atas uang yang diedarkan Rp 560 triliun. Ketika Lebaran saja, 
kami hingga keluarkan lebih dari Rp 140 triliun,” tutur dia.

BUTUH KOLABORASI UNTUK DORONG 
PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK

Penyelenggara uang elektronik memang bukan hanya 
bank saja, tetapi juga perusahaan telekomunikasi, financial 
technology dan perusahaan lembaga non keuangan. Mereka 
melihat potensi besar untuk penggunaan uang elektronik 
kepada masyarakat baik belum dan memiliki rekening bank.

Namun memang dari segi volume dan transaksi masih 
belum begitu besar di Indonesia. Pemerintah, Bank Indonesia, 
dan penyelenggara uang elektronik terus mendorong 
penggunaan uang elektronik dengan mengeluarkan produk 
baru dan bekerja sama dengan merchant.

Randy Pangalila, Head of Mobile Financial Services 
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Indosat Ooredoo mengatakan agar meningkatkan transaksi 
uang elektronik juga membutuhkan kolaborasi antara bank 
dan perusahaan telekomunikasi sehingga membangun 
ekosistem untuk penggunaan uang elektronik. “Bila penerbit 
uang elektronik hanya memakai satu produk maka itu tidak 
mendorong e-money,” ujar dia.

Santoso menuturkan, operator telekomunikasi dan 
financial technology yang masuk ke bisnis uang elektronik 
melihat sebagai suatu kesempatan untuk berkolaborasi 
sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas termasuk 
yang belum mengenal bank.
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BERMIMPI PUNYA 
TABUNGAN

Sambil menunggu order pelanggan masuk lewat ponsel 
pintarnya, Muhammad Roni (40) duduk sejenak sambil 
memegang ponsel pintar di depan gerbang kampus 

Universitas Indonesia (UI), Salemba Jakarta Pusat. Sesekali ia 
memandang ke jalan, dan melirik ponsel pintarnya pada Sabtu 
Siang.

Ia tak sendiri menunggu order masuk untuk mengantar 
para pelanggan. Pria berkulit hitam ini bersama-sama 
temannya berkumpul di depan gerbang berwarna putih di 
Fakultas Kedokteran UI. Terdengar celotehan keluhan soal 
orderan sepi, dan kesulitan mendapatkan bonus.

Roni mengikuti ojek online sekitar empat bulan di bawah 
bendera  PT Gojek Indonesia . Sebelumnya, ia menekuni 
pekerjaan sebagai pengendara ojek pangkalan di Tegolong, 
Jakarta Utara sejak tahun 2000. Selama menekuni pekerjaan 
sebagai pengendara ojek pangkalan sering kali mendapat 
penghasilan tak menentu.

“Seharian di ojek pangkalan justru tidak tentu 
(penghasilan). Kadang Rp 50 ribu, kadang lebih dan kurang, 
tidak menentu,” tutur ayah dari dua anak ini.

Maraknya ojek online membuat pelanggan Roni berkurang. 
Kini pelanggan ojek pangkalan lebih memilih memakai ojek 
onlinr lantaran lebih murah dan dijemput pula. Alasan itu 
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pula mendorong Roni ikut ojek online.

Roni mengaku sejak ikut ojek online penghasilannya 
bertambah. Ia dapat kantongi penghasilan Rp150 ribu-Rp200 
ribu. Namun, penghasilan itu masih kotor. Oleh karena itu, 
ia mengharapkan bonus untuk menambah penghasilannya. 
“Masih gedean di Gojek. Sehari Rp150 ribu-Rp200 ribu, itu 
kotor,” ujar dia.

Tak hanya penghasilan bertambah, pengalaman baru pun 
didapatkan. Lewat ojek online, Roni akhirnya bisa transaksi 
keuangan lewat ponsel pintarnya. Lantaran itu menarik uang 
pembayaran pelanggan lewat rekening ponsel. Saat awal 
bergabung di Gojek, dirinya sempat merasakan rekening 
ponsel yang dikeluarkan CIMB Niaga. 

“Iya sempat bingung, tanya istri dan teman. Saya 
awam begini. Yah diajarin teman ini caranya begini. Cara 
memindahkan rekening hp dan ATM,” kata dia.

Ketika menekuni profesi ojek pangkalan, Roni hanya 
mendengar soal anjungan tunai mandiri (ATM). Buku 
tabungan saja tak ada lantaran penghasilannya hanya cukup 
memenuhi kebutuhan hidup. Ia mengaku, uang belanja 
disisihkan Rp100 ribu per hari. Belum lagi untuk membayar 
kontrakan.

Saat ikut ojek online, Roni mengakui untuk mengatur 
keuangannya sama saja. Oleh karena itu, ia belum sempat 
menabung. “Kebutuhan, penghasilan dan pengeluaran hampir 
seimbang. Istilahnya dapat hari ini lewat. Dapat sisihkan dikit 
pakai lagi. Yah loss begitu saja,” ujar dia.

Namun, ia masih memiliki keinginan untuk menabung. 
Apalagi untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya. 

Pengendara ojek online Mael (47) pun merasakan hal sama. 
Pelanggan yang sudah sepi di ojek pangkalan lantaran lebih 
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memilih pakai ojek online membuat dirinya ikut temannya 
menjajal sebagai pengendara ojek online.

Sebelumnya ia menekuni pekerjaan sebagai tukang 
ojek pangkalan selama sembilan tahun di daerah Curuq, 
Kalimalang. Ayah dari satu putri ini menunggu pelanggan 
dari curug Kalimalang sejak pukul 06.30 pagi hingga pukul 
17.00 WIB. Penghasilan yang didapat beragam mulai dari Rp 
50 ribu hingga Rp 100 ribu. Itu pun tidak menentu.

“Kalau lagi ramai bisa dapat Rp 100 ribu, kalau sepi, sepi 
banget. Bisa dapat Rp 25 ribu,” ujar dia.

Situasinya kini berbeda. Selama ikut ojek aplikasi, 
penghasilan Mael pun bertambah. Minimal penghasilan yang 
diraih Roni sekitar Rp 100 ribu.  Bahkan, kini ia mendapatkan 
pelanggan lebih mudah lantaran dengan hanya di rumah saja, 
ada pelanggan yang order. Saat subuh sekitar pukul 05.30 WIB 
saja kadang ada orderan yang masuk.

Lewat ojek aplikasi tersebut “memaksa” Mael mengerti 
menggunakan ponsel pintar android. Bila dulu hanya bisa 
sms dan telepon, kini bisa mahir memakai ponsel pintar untuk 
menarik order pelanggan, dan menarik uang dengan memakai 
rekening ponsel. Bahkan suka memamerkan keahliannya 
memakai ponsel android kepada sang istri.

Padahal ketika awal masuk ojek online Mael mengaku 
sempat alami kesulitan pakai ponsel pintar. Pria bertubuh 
kurus ini tak mendapatkan pelanggan selama seminggu. Ia 
pun mengotak-ngatik ponsel pintarnya dan dibawa kembali 
ke tempat pendaftaran gojek. Akhirnya, usai diotak-atik 
ponsel pintar  miliknya dapat digunakan untuk mendapatkan 
order pelanggan.

Namun kesulitan tak berhenti di situ. Mael mengaku 
sempat bingung ketika memakai ponsel android untuk menarik 
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uang hasil kerjanya lewat rekening ponsel. Usai seminggu tak 
dapat pelanggan, malah tidak menarik penghasilannya selama 
dua bulan lantaran tak tahu bagaimana menarik uangnya.

Padahal ia sempat mendapatkan edukasi bagaimana 
menggunakan rekening ponsel dan diingatkan untuk menjaga 
rahasia pin.

 Lantaran belum mengerti bagaimana menarik uang 
dengan rekening ponsel, uang  Mael pun mengendap hingga 
ratusan ribu rupiah. Mael bertanya kepada teman bagaimana 
cara untuk menarik uang. Sang istri pun mengingatkan Mael 
untuk mencari teman yang dapat dipercaya untuk mengajar 
bagaimana menarik uang lewat rekening ponsel lantaran ada 
pin yang digunakan.

“Selama dua bulan tidak menarik, hingga sudah Rp 900 
ribu. Saking tidak mengerti. Nyari teman untuk diajarin. 
Sekarang ada uang Rp 200 ribu sudah bisa diambil. Jadi 
withdraw dulu,” tutur dia yang  tinggal di daerah Bekasi ini.

Kini Mael lebih mudah menarik uang dengan memakai 
ATM. Lantaran BCA telah kerja sama dengan Gojek untuk 
penerimaan dana dari hasil pengendara Gojek. Mael pun 
akhirnya dapat memegang kartu ATM. “Dulu di ojek 
pangkalan belum pernah pegang ATM. Gojek megang ATM 
terus. Tiap minggu ke ATM,” kata dia.

Bagi pengendara ojek pangkalan, ikut ojek online tak hanya 
tambah penghasilan tetapi juga mencari pengalaman baru. 
Hal ini dirasakan Dadang usai 15 tahun menekuni pekerjaan 
menjadi ojek pangkalan di sekitaran stasiun Manggarai.  Kini 
ia ikut ojek online di bawah bendera Grab Bike Indonesia. 
Dirinya ikut ojek online lantaran cari pengalaman baru dan 
inisiatif sendiri. “Sudah bosan di pangkalan. Lihat situasi dan 
cari pengalaman baru,” ujar dia
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Sejak ikut ojek online , Dadan dapat kantongi penghasilan 
minimal Rp 100 ribu. Dalam sehari, ia mengaku bisa mengantar 
sekiar 18-20 pelanggan dalam sehari.  Bapak dua anak ini pun 
memiliki ATM sejak ikut ojek online. Perusahaan tempatnya 
bekerja membuka rekening bank untuk dirinya.

“Di ojek pangkalan (opang) tidak punya (ATM). Boro-boro 
mikirin itu,” ujar Dadang.

Ia menceritakan sempat tidak mengetahui bagaimana cara 
menggunakan kartu ATM bahkan untuk menarik uang di 
ATM. Pria paruh baya ini pun meminta bantuan teman, dan 
juga petugas keamanan yang berada di dekat ATM.

“Kita banyak teman nanya. Tanya security juga. Caranya 
bagaimana, sekarang jadi tahu,” ujar dia.

Ia mengakui sudah tahu bank sejak di ojek pangkalan. 
Akan tetapi, dirinya tidak pernah ikut menabung di bank 
lantaran penghasilan yang didapatkan harian.

“Yah namanya kerja begitu saja harian masuk kantong. 
Buat tiap hari saja untuk jajan dan keluarga,” ujar dia.

Berkembangnya layanan aplikasi telah mendorong 
perubahan perilaku masyarakat. Ini pun berdampak ke 
pengendara ojek pangkalan yang ikut ojek online. Adanya 
layanan aplikasi itu secara tidak langsung juga mengenalkan 
masyarakat terutama ojek pangkalan yang belum mendapatkan 
literasi dan akses produk jasa keuangan menjadi terbuka bagi 
mereka.

“Sebelumnya akses tidak terbuka untuk mereka karena 
tidak qualified, tidak paham, kurangnya pengetahuan, malu 
dan tidak ada uang. Kini akses terbuka lewat gadget dan 
teknologi sehingga mengakselarasi pendapatan masyarakat,” 
jelas Perencana Keuangan dari Mitra Rencana Edukasi Mike 
Rini.
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Para pengendara ojek pangkalan yang sebelumnya kurang 
paham memakai teknologi dengan telepon pintarnya, kini 
menjadi lebih tahu karena seringnya pemakaian. Oleh karena 
itu, menurut Mike perlu fitur-fitur dalam sebuah aplikasi 
produk keuangan yang memiliki fitur untuk menabung. 

Dengan ada fitur dalam sebuah aplikasi terutama produk 
keuangan juga mendorong masyarakat untuk menabung bagi 
masyarakat menengah bawah yang ikut ojek online. Tak hanya 
itu juga dapat mengenalkan produk keuangan lainnya seperti 
pinjaman mikro.

“Selain itu perlu edukasi atau fitur sifatnya gaming untuk 
mendorong masyarakat mengenal produk keuangan dan 
menabung. Jadi melalui aplikasi juga ada edukasi keuangan 
yang sesuai dengan konteks keseharian mereka,” kata Mike.

Ia mengatakan, memang investasi membuat infrastruktur 
untuk fitur layanan keuangan tersebut tidak murah. Akan 
tetapi, demografi masyarakat Indonesia yang belum terlayani 
produk keuangan sangat besar maka juga dilihat sebagai 
potensi. Sedangkan bagi masyarakat atau pengguna layanan 
keuangan dapat berkenalan dengan produk keuangan yaitu 
uang elektronik.

Dadang, berkumpul bersama pengendara 
Grab Bike lain di pangkalan mereka di Stasiun 
Manggarai
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Para pengendara 
Grab Bike 
memperhatikan 
ponsel mereka 
untuk mengambil 
orderan.

1 2

3

5

4

1. Halte Busway menggunakan 
uang elektronik

2. Bayar tiket busway mesti 
menggunakan uang elektronik 

3. Petugas Busway tunjukkan 
kartu uang elektronik di halte 
busway Imigrasi Jakarta Timur

4. Country Director Ascend 
Group Joedi  Wisoeda

5. Pengguna uang elektronik 
e-cash
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GHOIDA RAHMAH AL’ADAWIYAH 
Jurnalis kelahiran Semarang 21 Juni 1994 ini adalah alumni Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Lulus tahun 2015, saat ini bekerja sebagai reporter 
di Koran Tempo. 
Tertarik mengikuti BJA untuk lebih mendalami tentang ekonomi perbankan dan menambah 
wawasan liputan ekonomi. 
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PANEN NASABAH  
MASA DEPAN

O toritas Jasa Keuangan (OJK) tak pandang bulu 
menanamkan budaya menabung. Pelajar menjadi 
sasaran utama, dengan produk tabungan khusus 

bernama Simpanan Pelajar (Simpel), mulai dari tingkat SD, 
SMP, hingga SMA. Kebutuhan menabung semakin hari 
semakin penting, terlebih adanya kesenjangan yang bergerak 
timpang antara kenaikan pendapatan per kapita masyarakat 
Indonesia dengan keinginan menabung, 

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, 
Agus Sugiarto mengisahkan bagaimana latar belakang produk 
Simpel yang diinisiasi tiga tahun lalu. “Itu dimulai dari 
keresahan kami pada saat itu angka konsumsi terus naik, dan 
angka tabungan menurun sampai pada satu titik sudah saling 
berpotongan,” ujar dia, saat diwawancara secara khusus di 
kantornya, di Menara Radius Prawira Bank Indonesia (BI), 
Thamrin, Jakarta,  pada 16 Oktober 2016. 

Berdasarkan data Bank Dunia pada 2014, rasio tabungan 
(savings) terhadap Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia 
masih rendah yaitu sebesar 31 persen, dibandingkan dengan 
negara tetangga seperti Singapura dan Cina sebesar 49 persen,  
juga Filipina sebesar 46 persen. “Kita masuk yang terendah,” 
ucapnya. 
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Tingkat Pertumbuhan Tabungan dengan Pertumbuhan 
PDB Indonesia 1991-2006 

(SUMBER: ASIAN DEVELOPMENT BANK,2007)

Di sisi lain, Agus mengatakan manabung juga menjadi 
salah satu instrumen untuk membiayai pembangunan 
nasional. Seiring dengan peningakatan jumlah konsumsi 
dibandingkan tabungan, OJK menilai ada masalah serius yang 
harus segera diselesaikan. Fakta lain adalah tingkat literasi 
keuangan masyarakat Indonesia yang juga masih rendah, 
yaitu baru mencapai 21,8 persen. Maka, OJK pun memutuskan 
untuk menggelar kampanye menabung besar-besaran di 
seluruh lapisan masyarakat. 

Dari sekitar 250 juta penduduk Indinesia, sekitar 50 juta 
penduduknya berusia di bawah 17 tahun atau masuk dalam 
kategori penduduk usia sekolah. OJK memandang hal itu 
sebagai potensi yang harus dikembangkan. “Kita memutuskan 
untuk garap anak-anak sekolah dulu, karena porsinya besar 
seperlima penduduk dan mereka ke depan punya potensi 
besar untuk menabung,” kata Agus. 

OJK menyadari kesadaran menabung yang dibangun sejak 
dini lebih baik daripada dimulai ketika sudah memasuki usia 
dewasa atau bekerja. Optimistis itu kemudian diwujudkan 
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dengan meluncurkan produk Simpel pada 14 Juni 2015. 
Simpel dikemas dengan skema khusus dan berbeda dengan 
jenis produk tabungan junior yang telah lebih dulu ada di 
sejumlah perbankan. Simpel memiliki standar dan skema 
yang seragam, terlebih bisa diterapkan di seluruh jenis bank, 
baik bank umum maupun syariah, bahkan hingga Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR). 

Agus menuturkan OJK menganggap skema khusus ini 
akan mempermudah komunikasi kepada masyarakat juga 
penghimpunan dana tabungan. “Kalau fiturnya di semua 
bank sama, orang nggak akan membandingkan lagi, tabungan 
pelajar ya di Simpel aja.” Kemudahan lain yang ditawarkan 
dalam skema ini adalah biaya setoran awal yang ringan 
minimal Rp5.000, setoran minimal Rp1.000, dan bebas biaya 
administrasi bulanan. 

Agus menyampaikan  hingga Agustus 2016, jumlah 
rekening Simpel di seluruh Indonesia sudah mencapai 
1.708.397 rekening, dengan nominal simpanan total sebesar 
Rp688,23 miliar. Jika dibagi rata-rata setiap rekening memiliki 
saldo sekitar Rp400 ribu. Total bank umum dan syariah yang 
berpartisipasi hampir 50 bank, ditambah 100 BPR. “Kita 
sedang berupaya agar lebih banyak bank yang bergabung.” 
Sedari awal, OJK memang tak mewajibkan seluruh perbankan 
untuk berpartisipasi, atau diperkenankan mempertimbangkan 
prioritas dan strategi bisnis masing-masing. 

Secara jujur Agus mengatakan pihaknya sama sekali tidak 
menargetkan jumlah nominal simpanan atau dana pihak ketiga 
(DPK) yang dapat dihimpun. Target utamanya adalah total 50 
juta anak usia sekolah di Indonesia bisa memiliki rekening 
tabungan. Hal penting lainnya yang menjadi fokus utama 
adalah budaya dan militansi menabung sejak kecil untuk masa 
depan yang lebih baik. “Kami ingin anak-anak punya militansi 
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dalam menabung, dan terbawa terus sampai besar,” ujarnya. 

Nominal simpanan produk Simpel tidak seberapa artinya 
jika dibandingkan dengan jumlah total DPK perbankan yang 
jumlahnya sudah di atas Rp3.000 triliun. Agus mengaku 
tak peduli dengan nominal tabungan para pelajar itu. “Saya 
lebih baik mereka nabungnya cuma seratus ribu tapi jumlah 
rekeningnya jutaan, daripada nabungnya berjuta-juta, jumlah 
rekeningnya ratusan,” kata dia. 

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Nasional 
2011-2015 (Rp triliun)

(SUMBER: OTORITAS JASA KEUANGAN)

Jumlah rekening Simpel saat ini disebut sebagai penanda 
potensi nasabah yang bisa dipanen perbankan di masa depan. 
Menurut Agus, dalam menjual produk Simpel, perbankan 
tidak memperoleh untung berlebihan, namun juga tidak 
merugi. Dia memahami biaya perawatan (maintainance) 
untuk setiap rekening juga tidak murah, seperti penyediaan 
buku tabungan, kartu debit Anjungan Tunai Mandiri (ATM), 
hingga kebijakan mengenakan biaya administrasi nol rupiah. 
“Tapi itu bisa dikompensasi dengan bank memberikan bunga 
yang sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali.”
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Agus berujar lebih dari nominal jumlah, perbankan 
mendapatkan aset tak ternilai yaitu potensi loyalitas dari 
nasabah pelajar.”Loyalitas harus dibentuk dari bawah dan 
tidak bisa diciptakan begitu saja.” Sehingga, tidak salah jika 
produk Simpel dikatakan berorientasi pada bisnis dan pasar 
jangka panjang. Loyalitas yang tertanam sejak kecil juga lebih 
mudah untuk dijaga dan diteruskan. Pihak perbankan juga 
bisa membuat catatan atau arsip berupa track record menabung 
para nasabah cilik ini. 

“Kalau nanti dilihat performancenya bagus dan loyal di usia 
lanjutannya bisa diupgrade ke produk lain yang lebih tinggi,” 
katanya. Produk lanjutan itu bisa berupa asuransi, deposito, 
juga pemberian fasilitas kredit. Dia pun berharap perbankan 
dapat menjaga loyalitas nasabah pelajar itu dengan selalu 
memberikan pelayanan yang terbaik. 

Setahun produk Simpel diluncurkan, OJK mencatat 
sejumlah kendala dan hal yang perlu dievaluasi. Salah satunya 
yaitu terkait dengan infrastruktur yang dimiliki perbankan 
untuk menjangkau para pelajar ke sekolah-sekolah. Mekanisme 
produk Simpel memang diawali dengan dijalinnya kerja sama 
antara perbankan dengan pihak sekolah. Aturan main  yang 
diterapkan adalah setiap satu pekan hingga satu bulan sekolah 
perbankan harus mendatangi sekolah dan melayani nasabah 
pelajar. Secara khusus, OJK juga menetapkan hari Rabu 
sebagai hari menabung. 

“Kami inginnya setiap hari Rabu itu bank datang ke 
sekolah untuk melayani anak yang mau menabung, tapi 
ternyata infrastruktur mobil dan petugasnya juga terbagus,”  
ujar Agus lagi. Akibatnya, perbankan tidak selalu bisa datang 
ke sekolah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Keterbatasan 
tenaga dan fasilitas membuat perbankan harus membuat 
giliran, karena tak bisa datang ke setiap sekolah di waktu 
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yang bersamaan. Selain itu, ada juga perbankan yang meminta 
bantuan sekolah untuk mengumpulkan setoran para pelajar. 
“Jadi ada koordinator guru yang mengumpulkan setoran 
dari siswa, nanti diserahkan ke bank untuk dimasukkan ke 
rekening, setelah itu dikembalikan lagi ke siswa.” 

Kendala semacam ini kata Agus mengurangi sensasi 
menabung pelajar. Sebab, hal yang diinginkan pelajar adalah 
menabung langsung ke bank melalu teller atau petugas 
bank. “Anak ini ingin tahu ini namanya petugas bank, lalu 
uang mereka dibukukan secara online dan uangnya masuk,” 
ujarnya. Sehingga, produk Simpel juga menjadi sarana edukasi 
wawasan perbankan kepada pelajar. Nilai tambah produk ini 
juga akan semakin dirasakan oleh pelajar. “Kami ingin mereka 
tahu apa itu bank lalu punya tabungan atas nama sendiri, 
dan rasa bangga itu muncul.” Salah satu keunggulan lain 
Simpel berada di nama pemilik tabungan yang bisa langsung 
menggunakan nama pelajar itu, atau tidak membutuhkan 
perwakilan orang tua. 

Sementara itu, Direktur Konsumer Bank Central Asia 
(BCA), Santoso mengatakan produk Simpel menjadi tantangan 
tersendiri bagi perbankan. “Kami jadi merasa terpanggil 
untuk mengedukasi, selain juga ajakan dari regulator untuk 
mewujudkan inklusi keuangan Indonesia,” katanya. Santoso 
sependapat jika strategi menyisir pasar dari bawah seperti ini 
menguntungkan dari sisi kesadaran dan loyalitas nasabah sejak 
dini. “Memang kalau secara komersil yang menguntungkan 
ya yang di atas.” 

Santoso tak menampik jika biaya yang harus dikeluarkan 
perbankan untuk akuisisi nasabah pelajar tidak murah. “Sama 
saja biaya rekrutmennya dengan nasabah besar, tapi kan 
spiritnya menyukseskan,” ujarnya. 
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Presiden Joko Widodo menunjukkan dukungannya untuk 
kampanye ‘Ayo Menabung’, tak terkecuali di kalangan pelajar. 
Presiden Jokowi pun meresmikan tanggal 31 Oktober sebagai 
Hari Menabung Nasional. Dia mengimbau perbankan lebih 
aktif lagi mendatangi kalangan pelajar agar budaya gemar 
menabung terwujud. “Menabung itu dalam bentuk apapun, 
dan saya apresiasi kebijakan tidak dikenakannya biaya 
administrasi untuk tabungan Simpel sudah direspon oleh 
bank,” ujarnya secara khusus, pekan lalu. 

Selanjutnya, ekonom dari Institute for Development 
of Economics and Finance, Aviliani menyorot edukasi 
produk Simpel ini baiknya tidak langsung atau serta merta 
disampaikan kepada para pelajar. “Menurut saya untuk level 
anak SMP ke bawah lewat gurunya akan lebih mengena, 
karena guru yang menjadi contoh,” ujarnya. Namun, dia secara 
konsep mendukung produk Simpel, terlebih ada sejumlah 
kemudahan dan insentif yang diberikan kepada nasabah 
cilik itu. Kebijakan OJK menjadikan kalangan pelajar sebagai 
prioritas utama juga dinilai sudah tepat sasaran. “Untuk 
perbankan hasilnya memang baru dipetik nanti, nasabah yang 
loyal karena dimulai sejak kecil.”
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SIASAT BANK AMBIL HATI 
NASABAH CILIK

S trategi untuk menggaet nasabah cilik dari produk 
Simpanan Pelajar (Simpel) dilakukan dengan 
mengedepankan edukasi. Dalam prosesnya, regulator 

dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak bisa bergerak 
sendiri. Partisipasi dari perbankan sangat diharapkan. “Kami 
terus sosialisasikan agar banyak bank bisa bergabung,” ujar 
Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, Agus 
Sugiarto. 

Ia mengatakan memang tak mewajibkan seluruh perbankan 
bergabung, namun dia berharap sebanyak-banyaknya 
perbankan dapat berpartisipasi. Dia memahami tidak semua 
perbankan memiliki model bisnis yang menggarap kalangan 
pelajar. “Tidak semua bank melayani ritel dan anak-anak 
seperti itu, jadi silahkan saja,” ucapnya. 

Untuk perbankan yang telah berpartisipasi, OJK 
mendorong dan melakukan upaya bersama mensosialisasikan 
juga mengkomunikasikan produk Simpel ke sekolah hingga 
orang tua. “Kita persuasif saja, kenapa perlu satu suara dengan 
Simpel, ini untuk memudahkan masyarakat dan anak-anak.” 

Strategi yang diterapkan untuk produk ini salah satunya 
adalah menjalin kerja sama khusus dengan pihak sekolah 
dalam pemasaran dan penjualannya. Hingga Agustus lalu, 
total ada 11.421 sekolah yang telah bergabung dan tersalurkan 
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produk Simpel dari perbankan. Menurut Agus dengan adanya 
kerja sama, maka ada keterkaitan antara sekolah dengan bank. 
Persyaratan lain yang diberikan kepada perbankan yang 
ingin menjual produk Simpel di sekolah adalah terlebih dulu 
memberikan literasi dan edukasi budaya menabung kepada 
pelajar dan pengajar. 

“Jadi bank harus memberikan literasi dulu kepada 
siswa dan guru baru mereka dipersilahkan buka tabungan,” 
katanya. Agus mengatakan literasi tersebut menggunakan 
materi sosialisasi dan kampanye menabung khusus yang 
sudah disiapkan OJK. Dalam penyampaiannya OJK 
mendistribusikan materi tersebut kepada pihak sekolah, yang 
kemudian didukung oleh perbankan. “Kami siapkan leaflet, 
brosur, kemudian video, bahkan di beberapa sekolah ada yang 
disuguhkan pertunjukan teater mini mengajak anak-anak 
menabung.”

Proses pembukaan rekening Simpel juga akan lebih mudah, 
karena perbankan dapat langsung menggunakan data siswa 
yang didapat dari sekolah. “Mudah cukup kartu pelajar ata 
u data yang sudah diverifikasi sekolah.” Sehingga, prosedur 
yang sederhana ini menjadi kelebihan untuk menggaet 
nasabah cilik bergabung. Ditambah lagi biaya setoran awal 
minimal Rp5.000, dan setoran lanjutan minimal Rp1.000 yang 
meringankan pelajar. 

Perbankan pun bebas memilih sekolah mana pun untuk 
diajak bekerja sama. Satu sekolah juga dibebaskan untuk 
bekerja sama dengan lebih dari satu bank, baik itu bank 
konvensional, syariah, atau BPR. OJK juga mendorong 
pemanfaatan rekening Simpel untuk menyalurkan bantuan 
pemerintah seperti program Indonesia Pintar. “Kami 
mendorong kalau pemerintah mau salurkan bantuan tunai 
melalu Simpel,” ujar Agus. 
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Terkait dengan keseriusan perbankan menggarap produk 
Simpel, Agus memaklumi jika belum semua perbankan bisa 
melaksanakan di tahun pertama peluncurannya. “Tapi kita 
tetap persuade mereka pelan-pelan dan satu demi satu,” 
ujarnya lagi. Untuk saat ini, porsi rekening Simpel terbesar 
masih didominasi oleh bank umum. Dia berharap ke depan 
porsi BPR juga mulai meningkat, karena akses jangkauannya 
yang luas sangat dibutuhkan. “Saya apresiasi untuk teman-
teman BPR yang sudah kumpulkan 300 rekening di kecamatan 
A misalnya, dengan jumlah yang memang kecil masih Rp10 
juta.”

Untuk strategi produk Simpel ke depan, Agus mengatakan 
tidak akan banyak mengubah fitur dan skemanya. OJK juga 
akan meminta dukungan yang lebih masif terkait sosialisasi 
produk ini, khususnya dukungan dari pemerintah daerah. “Jadi 
kami berharap dari bupati juga walikota dapat mendoktrin 
anak sekolah di daerahnya untuk menabung,” ucapnya. Saat 
ini produk Simpel sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia, 
meskipun persebarannya belum begitu merata. “Jumlah 
rekeningnya berbeda-beda, di Jawa masih yang paling besar 
jadi kita harus terus kampanye,”kata dia. 

Direktur Konsumer BCA, Santoso menambahkan strategi 
untuk menggaet nasabah cilik adalah dengan mengedepakan 
pelayanan yang terbaik, dilengkapi dengan sejumlah insentif 
dan kemudahan. BCA total telah mengumpulkan sekitar 7.800 
rekening Simpel dengan nominal simpanan mencapai Rp4,4 
miliar. “Untuk produk Simpel kami mengikuti ketentuan OJK 
termasuk tidak boleh mengenakan biaya bulanan,” katanya. 

Santoso menjelaskan pihaknya juga telah menyiapkan 
strategi lanjutan untuk para nasabah cilik ini. “Kalau usianya 
sudah 17 tahun nanti kami akan tawarkan upgrade ke 
tabungan Expresi atau tabungan lain.” Dia tak menampik 
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dalam penjualan produk Simpel, perbankan mengedepankan 
keuntungan basis customer untuk membangun loyalitas 
nasabah. “Benar yang menjadi objek vital di sini bukan 
keuntungan komersial,” ujarnya. 

BCA tidak memasang target khusus terkait dengan 
capaian jumlah rekening Simpel.”Tidak ada target, biarkan 
saja mengalir, ini bagian dari proses inkulis keuangan,” 
ucap Santoso. Dia secara khusus juga mengapresiasi langkah 
dan upaya regulator dalam mendesain dan menjalankan 
produk Simpel. Untuk memperluas produk ini, BCA juga 
mendorong penjualan produk Simpel dengan langsung 
mensosialisasikannya kepada orang tua. “Ini jadi kunci ya 
karena biasanya kan orang tua yang mengambil keputusan 
besaran nominal tabungan.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama Bank 
Tabungan Negara (BTN), Maryono. Menurut dia kemudahan-
kemudahan yang ditawarkan produk Simpel sudah menjadi 
cara tersendiri yang secara langsung  menarik nasabah 
cilik.”Iya kan salah satu keunggulannya memang  bebas biaya 
tabungan,” katanya.   
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REKENING TABUNGAN 
PENGGANTI CELENGAN

Paulus Rumangkito, 15 tahun,kini tak lagi menggunakan 
celengan untuk menabung. Sejak setahun lalu, dia 
sudah beralih ke tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) 

di Bank Tabungan Negara (BTN). Paulus mengaku tertarik 
menabung di bank setelah ditawarkan produk Simpel yang 
prosedur pembukaan rekeningnya mudah serta nominal 
setorannya terjangkau. 

Agen Bank BTN di Jayapura, Papua, ketika itu datang ke 
sekolah Paulus di SMP YPK Paulus untuk mensosialisasikan 
produk tabungan pelajar. “Saya tertarik karena setoran awal 
menabung hanya Rp5.000,” kata dia, di sela acara peringatan 
Hari Menabung Nasional, di Jakarta Covention Center (JCC), 
Senayan, Jakarta, Senin, 31 Oktober 2016. 

Setelah mendapatkan izin orang tuanya, Paulus langsung 
mendaftar pembukaan rekening di Bank BTN keesokan 
harinya, dengan menyerahkan jumlah setoran minimal. Pihak 
BTN secara berkala yaitu setiap dua pekan sekali datang ke 
sekolah Paulus untuk melayani penyetoran dan penarikan 
tabungan. Paulus secara rutin juga menyisihkan uang jajannya 
untuk disetor ke rekening Simpel miliknya. 

“Uang jajan saya sehari Rp10.000, lalu saya sisihkan 
sehingga dalam seminggu minimal saya menabung Rp5.000,” 
ucapnya. Paulus mengatakan sengaja tak ingin menghafal 
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jumlah saldo di rekening tabungannya. Dia juga tak pernah 
menarik uang tabungannya secara tunai di ATM. “Saya tidak 
pernah mau tahu saldonya, intinya terus saja menabung.” 

Paulus telah merencanakan uang tabungannya itu akan 
disimpan untuk biaya kuliahnya. Anak ketiga dari enam 
bersaudara itu mengungkapkan manfaat menabung sedikit 
demi sedikit mulai dirasakannya. “Jadi tidak boros,” katanya. 
Bahkan, dia juga ingin ketiga adiknya yang masih SD dapat 
memiliki rekening Simpel. “Adik saya masih kecil dan belum 
mulai menabung.”

Melanie, 14 tahun, juga mulai ketagihan menabung. Siswi 
kelas IX di SMP 139 Jakarta ini sudah empat bulan terakhir 
rutin menabung  di Simpel Bank Negara Indonesia (BNI). 
“Mobil BNI datang ke sekolah setiap dua minggu sekali, aku 
nabung Rp5.000 sampai Rp10.000 seminggu,” katanya. 

Sama seperti Paulus, remaja berambut panjang ini 
sebelumnya menabung di celengan. Dia mengaku menabung 
untuk membeli sepatu lari. “Aku nabung buat beli alat 
olahraga yang aku suka, kebetulan aku suka lari,” ujarnya. 
Setelah menabung di Simpel, Melanie mengatakan dia menjadi 
lebih bijak dalam menggunakan uang. “Aku belajar mengelola 
uang, karena sebagian harus ditabung.”

Melanie berencana untuk melanjutkan terus tabungan 
Simpel miliknya hingga nanti masuk ke bangku SMA. Dia pun 
membocorkan  saldo tabungannya yang kini sudah berjumlah 
Rp155.000. “Orang tua mendukung aku menabung, terlebih 
uangnya aku sisihkan sendiri dari uang jajan,” katanya. 

Sementara itu, tanggapan positif terhadap produk Simpel 
juga datang dari kalangan guru. Agustina Sineri, 46 tahun, 
mengatakan kebiasaan menabung dapat membawa dampak 
yang baik untuk masa depan para pelajar. Guru bahasa inggris 
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di SMP YPK Paulus, Jayapura, Papua ini berujar 400 siswa di 
sekolahnya sudah memiliki rekening Simpel. 

Tak jarang, Agustina juga membantu bank mengumpulkan 
uang setoran dari para siswa. “Jadi nanti kami para guru 
mengumpulkan secara kolektif, lalu ketika bank datang ke 
sekolah kami yang setor,” katanya. Tak hanya berhenti di 
kalangan siswa, sosialisasi budaya menabung juga diteruskan 
kepada orang tua siswa. “Kami sosialisasikan pemahaman 
menabung kepada orang tua saat pengambilan rapor kenaikan 
kelas.” Menurut dia, tanggapan orang tua siswa positif dan 
mendukung tabungan Simpel terus berlanjut. “Karena mudah 
dan terjangkau.
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ROMYS BINEKASRI 
Jurnalis kelahiran Jakarta 3 Oktober 1991 ini adalah Alumni Jurusan Jurnalistik, Fakultas 
Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). 
Saat ini aktif sebagai reporter di VIVA.co.id. Alasannya mengikuti BJA, untuk menambah 
ilmu khususnya industri perbankan sehingga dapat membantu saat melakukan peliputan 
perbankan.
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“Sayur-sayur..

Setiap pukul 05.30 pagi, Ibu Tini tak pernah absen 
berkeliling sekitar kompleks Bintaro untuk menjual 
sayuran. Begitu suara itu terdengar, para Ibu-Ibu dan 

asisten rumah tangga menghampirinya untuk membeli bahan 
makanan untuk dimasak dirumah. Tiada hari libur bagi Ibu 
Tini untuk berjualan sayur demi mencari nafkah keluarganya. 
Baginya, kota Jakarta terlalu keras untuk hidup seorang diri 
dengan tiga anak. Sebelum subuh Ibu Tini sudah ada di pasar 
tradisional untuk membeli bahan sayuran yang kan dijual lagi 
agar dapat memenuhi kebutuhan ketiga anaknya yang kini 
sedang duduk dibangku SMP dan SMA. Setelah suaminya 
meninggal dunia 15 tahun lalu kerena sakit jantung, tak mudah 
baginya untuk menjadi tulang punggung keluarga.

“Kalau enggak jualan ya bisa enggak makan Mba. 
Ditambah anak saya sekolah semua. Memang dapat subsidi 
dari pemerintah. Tapi kan yang namanya anak sekolah ada 
saja keperluannya,” ujarnya sambil melayani pembeli.

Ibu Tini mengaku, untuk modal awal berjualan, Ia pinjam 
dari seorang rentenir dekat rumahnya. Penyakit jantung yang 
diderita pada suaminya dulu telah menguras dompet keluarga 
dengan biaya yang tidak sedikit. Bahkan Ibu Tini saat itu terlilit 
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utang demi membiayai rumah sakit suaminya. 

“Jadi ya mau enggak mau mba. Saya enggak punya barang 
apa-apa untuk di gadai, rumah juga enggak punya, pinjam ke 
Bank ya enggak mungkin. Sudah pernah dicoba tapi enggak 
disutujui. Mungkin takut enggak bisa bayar. Yah maklum,” 
tuturnya.

Meskipun Ibu Tini lupa berapa besaran dana yang 
dipinjam, namun besaran bunga yang diperoleh cukup tinggi 
yaitu 25 persen-30 persen. Ibu Tini berutang bukan hanya pada 
satu orang saja, tapi juga meminjam dana di bank keliling di 
mana harus menyetor uang setiap harinya.

Persyaratan megajukan kredit di perbankan tidak bisa 
semuanya mampu dipenuhi oleh Ibu Tini. “Katanya harus 
ada surat izin usaha, saya enggak tahu gimana bikinnya,” 
keluhnya.

Lain halnya dengan pak Sukirman, seorang penjual jajanan 
Sekolah Dasar (SD) di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. 
Hanya lebih beruntung, ia tidak terlilit utang seperti Ibu Tini. 
Lima tahun lalu, Pak sukirman memang sengaja merantau ke 
Jakarta dari kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah. 
Namun, di luar ekspektasi ternyata modal yang dibawa hanya 
cukup untuk biaya kontrak rumah dan keperluan pindahan 
sekolah dua orang anaknya. Sementara sisanya hanya cukup 
untuk makan sehari-hari yang sudah habis dalam waktu 
seminggu. 

Mencari pekerjaan di pinggiran Ibukota tak sesuai dengan 
ekspektasinya dulu. Sampai ada seorang tetangganya sebagai 
bank keliling menawarkan pinjaman uang sebesar Rp3,5 juta 
rupiah dengan bunga 30 persen untuk modal usaha. Akhirnya, 
atas sarang orang tersebut Pak Sukirman mencoba berjualan 
martabak mini di SD yang tak jauh dari rumahnya.
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Pak Sukirman mengaku, tidak pernah berfikir untuk 
mengajukan kredit ke perbankan. Alasannya, Ia sangat yakin 
bank akan meragukannya untuk membayar cicilan. “Saya 
enggak mikir sampai ke situ mba (pinjam di bank). Mana 
mau bank pinjami saya uang. Lagian juga repot urus-urusnya 
harus survei ini itu. Kalau saya enggak bisa bayar nanti masuk 
penjara,” tuturnya.

Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
dan perbankan nasional terus melakukan sosialisasi 
mengenai literasi keuangan masyarakat sampai ke daerah 
pelosok. Pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan 
keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan 
survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat 
literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi 
empat bagian. 

Pertama, Well literate, di mana masyarakat yang memiliki 
pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan 
serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan 
risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, 
serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan 
jasa keuangan. Angkanya masih sebesar 21,84 persen.

Kedua, Sufficient literate, di mana masyarakat yang memiliki 
pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan 
serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan 
risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan 
sebesar 75,69 persen. 

Ketiga, Less literate di mana hanya memiliki pengetahuan 
tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan 
hanya sebesar 2,06 persen saja. Dan terakhir Not literate di 
mana masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dan 
keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk 
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dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam 
menggunakan produk dan jasa keuangan sebesar 0,41 persen.

Plt. Deputi Komisioner Manajemen Strategis OJK Slamet 
Edy Purnomo mengatakan, untuk dapat menolong pelaku 
usaha menengah bawah, pemerintah bersama pihak terkait 
memberikan Kedit Usaha Rakyat (KUR) bagi para Usaha Kecil 
dan Menengah (UMKM). Namun, untuk dapat menarik hati 
masyarakat agar beralih dari tawaran renternir bukanlah hal 
yang mudah.

Sebab, banyak faktor yang menjadi kendala tercapainya 
akses keuangan inklusif bagi pelaku usaha menengah ke 
bawah. Di antaranya, mereka lebih memilih berutang kepada 
renternir ataupun bank keliling karena tidak memerlukan 
persyaratan yang rumit, prosesnya cepat, serta mudah untuk 
diperoleh meskipun bunga yang harus dibayar cukup tinggi.

“Kita dengan program KUR, UMKM, ini harusnya 
menjangkau orang-orang seperti itu.  Nah cuman kan banyak 
yang anti bank banyak yang ngga mau agunan gitu ya. Itu kan 
mereka cari cara cepat, syaratnya gampang. Mereka lari ke 
rentenir,” ujarmya.

Perbankan sendiri mengaku, bahwa akses keruangan 
inklusif belum benar-benar sampai tepat sasaran. “Kalau hal 
itu terjadi, membuktikan bahwa masalah literasi dan inklusi 
keuangan di Indonesia masih rendah ya,” ujar Direktur 
UMKM BRI, Muhammad Irfan.

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk sendiri, hingga 30 September 2016 
tercatat mencapai Rp53,58 triliun. Sektor terbesar yang 
mendapat KUR dari BRI adalah sektor perdagangan. Irfan 
merincikan, 60 persen dari pinjaman KUR disalurkan ke sektor 
perdagangan. Dengan begitu, hingga kuartal III 2016, BRI telah 
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mengucurkan KUR sebesar Rp32,14 triliun.

Sektor terbesar kedua yaitu sektor pertanian dengan porsi 
mencapai 20 persen dari total KUR, atau sekitar Rp10,71 triliun. 
Peringkat ketiga, ditempati oleh sektor perikanan dengan total 
pinjaman mencapai Rp5,36 triliun, atau 10 persen dari total 
KUR yang disalurkan. Sementara itu 10 persen sisanya ada 
pada sektor industri dan jasa.

Irfan menambahkan, industri yang memanfaatkan fasilitas 
KUR BRI mayoritas skala kecil seperti industri rumah tangga. 
Hingga 30 September 2016, BRI telah mengucurkan KUR mikro 
sebesar Rp46,523 triliun, kepada tiga  juta debitur. Sedangkan 
untuk KUR ritel sebesar Rp2,6 triliun dengan jumlah debitur 
sebanyak 29.581.

Dalam paparan kinerja kuartal III 2016, disampaikan total 
kredit yang sudah disalurkan BRI hingga 30 September 2016 
mencapai Rp 603,5 triliun atau tumbuh sebesar 16,3 persen year 
on year (YoY).

Perkembangan Laku Pandai
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Dengan demikian, perlu usaha lebih keras lagi untuk dapat 
menjangkau masyarakat disetiap pelosok desa. Salah satunya, 
dengan melakukan kegiayan Layanan Keuangan Tanpa 
Kantor atau yang kerap disapa Lakupandai. Dalam hal ini, 
pihak OJK bersama pihak perbankan menyediakan layanan 
perbankan atau layanan keuangan lainnya yang didukung 
dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

“Program sosialisasi seperti program literasi dan inklusi 
keuangan tersebut dilakukan melalui iklan-iklan promosi, 
media iklan elektronik, dan media sosial,” tuturmya.



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2016  |  75

ROMYS BINEKASRI

MASUK PERANGKAP 
RENTENIR

Seperti terperangkap, banyak para pedagang di derah 
pinggiran Ibukota yang lebih memlilih berutang 
pada rentenir dan bank keliling sulit melunasi utang-

utangnya. Dengan bunga yang cukup tinggi mereka mengaku 
terpaksa karena gagal mengajukan kredit di bank lantaran tidak 
bisa memenuhi persyaratan ataupun kutang pengetahuan 
terhadap manfaat perbankan.

Rentenir menjadi salah satu penggerak praktek ribawi 
dipasar. Ketergantungan pedagang akan kebutuhan 
uang untuk modal atau konsumsi menjadi bisnis yang 
menguntungkan bagi rentenir. Alasan pedagang bergantung 
pada rentenir lantaran pedagang sangat dimanjakan dengan 
sistem rentenir. 

Alasan tersebut, di antaranya, proses peminjaman tidak 
membutuhkan waktu yang lama, syarat untuk mengajukan 
pinjaman tidak begitu sulit, berbeda dengan bank syaratnya 
harus mempunyai SIUP, Jaminan, dan lain-lain. Serta, untuk 
membayar cicilan rentenir mendatangi pedagang, artinya 
pedagang tidak harus membuang waktunya untuk membayar 
cicilan dengan mendatangi rentenir.

Dengan alasan tersebut pedagang lebih memilih rentenir 
sebagai tempat untuk meminjam dibandingkan dengan 
bank, ataupun koperasi. Walaupun sistem yang dilakukan 
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rentenir sangat memudahkan pedagang, pedagang juga 
merasa terbebani dengan adanya rentenir. Beban yang harus 
ditanggung oleh pedagang terhadap rentenir diantaranya, 
bunga yang terlalu besar dibandingkan dengan meminjam 
bank atau koperasi, nominal yang dipanjamkan relatif 
kecil, kemudian sanksi sosial pedagang bila tidak sanggup 
membayar.

Ibu Tini yang berprofesi sebagai pedagang sudah bertahun-
tahun membayar bunga dan mencicil utangnya pada seorang 
renternir dan bank keliling dekat rumahnya. Meskipun Ibu 
Tini lupa kapan pertama kali Ia meminjam dana, namun Ia 
mengaku terus menerus berutang kepada dua orang yang 
sama jika ada keperluan mendesak.

”Setiap hari sanya nyetor ke bank keliling Rp70 ribu untuk 
bunga setiap hari, dan berapa saja untuk cicil hutang. Saya 
utangnya gede kan waktu saya pinjam itu. Terus Rp75 ribu 
sama orang yang satunya. Susah untuk lunas, tapi alhamdulilah 
bunganya masih bisa dibayar setiap hari. Enggak apa-apalah,” 
ujarnya.

Sementara Pak Sukirman, seorang penjual martabak 
mini di sekolah SD mengaku, meskipun dana pinjamannya 
tidak besar, namun dirinya mulai merasa resah karena baru 
menyadari bunga yang diberikan terlalu berat.

“Awalnya saya pikir saya sanggup bayar. Tapi kok lama-
lama nyekek juga  ya.Kebutuhan makin banyak, tiap hari 
nyetor bayar bunga jadi nyicil bayar hutangnya ya sedikit. 
Kebutuhan anak kan ada aja tiap harinya,” keluhnya.

Dalam mengurangi keberadaan dan mengantisipasi 
pertumbuhan rentenir, pihak OJK di samping terus berupaya 
melakukan sosialisasi literasi keungan inklusif juga terus 
mengkaji akses lembaga keuangan yang mudah terjangkau 
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oleh masyarakat.

Plt. Deputi Komisioner Manajemen Strategis OJK Slamet 
Edy Purnomo juga mengatakan, cukup sulit namun bukanlah 
hal yang mustahil mengedukasi masyarakat mengenai akses 
keuangan yang benar. Saat ini, telah ada beberapa program 
untuk membantu pelaku usaha kecil yang membutuhkan atau 
kesulitan modal. Diantaranya, melalui Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) dimana masyarakat dapat mengambil kredit tanpa 
agunan hingga maksimal sebesar Rp25 juta.

“Kita mungin belum sosialisasi lebih banyak kali ya. 
Masing-masing daerah punya karakteristik. Memang 
aturannya dari bank ketat. Kalau KUR itu kan sebenarnya 
tidak ada agunan. Contohnya BRI, BRI itu mengintruksikan 
kalau ada masyarakat yang punya usaha bagus itu tidak boleh 
menolak atau meminta agunan. Memang kan KUR sampai 
Rp25 juta tidak perlu agunan. Nah ini mungkin dari waktu 
ke waktu, enggak bisa instan ya. Karena jangkauan informasi 
itu dibutuhkan, bisa juga melalui media televisi dan koran,” 
tuturmya.

Edy menjelaskan, hal lainnya yang kebanyakan ditemui di 
lapangan adalah permasalahan status kependudukan. Sebab, 
kata Edy, banyak masyarakat khususnya pelaku usaha kecil 
merupakan orang pendatang dan tidak mengurus pemindahan 
status kependudukan dari daerah asal ke tempat tinggal. Hal 
tersebut yang menyulitkan pihak perbankan untuk dapat 
menyetujui pengajuan kredit mereka, sehingga masyarakat 
sulit masuk seleksi.

“Karena kebanyakan gini, orang-orang yang tinggal di 
Jakarta kan bukan penduduk asli, orang datang kesini cari 
usaha pinjamlah dengan orang yang kira kira kenal. Tapi 
KTP nya bukan KTP Jakarta kan bank handle nya susah. Tapi 
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rentenir dengan spesifikasi tinggikan bisa. High risk high income, 
resiko tinggi, incomenya tinggi. Mungkin sampling seperti itu 
harus di cek apa benar dia warga Jakarta asli. Kalau Jakarta asli 
seharusnya dia dapat bantuan. Ada kok kalau enggak salah 
program pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama) untuk pedagang kaki lima dikasih gerobak atau 
segala macam. Ini masalah pemerataan saja. Tapi kan enggak 
bisa instan semua pasti ada tahapannya,” ujarnya.

Edy menjelaskan, kejelasan data kependudukan 
merupakan salah satu hal yang penting dalam keberhasilan 
proses pengajuan kredit. Sebab, bank sebagai lembaga 
keuangan yang resmi harus menghindari terjadinya gagal 
bayar oleh debitur. Hal itu dilakukan untuk mencegah 
perbankan mendapatkan kerugian.

“Ya kan orang begitu (tidak berKTP tempat tinggal saat 
ini) resikonya tinggi. Kalau dia kabur gimana kita nyarinya. 
Jangan-jangan ongkos nyarinya lebih gede daripada kreditnya. 
Kita kan mengelola dana masyarakat. Jadi enggak bisa 
diberikan orang seenaknya. Mau bantu rakyar tapi menyiksa 
rakyat yang lain kan enggak boleh. Jadi tetap harus menjaga 
norma-norma yang berlaku. Memang orang-orang yang 
berniat usaha ya wajib dibantu. Sasaran itu kan tidak mudah, 
semua orang pasti ada, nah jadi harus masuk proses seleksi. 
Tidak mungkin semua dihantam seenaknya kan enggak 
mungkin, risiko tetap,” tuturnya.
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MENGGIURKANNYA  
BISNIS RENTENIR

Rena, merupakan salah satu seorang bank keliling 
dikawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Ibu beranak 
dua ini mengaku, memulai bisnisnya sejak lima 

tahun lalu dengam modal awal Rp15 juta. Ia terinspirasi dari 
tetangganya dengan bisnis yang sama. Saat ini nasabah Reni 
sudah banyak, mulai dari pedagang sayur, buah, tukang 
warung, hingga karyawan kecil.

“Waktu itu saya pernah pinjam uang ke tetangga, kayaknya 
enak usaha begini. Pedagang kan banyak di sini yang butuh 
uang. Enggak cuma pedagang aja, orang lain karyawan yang 
butuh juga kadang suka pinjem,” tuturnya,

Kebanyakan alas an rentenir memilih pedagang 
sebagai sasaran empuk untuk bisnisnya diantaranya, kecil 
kemungkinan kredit macet karena bila pedagang tidak 
sanggup membayar lantaran sanksi sosial akan diterima 
pedagang. Misalnya, bila rentenir menagih cicilan di depan 
pelanggan maka pedagang akan segera membayar karena 
malu bila tidak membayar cicilan.

Kemudian, dengan nominal pinjaman yang kecil pedagang 
lebih memilih membayar utang dari  pada menutup usahanya, 
artinya pedagang tidak akan kabur dari utang karena lebih 
mempertimbangkan usahanya daripada hutangnya. Lalu, 
perputaran uang akan lebih banyak karena uang yang 
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dipinjamkan kecil dengan jangka waktu yang relatif singkat.

Rena mengungkapkan, besaran bunga yang diberikan 
sebesar 12 persen dari total pinjaman. Dana maksimal 
pinjaman yang diberikan pun cukup kecil dikisaran Rp500r 
ribu hingga Rp2 juta. “Saya kasih bunga mah enggak besar. 12 
persen aja sebulan. Kalau yang lain ada yang di atas 12 persan, 
malah ada yang 20 persen,” ucapnya.

Sepulang menjemput anaknya yang saat ini duduk di 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD), 
Rena mampir ke pasar untuk menagih nasabah yang mencicil 
harian. “Paling nagih abis jemput saya ke pasar atau ke rumah 
yang minjem kalo yang mau cicil harian. Kalau yang cicil 
bulanan biasanya saya ingatkan lewat SMS, terus dia dateng 
sendiri ke rumah,” tuturnya.

Selama ini, Reni mengaku lancar menjalani bisnisnya. 
Meskipun ada beberapa nasabah yang terlambat membayar, 
namun semuanya bisa melunasi utang-utangnya. Jika tidak 
dapat melunasi utang, kata Reni, dalam waktu tempo tertentu 
Ia terpaksa mengambil barang berharga milik nasabah. 
“Selama ini alhamdulilah mereka selalu bayar. Walaupun telat, 
ya tidak apa-apa namanya juga enggak punya. Yang penting 
dibayar, terus bisa lunas. Kalau ada yang enggak bisa bayar 
saya minta jaminan, BPKB atau surat penting kayak rumah. 
Kalau lama banget enggak bayar juga ya terpasa saya ambil,” 
ujarnya.

Rena mengaku, bisnis seperti ini memang memiliki risiko 
yang cukup besar. Namun, keuntungannya juga lumayan. 
Seperti hukum bisnis, keuntungan besar pasti mempunyai 
risiko yang besar. “Kalau ada kendala-kendala bayar ya 
wajar lah sudah risiko bisnis beginian. Saya mah cuma bantu 
orang butuh uang aja. Makanya bunga paling ringan di sini. 
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Semuanya yang pinjam ke saya memang yang benar-benar 
butuh kayak buat modal dagang, anak sakit, biaya sekolah, 
orang-orang yang ngontrak sama dari kampung. Kalau orang-
orang punya biasanya kalau mau minjem saya belakangin,” 
tuturnya.

Reni mengaku, suatu hari nanti Ia ingin berhenti dari 
bisnis ini jika suaminya mempunyai penghasilan yang bisa 
mencukupi kebutuhan keluarganya. “Saya pribadi sih enggak 
mandang ini halal haram mba. Enggak kepikiran ke sana, yang 
penting keperluan keluarga cukup selama suami saya belum 
dapat pekerjaan yang penghasilannya lumayan,” ucapnya.

Dari kisah tersebut menandakan sosialisasi literasi 
keuangan inklusif belum sepenuhnya merata. OJK tidak 
memungkiri masyarakat masih mengandalkan dana rentenir 
atau bank keliling daripada perbankan. Sebab, untuk 
kebutuhan yang mendadak, rentenir dan bank keliling dapat 
langsung menyediakan uang tunai yanpa membutuhkan 
persyaratan berbelit dibandingkan dengan bank yang 
membutuhkan sistem dan seleksi yang ketat.

“Rentenir bisa menyediakan tepat pada waktunya. 
Misalnya mau belanja karena dapat informasi pesanan 
catering pagi cari kemana-mana susah, sekarang dari rentenir 
langsung. Bank sudah jelas sangat highly regulated. Dia juga 
ada aturan yang mengikat,” ujar Deputi Komisioner Pengawas 
Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 1 OJK, Edy Setiadi.

Ketua Dewan Komisioner  OJK, Muliaman D Hadad 
mengatakan, kehadiran program Layanan Keuangan Tanpa 
Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LakuPandai) 
atau branchless banking diharapkan dapat menekan kegiatan 
rentenir di setiap daerah Indonesia.

“Kita bakal lawan dengan kuat rentenir yang masih 
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berkeliaran. Karena bunga bank lebih murah dibandingkan 
dengan yang dikasih rentenir,” ujar

Muliaman melanjutkan, dengan adanya program Laku 
Pandai masyarakat dapat melakukan kegiatan menyimpan 
dan memanfaatkan uang dengan lebih murah, aman dan cepat.

“Nanti begini, nasabah itu setelah menabung secara 
bertahap dan kalau sudah dinilai baik oleh bank, mereka 
bisa mengajukan kredit atau pembiayaan mikro, walaupun 
jumlahnya tidak terlalu besar,” terangnya.

Realilsasi KUR Mei 2016

BRI : Mikro Rp22,28 juta , Ritel Rp6,3 juta
Mandiri : Mikro Rp1,23 juta, Ritel Rp4,62 juta
BNI : Mikro Rp0.01 juta, Ritel 4,01 juta

Perdagangan besar dan eceran 68,94 persen
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan 14,51 persen
Jasa-jasa 10,79 persen
Industri pengolahan 4,66 persen
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PENYALURAN KREDIT UMKM

BOLEH LATAH ASAL SERIUS

Perbankan Indonesia tengah dirundung lesunya 
permintaan kredit dan penurunan kualitas aset karena 
perlambatan perekonomian secara global. Namun, 

saat segmen korporasi sepi permintaan kredit baru, untuk 
permintaan kredi segmen usaha mikro kecil menengah disebut 
terus mengalir. 

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai 
Agustus 2016, pertumbuhan kredit segmen usaha mikro kecil 
dan menengah (UMKM) sebesar 4,53 persen menjadi Rp773,29 
triliun dibandingkan dengan akhir tahun lalu. 

Persentase pertumbuhan itu lebih besar ketimbang 
kenaikan kredit perbankan secara keseluruhan yang hanya 
tumbuh 2,18 persen menjadi Rp4.146 triliun dibandingkan 
dengan akhir tahun lalu. 

Hal itu semakin menyakinkan kalau bisnis segmen 
UMKM yang paling kecil terkena imbas dari perlambatan 
ekonomi global. Secara historis, segmen itu menjadi penopang 
perekonomian Indonesia dalam dua fase krisis ekonomi pada 
1997-1998 dan 2008-2009. 

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan 
bisnis UMKM di Indonesia pun kian pesat dalam berkontribusi 
terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan puncaknya 
pada 2012. 
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Saat itu pertumbuhan PDB Indonesia secara keseluruhan 
sebesar 6,85 persen menjadi Rp2.481 triliun dibandingkan 
tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan PDB UMKM 
sebesar 9,9 persen menjadi Rp1.504 triliun dibandinkan 
dengan tahun sebelumnya. 

SUMBER : OTORITAS JASA KEUANGAN, DIOLAH

KETERANGAN : NOMINAL DALAM RP MILIAR

Yunita Resmi Sari, Kepala Departemen Pengembangan 
UMKM Bank Indonesia (BI), mengatakan segmen UMKM 
memang penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 
dua fase krisis ekonomi global silam. Pasalnya, segmen 
usaha itu mengejar pangsa pasar domestik sehingga tidak 
terpengaruh kondisi global. 

“Apalagi, UMKM masih cukup sedikit yang mendapatkan 
modal dari bank sehingga saat 1998 perbankan menghentikan 
kredit, maka hanya korporasi yang pontang-panting. Umkm 
tidak terpengaruh,” ujarnya. 

Bila dilihat secara data memang tidak akan terlalu tampak 
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kalau segmen UMKM menopang ekonomi Indonesia, tetapi 
secara riil akan tampak. Pasalnya, secara data yang dihitung 
dengan nilai tidak tampak karena nominal kecil, tetapi 
permintaan dan kebutuhan pendanaan untuk segmen terus 
bergerak di tenggah lesunya perekonomian. 

Meskipun, seolah kebal terhadap krisis ekonomi, hal 
itu tidak membuat bisnis UMKM sepenuhnya bebas risiko. 
Perbankan yang baru menjajal ke segmen UMKM karena 
segmen korporasi yang sedang lesu pun tidak bisa hanya 
dengan modal nekat. 

Alasannya, segmen UMKM ini punya karakter yang 
berbeda-beda sehingga perbankan yang berniat menyalurkan 
kredit ke segmen itu harus memiliki pemahaman dan 
pengetahuan lebih detail setiap karakter calon debiturnya. 

Yunita mengatakan salah satu karakter unik dari segmen 
UMKM adalah bisnisnya kerap mengikuti tren atau latah. 
Contohnya, di sektor makanan dan minuman, saat beberapa 
orang yang membuka usaha jus buah mendapatkan respons 
positif dari konsumen. Akhirnya, masyarakat lain yang 
mencoba peruntungan pun turut membuka bisnis minuman 
buah itu dengan harapan mendapatkan cuan seperti pelaku 
bisnis sebelumnya. 

“Dalam memandang risiko dari bisnis latah mengikuti tren 
itu, salah satunya dengan melihat karakteristik debitur ketika 
bersaing dan berinovasi. Hal itu diperhatikan karenabanyak 
yang latah, berarti persaingan kian ketat dan butuh inovasi 
agar bisa berkelanjutan,” ujarnya. 

Karakter bisnis UMKM itu pun cukup tampak dalam 
sektor makanan dan minuman. Teranyar, kedai mie instan 
‘kekinian’ seperti Warunk Upnormal, Waroeng Mee, Whats 
Up Cafe, dan Travel Mie yang sudah menjamah kawasan 



88  |  LITERASI KEUANGAN

Jabodetabek dan Bandung. 

Selain itu, ada pula tren martabak ‘kekinian’ yang juga 
terus bermunculan, antara lain, Martabak Orins, Martabak San 
Fransisco, Martabakku, dan Martabak Rakyat. 

Sektor makanan dan minuman yang tergabung dalam 
sektor perdagangan besar dan eceran memang yang paling 
ramai digandrungi para pelaku UMKM. 

Sampai bulan kedelapan tahun ini, penyaluran kredit 
perbankan ke sektor perdagangan besar dan eceran itu masih 
menjadi mayoritas senilai Rp418,45 triliun dari total kredit 
UMKM keseluruhan senilai Rp773,29 triliun. 

Yunita pun menyebutkan khusus untuk  makanan dan 
minuman, besaran kreditnya sekitar 33% dari total kredit 
UMKM sektor perdagangan besar dan eceran. Bila dihitung 
nilainya sekitar Rp138,08 triliun atau masih jauh lebih besar 
ketimbang sektor terbesar kedua dalam penyaluran kredit 
UMKM, yaitu sektor industri pengolahan yang senilai Rp77,86 
triliun. 

“Mungkin karena masyarakat Indonesia itu doyan ngemil 
jadi banyak yang masuk bisnis makanan dan minuman dan 
tingkat latahnya tinggi,” ujarnya sambil sedikit berguyon. 

Meskipun tingkat latah tinggi, Bianto Surodjo, Direktur 
PT Bank Permata Tbk., pun menilai sektor UMKM makanan 
dan minuman ini punya potensi besar. Apalagi, sektor itu 
termasuk ke dalam consumer goods yang relatif memiliki daya 
tahan krisis yang baik. 

“Dengan potensi yang baik, dari segi risiko pun sampai 
saat ini [Bank Permata] masih terkendali dan baik,” ujarnya. 
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Lima Besar Sektor Usaha Kredit UMKM 
Periode 2011-2016 (Rp triliun)

SEKTOR USAHA 2011 2012 2013 2014 2015 2016* YTD%

Perdagangan Besar 
dan Eceran

202,44 248,87 323,56 355,19 395,84 418,45 5,71

Industri Olahan 52,23 59,5 60,08 67,55 76,51 77,86 1,75
Agribisnis 27,19 40,7 48,19 54,5 61,08 63,82 4,5
Real Estate, Usaha 
Persewaan, Jasa 
Perkantoran

19,95 25,85 31,57 33,46 36,89 39,72 7,67

Jasa Masyarakat, 
Hiburan, sosial, 
budaya, dan 
perorangan

25,53 26,37 31,49 38,01 36,83 34,02 -7,62

SUMBER : OTORITAS JASA KEUANGAN, DIOLAH

KETERANGAN : * SAMPAI AGUSTUS 2016, YEAR TO DATE (YTD)

BUKAN RISIKO

Berbicara karakter latah bisnis UMKM itu, ternyata bank 
pun tidak melihatnya sebagai sebuah risiko dan menjadi hati-
hati dalam menyalurkan kredit. Justru, bank menilai aksi latah 
itu sebagai strategi agar bisa tetap mempertahankan usahanya. 

Mohammad Irfan, Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., 
menuturkan karakter latah para pelaku UMKM itu sebenarnya 
strategi agar bisnis mereka bisa bertahan. Misalnya, hari ini 
jualan permen, tetapi bulan depan permintaan yang ramai itu 
pisang goreng. Jadi, pilihan terbaik ya beralih menjadi jualan 
pisang goreng untuk menjaga kinerja pendapatan. 

“Soalnya, modal mereka [UMKM] kan kecil, jadi sulit kalau 
bertahan di satu produk saja. Lalu, kami pun sebagai bank 
tidak menilainya sebagai risiko karena yang paling penting 
adalah angsuran kreditnya lancar,” tuturnya. 

Irfan pun menceritakan di Temanggung, Jawa Tengah, 
ada penjual kopi yang dulunya adalah penjual gypsum untuk 
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langit-langit gedung atau rumah. Dia bisa menjadi lebih sukses 
dengan menjual kopi setelah berganti usaha dari penjual 
gypsum yang bangkrut. 

“Intinya, segmen UMKM itu memiliki entry barieryang 
rendah karena kerap berganti lini bisnis dan perpindahan itu 
pun sangat mudah,” ujarnya. 

Haryono Tjahjarijadi, Direktur Utama PT Bank Mayapada 
Internasional Tbk., pun mengatakan menjadi pengikut atau 
latah masuk ke bisnis yang sedang tren itu tidak membuat 
profil risiko menjadi tinggi. Namun, dengan catatan konsistensi 
dan komitmen dalam menjalankan bisnisnya harus kuat.

“Di luar itu, untuk bisnis makanan dan minuman yang 
paling penting lagi adalahh kreatifitas agar konsumen tidak 
mudah bosan,” ujarnya. 

Senada dengan Haryono, Tardi, Direktur PT Bank Mandiri 
Tbk., pun menyebutkan karakter latah itu adalah keunikan 
dari bisnis UMKM. Modalnya tidak terlalu banyak sehingga 
untuk investasi atau ekspansi mudah, tetapi risikonya tinggi 
juga.
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“Paling penting, pelaku UMKM yang latah mengikuti tren 
bisnis itu bukan karena coba-coba, tetapi benar-benar ingin 
mengembangkan bisnisnya secara serius,” sebutnya. 

Tiga kedai mie instan ‘kekinian’, ada Whats Up Cafe, 
Travelmie, dan Warunk Upnormal di kawasan Jalan Ki 
Samaun, Kota Tangerang. Pada Minggu  (30/10) dan setiap 
akhir pekan, tiga kedai itu kerap diramaikan pengunjung usia 
produktif. 

Untuk arah Bank Mandiri, Tardi memaparkan saat ini 
perseroan cenderung lebih fokus untuk penyaluran kredit ke 
usaha mikro ketimbang usaha kecil menengah (UKM). Untuk 
mikro, perseroan sudah mempunyai sistem anyar sehingga 
saat ini sudah mulai stabil, salah satu bank pelat merah itu pun 
menargetkan sampai akhir tahun pertumbuhan kredit mikro 
sekitar 16%. 

“Kalau UKM, dari segi plafonnya cukup tinggi sekitar 
Rp500 juta sampai Rp5 miliar sehingga risikonya pun 
cukup tinggi juga. Untuk UKM, kami targetkan tumbuhnya 
konservatif sekitar 3% sampai 4%,” paparnya. 

TUNGGU DUA TAHUN

Sementara itu, perbankan pun sampai saat ini masih 
konservatif dan menjaga kehati-hatian dalam menyalurkan 
kreditnya, terutama ke sektor UMKM. Dari data BI, rata-rata 
perbankan baru berani menyalurkan kredit bila dalam dua 
tahun berjalan laporan dan kinerja keuangannya selalu positif. 

Yunita mengatakan untuk UMKM yang baru menjalankan 
usahanya maupun perusahaan start up sejauh ini bank masih 
kompak belum berani memberikan kredit. Kecuali, usaha baru 
itu adalah binaan dan menjadi pemasok ke perusahaan besar 
atau merupakan bagian waralaba yang bisa dilihat kinerja 
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pusatnya. 

“Rata-rata melihat kinerja keuangan dari UMKM minimal 
dua tahun untuk menganalisis seberapa besar kemampuan 
bayar, tingkat plafon, tenor pinjaman, dan apakah butuh 
usaha sampingan untuk menopang usahanya. Semuanya itu 
dikaji dalam internal masing-masing bank,” ujarnya. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank 
Mayapada pun mengakui baru bisa memberikan pinjaman 
ketika UMKM itu sudah berjalan minimal dua tahun, 
sedangkan untuk Bank Permata minimal usaha sudah berjalan 
selama tiga tahun. 

Irfan pun menjelaskan untuk BRI, ada kriteria debitur 
yang dapat dilayani, untuk mengambil kredit reguler minimal 
bisnis UMKM itu sudah berjalan dua tahun, sedangkan untuk 
kredit usaha rakyat (KUR) lebih ringan yaitu enam bulan. 

“Kalau sudah memenuhi kriteria kinerja usaha dalam 
waktu  yang ditentukan itu, maka kami pun siap membantu 
usaha mereka [debitur],” jelasnya. 

Tardi menyebutkan untuk Bank Mandiri pun hampir 
sama, kredit UMKM reguler harus dilihat kinerja keuangan 
usahanya selama minimal dua tahun, sedangkan untuk KUR 
minimal sudah satu tahun. 

“Dari kinerja satu sampai dua tahun itu, kami akan 
menganalisis juga risiko serta komitmen dan konsistensi 
usahanya. Kami akan pilih yang benar-benar ingin berusaha 
bukan yang coba-coba,” sebutnya. 

Selaras dengan dua bank pelat merah itu, Haryono pun 
menekankan UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman 
modal setidaknya harus berjalan minimal dua tahun. 

Walaupun syarat pinjaman modal dari bank baru bisa 
didapatkan bila usaha minimal berjalan dua tahun, tetapi 
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banyak pula UMKM yang mampu naik kelas dari mikro 
menjadi usaha kecil sampai menengah dengan modal awal 
seadanya. 

Beberapa contoh diantaranya adalah PT Baba Rafi 
Indonesia, yang awalnya menjual kebab Baba Rafi dan 
berkembang menjajal bisnis kedai mie instan, Waroeng Mee, 
dan berbagai produk kuliner lainnya seperti nasi goreng. 

Selain Baba Rafi Indonesia, PT Cita Rasa Prima Indonesia, 
pun juga salah satu yang berkembang cukup baik dengan 
berawal dari menjajakan nasi goreng mafia hingga bisa 
ekspansi ke produk kuliner lainnya dari kedai mie instan 
sampai bakso. 

“Nah, walaupun tidak dapat sokongan pinjaman modal 
dari bank banyak juga yang bisa memperbesar  usahanya 
seperti itu. Saya penasaran juga tuh sama strateginyahehe,” 
canda Yunita. 
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PENETRASI KREDIT UMKM

AROMA PHOBIA BANK 
MASIH TERASA

“Tahu enggak, motor apa yang paling mahal? Kalau 
kata saya sih, motor saya tuh. Harganya sudah 
naik dari Rp10 juta jadi Rp60 juta karena dipakai 

buat agunan kredit hehe,” Guyon pemilik bisnis Foodtruck 
dengan merek Gypsy Jamz yang berkukuh minta dipanggil 
Cawu. 

Gypsy Jamz, salah satu foodtruck yang tergabung dalam 
Komunitas Foodtruck Bandungg itu menjajakan menu Siomay 
dengan berbagai bumbu dari kuah pempek sampai kuah 
cuanki di dalam Volkswagen Kombi berwarna merah sedikit 
tua .   

Cawu menceritakan dirinya mengggunakan kredit usaha 
rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dalam enam 
tahun terakhir. Dalam periode itu, total pinjaman yang sudah 
di ambil Cawu sudah senilai Rp75 juta dengan agunan motor 
bermerek Kymco tersebut. . 

Uang itu pun digunakan untuk mengubah arah bisnisnya 
dari awalnya sewa tempat menjadi dengan foodtruck.  “Rp30 
juta saya pakai untuk membeli Kombi, untuk buat daleman 
dapurnya sekitar Rp10 juta,” ceritanya. 

Dia pun mengungkapkan dirinya memilih menggunakan 
KUR, alasannnya selain bunga ringan sekitar 9%, tetapi juga 
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karena ada pemberian periode bebas cicilan atau grace period.  
“Nah, enaknya KUR di Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu, kami 
di kasih nafas dulu selama enam bulan enggak bayar cicilan. 
Nanti, bulan ketujuh baru bayar cicilan, jadi terasa lebih 
ringan,” ujarnya.

Perbandingan Jumlah Rekening UMKM di Bank  
dengan Unit UMKM
Periode 2012-2016 (Dalam satuan ribuan rekening/unit)

2012 2013 2014 2015 APRIL-2016 YTD%

Rekening Bank 
UMKM

9.078 9.997 12.822 13.718 14.250 3,38

Jumlah UMKM 56.534 57.895 - - - -

SUMBER :KEMENKOP UKM, BANK INDONESIA, DIOLAH

KETERANGAN : DATA  JUMLAH UKM SAMPAISAATINIBARUTERSEDIASAMPAI 2013

Selain itu, dari pengalamannya meminjam uang di bank, 
Cawu mendapatkan pelajaran yaitu ketika  usaha tengah 
melambat jangan pernah menghindari orang bank. Justru, 
sebaiknya ke bank untuk melaporkan adanya perlambatan 
usaha.

“Saya diajarkan tips-tips itu dari orang bank waktu 
mengurus kredit, jadi ketika ada perlambatan usaha jangan 
kabur, tetapi malah harus samperin banknya. Nanti, akan 
dikasih pilihan penundaan bayaran cicilan bunga sampai 
penuh hingga kondisi usaha kembali membaik,” jelasnya. 

Namun, tidak semua pelaku usaha UMKM seperti Cawu 
yang sudah terbuka dengan perbankan. Rizki, pengusaha 
Foodtruck dengan merek Warung Tansu Oom RFP itu mengaku 
sejauh ini masih tidak memasukkan fasilitas kredit perbankan 
untuk menyokong permodalan bank. 

Rizki, yang lebih muda dari Cawu ini, mengakui kalau 
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dirinya masih memegang teguh prinsip yang dijalani oleh 
orang tuanya, yaitu tidak menjadikan perbankan sebagai 
sokongan permodalan usaha. 

“Awalnya, itu dari pengalaman keluarga sih, usaha orang 
tua waktu itu malah jadi sulit gara-gara mengambil pinjaman 
dari bank. Akhirnya, saya pun menjadikan bank sebagai 
pilihan terakhir untuk mendukung bisnis ini,” ujarnya. 

Dia mengatakan pilihan dalam mendukung permodalan 
usahanya antara lain, masih dari pinjaman orang tua maupun 
saudara-saudara terdekat. “Kan kalau sama orang tua dan 
saudara dekat enggak akan dikasih bunga kredit hehe,” ujarnya. 

Rizki pun menjelaskan dalam bisnis Warung Tansu Oom 
RFP ini, dia dapat sokongan permodalan dari orang tua yang 
nilainya Rp60 juta untuk membeli Daihatsu Grandmax dan 
Rp10 juta untuk dapur di dalam mobilnya. 

Meskipun begitu, Rizki mengakui dirinya kerap ditawari 
oleh perbankan untuk mengambil kredit modal kerja atau 
investasi demi menopang bisnisnya tersebut. 

“Kalau yang nawarin banyak, kayaknya sih dari acara-
acara foodtruck banyak yang ngajak ngobrol dan saling berbagi 
kontak. Mungkin salah satunya ada orang bank, jadi saya 
banyak ditawarkan juga,” ucapnya. 

BANTU EKSPANSI

Selain dua pelaku usaha di atas, adapula yang awalnya 
takut untuk mengambil kredit bank, tetapi akhirnya 
memberanikan diri agar bisa ekspansi dan efisien. 

Salah satunya, Kafe Madtari, kedai yang menjual mi instan, 
pisang bakar, dan roti bakar di Bandung itu memutuskan 
mengajukan pinjaman ke bank untuk ekspansi pembelian aset 
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berupa rumah yang akan dijadikan tempat makan di kawasan 
Dipatiukur, Bandung dan Jatinangor, Sumedang. 

Herdi, pengelola Madtari, mengatakan walaupun bisnisnya 
sudah berjalan sejak 2000, tetapi untuk mengambil pinjaman 
dari bank baru dilakukan beberapa tahun ke belakang. 

“Kami pinjam ke PT Bank Mayapada Internasional Tbk. 
dan PT Bank Woori Saudara Tbk. untuk membeli aset tempat 
makan di Dipatiukur sama Jatinangor biar enggak ngontrak 
lagi,” ujarnya. 

Dia pun mengatakan dalam memilih bank untuk 
mengajukan pinjaman, pihaknya memilih dengan yang sudah 
kenal karena sekalian untuk menjalin silahturahmi. 

“Kalau bank yang nawarin mah banyak, tetapi kami pilih 
yang sudah kenal saja sekalian silahturahmi dan mereka pun 
sudah paham kami seperti apa,” ujarnya. 

Dalam mengajukan pertama kali ke bank, Herdi 
mengisahkan awalnya memang cukup sulit karena harus 
menyakinkan kemampuan dan prospek bisnisnya. 

“Jadi, orang bank yang di Bandung itu bilang kalau dia 
dan seluruh rekan cabangnya di Bandung sudah kenal Madtari 
seperti apa, tetapi yang di Jakarta belum kenal Madtari. 
Kan butuh persetujuan dari Jakarta juga,” ujarnya sambil 
menirukan ucapan orang bank saat itu. 

Di sisi lain, Herdi mengakui ketakutan untuk mengambil 
pinjaman kepada bank itu pasti ada pada awalnya, tetapi untuk 
mengatasinya, keluarga Madtari pun mencoba memberanikan 
diri dengan menghitung seberapa besar kemampuan bayar 
untuk menentukan jumlah yang akan dipinjam. 

“Terkadang, kalau kita enggak berani fight ya enggak akan 
maju-maju, mungkin jawaban untuk kami bisa lebih maju ke 
depannya adalah dengan pinjaman modal dari bank. Lagian 
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zaman sekarang kalau mau beli gedung dengan nabung mah 
enggak akan kesampean,” ucapnya. 

Kisah Madtari yang memberanikan diri mengambil 
pinjaman bank itu mungkin hampir sama dengan kisah PT 
Baba Rafi Indonesia. Pinjaman perbankan menjadi solusi 
untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh. 

Baba Rafi Indonesia yang awalnya terkenal dengan 
makanan dari Turki yaitu Kebab pun merambah ke kedai mie 
instan kekinian lewat Waroeng Mee, Roti Maryam, sampai 
Nasi Goreng pada saat ini. 

Hendy Setiono, pendiri Baba Rafi Indonesia, menuturkan 
saat itu, dirinya sudah mempunyai rencana untuk 
mengembangkan usahanya, tetapi dengan modal yang 
dimiliki saat itu ternyata tidak mencukupi untuk realisasikan 
rencananya. 

Akhirnya, Hendy memilih pinjaman dari bank untuk 
menyokong rencana ekspansi usaanya. Saat pertama kali 
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mengajukan pinjaman diakuinya sulit-sulit gampang. Saat 
itu, diakuinya cukup sulit menyakinkan bank agar diberikan 
pinjaman karena usahanya baru dirintis. 

“Saat itu saya mengajukan Rp50 juta ke PT Bank Mandiri 
Tbk., setelah memenuhi syarat-syarat dari bank pengajuan 
kredit saya itu pun diterima. Peran bank menjadi sangat 
penting dalam perkembangan Baba Rafi Indonesia,” sebutnya. 

AKSES KE BANK

Bisnis segmen UMKM yang baru seumur jagung memang 
akan kerap mendapatkan kesulitan ketikan mengajukan 
kredit ke bank. Pasalnya, rata-rata bank di Indonesia baru 
berani memberikan pinjaman setelah melihat kinerja bisnisnya 
minimal selama dua tahun. Untuk itu, beberapa UMKM yan 
baru dirintis pun disebut kerap mencari pendanaan sendiri di 
luar perbankan. 

Riatu Mariatul Qibthiyyah, Associate Direktur Penelitian 
Lembaga Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, menyebutkan pelaku 
usaha UMKM yang tidak mendapatkan akses perbankan pun 
cenderung mencari modal dari angle investor maupun keluarga 
dan kerabat terdekat. 

“Untuk angle investor bisa berbentuk dari modal ventura, 
program tanggung jawab sosial perusahaan, sampai dana dari 
lembaga swadaya masyarakat (LSM),” sebutnya.  Hal itu pun 
memang tampak, rata-rata modal awal UMKM itu datang dari 
keluarga. Seperti, Baba Rafi Indonesia dan Madtari salah satu 
contohnya. 

Hendy menceritakan untuk modal awal membangun 
Baba Rafi, dirinya meminjam uang senilai Rp4 juta dari adik 
perempuannya, sedangkan untuk Madtari, Herdi mengaku 
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mendapatkan modal awal dari orang tuanya sekitar Rp7 juta. 

Sementara itu, selain adanya ketakutan terhadap bank dan 
juga hambatan usaha rintisan tidak bisa mendapatkan fasilitas 
kredit. Jaringan bank tanah air yang belum menyeluruh 
hingga pelosok daerah menjadi salah satu penghambat akses 
bank tersebut. 

Dari segi penyebaran penyaluran kredit UMKM malah 
masih cenderung stagnan. Sampai bulan kedelapan tahun ini, 
penyaluran kredit UMKM tertinggi masih berada di Pulau 
Jawa senilai Rp445,55 triliun dan di posisi kedua ada Pulau 
Sumatra yang senilai Rp153,47 triliun. 

Posisi itu tidak berubah kalau dilihat sejak 2011 ketika kala 
itu penyaluran kredit UMKM di Pulau Jawa senilai Rp267,76 
triliun, sedangkan posisi kedua juga diisi oleh Pulau Sumatra 
dengan nominal kredit Rp93,23 triliun. 

Tren kenaikan penyaluran kredit yang sedikit mencolok 
terjadi di kawasan Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa 
Tenggara Timur yang dalam enam tahun terakhir menanjak 
129,97 persen menjadi Rp44,83 triliun atau yang mencatatkan 
pertumbuhan terbesar ketimbang kelompok daerah lainnya. 

Adapun, untuk perkembangan UMKM yang mulai 
memiliki rekening bank sampai April 2016 telah bertambah 
56,97 persen menjadi 14,25 juta rekening dalam lima tahun 
terakhir.  Meskipun begitu, angka itu masih jauh dari total 
unit  UMKM yang ada di Indonesia, dari data Kementrian 
Koperas dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada 2013 jumlah 
unit UMKM sebanyak 57,89 juta. Rinciannya, 57,18 juta usaha  
mikro, 654.222 usaha kecil, dan 52.109 usaha menengah. 

Lalu, Bank Indonesia (BI) pun terus mencoba rangsang 
perbankan agar terus memperkuat penyaluran kredit usaha 
mikro kecil menengah (UMKM).  Salah satunya lewat Peraturan 
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BI (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015, bank sentral mewajibkan 
tiap entitas bank memenuhi kuota penyaluran kredit UMKM 
sebesar 20 persen dari total kredit atau pembiayaan secara 
bertahap.

Untuk urutan tahapannya, pada 2013 dan 2014 rasio kredit 
UMKM terhadap total kredit ditetapkan sesuai kemampuan 
bank yang dicantumkan dalam rencana bisnis bank (RBB). 
Lalu, pada 2015, rasio kredit UMKM ditetapkan paling rendah 
5% dari total kredit. 

Kemudian, pada 2016, rasio kredit UMKM dikejar paling 
rendah 10% dari total kredit. Lalu, pada 2017 ditargetkan 
minimal 15 persen, sedangkan pada 2018, rasio kredit UMKM 
sudah mencapai 20 persen dari total kredit. 
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TREN BISNIS MAKANAN DAN MINUMAN

GELIAT PERSAINGAN BISNIS 
KEDAI MI INSTAN

Pagi itu hujan rintik-rintik, tetapi seolah tidak 
menghalangi mahasiswa sampai satu keluarga untuk 
nyarap dengan menu mie instan, roti bakar, pisang bakar, 

sampai susu sapi segar di Madtari Pusat Jalan Ranggagading, 
Kota Bandung. 

Cafe Madtari pusat di Ranggaggading itu terletak dalam 
perkarangan rumah yang luas serta ada satu televisi layar datar 
dengan channel tv kabel. Kursi dan mejanya pun sederhana, 
untuk kursi plastik berwarna, sedangkan meja kayu biasa. 

Saat ini, Madtari memang berjualan di tempat yang 
tetap, tidak seperti dulu pada  sekitar 2000 awal, ketika bisnis 
ini bermula. Herdi menceritakan dulu bisnisnya itu kerap 
berpindah tempat karena masih menggunakan gerobak yang 
menjajakan di pinggir jalan. 

“Ya, dulu kami sering berpindah tempat karena pake 
gerobak, sekarang lebih enak di rumah. Namun, untuk 
mencapai semua itu memang butuh kesabaran,” ujarnya.  Dia 
pun mengisahkan asal mula bisnis kedai mie instan itu berawal 
dari pisang. Pasalnya, asal keluarga Madtari yang dari daerah 
Tasikmalaya itu ingin memanfaatkan sumber daya alamnya 
yaitu pisang sebagai bisnisnya. 

“Kami kan asli Tasikmalaya, jadi kenapa enggak 
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memaksimalkan produk pisang untuk dijual dengan yang 
lebih bernilai. Kalau langsung jual buahnya kan sudah biasa,” 
ujarnya. 

Lalu, masuknya menu mie instan dan roti bakar disebut 
seperti sudah satu paket dengan pisang bakar. Dengan modal 
awal sekitar Rp7 juta, Madtari pun terus berkembang hingga 
saat ini sudah membeli dua tempat yang dijadikan berjualan 
di kawasan Dipatiukur, Bandung, dan Jatinangor, Sumedang. 

“Dalam bisnis itu, copy pastekan hal wajar, ada beberapa 
dari kami yang dulunya diusaha serupa, jadi sekarang mau 
mengembangkan dengan andalannya pisang,” sebut Herdi.  
Perlahan tapi pasti, ketenaran Madtari pun mulai menyeruak 
ke masyarakat Kota Kembang. Salah satu branding kuat dari 
kedai mie instan itu adalah topping keju dan kornet yang sangat 
banyak. Apalagi, Madtari yang mengaku kejar khalayak semua 
segmen pasar ini menempatkan posisi di dekat mahasiswa. 

Herdi menuturkan bisnis Madtari ini mengejar semua 
segmen pasar, jadi setiap pengunjung yang datang itu tidak 
pernah khawatir masalah harga makanan dan minuman di 
sini. Pasalnya, semuanya dibuat terjangkau untuk semua 
kantong. 

“Makanya, kami membuat tempat se-sederhana mungkin, 
agar enggak ada pengunjung yang takut harga menunya 
mahal dari pandangan pertama,” ujarnnya.  Dia pun berbagi 
rahasia bisnisnya, “Kenapa kami yang memberikan banyak 
keju dan kornet bisa tetap memberikan harga murah?”

Rahasianya adalah Madtari tidak terlalu mengambil 
banyak keuntungan dalam menu makanannya, tetapi 
penyesuaian harga dilakukan pada menu minuman.  “Kalau 
lihat harga, pembeli pasti paham berapa operasional kami. 
Jadi, paling penting adalah tujuan memberikan harga makanan 
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terjangkau bagi siapapun,” ujarnya. 

 Mengenai harga, Herdi pun mengatakan dirinya juga 
membeda-bedakan harga menu di setiap cabang. Pasalnya, 
ada cabang yang sudah dimiliki keluarga Madtari sehingga 
tidak ada tambahan biaya operasional sewa yang membuat 
harga lebih murah. 

“Nah, ini Madtari pusat kan masih sewa, jadi harga menu 
pun disesuaikan dengan tambahan biaya sewa,” ujarnya.  Di 
sisi lain, Madtari pun mulai mendapatkan pesaing-pesaing 
dari anak-anak muda yang juga masuk ke bisnis usaha sejenis. 
Salah satunya, Warunk Upnormal yang pamornya menanjak 
dalam sekitar satu tahun terakhir ini. 

Warunk Upnormal yang mengaku sebagai kedai mi instan 
‘kekinian’ itu menawarkan menu-menu yang lebih beragam 
dan nyeleneh dari pakem menu mi instan biasanya.  Meskipun 
begitu, Herdi mengatakan dirinya bersama keluarga Madtari 
tidak mau larut dalam persaingan. Walaupun, dampaknya 
sudah terasa kepada omzet yang mulai turun. 

Dia mengaku tetap fokus ke tujuan awal, yaitu menjual 
makanan dengan harga terjangkau oleh semua kalangan serta 
terkenal dengan porsinya yang besar. Konsep konservatif pun 
akan dipertahankan Madtari agar bisa tetap sesuai dengan 
tujuan utamanya tersebut. 

“Nah, kami sih harapannya Madtari bisa menjadi kedai mi 
instan legendaris di Kota Bandung atau Indonesia hehe,” canda 
Herdi.  Adapun, tidak larut dalam persaingan bukan berarti 
Madtari tidak inovatif. Herdi menceritakan untuk bisnisnya 
itu pun tetap ada pengembangan, salah satunya dalam menu 
yang awalnya hanya mi instan, pisang bakar, dan roti bakar. 
Sekarang, mulai dikembangkan ada nasi goreng, bebek 
goreng, ayam goreng, dan bakso. 
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“Nanti, setiap tahunnya kami akan evaluasi menu-menu 
itu, apakah patut dipertahankan karena minat konsumen 
tinggi atau perlu dihilangkan karena permintaannya tidak 
prospektif,” ujarnya.

Seorang lelaki [kanan] menikmati minumannya di kedai mie instan kekinian, selain itu 
ada sepasang muda-mudi [kiri] yang berbincang dan menikmati suasan kedai.

KEDAI ‘KEKINIAN’

Sementara itu, Warunk Upnormal yang tergabung dalam 
grup PT Cita Rasa Prima Indonesia mulai menggeliat dan 
waralabanya pun bukan hanya di Bandung, tetapi sudah 
menjamah Jabodetabek. 

Cindy Alvionita, PR Manager Corporat Cita Rasa Prima 
Indonesia, mengatakan perseroan memilih menu mi instan 
yang diandalkan dalam Warunk Upnormal karena melihat 
ada kesempatan. Maksudnya, kesempatan untuk menjadikan 
makanan sehari-hari di Indonesia ini bisa naik kelas yang 
disebut ‘kekinian.’

Strategi mendorong warung mi instan menjadi bisa lebih 
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‘kekinian’ pun dilakukan dari segi pelayanannya.  Cindy 
menyebutkan perseroan dalam melayani konsumen yang 
memesan mi instan akan berbeda dengan warung konservatif 
yang sudah ada, pengunjung akan dilayani bak di kafe-kafe 
kelas atas. 

Ketika, menghampiri cabang Warunk Upnormal di Jalan 
Ki Samaun, Kota Tangerang, Banten yang dari luar kedainya 
tampak elegan tak seperti kedai mi instan konservatif. Dari 
segi pelayanan, memang setiap pelayan yang berlalu lalang 
selalu memberikan senyum dan sopan ketika menawarkan 
menu bak restoran, padahal yang di pesan mi instan. 

Selain itu, Warunk Upnormal juga menyediakan 
permainan papan yang membuat tempat itu lebih nyaman 
dijadikan untuk berkumpul dengan kerabat, tetapi suasana 
musik yang berisik kerap membuat tidak nyaman untuk 
dijadikan tempat ngobrol. 

Sayangnya, pihak Upnormal enggan menceritakan lebih 
detail tentang perjalanan bisnisnya dari awal yang di mulai 
oleh kedai Nasi Goreng Mafia.  “Untuk yang terkait finansial, 
sesuai ketentuan perusahaan enggak bisa diinformasikan 
kepada pihak eksternal,” ujar Cindy. 

Namun, yang masuk ke bisnis kedai mi instan kekinian 
pun bukan hanya Warunk Upnormal. PT Baba Rafi Indonesia, 
yang terkenal dengan kebab turkinya juga ikut masuk ke bisnis 
itu dengan merek Waroeng Mee dan mottonya “Semacam 
Tempat Nongkrong.”

Berbeda dengan Warunk Upnormal, Hendy Setiono, 
Pendiri Baba Rafi Indonesia, menceritakan keputusannya 
masuk ke bisnis kedai mie instan kekinian karena ingin 
menciptakan tempat nongkrong yang asik dan nyaman. 
Konsepnya, perseroan membentuk Waroeng Mee dengan 
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suasan nyaman modern. “Lalu, mi instan adalah makanan 
favorit semua kalangan kan,” sebutnya.

Kalau menilik Waroeng Mee di Jalan Blora, Jakarta Pusat 
dan Jalan Ki Samaun, Tangerang, karakter tempat salah satu 
lini usaha Baba Rafi itu konsepnya hampir sama dengan 
Madtari, yaitu memberikan ruang tampak luas dan sederhana. 
Perbedaannya dengan Madtari, dekorasi dari Waroeng Mee 
lebih kekinian. 

Hendy menuturkan sejauh ini pengelola Waroeng Mee 
masih di bawah Baba Rafi Indonesia dan belum di buat 
waralabanya.  “Ini kan salah satu lini usaha baru kami, jadi 
sejauh ini pengelolaan sepenuhnya ada di Baba Rafi Indonesia. 
Namun, arahnya nanti Waroeng Mee juga akan seperti Kebab 
Turki Baba Rafi yang menggunakan skema waralaba,” 
tuturnya. 

Lalu, terkait persaingan bisnis, Hendy menjelaskan 
persaingan dari kompetitor anyar, seperti saat booming jualan 
kebab kala itu, dirinya menilai justru itu yang bisa memacu 
bisnis. Dengan adanya pesaing, maka akan memacu inovasi 
dan kreativitas agar bisa tetap bertahan serta kompetitif dalam 
persaingan. 

Sebelumnya, Hendy memulai bisnis dari membuka Kebab 
Turki Baba Rafi dengan modal awal Rp4 juta yang dipinjam 
dari adik perempuannya. Ketika perjalanan bisnisnya lancar, 
dia pun berusaha ekspansi lebih jauh hingga akhirnya 
meminjam kredit dari bank senilai Rp50 juta. 

“Peran bank dalam bisnis saya sangat besar. Kala itu saya 
ingin ekspansi, tetapi dengan modal yang tersedia tidak akan 
cukup sehingga membutuhkan sokongan dari perbankan 
juga,” ujarnya. 

Saat ini, lini bisnis perseroan pun cukup banyak, selain 
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Kebab Turki Baba Rafi dan Waroeng Mee, ada pula Roti 
Maryam Aba Abi, dan Nasi Goreng Kebab Baba Rafi.  Di 
tengah bisnis mie instan kekinian yang tengah menggeliat, 
berapa lama bisnis sektor ini booming dan siapa saja pelaku 
pasar yang mampu bertahan, perlu dinantikan!
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TREN BISNIS MAKANAN DAN MINUMAN

LIKA-LIKU BISNIS 
FOODTRUCK

Kedai Kombi, salah satu bisnis foodtruck yang menetap di pusat perbelajaan  
Tangerang City, Tangerang. 

Berbicara Kota Bandung, bisnis distro atau distribution 
store sempat cukup prospektif, terutama pada awal 
2000-an sebelum menjamurnya toko online. Pangsa 

pasar besar dari Jakarta yang rela jauh-jauh ke Kota Kembang 
menjadi salah satu pemanisnya. 

Sayangnya, Rizki, pengusaha foodtruck bermerek Warung 
Tansu Oom RFP, gagal mendapatkan restu orang tuanya 
untuk berbisnis distro.  Dia menceritakan orang tuanya lebih 
menginginkan dirinya untuk berbisnis di sektor makanan 
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dan minuman. Alasannya, kalau makanan dan minuman itu 
permintaan akan selalu ada setiap hari, sedangkan permintaan 
distro kerap tidak pasti atau fluktuatif. 

Rizki mengungkapkan saat itu, kalau dirinya tetap nekat 
berbisnis distro, maka orang tuanya tidak akan memberikan 
modal sepeser pun. Namun, kalau setuju masuk bisnis 
makanan, maka akan mendapatkan sokongan modal penuh 
dari induknya tersebut. 

Akhirnya, setelah mengkaji dan mencari inspirasi, Rizki 
pun memutuskan untuk memasukki bisnis makanan dan 
minuman. Dia memilih ketan susu modifikasi di tambah es 
krim dan topping lainnya agar lebih menarik. 

“Saya berpikir untuk membuat ketan susu makanan 
tradisional ini agar terlihat kekinian, salah satunya ide terlintas 
dengan topping seperti es krim jadi menarik dan rasanya pun 
enak,” ujarnya. 

Kemudian, untuk permasalah lapak untuk menjajakan 
ketan susunya itu, Rizki pun akhirnya cenderung memilih 
skema foodtruck. Dengan bantuan modal orang tuanya, Rizki 
membeli Grandmax senilai Rp65 juta sebagai alat dagangnya. 

Dia memaparkan skema menjual makanan dengan 
menggunakan mobil atau truk dan kerap disebut foodtruck itu 
lebih punya nilai lebih dan mengurangi dari segi risiko.  Kalau 
bisnis sedang lesu dan butuh uang, ya tinggal jual mobilnya 
saja, berbeda dengan sewa tempat yang akan terbebani dengan 
biaya sewa” ujarnya

Tren bisnis foodtruck di Bandung pun mulai menggeliat 
seiring dengan lahirnya Komunitas Foodtruck Bandung pada 
2014 silam. Komunitas yang juga dalam binaan Walikota 
Bandung, Ridwan Kamil, itu membuat foodtruck yang kerap 
diusir Satpol PP kini lebih aman. 
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“Nah, adanya komunitas membuat kami tidak perlu 
diusir-usir lagi, sudah ada yang mewadahi,”Ujar Rizki yang 
juga merupakan salah satu pengurus komunitas Foodtruck 
Bandung.

Namun, Ridwan Kamil pun tidak hanya sekadar 
mendukung, tetapi disebut memberikan syarat utama atas 
dukungannya, yaitu dalam beroperasi jangan buang sampah 
sembarang. Bila masih  berani membuang sampah sembarang 
akan mendapatkan denda. 

Selain itu, Ridwan Kamil disebut juga memperhatikan 
lapak berhentinya Foodtruck ini untuk berjualan. Dia meminta 
agar tidak berjualan di pinggir jalan karena berbahaya bagi 
foodtruck, konsumen, dan pengguna jalan lainnya. 

“Kami punya tempat di dekat Stadion Siliwangi, sekarang 
seringnya nongkrong di sana,” ujar Rizki. 

Komunitas Foodtruck Bandung pun memiliki  beberapa 
aturan, seperti setiap anggota harus memiliki bisnis yang 
berbeda satu sama lain. Hal itu bertujuan agar ketika dalam 
sebuah acara festival tidak ada persaingan memperebutkan 
konsumen karena lini usaha yang berbeda-beda. 

Rizki mengatakan bisa saja ada dua bisnis yang sama, 
tetapi yang daftar terakhir harus setuju kalau ada acara, dia 
dijadikan waiting list.  Secara keseluruhan, anggota komunitas 
Foodtruck Bandung ini berjumlah 25 anggota, tetapi yang 
aktif hanya 18 anggota. Adapun, sejauh ini omset bisnis dalam 
komunitas Foodtruck Bandung itu sekitar Rp10 juta sampai 15 
juta per bulan. 

Sementara itu, tren bisnis Foodtruck di Kota Bandung 
disebut bukan barang baru lahir, tetapi sudah ada sejak lama. 

Cawu, pemilik foodtruck bermerek Gypsy Jamz, mengatakan 
dirinya sudah pernah menjalani bisnis foodtruck itu sejak 1990-
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an.  Bisnisnya pun serupa dengan saat ini  yaitu siomay khas 
Bandung dan sekarang ditambah dengan berbagai bumbu 
dari kuah pempek sampai kuah cuanki.  

Saat itu, Cawu mengaku menjajakan bisnis foodtrucknya 
benar-benar menggunakan truk, tidak seperti sekarang 
menggunakan Volkswagen Combi.  “Nah, bedanya dulu 
belum ada komunitas kayak foodtruck Bandung, jadi kerap 
dikejar-kejar Satpol PP,” ceritanya. 

Setiap terkejar oleh Satpol PP, pihak berwajib itu kerap 
mengambil barang-barangnya. Cawu pun merinci beberapa 
barang diambil, dari bangku, kompor, dan berbagai peralatan 
lainnya.  “Ya, kalau diambil terus, lama-lama kan habis, 
bangkrut juga kan akhirnya,” ceritanya. 

Padahal, bisnis foodtruck Cawu pada hampir dua dekade 
silam itu cukup berprospek dan menarik perhatian pemilik 
hotel. Dia mengatakan beberapa kali dalam sebulan kerap di 
panggil pihak hotel untuk berdagang di tempatnya. 

“Di kasih tempat yang pas kami di sana, katanya sih karena 
lucu juga jualan makanan di truk. Namun, kan enggak setiap 
hari dapat pesanan dari hotel, jadi tetap harus berjibaku 
melawan Satpol PP,” ceritanya. 

Setelah selesai dengan bisnis foodtrucknya pada saat itu, 
Cawu pun mulai beralih berjualan dengan sewa tempat. 
Namun, perjuangan dalam bisnis makanan pun belum 
berakhir, dia mengaku kerap diusir oleh yang punya tempat 
ketika tempat makanannya sudah mulai laris dan kerap 
muncul di media cetak maupun elektronik lokal. 

Setelah kerap berpindah tempat, Cawu pun mulai kembali 
ke bisnis makanan foodtruck pada sekitar 2014 silam. Walupun 
begitu, sampai saat ini, dia masih bercita-cita untuk memiliki 
tempat rumah makan sendiri. 
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Dia menyebutkan alasan kembali berjualan dengan 
foodtruck karena saat  itu sudah ada komunitas yang mewadahi 
yaitu Foodtruck Bandung, jadi lebih aman dan tidak akan 
dikejar-kejar Satpol PP seperti dulu kala. 

Dengan modal Rp30 juta, Cawu pun mendapatkan 
Volkswagen Kombi berwarna coklat muda dan merenovasi 
bagian dalam mobil yang ditaksir membutukan dana sekitar 
Rp10 juta sampai Rp20 juta. 

Untuk segi efisiensi, Volkswagen Combi disebut cukup 
boros dari segi bahan bakar, selain itu karena mobil tua 
membuat pemilik Gypsy Jamz itu harus berkali-kali ngolong 
ke bawah mobil untuk memperbaikinya.  “Yang lebih irit 
dan efisien tuh mobilnya si Rizki,” ujarnya sambil menunjuk 
mobil Daihatsu Grandmax milik Warung Tansu Oom RFP di 
sebelahnya.
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PINDAH KE BANK

Pagi ini terasa berbeda dari pagi biasanya yang warga 
Ibu Kota rasakan. Tidak ada suara mobil. Jumlah motor 
pun tidak banyak, yang ada keheningan pantai yang 

lebih tenang dan sepi dibandingkan dengan pantai-pantai 
kepulauan seribu lainnya. Para warga sudah melakukan 
aktivitas sejak pagi-pagi buta. Mereka dibangunkan oleh 
suara adzan subuh yang sudah mulai berkumandang pukul 
04.30. Mendengar adzan mulai berkumandang, para warga 
pun bersiap untuk pergi ke Masjid untuk melakukan salat 
berjamah. 

Suara hening dan udara sejuk di Pulau Untung Jawa, 
Kepulauan Seribu, akan sulit ditemukan di perkotaan saat ini. 
Dengan wajah yang cerah dan senyum di bibir, mereka mulai 
bersiap menjemput rezeki di pagi hari. Tak pernah khawatir 
tak kebagian rezeki. Karena mereka berpandangan setiap 
orang memiliki rezekinya masing-masing. Tinggal daya juang 
yang tinggi dan semangat yang menentukkan nilai rezeki itu.

Selesai melakukan aktivitasnya dipagi hari, sekitar pukul 
09.00, masyarakat di pulau yang usianya sudah masuk ke enam 
generasi ini, bersiap untuk mencari rezeki.  Sudah 30 tahun 
masyarakat di Kelurahan Untung Jawa, Kecamatan Kepuauan 
Seribu ini menggantungkan hidupnya sebagai penjual ikan, 
mulai dari ikan asin, ikan bakar atau aneka seafood yang 
nantinya dijajakan kepada para wisatawan baik dari ibu kota 
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atau luar kota yang mengunjungi pulau ini. 

Seperti yang dilakukan oleh Supadmi. Wanita berusia 38 
tahun ini mengantungkan hidupnya sebagai penjual ikan dan 
suaminya bekerja sebagai nelayan. Hasil jualannya digunakan 
untuk keperluannya sehari-hari. Namun kini, kehidupan 
Supadmi sedikit mengalami perubahan. Namun, perubahan 
yang sedikit tersebut justru memberikan dampak yang besar 
bagi kehidupan Supadmi dan keluarganya. 

Supadmi bercerita, saat masih muda, uang hasil jualan 
ikan asin dan aneka seafood ini hanya disimpan dibawah 
bantal atau dibawah tumpukan baju yang ada dilemari. Hal 
ini bukan hanya dilakukan oleh Supadmi, melainkan teman-
teman ibu dari dua anak ini pun melakukan hal serupa. 
Bahkan, ia pun bercerita bahwa Supadmi dan Suaminya 
sempat mempercayakan uangnya kepada pedagang kelontong 
yang berada di Teluk Naga yang notabene pedagang ini adalah 
teman semasa kecil Supadmi.

“Dulu saya begitu waktu masih muda. Soalnya saya 
enggak ngerti bank itu apa, terus kalau ke kota kan jauh. Nah 
kebutulan itu teman saya dari kecil jadi saya titip ke dia. Sekali 
titip ya Rp500 ribu, seadanya aja, kalau simpan sendiri suka 
cepat habis,” ucapnya. 

Selama puluhan tahun masyarakat di Pulau Untung Jawa 
sangat kesulitan dalam mengakses perbankan, bahkan seluruh 
masyarakat di Pulai Seribu sangat sulit dalam mengakses 
perbankan lantaran letak bank yang harus menempuh waktu 
berjam-jam.

Sebelum berkenalan dengan perbankan, Supadmi bersama 
dengan warga lainnya di Pulau Untung Jawa menyimpan 
uang dengan cara yang tak biasa.Mereka berpandangan lebih 
aman menyimpan uang atau harta lainnya yang mereka miliki 
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di rumah. Karena luas pulau yang kecil dan saling mengenal 
antara satu warga dengan lainnya, mereka tidak berprasangka 
buruk satu sama lain. “Maling atau pencuri disini nggak ada. 
Mau kabur juga susah, ini kan laut semua. Kami kenal satu 
sama lain,” kata Supadmi dan warga lainnya yang sedang 
berkumpul. 

Di rumah, para warga ini biasa menyelipkan uangnya yang 
mereka sebut brankas. “Simpannya di Brankas, kita disini ada 
brankas juga, Mba,” kata salah seorang warga. Brankas yang 
mereka maksud adalah kasur atau sebuah lubang yang dibuat 
didinding yang terbuat dari bambu. 

Seperti yang dilakukan oleh Parni, ibu rumah tangga 
yang sering menyimpan uangnya didinding yang terbuat 
dari bambu dan sudah dilubangi. Atau terkadang, Parni juga 
menyimpannya di bawah tumpukan baju dilemari. Terkadang, 
uang simpanannya tersebut bisa mencapai puluhan juta rupiah 
Parni letakkan di bawah kasur. Istri dari Sulistio ini mengaku 
tak mau mneyimpan uangnya di Bank lantaran khawatir 
likuidasi bisa terjadi. 

Namun, seiringnya banyak sosialisasi mengenai produk 
keuangan dalam rangka peningkatan literasi keuangan di 
Indonesia, Supadmi, Parni dan warga lainnya perlahan-lahan 
mulai berkenalan dengan layanan perbankan, salah satunya 
Kapal Teras BRI. Bahkan, di pulai ini, ada Branchless Banking 
milik BRI yang diberinama BRILink (layanan perbankan tanpa 
kantor). 

Adapun Supadmi, ia kemudian mencoba layanan 
pinjaman modal kerja untuk menambah omzet dagangannya. 
Setiap Kapal Teras BRI berlabuh di Pulau Untung Jawa, 
Supadmi akan membayarkan cicilannya sesuai tenggat. Ia juga 
menyisihkan keuntungannya untuk ditabung di rekeningnya. 
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Sedangkan untuk keperluan sehari-hari, ia juga menyisihkan 
uang sekitar Rp200 ribu. 

Setelah menjadi nasabah dari Kapal Teras BRI, Supadmi 
merasa akses layanan perbankan semakin mudah. Ditambah 
lagi, keberadaan beberapa agen BRILink, transaksi bisa 
dilakukan kapan saja. Penarikan Tunai bisa dilakukan kapan 
saja tanpa harus meninggu Teras Kapal BRI datang. Bisnis 
yang digelutinya sejak umu 25 tahun tersebut bisa bertambah 
lancar.

“Ya Alhamdulilah, saya jadi bisa menabung, saya juga 
punya modal untuk mengembangkan usaha. Saya pikir bank 
itu hanya untuk orang kaya yang mau nyimpen duit, ternyata 
nggak. Bank bisa dipakai apa aja untuk transaksi atau pinjaman 
usaha. Anak saya juga saya bikini rekening, kan lumayan 
nabung Rp5.000 sampai Rp10 ribu,” katanya.  
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BANK RAKYAT,  
GAET MASYARAKAT  
TAK TERJANGKAU  
AKSES KEUANGAN

Suatu pagi, sekitar pukul 06.00, sebuah kapal berwarna 
orange dengan ukuran 103 Gross Ton (GT) terlihat 
sedang meraung disebuah Pelabuhan Muara Angke, 

Jakarta Utara. Kapal ini bukan kapal nelayan yang tengah 
bersiap melaut untuk menangkap ikan, melainkan kapal ini 
adalah sebuah Bank Kapal yang siap melayani nasabahnya di 
Kepulauan Seribu. 

Kapal berwana orange ini bernama Bahtera Seva I. 
Bank kapal ini milik salah satu bank ‘pelat merah’ dibawah 
naungan Badan Usaha Milik Negara yakni PT Bank Rakyat 
Indonesia. Kapal ini diberinama Teras Kapal BRI. Kapal ini 
secara eksklusif melayani masyarakat yang tinggal di enam 
pulau yang berada di Kepulauan Seribu di Jakarta Utara, yakni 
Pulau Untung Jawa, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau 
Tidung, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan.

Teras Kapal BRI ini, dilengkapi dengan Banking Hall, Ruang 
Kemudi, 10 Kamar Tidur untuk Nahkoda, Pekerja BRI (secara 
bergantian setiap minggu) dan Awak Kapal, Ruang Mesin, 
Dapur dan Ruang Makan yang layak. Selain itu, Bahtera Seva 
I ini mampu mengangkut awak kapal berkapasitas 11 orang 
yang terdiri dari lima awak kapal, empat petugas BRI dan dua 
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petugas keamanan. Staff yang mendukung operasional Teras 
BRI Kapal ini yaitu dua Account Officer, satu teller, dan satu 
customer service. Kapal ini juga dilengkapi mesin EDC dan 
ATM yang berbasis IT.

Kapal yang memiliki spesifikasi dengan panjang 23 meter, 
lebar 6 meter dan tinggi geladak 3 meter, akan mulai berlayar 
dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara pada hari Senin 
berkeliling ke enam pulau. Dan akan kembali ke Pelabuhan 
Muara Angke pada hari Jumat. 

Terkait layanan, produk dan jasa melalui Teras BRI  Kapal 
memiliki Produk simpanan, Produk pinjaman serta Jasa bank 
lainnya, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan layanan di 
unit kerja konvensional di daratan. 

Salah satu petugas teller mengatakan, dalam sehari 
sedikitnya ada 30 sampai 40 masyarakat yang mendatangi 
Kapal Teras BRI di setiap pulau untuk melakukan beberapa 
transaksi, mulai dari menabung, transfer, melakukan tarik 
tunai hingga bertanya terkait produk pinjaman. 

“Kalau yang membuka rekening paling sekitar lima 
sampai 10, tetapi enggak sering-sering sekali. Paling sering 
tarik tunai sama menabung,” katanya. 

Sejak diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 
Agustus 2015 lalu, Kapal Teras BRI ini sedikitnya sudah bisa 
menjaring 1.000 nasabah yang berada di Kepulauan Seribu 
dengan total deposit sebesar Rp2,5 triliun. Di Untung Jawa 
sendiri, sekitar 80 persen masyarakat sudah menjadi nasabah 
Kapal Teras BRI ini. Angka ini menjadi yang terbesar jika 
dibandingkan dengan nasabah di lima pulau lainnya. 

BRI juga memberikan kredit sebesar Rp1,5 miliar kepada 
masyarakat yang tinggal di enam pulau di Kepulauan Seribu 
untuk digunakan memajukan bisnis lokal dan juga untuk 
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membeli kapal ikan. Pasalnya, di Pulau Untung Jawa, sekitar 
80 persen warganya berjualan makanan, souvenir dan tempat 
penginapan. 

Direktur Mikro BRI Mohammad Irfan mengatakan, pihak 
BRI berencanakan akan meluncurkan Kapal Teras BRI di 
beberapa wilayang kepulauan di Indonesia, Ternate, Maluku 
Utara, dan daerah Kalimanran. 

“Rencananya memang kami akan membuat Kapal 
Teras BRI di beberapa pulau tersebut. Tapi ini masih dalam 
peninjuan. Ini dalam rangka meningkatkan literasi keuangan 
di Indonesia. Selain itu yang progam Laku Pandai juga akan 
kita genjot,” katanya. 

Ia juga mengatakan, bank memiliki tujuan untuk 
meluncurkan beberapa kapal untuk beroperasi di area Bau-
bau, Sulawesi Selatan, dan Tanjung Selor Kalimantan Utara, 
dengan investasinya mencapai Rp15 miliar per kapal. 
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LEBIH MUDAH DAN EFISIEN 
ADANYA KAPAL TERAS BRI

Hari masih pagi, beberapa warga di Pulau Utung 
Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta terlihat sedang 
menunggu sebuah kapal di dermaga. Namun, kapal 

yang mereka tunggu bukanlah sebuah kapal angkutan yang 
menghubungkan masyarakat antar pulau, melainkan, kapal  
milik PT Bank Rakyat Indonesia atau yang diberi nama Teras 
Kapal BRI. 

Ketika kapal bersandar di dermaga sekitar jam 07.00 WIB, 
beberapa ibu rumah tangga sambil menggendong anaknya 
mulai mendekati kapal tersebut. Para ibu rumah tangga ini 
terlihat sudah biasa dengan keberadaan bank kapal ini. Sambil 
membawa buku tabungan dan uang sekitar Rp200 ribu, para 
ibu rumah tangga ini pun langsung menghampiri teller bank 
yang berada di dalam kapal bernama Bahtera Seva I. 

“Mas, saya mau nabung dong Rp200 ribu ya,” kata Saminah 
ibu rumah tangga berusia 35 tahun sambil memberikan buku 
tabungan dan empat lembar uang pecahan Rp50 ribu kepada 
teller bank. 

Sang teller pun melayani ibu Saminah dan para ibu 
lainnya yang sedang mengatre dengan ramah. Setelah 
melakukan transaksi,  teller menjelaskan kepada Saminah 
total tabungannya di Teras kapal BRI ini. Setelah menyetorkan 
uangnya kedalam rekening, Saminah langsung menuju 
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Anjungan Tunai Mandiri atau ATM yang berada di dalam 
kapal untuk mengecek jumlah tabungannya.  “Oh… udah 
masuk ya, cepet juga,” kata Saminah. 

Ia bercerita, ini merupakan kedua kalinya ibu dua 
orang anak ini mendatangi kapal teras BRI. Pasalnya, sejak 
diluncurkan pada Agustus 201 lalu, Saminah baru tertarik 
menabung di kapal ini setelah mendengar cerita dari para 
tetangganya yang lebih dulu menjadi nasabah BRI. 

“Pertama saya datang kesini ya bikin tabungannya, 
nanya-nanya juga gimana caranya, syaratnya apa aja, minimal 
nabungnya berapa begitu. Ternyata cepat sehari langsung jadi. 
Saya setoran awal hanya Rp50 ribu, nggak ada minimalnya,” 
kata Saminah. 

Keberadaan Teras Kapal BRI ini sangat membantu 
masyarakat khususnya yang tinggal di pulau Utung Jawa, 
Kepuluan Seribu. Pasalnya, masyarakat tak perlu menempuh 
waktu berjam-jam hanya untuk melakukan transaksi 
perbankan. Apalagi, anak pertama Saminah sedang kuliah di 
Jakarta. 

“Jadi kalau anak saya butuh uang, dia atau saya nggak 
perlu nyeberang laut dulu hanya buat kasih duit. Kan bisa 
langsung transfer,” kata Saminah.  Selama ini, warga di Pulau 
Utung Jawa hanya mengandalkan koperasi atau menyimpan 
uangnya begitu saja dirumah dan cenderung sulit menabung. 
Namun, dengan keberadaan kapal teras BRI ini, dirinya dan 
masyarakat sekitar sangat terbantu dengan kehadiran Teras 
Kapal BRI.

“Ya gimana mau nabung, orang kan selalu butuh uang, 
kalau uangnya disimpan di rumah kan terpakai terus. Mana 
bisa kesimpan uangnya,” kata Saminah sambil tertawa.  

Selain itu, sebelum ada Kapal Teras BRI ini, warga di 



124  |  LITERASI KEUANGAN

Kelurahan Utung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, 
Kabupaten Kepulauan Seribu harus menempuh perjalanan 
sekitar satu hingga dua jam untuk menemukan kantor 
cabang bank di wilayah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. 
Setelah menyeberangi laut selama satu jam, warga juga 
harus menempuh perjalanan darat dengan angkutan umum 
sekitar setengah jam. Selain waktu, biaya yang harus mereka 
keluarkan tidak murah. 

Untuk menempuh jalur laut, warga dikenakan biaya 
sekitar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per orang (Pulang-Pergi). 
Kemudian, ongkos angkutan umum berkisar Rp8 hingga Rp15 
ribu per orang dari pelabuhan Tanjung Pasir menuju Teluk 
Naga. 

“Belum lagi ngantrenya, belum lagi kalau lapar. Jadi 
bukan waktu aja sih, biayanya juga besar. Setorannya enggak 
seberapa, uangnya udah habis buat ongkos. Jadi ada Teras 
Kapal BRI ini sangat membantu sekali enggak pakai keluar 
ongkos, kan dia (Bank Kapal) ini keliling pulau,” ujar Saminah. 

Bertahun-tahun, masyarakat yang tinggal di daerah 
kepulauan khususnya di Kepulauan Seribu, tidak bisa 
mengakses layanan perbankan. Hal tersebut lantaran tidak 
ada bank di Kepulauan Seribu. Masyarakat yang tinggal 
di Kepualauan Seribu harus menempuh waktu berjam-jam 
hanya untuk menabung ke bank yang berada di Jakarta. 

Selama ini minimnya pemahaman masyarakat kepada 
perbankan lantaran, masyarakat kita menganggap berurusan 
dengan bank itu ribet. Syaratnya banyak. Mulai dari membuka 
tabungan contohnya. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap pembukaan rekening 
atau peminjaman di lembaga keuangan, seseorang harus 
menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. 
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Orang awam banyak yang tidak memiliki NPWP. Hal 
ini membuat setoran awal saat membuka rekening tabungan 
pun tidak murah. Contohnya saja di Bank Permata setoran 
awal Rp250 ribu, BCA setoran awal Rp500 ribu, Bank Mandiri 
Rp500 ribu, dan BNI Rp150 ribu. 

Dengan keberadaan bank tanpa kantor atau bank 
kapal ini dapat menghemat biaya operasional. Seperti yang 
diungkapkan oleh Direktur Bisnis Bank BRI Mohammad 
Irfan, untuk membangun satu kantor cabang atau kantor unit, 
mereka memerlukan investasi sebesar Rp1 miliar hingga Rp3 
miliar. Selain itu, juga harus ada infrastruktur pendukung 
serta sumber daya manusia yang kompeten. 
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CUACA DANA PANGAN KITA

Pangan merupakan sektor penting dan mendasar. Tanpa 
pangan, masyarakat akan kelaparan dan sebuah negara 
bisa runtuh. Dari waktu ke waktu, kebutuhan pangan 

terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia.

Badan Pangan Dunia (FAO) dan Departemen Sosial dan 
Ekonomi PBB mencatat, populasi dunia pada saat ini sekitar 
7,3 miliar jiwa. Pada 2030 nanti populasi akan mencapai 8,3 
miliar jiwa, dan akan terus bertambah menjadi 9,7 miliar jiwa 
pada 2050, serta 11,2 miliar jiwa  pada 2100. Kenaikan tersebut 
terjadi terutama di negara-negara berkembang. 

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, FAO memperkirakan 
produksi makanan dunia harus ditingkatkan 60 persen untuk 
memberi makan 9,7 miliar penduduk pada 2050. Khusus 
negara berkembang, produksi pangan perlu dinaikkan dua 
kali lipat dari produksi sekarang.

Di tengah tantangan peningkatan produksi pangan, cuaca 
dan pendanaan menghantui. Sejak lima tahun terkahir ini, 
cuaca semakin sulit diprediksi. El Nino dan La Nina datang 
silih berganti. El Nino menyebabkan musim kemarau panjang 
dan kekeringan. La Nina menyebabkan frekuensi hujan tinggi, 
musim kemarau basah, dan banjir.

Sementara itu, pendanaan di sektor pangan juga mulai 
terasa berat. Penerimaan negara dari sektor pajak tidak sesuai 
target, sehingga harus ada efisiensi. Pada era pemerintahan 
Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sektor pangan menjadi prioritas 
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utama. Pada 2015, total anggaran untuk pangan dan pertanian 
meningkat 71 persen dan subsidi pupuk 87,5 persen. 

Hal itu meningkatkan anggaran di Kementerian Pertanian 
sebesar 112 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 
2016 besaran anggaran itu menurun 5,7 persen dibandingkan 
2015, tetapi masih jauh lebih tinggi dibanding 2014.

Dari sektor perbankan, penyaluran kredit di sektor 
pertanian memang meningkat. Namun peningkatan itu 
dibayangi dengan kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) 
dan likuiditas yang semakin ketat. Hal itu karena konsumsi 
dan kemampuan membayar masyarakat masih lemah seiring 
dengan pelambatan ekonomi. 

Perbankan juga masih setengah hati melirik sektor 
pertanian mengingat risiko penyaluran kreditnya cukup tinggi. 
Alasannya bukan hanya lantaran NPL naik dan ketidakpastian 
produksi akibat cuaca. Sektor pertanian sudah tidak lagi 
menarik bagi generasi muda, sehingga mulai ditinggalkan.

EKONOMI PANGAN

Kontribusi pertanian terhadap produk domestik bruto 
(PDB) Indonesia selama ini tidak lebih dari 15 persen. 
Padahal sebanyak 26 juta penduduk Indonesia bekerja di 
sektor pertanian. Di tengah kondisi pelambatan ekonomi dan 
cuaca ekstrim yang mulai terjadi sejak 2010, sektor pertanian 
terengah-engah bertahan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor pertanian 
menurun pada triwulan I-2016 dibandingkan periode sama 
2015. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka pertumbuhan 
pertanian Indonesia pada triwulan I-2016 sebesar 13,56 persen. 
Laju pertumbuhannya hanya 1,85 persen. Angka tersebut 
menurun cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode 
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sama 2015 yang mencapai 4,03 persen.

Penurunan pertumbuhan di sektor itu akibat dampak 
dari anomali cuaca yang terjadi secara global. El Nino yang 
berlangsung hampir selama 2015, menyebabkan masa tanam 
dan panen mundur satu bulan pada tahun itu. Masa panen 
mundur dari semula Maret menjadi April. Serangan hama 
juga merebak. 

Di samping itu, produksi pangan juga turun. BPS mencatat 
hasil pertumbuhan pertanian tidak sampai dua persen pada 
tiga bulan pertama 2016. Padahal pada periode sama tahun 
sebelumnya pertumbuhannya empat persen.

Pada triwulan II-2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
sebesar 5,18 persen. Sektor pertanian, termasuk kehutanan 
dan perikanan, berkontribusi sebesar 14,32 persen. Laju 
pertumbuhan sektor tersebut kembali pada jalurnya, yaitu 
sekitar empat persen.

Hal itu ditopang oleh musim panen yang mundur dari 
Maret menjadi April. Mundurnya musim panen itu secara 
otomatis menambah produksi sektor tersebut di atas normal.

Dari sisi produksi padi, BPS dan Kementerian Pertanian 
mengeklaim produksi semakin meningkat. El Nino dan La 
Nina tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan 
produksi pangan. Pada 2014, BPS mencatat, produksi padi 
mencapai 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka ini 
turun 450 ribu ton atau 0,63 persen dibanding 2013.

Pada 2015, produksi padi sebanyak 75,39 juta ton atau naik 
4,51 juta ton (6,37 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. 
Adapun produksi padi pada 2016 diperkirakan sebanyak 79,14 
juta ton atau naik 3,74 juta ton (4,97 persen) dibandingkan 2015.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian 
Hasil Sembiring mengatakan, kenaikan produksi ditopang 
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oleh peningkatan luas lahan panen sebanyak 0,92 juta hektare 
(6,51 persen) dibandingkan tahun lalu. 

“Anomali cuaca juga diperkirakan akan menyebabkan 
produktivitas padi turun sebesar 0,77 kuintal per hektare 
atau sekitar 1,44 persen. Kendati begitu, hal itu tidak akan 
berdampak signifikan, karena ada penambahan sawah,” 
ujarnya.

Sementara itu, FAO mengingatkan, anomali cuaca 
tersebut akan terus berlangsung. FAO dan Dana Internasional 
untuk Pengembangan Agrikultural (IFAD), memperkirakan 
produksi semua hasil pertanian di Indonesia turun 21 persen 
dari produksi normal. 

Tidak hanya produksi pangan yang terdampak, tetapi 
juga manusia. FAO memperkirakan 18 juta orang – 20 juta 
orang di sejumlah daerah di Indonesia akan membutuhkan 
pangan tambahan, terpapar asap, kekurangan air bersih, dan 
mengungsi akibat banjir.

KREDIT PERTANIAN 

Secara umum, dari total kredit yang disalurkan perbankan, 
kredit di sektor pertanian relatif tetap, yaitu rata-rata sebesar 
6 persen dari total kredit tersebut. Selama lima tahun terkahir 
ini, kredit di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, naik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, kredit yang 
disalurkan bank umum di sektor itu pada 2011 sebesar Rp 
109,79 triliun. Pada 2015, kredit yang disalurkan sudah 
meningkat menjadi Rp 254,95 triliun (2015). Kemudian pada 
Januari-Agustus 2016, penyaluran kredit di sektor pertanian 
telah mencapai Rp 267,79 triliun.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto 
mengatakan, total kredit perbankan nasional sebesar Rp 4.168 
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triliun pada semester I -2016. Artinya, pembiayaan perbankan 
di sektor pertanian baru rata-rata hanya 6 persen, sehingga 
perlu ditingkatkan lagi.

“Porsi kredit di sektor itu memang terus meningkat dari 
tahun-tahun sebelumnya. Namun peningkatannya tidak 
terlalu signifikan, yaitu hanya naik sekitar 0,15 persen-0,45 
persen,” kata dia.

Direktur Bisnis dan Usaha Mikro Kecil Memengah PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Moh Irfan mengatakan, 
penyaluran kredit pertanian memang meningkat. Hal itu 
tidak terlepas dari program pemerintah yang mendorong 
penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui perbankan.

Bunga KUR lebih rendah dari dari kredit yang disalurkan 
perbankan. Nasabah hanya ditarik bunga KUR sebesar 9 persen 
karena sudah mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah 
sebesar 10 persen.



132  |  LITERASI KEUANGAN

“KUR sangat membantu petani karena mereka sangat 
membutuhkan modal tanam. Apalagi pada saat mereka 
mengalami kerugian akibat banjir atau musim kemarau 
panjang,” kata Irfan.

Berdasarkan data BRI, kredit yang disalurkan di sektor 
pertanian pada 2015 sebesar Rp 78,6 triliun dengan 1,224 juta 
debitur. Kemudian hingga 17 Oktober 2016, total kredit yang 
disalurkan meningkat menjadi Rp 97,86 triliun dengan 1,882 
juta debitur. 

Hanya saja porsi kredit untuk tanaman keras, terutama 
kepala sawit, masih mendominasi. Pada 2015, kredit yang 
dikucurkan untuk petani sawit sebesar Rp 46,1 triliun dan 
pada 2016 hingga 17 Oktober sebesar Rp 60,65 triliun. Adapun 
prosi untuk petani padi Rp 5,3 triliun (2015) dan Rp 9,52 triliun 
(17 Oktober 2016).

Dari tahun ke tahun, risiko penyaluran kredit di sektor 
pertanian juga terus meningkat. Apalagi ditambah dengan 
anomali cuaca akibat El Nino dan La Nina, potensi risikonya 
semakin tinggi kendati masih di bawah batas rasio kredit 
bermasalah (NPL) yang sebesar 5 persen.

Berdasarkan data OJK, nilai kredit bermasalah pada 2011 
sebesar Rp1,52 triliun dengan NPL sebesar 1,38 persen. Pada 
2015, nilai kredit bermasalah meningkat menjadi Rp4,85 triliun 
dengan NPL sebesar 1,9 persen. Kemudian pada Januari-
Agustus 2016, nilai kredit bermasalah juga bertambah menjadi 
Rp5,41 triliun dengan NPL 2,02 persen.

Hal tersebut menyebabkan perbankan lebih berhati-
hati menyalurkan kredit. Hal itu tidak terkecuali di sektor 
pertanian yang memiliki risiko tinggi terhadap berkurangnya 
penghasilan petani karena ketidakpastian cuaca. 

Perbankan berani mengambil risiko penyaluran kredit 
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tersebut karena mendapat dorongan dari pemerintah. Tidak 
hanya karena program KUR, tetapi juga program Kartu 
Tani yang dimulai pada tahun ini. Hal itu tidak terlepas dari 
program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang 
menjadikan sektor pangan sebagai agenda prioritas dalam 
Nawacita.

PETANI MEMBAIK? 

Namun apakah benar pendanaan dari pemerintah dan 
perbankan semakin meningkatkan kesejahteraan petani? 
Selama periode 2003-2013 sebanyak 5,1 juta keluarga tani 
terpaksa meninggalkan lahan mereka dan sebagian besar 
menjadi penyusun masyarakat miskin kota. Kondisi saat ini 
justru memburuk karena hanya dalam tempo satu tahun 
(Februari 2015-2016) tenaga kerja yang keluar dari sektor 
pertanian 1,8 juta (BPS Agustus 2016).
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Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan 
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin 
tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran 
pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi 
ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Memburuknya kondisi petani kecil juga ditandai dengan 
konversi kepemilikan lahan dari petani ke bukan petani. Selama 
10 tahun terakhir di Pulau Jawa terjadi konversi kepemilikan 
lahan seluas 508.000 ha yang berpotensi menurunkan produksi 
pangan di lahan-lahan terbaik di Indonesia.

Luas lahan yang dimiliki petani juga terus menurun. Saat 
ini 77,0 persen petani di Pulau Jawa merupakan petani gurem 
dengan lahan kurang dari 0,5 ha dengan luasan per keluarga 
tani 0,2-0,3 hektar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat 
pendapatan rumah tangga petani yang hanya Rp1.030.000 per 
bulan atau lebih rendah dari upah minimum provinsi (UMP) 
terendah di Indonesia (BPS, 2014).
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“Tingkat kemiskinan petani tidak membaik, tetapi justru 
memburuk. Persentase penduduk miskin yang tinggal di 
perdesaan yang sebagian besar petani justru meningkat dari 
62,75 persen (September 2015) menjadi 63,08 persen (Maret 
2016),” kata Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian 
Bogor Dwi Andreas Santosa.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan 
Kemiskinan di wilayah pertanian juga meningkat di periode 
yang sama. BPS menyebutkan, indeks kedalaman kemiskinan 
naik dari 1,84 pada September 2015 menjadi 1,94 pada Maret 
2016. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan secara 
nasional juga meningkat dari 0,51 ke 0,52. Di desa, angkanya 
lebih tinggi lagi, karena indeks keparahan kemiskinan naik 
menjadi 0,79 dari 0,67.

Selama ini, anomali cuaca yang terjadi justru lebih 
menguntungkan para pedagang dan pemilik penggilingan 
beras bermodal besar. Sejak akhir 2014, harga beras terus 
bergerak naik. Hal itu terjadi karena pasokan berkurang akibat 
cuaca dan pemerintah terlambat mengantisipasi dengan cara 
mengimpor beras.

Impor baru dilakukan setelah harga beras medium 
menjulang tinggi dari Rp8.500 per kilogram menjadi Rp10.500 
per kilogram – Rp12.000 per kilogram. Harga beras itu 
mudah dipermainkan karena mekanisme penentuan harga 
bergantung pasar. Artinya mereka yang menguasai stok beras 
paling domininan dapat mengatur harga. 

Pada waktu kenaikan harga terjadi, petani tidak menikmati 
kenaikan harga itu. Hal itu dapat dilihat dari harga gabah 
kering panen di tingkat petani yang sangat rendah ketimbang 
harga beras di tingkat penggilingan dan pedagang. 

Rata-rata biaya usaha tani Rp4.186 per kilogram gabah 
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kering panen. Harga itu di atas harga acuan gabah kering 
panen yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp3.700 per 
kg. Harga acuan yang lebih rendah ini bisa diibaratkan 
memunggungi petani. Harga ini hanya dinaikkan 12 persen 
dari harga pembelian pemerintah tahun 2012, sedangkan 
inflasi meningkat 25 persen.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, 
setiap tahun pemerintah memberikan subsidi bagi petani, 
tetapi sebagian besar margin profitnya justru dinikmati 
pedagang dan pengusaha. “Petani padi misalnya, dari 56,6 
juta petani keuntungan yang total yang dinikmati Rp65,7 
trilun. Adapun keuntungan sekitar 200 pedagang besar yang 
bergerak di sektor itu Rp204,7 triliun,” ujarnya.

KEBERPIHAKAN

Peningkatan pembiayaan di sektor pertanian ternyata 
belum meningkatkan kesejahteraan petani. Tidak hanya pada 
masa-masa normal, terlebih ketika terjadi anomali cuaca yang 
menghantam sektor pertanian.

Mungkin menjadi penting bagi sektor perbankan untuk 
menyalurkan kredit berkualitas. Artinya tidak hanya sekadar 
meningkatkan jumlah kredit dan debitur, tetapi benar-benar 
memantau sejauh mana kredit itu bermanfaat bagi petani.

Di sisi lain, perbankan juga bisa turut membiayai sektor-
sektor penopang pangan dan pertanian. Misalnya pembiayaan 
penelitian benih tahan cuaca, biotekonologi, dan penerapan 
teknologi informasi di sektor pertanian.

Adapun pemerintah diharapkan terus mendorong 
pertumbuhan sektor pertanian. Upaya tersebut dapat dilakukan 
dengan meneruskan kesinambungan program prioritas dan 
pembiayaan di sektor pangan. Dengan pelonggaran kebijakan 
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moneter Bank Indonesia yang menurunkan suka bunga acuan 
BI 7-day Repo Rate, pemerintah diharapkan dapat merevisi 
kembali suku bunga KUR dari sembilan persen menjadi tujuh 
persen.

Andreas Maryoto dalam Jejak Pangan: Sejarah, Silang 
Budaya, dan Masa Depan (2009) menyebutkan, pemerintah yang 
kuat terlihat dari kedisiplinannya dalam mengelola komoditas 
pangan. Keamanan pangan juga menjadi dasar bagi keamanan 
penguasa yang tengah memegang kepemimpinan.

Presiden Soeharto, sebagai anak petani, pada zaman 
Orde baru memahami hal itu. Produksi beras dijamin dengan 
ketersediaan pupuk, benih, dan air. Tidak mengherankan 
jika pembiayaan di sektor pertanian menjadi prioritasnya 
pada waktu itu. Ia juga disiplin dalam mengendalikan harga, 
sehingga harga menguntungkan petani dan konsumen. Ia juga 
disiplin dalam memantau harga, karena hampir setiap hari dia 
mendapat data harga. 

Perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) untuk 
Indonesia dan Timor Leste, Mark Smulders, mengatakan, 
pertanian di Indonesia harus menjadi lebih tangguh, 
berkelanjutan, dan menguntungkan. Tangguh berarti memiliki 
sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dan 
mempunyai sistem mitigasi pangan. Menguntungkan berarti 
mendorong pertanian ke arah agribisnis.

Pertanian di Indonesia kini tidak menarik lagi bagi 
generasi muda. Agar menarik mereka, pertanian yang inovatif 
dan berbasis bisnis diperlukan. “Realisasikan sektor pertanian 
sebagai bisnis yang baik dan dapat memberikan penghasilan 
bernilai tambah. Petani juga harus lebih terintegrasi ke dalam 
rantai nilai dan sistem pangan harus lebih efisien. Hal itu 
penting bagi keberlanjutan pangan dan regenerasi petani di 
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masa depan,” kata dia.

Budayawan Sindhunata menyatakan, menghargai pangan 
itu sangat penting. Namun tidak cukup hanya sekadar 
menghargai pangan. Di balik pangan ada manusia-manusia 
penghasil pangan yang juga perlu dihargai. 
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BERHARAP PADA  
SELEMBAR KARTU….

A lam tak lagi memegang janji kepada petani. Perubahan 
iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, tak lagi 
membawa kepastian tanam dan produksi. Kendati 

begitu, mereka tak pernah berhenti berusaha. Mengolah lahan, 
merawat tanaman, menghasilkan pangan bagi manusia.

Tahun ini, secercah harapan mereka dapat. Bukan dari 
alam, melainkan dari pemerintah. Janji tentang sebuah kartu 
bernama Kartu Tani. Kementerian Pertanian dan Kementerian 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  berkomitmen untuk 
memberikan Kartu Tani kepada 23 juta petani atau 90 persen 
dari total petani di Indonesia.
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“Para petani yang mendapatkan kartu itu adalah 
para pemilik dan penggarap lahan. Adapun mereka yang 
termasuk dalam buruh tani akan mendapatkan kartu lain 
dari kementerian sosial,” kata Menteri Pertanian Andi Amran 
Sulaiman.

Kartu itu merupakan kartu terintegrasi. Dengan selembar 
kartu, petani dapat mengakses transaksi keuangan dan 
pembiayaan pertanian hanya melalui bank-bank BUMN yang 
ditunjuk pemerintah. Bank-bank itu adalah PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kartu itu juga sekaligus menjadi dasar pendataan sektor 
pertanian, mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga 
pascapanen. Melalui kartu itu pula, petani yang sudah menjadi 
nasabah perbankan mendapatkan sejumlah kemudahan. 

Kemudahan itu mulai dari penyaluran pupuk dan benih, 
sertifikasi tanah. Petani juga bisa langsung menjual hasil 
panen ke Bulog sebagai off-taker atau sebagai penjamin pasar. 
Dengan kartu itu, petani menjadi sumber penyusunan basis 
data pertanian nasional. 

Data tersebut menyangkut profil petani, luas dan lokasi 
lahan, produksi, pupuk, dan pembiayaan perbankan. Data 
tersebut didapat dari petani dan kelompok tani yang selami 
ini mendapatkan bantuan pupuk. Data tersebut akan selalu 
diperbarui setahun sekali dan setiap petani mendapat bantuan 
pupuk. 

Kendati penuh harap terhadap kartu itu, tetap ada rasa 
pesimistis pada petani. Kartulah (43), petani Desa Tugu, 
Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 
misalnya. Petani pemilik warung kecil penyambung hidup 
keseharian itu mengaku belum menerima kartu tani.
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“Sosialisasi sudah. Namun, pendataan belum dilakukan. 
Padahal kami membutuhkan kartu itu untuk modal tanam di 
musim tanam pertama ini,” kata Kartulah.

Selama ini, Kartulah yang menghidupi tiga anak tersebut, 
bergantung pada pengijon untuk modal tanam. Dia meminjam 
uang yang dikonversi dengan harga gabah kering (GKP). 
Namun pengembalian uangnya nanti dikonversi dengan 
harga gabah kering giling (GKG). 

Saat ini harga GKP yang ditentukan pemerintah Rp3.700 
per kilogram (kg). Adapun harga GKG Rp4.600 per kilogram. 
Jika petani meminjam uang Rp7,4 juta kepada pengijon atau 
senilai dua ton GKP, dia harus mengembalikan Rp9,2 juta atau 
senilai dua ton GKG. Artinya dia memberikan keuntungan 
bagi pengijon Rp1,8 juta sekali pinjaman.

Itu jika yang dijadikan patokan harga acuan pemerintah. 
Biasanya yang dijadikan patokan adalah harga GKP dan GKG 
di pasar pada waktu itu. Pada September 2016, harga GKP 
Rp4.500 per kg, sedangkan GKG Rp5.300 per kg.

Padahal apabila dibandingkan dengan meminjam dana 
dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 
sembilan persen, petani lebih untung. Dengan meminjam 
Rp7,4 juta, petani harus mengembalikan ke Rp8.066.000. 
Artinya petani memberikan keuntungan ke bank Rp666.000 
sekali pinjaman.

 “Kami tidak ingin prosesnya terlalu ribet dan lama. Kami 
butuh dana cepat untuk mengejar musim tanam pertama,” 
kata Kartulah.

AKSES PERBANKAN

Amin Jalalen (50), petani Desa Kalensari, Kecamatan 
Widasari, Indramayu, juga mengakui kalau terlalu ribet 
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mendapatkan kredit dari bank. Butuh waktu paling cepat 
seminggu, namun rata-rata satu bulan hingga uang itu cair.

Jaminannya macam-macam, mulai dari sertifikat rumah, 
tanah, hingga warung. Selama ini yang paling kesulitan 
meminjam adalah petani-petani kecil yang lahannya terbatas 
bahkan tidak memiliki lahan. “Saya berharap agar kartu tani 
segera terealisasi, sehingga petani mudah meminjam uang ke 
bank,” kata Jalalen.

Hingga saat ini, pendataan petani penerima kartu tani 
di Jawa Barat terus berlangsung. Adapun di Jombang, Jawa 
Timur, kartu tani telah dibagikan kepada 904 petani tebu. 
Mereka berada di bawah naungan Pabrik Gula Tjoekir milik 
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X.

Adapun di Jawa Tengah, pendataan kartu tani sudah 
selesai. Terdapat sebanyak 1.539.000 petani dan 26.164 
kelompok tani di 31 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari 
jumlah itu, petani yang terunggah ke sistem baru 1.361.334 
orang dan 22.289 kelompok tani. Sedangkan kartu tani yang 
sudah tercetak kurang lebih sebanyak 1,2 juta lembar.

Direktur Bisnis dan Usaha Mikro Kecil Menengah PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Moh Irfan mengatakan, kartu 
tani memang bermanfaat bagi petani. Mereka bisa mengakses 
ke perbankan untuk mendapatkan pinjaman tanpa ada 
jaminan.

“Cara mengangsur pinjaman itu pun disesuaikan dengan 
profil petani dan karakter usaha. Petani yang panen tiap tiga 
sampai empat bulan sekali bisa mengangsur pinjaman setelah 
panen,” kata dia.

Terkait dengan kartu tani, lanjut Irfan, BRI ditunjuk 
sebagai pembuat sistem dan aplikasinya. Sistem dan aplikasi 
itu sudah siap, namun proses pendataan belum selesai. Sampai 
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saat ini kartu tani baru diserahkan secara simbolik dan belum 
dimanfaatkan petani.

“Banyak petani yang bertanya juga apakah kartu tani 
itu ada isi atau uangnya atau tidak. Pastinya kami masih 
menunggu pemerintah mencairkan anggaran subsidi pupuk 
bagi petani. Setalah dana itu ada di bank, baru petani dapat 
memanfaatkan kartu itu,” kata dia. 
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 “OMPLONG” DAN  
CATATAN HUJAN PETANI

Iklim telah berubah. Perubahan itu tidak membawa 
kepastian. Tahun lalu kemarau panjang akibat El Nino. 
Tahun ini kemarau basah lantaran La Nina. Ketidakpastian 

iklim membawa kepada ketidakpastian produksi pangan. 

Petani menjadi resah. Pranata mangsa, ilmu astrologi Jawa 
untuk menghitung musim atau mangsa dan sebagai pedoman 
mengolah tanaman selama 12 musim, tak lagi tepat. Petani 
menjadi bingung.

Penulis dan budayawan Sindhunata dalam “Ana Dina Ana 
Upa” (2008), menyebutkan, pranata mangsa memperlihatkan 
spiritualitas bumi petani Jawa. Manusia dan bumi tak saling 
mengasingkan, tetapi saling memberi. Dalam spiritualitas 



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2016  |  145

ALB. HENDRIYO WIDI ISMANTO

inilah terletak rahasia mengapa petani Jawa dapat terus 
mempertahankan hidupnya, kendati segala kesulitan mereka 
derita.

Petani tidak ingin kehilangan bumi. Petani tidak ingin 
kehilangan pangan. Di tengah perubahan iklim, petani terus 
bertahan bergelut dengan bumi dan pangan. Petani berupaya 
mencari jalan keluar menyiasati perubahan cuaca.

Petani di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten 
Indramayu, Jawa Barat, punya “omplong” untuk menjawab 
perubahan cuaca. Omplong itu merupakan alat ukur curah 
hujan yang ditempatkan di areal persawahan.

Alat itu sangat sederhana. Terbuat dari kaleng aluminium 
setinggi 22 sentimeter dan berdiameter 11,5 sentimeter. 
Fungsinya untuk menampung air hujan. Untuk mengukur 
intensitas air hujan, digunakan sebatang bambu pipih yang 
dicelupkan ke dalam air di dalam omplong. Kemudian bekas 
air di bambu pipih itu diukur dengan penggaris sentimeter. 
Hasil pengukuran dalam sentimeter itu dikonversi menjadi 
milimeter.

“Kami merintisnya sejak 2009. Kami dilatih agrometereolog 
dari Belanda, Prof Kees Stigter, untuk menjadi petani peneliti. 
Hingga kini, ada dua petani pembaca curah hujan  di desa 
kami. Adapun di Kecamatan Widasari, sudah ada sekitar 
60 desa yang menerapkannya,” kata Kepala Desa Kalensari 
Masroni.

Masroni menambahkan, modal membuat omplong 
sangat murah, yaitu Rp40 ribu per alat. Harganya sangat jauh 
sekali di bawah AWS  (Automatic Weather Stations) yang 
rata-rata belasan hingga duapuluhan juta. AWS merupakan 
suatu peralatan atau sistem terpadu yang di disain untuk 
pengumpulan data cuaca secara otomatis serta di proses agar 
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pengamatan menjadi lebih mudah.

Sementara, petani pengukur curah hujan Amin Jalalen 
(50), mengatakan, curah hujan di dalam omplong diukur 
setiap hari, pukul 06.00-08.00. Hasilnya dirangkum setiap 10 
hari sekali (dasa harian). “Kemudian baru dibahas secara total  
untuk mengetahui intensitas dan pola curah hujan setelah 30 
hari hari (tiga dasa harian),” ujarnya.

Dalam buku catatan harian hujan yang dibuat Amin, 
tertera sembilan kolom pengamatan. Empat kolom untuk dasa 
harian I, II, III, dan jumlah total; kolom-kolom yang lain tetang 
suhu, hama tanaman, tanaman yang ditanam, dan evaluasi 
dampak.

Amin menjelaskan, petani tidak hanya mengukur intensitas 
curah hujan, tetapi melihat kondisi lahan dan sekitarnya. 
Bagaimanakah pertumbuhan tanamannya (padi atau yang 
lain)? Apakah ada Organisme Pengganggu Tumbuhan (hama 
atau penyakit)? Bagaimanakah kondisi suhu, air, dan tanah? 

“Setiap satu bulan kami mengaitkan pengamatan itu 
satu sama lain untuk memahami dampak curah hujan dan 
sumber air yang lain pada kondisi ekosistem sawah. Kami bisa 
mengantisipasi serangan hama dan memperkirakan cuaca 
untuk tiga bulan ke depan,” kata Amin.

Pada musim tanam ini, petani Desa Kalensari 
memberanikan diri untuk menanam padi, bukan palawija. 
Padahal pola tanam di daerah irigasi itu adalah padi-padi-
palawija. Mereka berani mengambil keputusan itu setelah 
membaca curah hujan dan melihat sumber air irigasi yang 
pasokannya berlimpah.

“Dulu kami mengikuti pola tanam sesuai dengan pranata 
mangsa. Karena iklim telah berubah, kami kesulitan membaca 
pola tanam sesuai pranata itu. Untung masih ada omplong, 
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sehingga kami dapat menentukan tanam dengan membaca 
hujan,” kata Amin. 

Di tengah perubahan iklim dan pudarnya pranata mangsa, 
petani dan bumi tetap terjalin erat. Keduanya tidak saling 
mengasingkan. Menjadi manusia adalah membumi dan 
mengalam, karena alam adalah ibu yang memberi makan. 

Sungguh akan sangat bermanfaat apabila perbankan 
berani mengambil risiko berkontribusi terhadap petani. Mulai 
dari penyediaan alat-alat teknologi pertanian, peningkatan 
sumber daya manusia, alat pembaca iklim, hingga pembiayaan 
riset-riset sektor pangan berkelanjutan. 
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JEBAKAN GAYA HIDUP 
MILLENNIAL

Ivory hanya bisa pasrah melihat tagihan tunggakan kartu 
kreditnya yang nyaris tembus Rp25 juta. Tagihan fantastis 
tersebut ia terima pertama kali setelah dua bulan dirinya 

memutuskan berkarier dan menetap di Ibu Kota.  Gadis berusia 
27 tahun asal Cirebon itu pun kini harus memutar otak untuk 
melunasi tanggung jawabnya, kalau tidak, gedoran pintu dari 
sang debt collector pun akan ia hadapi saban hari.

Sebelumnya, ia tidak menyangka tawaran promo kartu 
kredit dari bank berhasil membuatnya masuk dalam pusaran 
utang. Boleh dibilang, gaya hidupnya berubah nyaris 180 
derajat jika dibandingkan ketika masih hidup di daerah. “Saya 
pikir pengeluaran untuk hidup di Jakarta tidak akan sebesar 
ini,” ujarnya bercerita. 

Dulu, dalam sebulan ia mengaku sebesar 60 persen dari 
rata-rata gajinya ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari termasuk berbelanja pakaian. Namun kini, 
nyaris 95 persen pendapatannya digunakan untuk konsumsi, 
bahkan porsi untuk investasi pun nyaris tidak ada.

“Investasi saya cuma di tabungan, itu pun sering tergerus 
karena selalu ingin itu, ingin ini,” ujarnya. 

Mengaku sebagai generasi muda yang hidup dalan 
era digitalisasi, Ivory mengatakan dirinya paling tidak 
bisa mengelak dari tawaran promo dari belanja online.  Dia 
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menempatkan produk gadget, produk elektronik, fesyen, 
atau buku/majalah sebagai produk yang paling banyak dibeli 
secara online. Item produk tersebut umumnya dibeli di internet 
kemudian dikirim melalui jasa kurir beberapa hari kemudian. 

“Belanja online itu racun banget. Rasionalitas saya bisa 
tidak pernah terpakai kalau untuk urusan belanja di internet,” 
ujarnya.

Sama halnya dengan yang dialami oleh Presenter,  Iwet 
Ramadhan (35 tahun). Ia menceritakan hidup di jaman 
dengan tuntutan gaya hidup seperti sekarang ini seringkali 
membuatnya cenderung berperilaku pamer. 

“Bagi millennial digital is awesome, karena itu gaya hidup 
‘the digital of things’ haruslah dipamerkan di media sosial. 
Millennial selalu punya passion luar biasa untuk menjadi yang 
terdepan (early adopter) dalam arus deras ‘the digital of things’. 
Ketika mereka sudah menjadi yang terdepan, maka wajib 
hukumnya capaian itu dipamerkan di media sosial,” ujarnya.

Sebagai salah satu selebriti, Iwet  menuturkan saat ini 
dalam urusan belanja banyak orang yang tak ingin diatur.  
Namun, banyaknya pendekatan yang dilakukan secara digital, 
membuat lebih banyak konsumen cenderung tidak sadar diri. 
Sadar diri, menurut Iwet, memang menjadi kunci penting bagi 
masyarakat untuk urusan berbelanja. Terutama, dalam urusan 
penggunaan kartu kredit. 

Sebab, untuk menjadi konsumen yang cerdas, memang 
perlu memiliki kesadaran dalam berbelanja. “Belanja dengan 
sadar akan membantu kita untuk sadar akan bujet yang kita 
miliki,” kata Iwet yang mengaku lebih nyaman berbelanja 
dengan kartu kredit. 

“Apabila sudah sadar, kita tidak akan belanja melebihi 
bujet yang kita miliki. Proses pelunasan tagihan kartu kredit 
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pun sebisa mungkin dilakukan tepat waktu,” katanya. 

Menurut Yuswohadi dari Inventure Indonesia, kaum 
millennial adalah trend-setter. Mereka selalu berusaha 
menjadi yang terdepan dalam hal gaya hidup, gadget, atau 
fesyen. Celakanya, mereka juga cepat bosan dengan gaya 
hidup dan produk baru yang mereka pakai. Begitu gadget 
versi baru diluncurkan, maka dalam sekejap gadget lama 
akan ditinggalkan. Padahal gadget lama tersebut baru dibeli 
beberapa bulan sebelumnya. 

“Karena mereka smart, maka barang baru yang sudah 
tidak mereka minati dijual di situs-situs seperti OLX atau eBay. 
Inilah yang memicu apa yang kami sebut circular economy. 
Dengan adanya tren circular economy, maka situs-situs 
marketplace yang mempertemukan pemilik barang bekas 
(yang masih baru) ini bakal menggeliat di tahun 2016,” ujar 
Yuswohadi. 
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KETIKA BANK  
DITUNTUT MENDIDIK PARA 
GENERASI KONSUMTIF

Dalam rangka menegakan inklusi keuangan, Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) pun mendorong perbankan 
untuk memberikan edukasi kepada masyarakat 

mengenai pentingnya pengelolaan keuangan. 

Kepala Eksektutif Pengawas Perbankan OJK Nelson 
Tampubolon berharap, di samping mengincar penjualan 
kartu kredit, sejumlah bank seharusnya turut andil dalam 
menyediakan edukasi dan layanan bagi nasabah generasi 
millennial agar lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan 
keuangan di hidupnya. 

“Di samping mengedukasi, bank juga bisa menambah 
profit dari memberikan pelayanan. Kita ingin sektor perbankan 
membantu pemerintah membangun generasi yang produktif 
tidak hanya konsumtif,” ujar Nelson.

CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi pun sepakat. Ia 
menuturkan, pengetahuan akan literasi keuangan sangat 
diperlukan bagi nasabah dalam menentukan prioritas 
perencanaan keuangan mereka. Berdasarkan data dari Citi 
Global Qualitative Consumer Potrait di wilayah Amerika 
Latin, Asia Pasifik termasuk Indonesia, secara garis besar 
menunjukan tren yang sama, di dalam golongan millennial 
juga terdapat generasi profesional dan pebisnis muda usia 21 
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sampai 45 tahun. 

Para profesional dan pebisnis muda ini menikmati 
hidup dengan berbagai hal seperti hiburan dan berpetualang 
(travelling), namun mereka seringkali lupa untuk berinvestasi 
secara finansial. Survei Citi Indonesia bersama BDRC Asia 
mengindikasikan, bahwa kalangan profesional dan pengusaha 
di rentang usia 21 hingga 45 tahun memiliki prioritas investasi 
keuangan yang berbeda-beda.

Hal ini dapat dilihat pada usia 21 sampai 30 tahun, mereka 
lebih mementingkan pengeluaran untuk kebutuhan gaya hidup 
seperti travelling, gadget dan hiburan, dengan pengeluaran 
untuk investasi keuangan belum menjadi prioritas utama.

Di sisi lain, seiring bertambahnya usia yaitu 30 sampai 45 
tahun, mereka lebih memprioritaskan kepemilikan tempat 
tinggal dan kendaraan, serta sudah mulai mengutamakan 
investasi keuangan untuk masa depan.

Bank asal Amerika Serikat itu menawarkan produk Citi 
Priority atau layanan perbankan bagi kalangan profesional 
dan pengusaha muda yang menginginkan kenyamanan, 
kemudahan dan fleksibilitas dalam upaya mencapai tujuan 
finansial bagi dirinya dan keluarga. Melalui produk ini, nasabah 
yang tergolong prioritas akan diberikan pendampingan 
khusus dalam merencanakan keuangan.

“Melalui Citi Priority, mereka tidak perlu khawatir karena 
kami menyediakan akses ke tim profesional bankers yang siap 
membantu dalam mengelola tabungan dan aset finansialnya 
secara optimal,” tutur Batara. 

Berbeda dengan Citi, HSBC Indonesia justru mengincar 
potensi manis pasar produk pengelolaan kekayaan (wealth 
management) para generasi millennial. Blake Hellam, Head 
of Retail Bank & Wealth Management HSBC Indonesia 
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mengatakan Indonesia merupakan pasar potensial untuk 
memasarkan produk wealth management khususnya 
untuk generasi millennial. HSBC menawarkan dua produk 
pengelolaan kekayaan melalui HSBC Premier dan HSBC 
Advance yang khusus ditawarkan kepada nasabah generasi 
millennial. 

Berdasarkan survei HSBC Power of Protection 2015, Blake 
mengatakan masyarakat Indonesia yang tergolong generasi 
tersebut mengasosiasikan kemapanan dengan tiga hal yaitu 
memiliki rumah, memiliki simpanan dana pendidikan anak 
dan memiliki bisnis sendiri. 

“Uang pangkal itu tidak murah, begitu pula dengan 
pendidikan anak dan memulai bisnis,” terang Blake.  Untuk 
mewujudkan kemapanan tersebut, nasabah memang dituntut 
harus memiliki sikap disiplin. Di sini, peran bank dalam 
memberikan edukasi pun dituntut lebih intensif agar literasi 
masyarakat terhadap perencanaan keuangan meningkat.  

Program lain dari HSBC Advance ialah Business Start 
Up Plan. Dengan jumlah tabungan bulanan Rp3,5 juta, Blake 
mengatakan masyarakat juga akan mendapatkan pinjaman 
dana yang diberikan di awal program dengan besaran hingga 
Rp250 juta. Dana untuk memulai bisnis tersebut juga akan 
mendapat tambahan dukungan dana siap pakai hingga 90 
persen dari deposito.

Program ketiga dari HSBC Advance ialah Children 
Education Plan. Melalui program ini, Blake mengatakan 
masyarakat tak hanya akan mendapatkan dukungan 
pengembagan dana pendidikan secara optimal tetapi juga 
pinjaman dana pendidikan hingga Rp250 juta. “Di negara lain 
belum ada, Indonesia menjadi perintis,” ujar Blake. 

Lain cerita, PT Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) 
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Tbk justru memiliki cara tersendiri dalam mendidik para 
generasi millennial yang terkenal dengan label ‘penggila 
gadget’. BTPN membidik potensi layanan keuangan digital 
(financial technology/fintech) yang tengah marak dirambah oleh 
industri jasa keuangan. dengan mengembangkan aplikasi 
keuangan  yang membidik para generasi milineal pengguna 
ponsel pintar.

Direktur Utama BTPN Jerry Ng mengatakan aplikasi yang 
diberi nama ‘Jenius’ itu selain berfungsi untuk membantu 
nasabah dalam kegiatan transaksi sehari-hari dan mengatur 
keuangan dalam jangka menengah maupun panjang.

Jenius diformulasikan sejak Januari 2015 berdasarkan 
penelitian yang komprehensif tentang kebutuhan masyarakat 
digital savvy di Indonesia, perkembangan teknologi digital, 
dan digital banking terbaik di dunia. BTPN menyadari, 
beberapa keputusan penting dalam kehidupan memiliki 
konsekuensi finansial. Beberapa dari konsekuensi tersebut 
seperti membayar kebutuhan sehari-hari serta yang berkaitan 
dengan rencana masa depan.

“Kami menyadari masyarakat penggila gadget 
menginginkan praktek perbankan yang lebih mudah, cerdas 
dan aman yang semuanya bisa dilakukan melalui smartphone. 
Masyarakat yang memiliki smartphone ini yang menjadi target 
pasar kami,” ujar Jerry.

Jenius merupakan ekosistem untuk menjadikan 
pengaturan keuangan lebih mudah. Dalam membangun 
ekosistem ini, Jenius berkolaborasi dengan beberapa partner 
yang relevan.

“Pada tahap awal kami bekerjasama dengan beberapa 
partner untuk mendukung Jenius, antara lain GoJek, Spotify, 
BrightSpot, The Goods Dept, Indosat, XL, Telkomsel, elevenia, 
DinoMarket, dan Trafique Coffee,” jelasnya.
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RAMAI-RAMAI UBAH 
STRATEGI BISNIS DEMI 
GENERASI MILLENNIAL

Pada tahun 2035 Indonesia diprediksi akan menikmati 
bonus demografi atas kehadiran generasi Y atau biasa 
disebut generasi millennial. Banyak pihak menilai 

generasi millenial dapat menjadi penopang pertumbuhan 
ekonomi karena kekuatan konsumsinya yang lebih kuat jika 
dibandingkan dengan generasi sebelumnya. 

Dalam survei Millennials: Burden, blessing, or both?  yang 
dipublikasi Febrari 2016 lalu, konsultan manajemen strategis 
McKinsey menyebutkan, generasi millenial memiliki ciri dan 
karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. 
Generasi millennial yang rata-rata lahir antara tahun 1980-2000 
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an merupakan generasi  yang sangat terikat dengan teknologi.  

Generasi tersebut sangat tergantung terhadap perubahan 
informasi dan cenderung reaktif terhadap perubahan sosial 
yang terjadi di sekitarnya. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komposisi penduduk 
usia produktif 15 tahun-35 tahun saat ini mencapai 40 persen 
dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini diperkirakan 
melonjak 50 – 60 persen hingga tahun 2035 mendatang. 

Dalam ajang Millennial 20/20 Summit di Singapura pada 
pekan kedua September 2016, Senior Managing Director 
Global Lead Consumer Industries Accenture Consulting Teo 
Correia menyebut generasi millennial adalah peluang pasar 
masa depan.

Berdasarkan penelitian Accenture sebanyak 45 persen 
dari populasi di Asia Pasifik saat ini merupakan generasi 
millennial. Jika dilihat secara global, 60 persen dari populasi 
dunia pada tahun 2020 mendatang adalah generasi millennial 
yang mayoritasnya diprediksi berdomisili di Asia. 

Generasi millennial di Asia bahkan diperkirakan pihaknya 
akan memiliki daya beli lebih dari generasi sebelumnya, 
dengan potensi disposable income mencapai US$6 triliun pada 
2020.

“Generasi ini akan sangat signifikan untuk industri. 
Mereka global dan independen serta saling terhubung satu 
dengan yang lain dan saling berbagi,” ujar Teo. 

Riset Accenture pun menyebut, 40 persen dari generasi 
millennial pernah berbelanja melalui ponsel cerdas mereka. 
Hal ini tak terlepas dari kecenderungan generasi millennial 
dalam penggunaan ponsel pintar dengan rata-rata mencapai 
2,8 jam per hari.  

Accenture memandang pelaku bisnis di bumi Tanah Air 
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sudah sadar akan potensi pasar generasi millennial. Dari 
catatan Accenture, peluang transformasi digital di Tanah Air 
sangat besar. Secara umum, sebanyak 57 persen perusahaan 
saat ini melakukan investasi teknologi mobile. Persentase itu 
meningkat dari tahun lalu yang sekitar 49 persen. Accenture 
pun memperkirakan sekitar 44 persen perusahaan akan 
berinvestasi pada Internet of Things (IoT) pada 2016. Jumlah 
itu naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu 
yang hanya sekitar 25 persen.
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Peluang investasi tersebut pun turut dibidik oleh Direktur 
Utama PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Jahja Setiaatmadja. 
Jahja mengakui Indonesia telah mengalami kerugian yang 
cukup signifikan lantaran selama ini bergantung pada 
komoditas dan manufaktur. Di saat dunia mengalami krisis 
dan harga komoditas menurun, imbasnya banyak tenaga kerja 
di sektor tersebut yang terpaksa dirumahkan. 

Jahja mengungkapkan orientasi keuntungan yang dikejar 
oleh perbankan saat ini pun harus mengalami  perubahan. 
Jika selama ini perbankan banyak menaruh perhatian pada 
sektor komoditas dan manufaktur, bank pun secara perlahan 
mulai melirik industri kreatif yang banyak digeluti oleh para 
generasi millennial.

Ia percaya industri ini akan sangat prospektif di masa 
depan. Pertumbuhan generasi millennial dipercaya akan 
membawa perubahan dan menjadi kekuatan ekonomi baru di 
Indonesia maupun dunia.

“Saya kira solusi seperti menurunkan suku bunga kredit 
juga kurang tepat, karena seharusnya yang didorong adalah 
penciptaan lapangan kerja dan daya beli, maka ekonomi kreatif 
bisa menjadi salah satu pilihannya,” ujar Jahja saat membuka 
perhelatan Indonesia Knowledge Forum (IKF) V 2016  yang 
merupakan perhelatan tahunan dari BCA.

Oleh karena itu, ia sangat optimistis, jika industri kreatif 
bisa terus didorong oleh pemerintah, maka akan ada lapangan 
kerja baru dan transaksi atau konsumsi bisa kembali normal.

Tak hanya Jahja, potensi manis tersebut pun tak pelak 
dari bidikan para bankir lainnya. Saat ini banyak perbankan 
yang secara drastis mengubah strategi bisnisnya hanya demi 
melayani para nasabah generasi millennial. 

Tengok saja PT Bank Permata Tbk, anak usaha Astra 
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Group itu kini mulai menjadikan para generasi millennial 
sebagai pangsa pasar utama dalam produk konsumer  mereka 
terutama untuk lima tahun mendatang. Direktur Retail 
Banking Permata Bianto Surodjo mengatakan sejak 2009, Bank 
Permata secara aktif mulai menciptakan produk perbankan 
yang dirasa mampu memenuhi kebutuhan transaksi para 
generasi millennial. 

Sebagai andalan untuk menarik dana nasabah, Bank 
Permata pun menawarkan produk Tabungan Bebas dengan 
tawaran promo Cash Back lima persen sebagai pemanis. 
Produk tersebut menawarkan bebas biaya tarik tunai di ATM 
yang terhubung dalam jaringan ALTO, ATM Bersama, Prima 
(BCA) dan VISA/Plus yang tersebar di seluruh dunia untuk 
saldo sebelum transaksi ≥ Rp5 juta. 

Selain itu nasabah juga dibebaskan dari biaya transfer 
online ke bank manapun yang tergabung dalam jaringan 
ALTO, ATM Bersama, PRIMA/BCA melalui PermataATM, 
PermataMobile, PermataNet dan PermataTel IVR untuk saldo 
sebelum transaksi ≥ Rp5 juta.

Menurut Bianto, berdasarkan peta transaksi, pola aktivitas 
transaksi para nasabah generasi millennial cenderung sporadis. 
Dalam arti, nasabah tersebut kerap melakukan transaksi di 
banyak daerah dalam kurun waktu yang singkat. 

“Kami melihat kebutuhan transaksi para generasi 
millennial itu sangat luas dan beragam, terutama bagi nasabah 
yang memiliki kegemaran travelling kemana-mana. Hari ini 
misalnya dia bertransaksi di Surabaya, besoknya ternyata 
tercatat di Bali, kemudian seminggu kemudian sudah ada di 
Singapura,” jelas Bianto.

Pola tersebut yang mendorong Bank Permata untuk 
semakin meningkatkan digitalisasi dalam setiap pelayanannya. 
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Dengan sistem Permata Mobile Banking, nasabah Bank 
Permata akan mendapatkan layanan transaksi tanpa harus 
mengantri di bank.

“Gambaran besar yang bisa kita ambil adalah kalau 
generasi yang lama itu cara belanja atau pembayarannya lebih 
banyak dalam bentuk transaksi fisik, kalau generasi millennial 
ini sangat mendominasi transaksi online cukup besar, mungkin 
sekitar 2/3 dari yang ada,” ujar Bianto.

Sementara itu, menurut Senior Vice Presiden Retail 
Banking & Wealth Management HSBC Indonesia Dewi 
Tuegeh, berdasarkan riset yang dilakukan HSBC, karakteristik 
generasi millennial yang tergolong dalam masyarakat kelas 
menengah ini merupakan orang-orang dengan keadaan 
finansial yang masih baru tumbuh, tapi memiliki kebutuhan 
untuk eksis. 

Mereka, menurut Dewi, umumnya tak mau menunggu 
untuk dapat memenuhi kebutuhan akan eksistensi mereka. 
Untuk itulah, HSBC mencoba memberikan solusi dengan 
mengeluarkan kartu kredit HSBC Platinum Cash Back. Produk 
terbaru ini dirancang sebagai solusi untuk menjembatani 
antara keadaan keuangan dan kebutuhan eksistensi mereka. 

“Segmen millennial ini masih moving up, mengejar karier 
atau mengembangkan bisnis, tapi juga memiliki kebutuhan 
untuk eksis,” kata Dewi saat peluncuran HSBC Platinum Cash 
Back di Hard Rock, Jakarta, Rabu (21/9).

Dewi menyatakan, segmen yang satu ini juga umumnya tak 
mau menunggu sampai berhasil, kemudian baru memenuhi 
kebutuhan mereka. HSBC Platinum Cash Back ini memiliki 
keunggulan karena selalu memberikan cash back dalam setiap 
transaksinya.

Tak tanggung-tanggung, kartu ini memberikan cash 
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back sebesar 25 persen di semua restoran, supermarket, dan 
transaksi online. Tak sampai situ saja, untuk semua transaksi 
lain di bawah Rp3 juta, pengguna juga akan mendapatkan 
cash back tambahan sebesar satu persen. Untuk transaksi Rp3 
hingga Rp7 juta, konsumen akan mendapat cash back dua 
persen. Sedangkan transaksi di atas Rp7 juta, akan mendapat 
cash back tiga persen.

“Cash back bisa didapat untuk semua transaksi di mana 
pun. Bahkan, kalau merchant tersebut ada promo diskon tetap 
bisa dapat tambahan cash back dari kita,” kata Dewi.

Keuntungan lainnya, HSBC Platinum Cash Back juga 
mempermudah penggunaannya untuk melakukan cicilan. 
Konsumen, menurut Dewi, dapat menyicil barang atau apa 
pun mulai dari Rp50 ribu per bulan. Penawaran cash back 
dipilih HSBC berdasarkan riset yang telah mereka lakukan di 
Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Medan. Hasilnya, mayoritas 
generasi millennial ternyata lebih menginginkan cash back. 

Berbeda dengan beberapa program serupa, yakni 
konsumen perlu menunggu hingga rentang waktu tertentu, 
setiap cash back HSBC juga bisa diakumulasikan. Jadi, 
konsumen tidak perlu menunggu hingga akhir tahun untuk 
mengetahui total cash back yang dimiliki selama ini.
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DATA PENDAPATAN 
DAN KECENDERUNGAN 
PENGELUARAN GENERASI 
MILLENNIAL

Mastercard menemukan bahwa pendapatan anak 
muda dibawah usia 35 tahun, per tahunnya sekitar 
US$8.580 (sekitar Rp114 juta) lebih sedikit dibanding 

para pekerja generasi X ketika mereka berusia 20 tahunan 
yang bisa mengantongi US$825 ribu atau sekitar Rp14 miliar 
per tahun. 

Mastercard menyebut mayoritas penduduk Indonesia 
berusia produktif atau yang biasa disebut generasi 
millennial punya rencana belanja barang mewah sangat 
tinggi. Kesimpulan itu merupakan hasil riset Mastercard 
menggunakan teknik wawancara terhadap generasi millenial 
yang dilakukan selama 2015. Riset ini melibatkan sedikitnya 
2.272 kaum millenial dari 14 negara di Asia Pasifik, di antaranya 
Indonesia, China, Hongkong, Korea Selatan, Vietnam, dan 
Thailand, dan Vietnam. 

Berdasarkan penelitian itu, sebanyak 47 persen responden 
dari Indonesia memiliki kecenderungan membeli barang 
mewah.  Di seluruh Asia Pasifik, mayoritas konsumen (40 
persen) berkeinginan untuk berbelanja dengan jumlah yang 
sama dengan tahun-tahun sebelumnya, 22 persen konsumen 
berencana menghabiskan lebih sedikit, sedangkan 19 persen 
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berencana untuk menghabiskan lebih banyak dari tahun 
sebelumnya.

Jenis barang mewah yang paling sering dibeli adalah 
produk gadget berteknologi canggih, di mana 25 persen dari 
para millennial di Asia Pasifik berencana untuk membeli 
barang seperti smart phone atau tablet pada tahun depan, 
disusul oleh pembelian baju para desainer dan barang 
berbahan kulit (17 persen), serta perhiasan (17 persen).

 “Seperempat dari generasi millennial di Asia Pasifik 
berencana untuk menghabiskan sejumlah nilai yang signifikan 
untuk teknologi terbaru seperti smartphone dan table. Hal 
ini mencerminkan adanya sebuah pergeseran prioritas, dari 
membeli busana desainer dan perhiasan kini lebih memilih 
teknologi komunikasi,” tutur Eric Schneider, Region Head, 
Asia Pasifik, MasterCard Advisors.

Selain itu, mayoritas dari generasi millennial di Indonesia 
(61 persen) dan India (50 persen) lebih memilih untuk 
membeli barang mewah dari merek lokal. Berbeda dengan 
generasi millenial di China (66 persen), Vietnam (60 persen), 
Korea Selatan (59 persen) dan Hong Kong (52 persen) yang 
mayoritasnya lebih memilih barang mewah brand negara barat 
dibandingkan memilih brand lokal ataupun brand-brand asal 
Asia lainnya. 

Tiga alasan utama untuk memilih brand negara barat 
adalah kualitas yang dapat diandalkan, nilai (value of money), 
serta loyalitas pada sebuah brand.

PALING IMPULSIF

Selanjutnya, riset ini juga mengungkap separuh generasi 
millennial di Indonesia (50 persen) dan Thailand (60 persen) 
merupakan pelanggan paling impulsif di Asia Pasifik, di mana 
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setidaknya setengah dari pembelian barang mewah dilakukan 
secara spontan, di atas rata-rata regional yaitu 26 persen

Separuh responden konsumen  asal Indonesia (50 persen) 
lebih memilih membeli barang mewah di toko lokal dengan 
harga normal, sedangkan sisanya membeli barang bermerek 
ketika tengah plesir ke luar negeri.  Berbeda dengan konsumen 
di China yang  memiliki kecenderungan lebih besar untuk 
membeli barang mewah di sebuah toko ketika bepergian ke 
luar negeri.

Lebih lanjut, riset Mastercard juga melaporkan generasi 
milenial China merupakan pembeli barang-barang mewah 
terbanyak di Asia Pasifik, disusul oleh Korea Selatan dan Hong 
Kong.  Generasi millennial dari China akan menghabiskan rata-
rata US$4,362 untuk membeli barang-barang mewah, hampir 
dua kali lipat dari rata-rata pengeluaran di Asia Pasifik yakni 
US$2,584. Sementara Korea Selatan dan Hongkong menempati 
peringkat dua dan tiga dengan berturut-turut menghabiskan 
rata-rata US$2,638 dan US$2,584.
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GALVAN YUDISTIRA 
Lahir di Magetan 9 Februari 1989. Merupakan Alumni Fakultas Pertanian, Institut Pertanian 
Bogor tercatat aktif sebagai jurnalis di Harian Kontan. 
Mengikuti BJA adalah keinginannya yang bertujuan menambah ilmu untuk membantu saat 
melakukan peliputan khususnya  di industri perbankan.
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FILM INDIE:  
ANTARA IDEALISME DAN 
KOMERSIALISASI

E sa Hak bisa bernafas lega. Bagaimana tidak, sineas 
muda berumur 28 tahun ini sudah menyelesaian dua 
tahap penting dalam pembuatan sebuah film. Sihung, 

film dokumenter 60 menit merupakan karya terakhir Esa. 

“Sudah 10 film dokumenter saya buat, dari tahun 2008, film 
ini merupakan dokumenter yang paling panjang yang pernah 
saya buat yaitu berdurasi 60 menit,” ujar Esa Hak (6/11). 

Sihung menceritakan tentang keluarga yang berusaha 
melestarikan tradisi permainan rakyat di Bandung yaitu 
Ngadu Bagong. Karena berurasi panjang, Sihung menurut Esa 
menelan biaya produksi yang agak lumayan yaitu Rp30 juta 
sampai Rp50 juta. 

Esa menceritakan, budget ini tidak sepenuhnya ditanggung 
oleh Esa. Dia juga mengandalkan dana dari kerja paruh 
waktu di rumah produksi untuk mendanai film dokumenter 
ini dengan cara mencicil, dengan rentang waktu satu tahun 
kebelakang. 

Pendanaan, menurut Esa merupakan hal yang sangat 
penting bagi semua pembuat film. Esa yang mengaku sudah 
lima kali ikut festifal baik di dalam maupun di luar negeri ini 
mengatakan, pendanaan dalam pembuatan sebuah film tidak 
hanya ketika sebelum atau ketika produksi. 
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Namun juga setelah fase produksi yaitu masuk ke biaya 
distribusi. Hal ini karena, ketika penggiat film pemula ingin 
memasukkan karyanya di beberapa festifal film, sineas 
tersebut harus menyesuaian format yang diinginkan dengan 
format yang sudah ada. 

Sering kali, beberapa festifal film besar menginginkan 
format Digital Cinema Package (DCP) yang mana pembuat 
film harus menyediakan dana yang tidak sedikit untuk biaya 
konversi kemudian mengirimkannya secara paket ke alamat 
keluar negeri. 

Memang, pendanaan merupakan hal yang krusial 
dibutuhkan bagi penggiat film pemula untuk bisa tetap 
eksis. Tercatat di luar sana, ada beberapa beberapa Esa Hak 
lain yang menghadapi tantangan yang relatif sama untuk 
mengembangkan film. Meskipun demikian, beberapa sineas 
muda tersebut tidak parah arang dan berusaha mencari 
alternatif pendanaan dengan melalui festival.

Gambar 1. Ilustrasi Film Indie Sihung Karya Esa Hak

SUMBER : ISTIMEWA
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Tengoklah terakhir, Edwin (38 tahun), sineas muda yang 
setia menghasilkan film pendek dengan segudang prestasi. Di 
antaranya, Babi Buta yang Ingin Terbang yang meraih Fipresci 
Prize dalam Rotterdam International Film Festival 2009 dan 
Postcards from the Zoo, film Indonesia pertama peraih nomine 
dalam Golden Bear Berlinale 2012.

Pada Oktober 2016 ini, Edwin meraih Busan Award dan 
hadiah senilai US$15 ribu (Rp196 juta) dalam acara Asian 
Project Market 2016 lewat film Love and Vengeance.

Selain Edwin, ada generasi baru seperti Wregas Bhanuteja. 
Dalam usia yang tergolong belia, 23 tahun, film pendek 
garapan Wregas Prenjak (In the Year of Monkey) memenangi 
Leica Cine Discovery Prize di kategori Semaine de la Critique 
dalam Festival Film Cannes 2016.

Sebelumnya, karyanya yang berjudul Lemantun menang 
di XXI Short Film Festival. Wregas seakan menjadi bukti 
terjadinya regenerasi sineas muda Indonesia. Masalah 
pendanaan tidak hanya dirasakan pemain film pemula, 
penggiat film yang sudah profesional pun mengalami masalah 
yang sama. 

Salman Aristo, penulis skenario beberapa film besar 
seperti Ayat-Ayat Cinta dan Laskar Pelangi ini mengatakan, 
fakta industri perfilman Indonesia secara umum memang 
belum bankable atau layak didanai oleh perbankan. 

Sehingga beberapa sineas muda berusaha mencari 
alternatif pendanaan yang lain yaitu melalui venture capital 
atau private investment. Joko Anwar, sutradara, penulis 
skenario sekaligus produser menceritakan di Amerika Serikat 
, pendanaan film tidak menggunakan skema pendanaan bank 
namun lebih ke pendanaan melalui lembaga investasi swasta. 

Joko Anwar mengatakan, dari dua mekanisme pendanaan 
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yang sering digunakan oleh sineas ini, masing-masing 
punya kelebihan dan kekurangan. Untuk pendanaan 
melalui private investment kelebihannya adalah waktu untuk 
menentukan penilaian karya layak didanai atau tidak itu tidak 
membutuhkan waktu yang cukup lama. 

“Banyak investor yang buta tentang film, baik dari segi 
bisnis teknis dan estitika. Jadinya film makernya bisa suka 
suka dia. Investor setuju setuju saja,” ujar Joko Anwar, (4/11). 

Pendanaan dengan private investment ini menurut Joko 
Anwar mempunyai kekurangan yaitu banyak film yang tidak 
secara konten tidak terlalu bagus tetap didanai. Jika pendanaan 
jenis ini banyak dilakukan dikhawatirkan kepercayaan 
penonton terhadap film Indonesia bisa menurun. 

Nah, pendanaan film kedua adalah dengan venture 
capital. Menurut Joko Anwar, pendanaan dengan mekanisme 
ini biasanya dilengkai dengan penilaian sebuah proyek film 
dengan memasukkan nilai komersial dan bagaimana skenari 
ke depan. 

Salman mengatakan untuk meningkatkan kualitas dan 
kontribusi industri film kepada pendapatan nasional (PDB) 
maka diperlukan peran pemerintah. “Dalam hal ini pemerintah 
perlu meniru Malaysia yang sudah memberikan kemudahan 
pendanaan kepada pembuat film dimana 40 persen biaya akan 
ditanggung oleh pemerintah,” ujar Salman. 

Apalagi jika melihat data. Dari pemain film indie atau 
pemula ini, bibit sineas profesional ke depannya akan muncul. 
Tengok saja beberapa nama seperti Hanung Bramantyo, Riri 
Riza, Rizal Mantovani, Mira Lesmana, dan Garin Nugroho 
merupakan nama nama yang awalnya berasal dari sineas 
muda independen. 

Hanung Bramantyo dikenal sebagai sutradara film 
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nasional dengan jutaan penonton, seperti Get Married (2007), 
Ayat-Ayat Cinta (2008), dan Rudy Habibie (2016), dulunya 
bermula dari film pendek berjudul Tlutur (1998). Film pendek 
Tlutur dibuat ketika Hanung masih kuliah di Institut Kesenian 
Jakarta. Tlutur berhasil menjadi juara pertama di Festival Film 
Alternatif Dewan Kesenian Jakarta 1998.

Gambar 2. Jumlah film yang diproduksi komunitas film 
satu tahun terakhir

SUMBER : CINEMA POETICA RESEARCH CENTER

Riri Riza, sutradara Laskar Pelangi (2008) dan Ada Apa 
Dengan Cinta 2 (2016), juga berangkat dari sinema independen. 
. Ia merupakan salah satu pionir kebangkitan film nasional 
akhir 90-an lewat Kuldesak (1999), film omnibus citarasa 
independen yang ia kerjakan bersama sutradara lain seperti 
Rizal Mantovani, Mira Lesmana, dan Nan Achnas.

Film independen atau sering disebut film indie merupakan 
reaksi atas minimnya film Indonesia yang menghiasi bioskop 
pada dekade 1990. Pada saat itu standar Komisi Film dan 
Televisi menetapkan, seseorang baru bisa menjadi sutradara 
setelah empat kali menjadi asisten sutradara. 
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Sementara, keempat sutradara Kuldesak tak satu pun 
pernah menjadi asisten sutradara.  Pada saat itu, Mira Lesmana 
mendobrak pakem ini dengan merilis film Kuldesak. 

Awalnya istilah film Indie merupakan kosakata yang 
digunakan oleh Garin Nugroho dan Chistine Hakim agar 
perfilman Indonesia pada dekade 90an tidak mati suri. 

Maklum, pada saat itu  film nasional benar-benar 
terpuruk. Produsen film besar (major label) seperti Parkit 
Film, Persari Film, PPFN, dan sebagainya sudah kewalahan 
untuk memproduksi film nasional. Biaya tinggi, untung yang 
tak seberapa, hingga gempuran film Hollywood serta televisi 
swasta menjadi alasan.

Tercatat pada dekade ini produksi film nasional komersial 
hanya ada 332 film saja, padahal pada dekade 1980-an ada 
723 film. Tahun 1998 dan 1999 kemerosotan itu mencapai 
titik nadir. Dalam periode dua tahun itu, hanya ada delapan 
film lokal yang masuk bioskop. Krisis ekonomi dan gonjang-
ganjing politik menjadi kendalanya.

Setelah krisis 1998, tercatat semakin banyak sineas muda 
yang memproduksi film dengan label independen. Beberapa 
diantaranya ada yang berasal dari komunitas kampus ada 
pula yang bersal dari lembaga diluar kampus. 

Martin Anugerah, salah satu pendiri Cameo Project 
mengatakan dengan dengan masifnya teknologi sepeti internet 
yang muncul setelah 90an, diharapkan bisa mempermudah 
pembuatan dan interaksi antar sineas dalam bertukar ide dan 
mensukseskan proyek pembuatan film. 

Cameo Project menurut Martin juga menggunakan media 
internet seperti youtube dan Vimeo untuk menyebarluaskan 
karyanya. Untuk fundingnya, kebanyakan adalah berasal dari 
sponsor, namun Martin tidak mau menjelaskan secara detail 
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siapa sponsor yang dimaksud. 

Ketika ditanya apakah nantinya apakah ada opsi bank bisa 
masuk dalam pendanaan film pemula, Martin mengatakan hal 
tersebut dimungkinkan. Hal ini jika nanti pemain film tersebut 
bisa membuat kerja produksi film secara terus menerus 
misalnya dengan mekanisme rumah produksi. 

Sebagai gambaran, dengan menggunakan media youtube 
dalam menyebarkan karyanya. Martin mengaku sudah bisa 
mendapatkan keuntungan yang cukup dari sisi iklan dari 
google. Namun memang untuk mendapatkan keuntungan 
yang lebih besar, diperlukan akses ke permodalan cukup. 

Nah, terkait dengan akses permodalan ini, menurut Esa 
Hak, diperlukan sinergi antara pemerintah melalui Badan 
Ekonomi Kreatif (Bekraf) dengan lembaga pembiayaan seperti 
perbankan untuk meningkatkan kepedulian kepada industri 
film. 

Selain itu, bagi sineas yang berada di daerah juga sebaiknya 
pemerintah dan lembaga pembiayaan resmi juga sebaiknya 
memperhatikan. Hal ini karena selama ini, akses pembiayaan 
menurut Esa mayoritas didominasi oleh sineas yang ada di 
beberapa kota besar saja. Sedangkan untuk sineas yang ada 
di daerah jika tidak bergabung dengan komunitas akan susah 
mendapatkan akses pelatihan dan pembiayaan. 

Esa juga menyarankan bagi sineas mudah pemula, aktif 
dalam komunitas agar tetap update dan bisa mendapatkan 
jaringan yang dibutuhkan untuk pengembangan filmnya.  
Yang jelas, beberapa penggiat film sepakat bahwa, untuk 
memperoleh keberlangsungan karya diperlukan perpaduan 
antara idealisme dan komersialisasi.

Bagaimana, apakah Anda mulai tertarik untuk membuat karya 
film sendiri? 
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PERBANKAN MASIH 
MALU-MALU MASUK KE 
PEMBIAYAAN FILM

Lembaga pembiayaan resmi baik perbankan maupun 
non perbankan sepertinya masih berpikir dua kali 
untuk membiayai produksi film indie. Hal ini tercermin 

dari masih sedikitnya lembaga pembiayaan yang melakukan 
pembiayaan film utamanya film yang bersifat idealis seperti 
film independen (film indie). 

Beberapa bankir mengaku, dalam melakukan pembiayaan 
film, sangat memperhatikan keberlangsungan usaha dan 
adanya jaminan fisik usaha. 

Oleh karena itu, beberapa bank yang telah menyalurkan 
pembiayaan ke industri film, lebih memilih produsen film yang 
sudah mempunyai payung resmi misalnya dibawah rumah 
produksi tertentu atau memilih yang sudah mempunyai 
“nama” atau minimal sudah berbentuk sebuah perseroan 
terbatas. 

Alasan yang dikatakan bankir cukup klasik. Hal ini salah 
satunya adalah karena sebelum memberikan pinjaman, bank 
pasti melihat kejelasan akan pengembalian kembali pinjaman 
yang diberikan kepada debitur. Oleh karena itu bank akan 
melihat dari segi bagaimana laporan keuangan terakhir yang 
dibuat dan bagaimana prospek usaha industri film tersebut 
kedepannya. 
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Direktur BRI Mohammad Irfan mengatakan untuk 
membiayai sebuah industri termasuk film, bankir pasti 
melihat keberlangsungan usaha dari produksi film. Selain itu, 
bank juga harus melihat bagaimana cashflow dari industri film 
tersebut. 

“Bank senang berhubungan dengan kegiatan usaha 
berkelanjutan, jadi bukan hanya didasarkan pada hubungan 
cinta semalam,” ujar Irfan sedikit mengilustrasikan, Selasa 
(25/10). 

Karena beberapa syarat tersebut diatas, Irfan mengaku 
sampai saat ini BRI belum memberikan pembiayaan kepada 
industri film baik besar maupun kecil. Hal ini karena BRI 
belum bisa mengukur bagaimana keberlangsungan usaha, 
cashflow dan jaminan untuk industri film secara umum. 

PT Bank Central Asia Tbk juga mengaku sama. Menurut 
Henry Koenaifi, Direktur BCA, sampai saat ini bank berkode 
BBCA ini belum memberikan pembiayaan ke industri film. 
“Karena kita tidak kenal industri ini,” ujar Henry, Jumat (4/11). 

PT Bank Negara Indonesia Tbk rupanya merupakan salah 
satu dari sedikit bank yang melakukan pembiayaan film. 
Putrama Wahju Setiawan, Direktur BNI mengatakan bank 
berkode BBNI ini sudah mempunyai portofolio pembiayaan 
film baik untuk debitur kecil maupun besar. 

“Kami lebih senang membiayai debitur yang sudah 
mempunyai nama dan pengalaman seperti Raam Punjabi 
dengan bendera Multivision Plus, selain itu kami juga 
mempunyai beberapa debitur film kecil yang cukup mapan,” 
ujar Putrama, Senin (31/10).



176  |  LITERASI KEUANGAN

Gambar 3. Ketersediaan sumber dana pada komunitas film 
Indonesia 

SUMBER : CINEMA POETICA RESEARCH CENTER

Putrama belum mau merinci berapa total pembiayaan 
yang diberikan BNI ke industri film dan pendukungnya. 
Namun yang jelas, BNI mengatakan, pembiayaan ke industri 
film ini utamanya diberikan ke rumah produksi yang sudah 
punya pasar dan mempunyai kemampuan pengembalian 
pinjaman dengan baik. 

Selain itu, menurut Putrama, BNI lebih suka untuk 
membiayai film yang berseri dan mempunyai kontrak yang 
jelas. Josdi Situmorang, Pemimpin Divisi Bisnis Menengah BNI 
mengatakan saat ini BNI sedang membiayai proyek pembuatan 
film berseri garapan Raam Punjabi yang produknya diekspor 
ke Timur Tengah. 

Dalam melakukan pembiayaan film, BNI akan melakukan 
per proyek. Artinya begitu kontrak selesai, maka kredit harus 
dibayar lunas. Josdi mengatakan agar bankable, sineas film 
harus mempunyai jaminan dan prospek pengembalian kredit 
yang cukup kuat. “Kami mendukung indsutri kreatif, namun 
kami harus memastikan mitigasi risiko usaha,” ujar Josdi. 

Terkait dengan alasan BNI masuk ke pembiayaan industri 
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film, menurut Kiryanto, Sekertaris Perusahaan BNI karena 
bank melihat potensi di bisnis ini. Oleh karena itu, untuk lebih 
mengenal industri ini, BNI sempat menyewa konsultan untuk 
menjelaskan seluk beluk industri film. 

Bambang Setyatmojo, Wakil Pemipin Divisi Bisnis 
Usaha Kecil BNI mengatakan bank bank berlogo 46 ini juga 
mengaku melakukan pembiayaan ke industi film kecil. Terkait 
bagaimana kriteria pembiayaan film yang bisa didanai oleh 
kredit BNI adalah yang mempunyai prospek usaha yang 
cukup bagus. “Bisa dalam bentuk film pendek yang penting 
mempunyai kontrak yang jelas,” ujar Bambang. 

PT Bank Permata Tbk mengaku belum mempunyai 
pembiayaan di sektor spesifik film. Namun Anita Siswadi, 
Direktur Bank Permata pernah mengatakan bank berkode 
BNLI ini pernah ditawari proposal untuk membiayai industri 
pendukung film di Batam. 

Disaat perbankan masih ragu ragu melakukan pembiayaan 
di sektor perfilman. Otoritas mencatat, pembiayaan yang 
dilakukan lembaga keuangan dan non keuangan di Industri 
kreatif cukup besar. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad 
mengatakan regulator mikro prudensial perbankan ini 
mendukung pembiayaan kepada industri kreatif secara umum. 
Tidak hanya perbankan, namun juga lembaga pembiayaan 
seperti modal ventura. “Kita dorong pembiyaaan melalui 
berbagai saluran seprti perbankan, modal ventura dan IKNB,” 
ujar Muliaman, Selasa (4/10). 

Khusus untuk pembiayaan film, menurut Muliaman selain 
peran serta perbankan juga bisa dilakukan dengan mekanisme 
pembiayaan bersama melalui angle investor. 

Sampai September 2016 tercatat jumlah kredit disektor 
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ekonomi kreatif tercatat sebesar Rp314 triliun atau 7,5 persen 
dari total kredit perbankan. Trennya kedepan menurut 
Muliaman akan terus meningkat. 

Beberapa industri yang masuk dalam sektor ekonomi 
kreatif ini adalah pengembang permainan gim, arsitek, desain, 
desain visual, fashion, film, animasi, video dan masik. 

Disaat perbankan masih malu-malu dalam memberikan 
kredit ke indsutri film, tercatat Bekraf sudah mempunyai 
beberapa mekanisme untuk memudahkan penggiat film indie 
untuk mendapatkan akses permodalan. 

Gambar 4. Badan Ekonomi Kreatif

SUMBER : ISTIMEWA

Pertama yang dilakukan Bekraf menurut  Fadjar Hutomo, 
Deputi Akses Permodalan Bekraf adalah dengan membentuk 
lembaga pembiayaan film atau film fund. Dalam tahap awal, 
film fund ini adalah dengan memfasilitasi pelaku film untuk 
mendapatkan investor baik dengan mengikuti pertemuan 
investor dalam festifal film di beberapa kota besar di dunia. 

Nantinya disitu, pelaku film bisa menceritakan tentang 
ide filmnya kepada investor film. “Terkait ini, saya telah dua 
kali membawa beberapa sineas di Indonesia untuk mengikuti 
kegiatan pertemuan investor film yang ada di Bangkok dan di 
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London pada tahun ini,” ujar Fadjar, Minggu (6/11). Nantinya 
di November 2016 ini juga akan ada acara serupa di Toronto. 

Menurut Fadjar nantinya film fund ini nantinya sifat 
pendanaannya adalah venture filantrophy. Hal ini dilakukan 
Bekraf sementara sebelum menunggu ekosistem pendanaan 
di lembaga pemerintah non kementerian ini bisa semaksimal 
mungkin terbentuk. 

Seperti diketahui, seperti lembaga pemerintah lainnya, 
Bekraf juga mendapatkan alokasi dana pemerintah melalui 
APBN. Namun sampai saat ini Fadjar mengaku Bekraf masih 
menyesuaikan mapping dan konsolidasi internal untuk 
memastikan bahwa tiap industri kreatif yang dinaungi bekraf 
bisa cocok dengan pembiayaan ini. 

Selain melalui film fund, menurut Fadjar, Bekraf juga 
mendorong lembaga keuangan agar aktif dalam pembiayaan 
ekonomi kreatif khususnya film. Hal ini seperti yang sudah 
dilakukan beberapa bank dengan menyalurkan kredit usaha 
rakyat (KUR) khusus untuk ekonomi kreatif. 

Secara umum, prospek pembiayaan ekonomi kreatif 
terutama film ini kedepannya masih berprospek positif. Hal 
ini bisa dilihat dari sampai September 2016 sudah ada tiga 
judul film lepas Indonesia yang mempunyai penonton diatas 
tiga juta orang salah satunya adalah film Warkop Reborn. 

Selain itu, ada juga beberapa sineas yang berhasil 
memenangkan kopetisi film di tingkat internasonal seperti 
Prenjak.  Diharapkan hal tersebut makin membuka mata 
investor terkait dengan potensi industri perfilman di Indonesia. 
Kita tunggu saja aksi nyata Bekraf dan industri perbankan di 
bidang film berikutnya. 
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THE AGE OF DIGITAL MONEY

WHEN PAYMENT EVOLVES

A s noted leftist thinker Karl Marx noted in his magnum 
opus Das Kapital, “the advancement of the human 
race is parallel with the advancement of technology”, 

as he links the constant movement of technology with how it 
will shape economic productivity. 

While Marx also notes that a mode of production 
regarding material life shapes the social being that forms 
one’s consciousness, it also shows that in societies function 
differently during their growth and development, adapting 
to the environment around them as they grow and using the 
surroundings as a well to their development. 

The economies of nations have been shaped in the way that 
they transact with one another and with the movement of time 
and the way finance has been approached and used by both 
players and the public have evolved along with technology. 

Beginning with the primitive methods of barter and the 
unorthodox items used as currency by societies of yore, simple 
economics have evolved steadily from the physical world to 
the digital world. Evolved from physical money, to data. 

Data is the future of payment. 

Digital banking, digital payments, transactions at one’s 
swipe of a mobile phone from one part of the country to 
another miles away, the technologies that made it happen, the 
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infrastrcutre and the players. 

Indonesia has not been left behind by this new reality, 
despite the fact that its digital infrastructure is still not 
completely adequate enough to reach the levels of other 
developed countries at the moment. However, in time, 
Indonesia will get there as the implementation of the digital 
economy has already commenced. 

Throughout history, the concept of payment and 
transaction has always evolved. 

For one, societies that live in remote areas tend to develop 
their own payment systems outside of the fixed norms of the 
wider global society. For one, the residents of Yap Island in 
the Micronesian island chain of the Western Pacific Ocean once 
utilized giant ring-sized stone boulders as currency almost 
2,000 years ago. Also, in ancient societies in the Sahara and 
Abyssinia regions of Africa, salt was used as a form of currency 
as well.  

Bartering was a form of transaction that was common 
before the idea of currency was fully formed, and so was the 
trading of small pieces of copper and other metals, which gave 
way to coins and tokens. 

Eventually, these societies caught up with the world 
around them and began to assimilate in their development and 
technological innovation. But innovation and development 
would vary and depend on where a certain society is located. 

During the same time the Abyssinians, ancient China in the 
7th century had already been using paper as currency. It was 
only until the Italian explorer Marco Polo brought that idea 
from China to Europe in the 13th century that the paper money 
system was adopted on a wider scale, and then implemented 
globally due to European colonialism happening globally at 
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that time. 

But now, the human race has entered the second decade 
of the 21st century, and many aspects of economy and finance 
have changed drastically since, in a more globalized and 
unified manner. Especially with the advent of new technology 
related with digitalization and computers, slowly the use of 
physical currency is starting to vanish, and be replaced by 
what is stored in our mobile phones, laptops and the internet 
servers. It is now the time where payments can now be done 
through a click of a smartphone miles away, severing the 
necesity for actually getting up and going somewhere to buy 
something. 

As more and more services become available on 
smartphones, the public has settled in to this new age 
of convenience and has embraced it in their daily lives. 
Transportation, food, and even couriers are available with the 
touch of the finger, with payment as easy as that as well. 

Services such as financial technology (fintech) have filled 
the void where traditional finance institutions such as banks 
could not or previously did not want to enter. 

From the technological side, for one, the use of QR 
Codes, which have been used before for advertisement 
purposes, can now be used as a way of digital transaction. 
Telecommunications operators, who provide the public with 
the mobile infrastcruture needed to fulfill this digital divide, 
have also seen the benefit in this sector as they begin to provide 
e-wallet services or even transacting using one’s phone credits, 
effectively making the mobile phone itself a commodity and 
wallet. 

But what about the government’s preparedness for the 
new technology? 
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At administrative levels, the Indonesian Financial Services 
Authority (OJK) says that they are working on it, along with 
several involved ministries and institutions. A regulation 
to finally give a roadmap and support to the financial tech 
industry is currently being designed, with the help of the 
Indonesian Fintech Association as partners. The regulation 
will be rolld out before the end of the year and helps to protect 
both consumers and fintech firms. 

“The regulations will regulate business transparency on 
how they capitalize and manage the businesses and what 
kind of sanctions are to be imposed if breaches are committed. 
However, we’re not going into details like setting their 
loan interest rates or others,” the OJK’s non-bank financial 
institution supervisor Dumoly Pardede.

Financial technology firms will also be getting a “sandbox” 
program from the OJK through the regulation to make their 
operations more visible, widespread and effective. 

Meanwhile banks, seeing the pace of change, are beginning 
to enter the fintech game with some major banks offering 
e-wallet and electronic payment options for their customers. 
One example is BCA’s Sakuku app. 

With even the banks coming into the fore for a taste of 
change, it certainly looks like the era of digital payment is 
beginning to assert itself onto the economy. 

ROLE OF TELECOMMUNICATIONS COMPANIES

Indonesia only received its mobile 4G network at the end of 
2015. That was when all major telecommunications operators 
were finished with the nationwide spectrum refarming that 
allowed the network to exist in a more efficient form. 2016 
became the advent year for XL, Telkomsel, 3, Smartfren 
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and Indosat in the way that they improved their services to 
accomodate the future. Now most of the carriers have the 4G 
networks available across cities in Indonesia, with more to 
come. 

Infrastrcuture-wise, the internet connection in Indonesia 
might not have as large a bandwidth as its neighbouring 
countries such as Singapore and Malaysia, but the internet user 
rate is at 34 percent, which is about 80 million out of Indonesia’s 
250 million population. Also, the smartphone penetration in 
the country has reached 41 to 43 percent according to a study 
by tech company Google. The number of internet users and 
smartphones in Indonesia are obvious advantages for the 
telecom companies, because they act as the bridge between 
the service and the customer: without mobile internet, people 
would not be able to utilize their phones to this level. 

As a step further apart from strengthening the connections 
nationwide, operators have also stepped in to the fintech 
game. This idea is well-connected due to the relevance of the 
smartphone and mobile internet when digital payments are 
made. Indosat has its Dompetku app while Telkomsel, for 
example, has its long-running T-Cash app. 

“Our aim now is not only just to become a communications 
company, but to be a digital company. We want to be number 
one in digital income, digital experience and digital brand for 
Indonesia,” Indosat’s CEO Alexander Rusli commented. 

And data usages for telecom companies have significantly 
become part of their revenue as well. Indosat’s data earnings 
are predicted to contribute 50 percent of their overall revenue 
by the end of 2016, which is a slight increase from the 46 percent 
recorded in 2015.  

Telecommunications companies serve as the bridge 
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between the usage of digital payment services and the user. 
Without a good connection or good bundling packs, the chain 
of operation is effectively broken. Through partnering with 
public outlets such as convenience stores, movie theaters and 
a slew of retailers, they have also expanded their scope further 
to touch upon the possibilities of digital payment. 

As for the state of the digital payment options by the 
operators, they are posting high hopes for the contribution to 
their growth. Telkomsel’s T-Cash service, for one, aims to net 6 
million users by the end of 2016. The average transaction value 
for a T-Cash user is roughly Rp 66,000 per person. It currently 
has 20 million users, and around 6 million active users, with a 
significant increase in their user base in the last few years. 

With an improved infrastructure and willingness to push 
digital payment forward into the norm, the providers of 
the connection has shown themselves as vital players in the 
innovation of finance. 

OBSERVATIONS

It’s cliche to say that people are now living more in the 
digital world than they are in the physical world. But that term 
is a cliche because it is showing itself as true. Eventually, the 
Indonesian public have seen technology change in front of 
their eyes and choose whether they want to go with the flow 
or resist it.

In highly urbanized cities such as Jakarta, technological 
advancements that are happening in the world are easier to 
be recognized because the city environment would absorb the 
trends and the functionalities of other global cities quicker due 
to somewhat better access to the internet and more heightened 
exposure to the physical world. 
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More and more retailers are signing up with many local 
fintech firms such as DimoPay, Kartuku and Doku, and also 
enabling operator and bank-affiliated services such as BCA’s 
Sakuku and Indosat’s Dompetku. Larger retailers, usually 
food and beverage stores, are starting to adopt that method 
of payment. But the customer usage of it depends. “It’s here 
[at these stores] for use by the customers. Hopefully with the 
availability, more people are able to switch to this method,” 
says DimoPay marketing director Jasmina Nasiya, following 
a DimoPay event partnering with KawanLama Retail’s stores. 

She adds however, that the use of the method is still not 
used a lot, let alone widespread. More awareness and more 
partnerships with notable partners are what’s key to giving the 
message to the public to advance usage of digital payment. 

Indonesians are not really that blind to the concept of 
digital payment itself. For years a majority of the public has 
been using one form of it, and many don’t realize that they are 
doing so. All they need to do is to check their phones. 

The use of phone credits as a method of payment is 
a method which stands out in Indonesia but is almost 
unthinkable in other countries, specifically Western countries. 
Over in countries such as the United States and Australia, the 
typical mobile phone user would subscriber to a monthly data 
plan, which bills the user every month or so for their usage. In 
Indonesia, the digital infrastcruture has not reached that level 
yet as even bank accounts, let alone credit card users, are still 
not that many in the whole country. In fact, only 35 percent of 
the whole 250 million population have access to bank accounts, 
while less than 1 percent use credit cards. The infrastructure is 
key in developing the technologies, but in the meantime when 
it isnt available, Indonesians can do the best they can with 
what they have.
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Pre-paid phone bills are the norm in Indonesia.

Back in the early 2000s, when Nokia feature phones were 
still the norm, there were still ways to refill phone credits 
digitally, albeit through very primitive terms. Roadside 
shacks, and now even convenience stores, sold credits both in 
physical card form or electronic transfer form from one phone 
to another. The concept still rings strong even in this era, only 
it being more advanced in execution. 

At a small shack on the roadside of North Kemang, South 
Jakarta, the demand for digital phone credits is significantly 
larger than for card-based ones. “I get it’s because people want 
their credits right away without any hassle,” says vendor 
Fakhri, who has been in the business for only a few months. 
“We typically get a dozen requests at this [Alfamart] at most in 
a day,” says Indomaret clerk Fachrul, who tends the register at 
an Alfamart convenience store also in North Kemang. 

Signing up for new internet quota data packages, getting 
the latest sports scores messaged to a phone and even 
downloading certain songs are now acheivable using one’s 
own phone credits. “I don’t know about the e-wallet potential 
of the credits, but it makes sense because of the capabilities 
of using credits to buy services through the telcom providers 
makes sense,” says Michael Wedas, a visitor of the North 
Kemang Alfamart, who is a subscriber of Indosat for 4 years. 
Michael says that he always tops up his credits to a large 
number so that when he runs out of credits, he could always 
buy more straight from his phone, even without the internet. 

When asked about the usage of digital payment services, 
Michael admits that he has heard of them but has not used 
them regularly as he prefers the more “simpler” method of 
using cash. “Topping up can be a hassle. It feels the same when 
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you’ve run out of credits. The solution to that problem is to use 
cash, which i use in the first place anyway,” he said. 

But with more awareness into the practice, operators, 
fintech firms and the public will be able to benefit the most. 
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IMPIAN INDAH ITU  
LESS CASH SOCIETY

Pagi itu, Indah melangkahkan kaki ke Alfamart dekat 
rumahnya. Rencananya  membeli pembersih lantai. 
Ternyata saat hendak membayar ia sadar dirinya lupa 

membawa uang. Sempat bingung, dirinya sebentar saja sudah  
tersenyum. Ada uang elektronik di ponselnya: TCash dan 
Dompetku! Pulsanya juga masih banyak sehingga kegalauan 
langsung ditepisnya. 

Saat giliran tiba untuk membayar,  ke kasir dia 
menyerahkan barang belanjaan. 

“Mbak,  bisa bayar pake TCash atau Dompetku Indosat?” 
ucapnya  sebelum kasir menscan barang yang dibelinya. 

Rupanya bukanlah jawaban yang diinginkan yang datang 
melainkan tatapan tidak ramah. “Lagi rusak,” jawab si kasir 
tanpa menyunggingkan bibir. “Bayar cash aja Mbak.” 

“Yah, saya lupa bawa uang... Nggak jadi aja deh,” jawab 
Indah. Ia pun  keluar dengan kecewa. 

Memang baru kali itu ia menggunakan uang elektronik 
ponselnya untuk berbelanja di minimarket. Kalau di restoran 
sudah sering; di Mc Donalds, D’ Cost,  dan Coffee Bean di 
kitaran Jakarta Pusat dan Selatan, terutama. Di sana tidak 
pernah ada masalah.  

Penasaran, Indah ingin mencoba di tempat lain. Ia menapak 
ke minimarket di dekat rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. 
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Senada juga juga jawaban kasir di sana.  

Belum menyerah dia. Dengan bersepeda motor, hari itu  
ia mendatangi tak kurang dari 10 minimarket. Niat betul? 
Memang ya. Ternyata sama: kata penolakan yang selalu 
didengarnya  dari mulut kasir. 

Ia putuskan untuk mencoba lagi sekali saja; itu kali terakhir. 
Di Indomaret ini pendekatan ia ubah. Ia tak mengambil barang 
dulu melainkan langsung mendatangi kasir. 

 “Mbak, di sini terima pembayaran dengan TCash atau 
Dompetku?”

Kali ini ia mendengar jawaban yang lebih ramah. 
“Harusnya sih bisa Mbak. Tapi kita belum pernah nyoba.  
Coba aja dulu? Tapi minimal pembelanjaan Rp. 20 ribu.”

Indah menghela nafas dan tersenyum. “Boleh Mbak. Saya 
ambil barangnya dulu.” 

Ia beranjak ke rak. Sebuah pengharum ruangan berharga 
lebih dari Rp.20 ribu ia raih.  

Kasir menerima barang itu dan token  Indosat,  Dompetku,  
dari Indah. 

Indah lama menunggu. Sekitar 10 menit kasir itu mencoba 
tapi komputernya tak kunjung bisa memproses transaksi. 

 Antrian semakin panjang. Merasa risih,  ia lantas 
menyodorkan TCash. 

Kembali ia kecewa.  Kasir mengatakan TCash  sedang tidak 
bisa digunakan. Masih penasaran, ia lalu mengeluarkan produk 
uang elektronik lainnya, Flazz BCA. Ternyata kartu yang selalu 
dipakainya saat menggunakan jasa busway ditolak juga.

Kartu ATM yang kemudian ia sodorkan. 

“Kalau bayar pakai ATM minimal Rp.50 ribu, Mbak,” ujar 
si kasir. 
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Tak punya pilihan, Indah akhirnya membayar tunai. 
Belanjaannya  Rp.36 ribu saja.  “Lain kali, isinya nggak usah 
banyak-banyak deh. Percuma;  nggak bisa dipake juga di 
daerah sini, sayang-sayangin aja,” ucap dia.   

Teman Indah, Zahra dan Ayu, ternyata pernah mengalami 
hal yang sama. 

Zahra bekerja sebagai guru. Ia tinggal di daerah Kelapa 
Gading, Jakarta Utara. Jarak rumahnya dari Mall Kelapa 
Gading tidak jauh. Dalam bayangannya minimarket di dekat 
rumahnya seharusnya lebih baik dari yang dekat kediaman 
Indah; soalnya wilayah Indah sudah masuk pinggiran kota. 
Ternyata sama saja. Minimarket di kitaran rumahnya satu 
pun tak ada yang menerima pembayaran menggunakan uang 
elektronik yang menempel di ponselnya.

Di Semarang, seorang mahasiswa bernama Ayu juga 
mengeluhkan TCash miliknya. Penebal dompetnya saja fungsi 
alat pembayaran itu sebab di kotanya minimarket belum 
menggunakannya.  

Dari potret suasana tadi terlihat jelas jika budaya less 
cash di Indonesia masih belum sepesat di negara lain. Sampai 
saat ini masyarakat kita masih saja merasa lebih nyaman 
menggunakan uang tunai dibandingkan yang lain. Kalau saja 
perusahaan macam Transjakarta atau Kereta Api Indonesia 
(KAI) tidak mewajibkannya kemungkinan kultur tanpa uang 
tunai masih lebih merupakan wacana saja di negeri kita. 

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan 
Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Eni Panggabean, 
menyayangkan lambatnya perkembangan budaya less cash ini. 
Padahal, menurut dia, selain lebih praktis dan aman, transaksi 
non tunai lebih transparan. Pula bisa menekan peredaran uang 
palsu. 
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“Kalau kita lihat, barang bukti dalam kasus-kasus korupsi 
itu selalu uang tunai. Kalau sudah non tunai kan dapat 
terekam transaksinya sehingga mudah ditelusuri. Sementara 
kalau uang tunai sangat sulit untuk dilacak,” ucapnya. 

Bank Indonesia sendiri di tahun 2013 pun telah 
mengeluarkan program Gerakan Nasional Non Tunai 
(GNNT). Tujuannya untuk mengurangi jumlah penggunaan 
uang tunai di Tanah Air. Di kota-kota besar program ini sudah 
lumayan berjalan. 

Data Bank Indonesia memperlihatkan bahwa indeks non 
tunai bergerak dengan tren meningkat; indeks tunai sebaliknya. 
Secara nominal dan volume, rata-rata transaksi harian seluruh 
instrumen pembayaran non tunai juga naik. Sejak 2014, rata-rata 
harian transaksi non tunai menunjukkan peningkatan 16,8% 
(nominal) secara tahun per tahun (YOY) pada 2016. Kenaikan 
tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang 
13,8% (nominal). Berikut data lengkap bank Indonesia. 

INSTRUMEN POSISI AGUSTUS 2014 POSISI AGUSTUS 2015 GROWTH 
YOY 2015

POSISI AGUSTUS 2016 GROWTH 
YOY 2016VOLUME NOMINAL 

(JUTA)
VOLUME NOMINAL 

(JUTA)
VOLUME NOMINAL 

(JUTA)

Kartu ATM/
Debet

10,712,466 11,645,946 12,272,217 13,292,825 25% (Vol) 14,226,645 15,636,916 15,93% 
(Vol)

14,14% 
(Nom)

17,64% 
(Nom)

Kartu Kredit 688,376 694,707 747,054 742,073 9% (Vol) 843,924 766,149 13% (Vol)

6,82% 
(Nom)

3,2% (Nom)

Uang 
Elektronik

549,848 8,858 1,930,756 17,028 251% (Vol) 1,952,288 19,887 1,1% (Vol)

92,24% 
(Nom)

16% (Nom)

Transaksi 
RTGS

73,363 ribu 81,881 ribu 11,61% 
(Nom)

85,762 ribu 4,73% 
(Nom)

Transaksi SKN 11,426 ribu 12,257 ribu 7,2% 
(Nom)

14,966 ribu 22,1% 
(Nom)
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Data tersebut jelas memperlihatkan bahwa banyak sudah 
masyarakat kita yang menggunakan sistem pembayaran non 
tunai. Sistem ini dapat mempercepat pertumbuhan inklusi 
keuangan di Indonesia yang saat ini masih di angka persentasi 
30%. 

Masyarakat yang belum memiliki akses keuangan masih  
70%; mereka berada di luar P. Jawa.  Inilah sebabnya sehingga 
bank sentral kemudian memberikan izin kepada lembaga 
keuangan selain bank menerbitkan produk finansial. Hingga 
tahun 2016 BI telah memberikan izin kepada 12 lembaga selain 
bank; 3 di antaranya perusahaan telekomunikasi: Telkomsel, 
Indosat Oreedo dan XL Axiata. Sebagai gambaran, ssat ini 
jumlah pengguna ponsel di negeri kita sudah 125% atau 330 
juta orang. 

Telkomsel, Indosat Oreedo dan XL Axiata, tiga perusa-
haan telekomunikasi terbesar di Indonesia, telah menjalankan 
kegiatan finansial di tahun 2008; jadi,  jauh sebelum ge rakan 

GNNT dicanangkan 
Bank Indonesia. Alasan 
ketiganya menekuni 
bisnis keuangan hampir 
sama: membantu ma-
syarakat mendapatkan 
akses dana tanpa harus 
memiliki  akun bank. 

VP Financial Ser-
vices Operation, Tel-
komsel, Rudi Hamdani, 
mengatakan, salah satu 
tujuan mereka mener-
bitkan uang elektronik, 
TCash, adalah agar 
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pelanggan yang di desa beroleh akses ke sumber dana tanpa 
harus memiliki rekening  bank.  “Kalau kita lihat, di desa itu 
untuk menjangkau perbankan orang agak susah. Juga keban-
yakan orang desa takut mendatangi bank.  Kalau ke bank saja 
sudah takut gimana mau buat rekening.” 

Group Head Mobile Financial Services, Indosat Oreedoo,  
Randy Pangalila, berujar senada. Akibat belum memiliki akses 
finansial, menurut dia, banyak penduduk desa yang terpaksa 
berurusan dengan lintah darat. “Selain itu, masih banyak dari 
mereka yang merasa kesulitan sekadar membayar tagihan 
listrik akibat akses yang sangat sulit di jangkau”. 
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KOLABORASI MEWUJUDKAN 
LESS CASH SOCIETY

Data Bank Indonesia sampai dengan Agustus 2016 
menunjukkan bahwa transaksi non tunai masih 
paling banyak lewat  ATM (86%); setelah itu baru 

uang elektronik (9%) dan kartu kredit (5%). Total transaksi 
masing-masing:  Rp.319 juta untuk kartu ATM/debit, Rp.19 
juta untuk kartu kredit,  dan Rp.34 juta untuk uang elektronik. 

ATM hanya digunakan di kota-kota besar; di daerah 
terpencil fasilitas ini umumnya belum ada padahal masyarakat 
setempat pun sebenarnya membutuhkannya juga. Untuk 
melayani mereka yang berada di pelosok sejumlah bank 
kemudian bermitra dengan perusahaan telekomunikasi. 
Mereka ini menyahuti program inklusi keuangan yang 
dicanangkan pemerintah.

Telkomsel, misalnya, bekerjasama dengan BTPN. Kedua 
perusahaan ini membuat rekening ketersambungan, yaitu 
pelanggan TCash dapat mentransfer ke rekening BTPN 
tanpa biaya, baik biaya transfer ataupun biaya sms. Alih-alih  
mengeluarkan biaya, mereka malah beroleh bunga. 

Pelanggan TCash tidak perlu lagi mengambil uang di 
ATM. “Dengan adanya kerjasama ini, beberapa agen pulsa 
kami yang di desa kami jadikan agen lakupandai oleh BTPN, 
sehingga nantinya pelanggan dapat menerima uang dari 
kiriman keluarganya dan diambil di agen atau warung di 
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desa,” tutur VP Financial Services Operation, Telkomsel, Rudi 
Hamdani. 

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telekomunikasi 
tidak hanya berkompetisi dengan bank dalam menjalankan  
sistem pembayaran tapi juga mereka berkolaborasi.  “Kami 
lebih suka menyebutnya kolaborasi, karena kami menjalankan 
sesuai dengan porsi kami masing-masing.” 

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan 
Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Eni Panggabean,  
berharap perusahaan telekomunikasi  nanti dapat mengisi 
ruang kosong di  perbankan dalam negeri.  

Uang elektronik dari lembaga selain bank, dalam 
pandangan Head Retail Liability, Wealth Mgt & e-Channel 
PermataBank, Djumariah Tenteram, sangat mendukung 
GNNT yang dicanangkan Bank Indonesia. “Perkembangan 
uang elektonik dapat dioptimalkan agar sesuai dengan 
inisiatif, kebijakan, regulasi dari Bank Indonesia.” 
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TIGA RAKSASA 
TELEKOMUNIKASI MELIRIK 
SEKTOR FINANSIAL

Uang elektronik sudah bukanlah hal yang asing 
di kalangan masyarakat perkotaan. Sejak 
diwajibkannya, Flazz, BCA, Emoney Mandiri, BNI Tap 

Cash dan BRI Brizz, di halte transjakarta. Hampir 80% warga 
Jakarta dan sekitarnya memiliki alat pembayaran ini. Namun, 
tahukah Anda kalau uang elektronik sudah bukan hanya 
dikeluarkan oleh Bank? 

Bank Indonesia sendiri telah memberikan izin kepada 
21 instansi yang hanya terdiri dari 9 Bank dan sisanya 
adalah lembaga non keuangan yang didalamnya termasuk 
perusahaan telekomunikasi mengantongi izin menerbitan 
uang elektronik. 

Hal ini dilakukan dalam rangka mengefektifkan program 
inklusi keuangan dan juga Gerakan Nasional Non Tunai 
yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Salah satu hal yang 
mendasari perusahaan telekomunikasi menerbitkan uang 
elektronik, karena jumlah pengguna ponsel di Indonesia lebih 
besar dibandingkan jumlah nasabah Bank. Menurut data 
beberapa perusahaan telekomunikasi, jumlah penetrasi ponsel 
di Indonesia sudah sampai diangka 330juta atau sekitar 125% 
dari jumlah populasi. 

Selain jumlah yang besar, masyarakat di Indonesia saat 



200  |  LITERASI KEUANGAN200  |  LITERASI KEUANGAN

ini lebih senang membawa ponsel dibandingkan membawa 
dompet. Seperti ungkapan, feeling naked without handphone, 
inilah yang dirasakan masyarakat di Indonesia. Oleh karena 
itu, tiga perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia 
dengan percaya diri melenggang ke ranah finansial dengan 
menghadirkan uang elektronik yang dapat diakses di ponsel.  

Perusahaan telekomunikasi yang pertama kali 
mengeluarkan produk uang elektronik adalah Telkomsel di 
tahun 2008. Digadang sebagai perusahaan telekomunikasi 
terbesar di Indonesia, Telkomsel pun akhirnya menerbitkan 
uang elektronik dengan nama TCASH. Ketika pertama kali 
dikeluarkan, Telkomsel menggunakan fitur UMB atau USSD 
(*XXX#). 

Diawal kehadirannya, TCASH bekerjasama dengan 
beberapa convenient store dan minimarket. Dengan 
menggunakan token atau otp melalui sms pelanggan telkomsel 
sudah dapat melakukan transaksi dengan saldo di ponselnya 
tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Namun sayang, karena 
penggunaannya dianggap kurang praktis, akhirnya lebih 
banyak pelanggan pasif dibandingkan dengan yang aktif. 

Tujuh tahun berselang, akhirnya Telkomsel belajar dari 
masa lalu. Mereka berinovasi untuk TCASHnya dengan 
mengganti USSD menjadi kartu NFC. Karena mereka berfikir 
kalau masyarakat di Indonesia lebih senang menggunakan 
kartu karena ada bentuk fisiknya. Rudy Hamdani, VP Mobile 
Financial Services Operations, PT Telekomunikasi Indonesia 
(Telkomsel) mengatakan bahwa mereka sadar benar akan 
kebiasaan orang Indonesia yang biasa menggunakan kartu.

“Kami sepakat menggunakan kartu, tetapi kartu itu kan 
butuh dompet. Oleh karena itu, kami berpikir kalau kami 
harus menciptakan suatu fasilitas yang dapat menggantikan 
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dompet. Nah, kami pun akhirnya membuat kartu NFC yang 
dapat ditempel di ponsel. Sebenarnya itu juga kartu hanya 
bedanya, dapat ditempel di ponsel,” ungkapnya. 

Setelah inovasi yang dilakukan Telkomsel pelanggan 
aktifnya pun bertambah, tercatat sampai dengan tahun ini 
sudah ada 800ribu pengguna TCASH Tap di Indonesia. 
Ditambah lagi, saat ini TCASH sudah bekerjasama dengan 
beberapa merchant, seperti Mc Donalds, KFC, Wendys, Coffee 
Bean, Chatime dan lainnya dan juga memberikan diskon-
diskon di merchant tersebut.

“Kami itu memiliki prinsip pelanggan itu mencoba dan 
merasakan dulu bagaimana TCASH. Nah, promo-promo yang 
kami berikan itu salah satunya,” ungkap Rudy.

Walaupun menurutnya promo ini tidak akan selamanya 
diberikan, tetapi dirinya yakin jika para pelanggan yang sudah 
mengetahui mudahnya bertransaksi dengan TCASH akan 
tetap menggunakannya. Selain itu jumlah pelanggan yang 
sudah mencapai 150juta di seluruh Indonesia juga menjadi 
kunci kesuksesan produk uang elektronik yang mereka 
terbitkan. 

Perusahaan telekomunikasi lainnya yang juga memberikan 
layanan uang elektronik adalah Indosat Oreedoo dengan 
produknya, Dompetku Indosat. Sebuah layanan keuangan 
yang dapat diakses melalui ponsel. Berbeda dengan Telkomsel 
yang telah mengubah fitur layanan dari USSD menjadi NFC. 
Indosat dengan Dompetkunya masih setia memiliki dua fitur 
tersebut.

“Strategi kami bakar nyamuk, jadi kami mengincar orang-
orang yang dipinggir kota dulu baru ke kota. Karena itulah 
kami masih memberikan layanan USSD (*XXX#) untuk para 
pelanggan yang belum menggunakan smartphone,” ujar Randy 
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Pangalila, Group Head Mobile Finance Service, PT Indosat 
Oreedoo.

Randy mennuturkan, sampai dengan saat ini jumlah 
transaksi Indosat Dompetku sudah mencapai Rp.800ribu per 
hari dan jumlah ini akan akan terus bertambah seiring dengan 
layanan Dompetku Indosat yang sudah menjadi telko agnostik.

“Saat ini untuk mendaftar Dompetku sudah tidak perlu 
lagi memiliki nomor Indosat. Semua nomor sudah dapat 
digunakan untuk mendaftar di aplikasi Dompetku Indosat,” 
jelas Randy.

Indosat sendiri sampai dengan semester pertama 2016 
sudah mengantongi 70juta pelanggan di seluruh Indonesia. 

Tak mau kalah dari dua perusahaan telekomunikasi besar 
Indonesia, PT XL Axiata juga menerbitkan uang elektronik 
yang bernama XL Tunai. Layanan yang sudah hadir sejak 
tahun 2012 ini sampai dengan tahun ini selalu meningkat 
tajam. 

Menurut Alfie Tjahjo Prasetyo, Head of Mobile Finance, 
XL Axiata, pengguna XL Tunai sudah mencapai 1,8juta 
dengan penyebaran yang sudah menjangkau 93% populasi di 
Indonesia, seduai dengan coverage jaringan yang dimiliki oleh 
XL. 

Namun sayangnya, penggunaan uang elektronik hasil 
terbitan perusahaan telekomunikasi belumlah seberjaya yang 
diceritakan. Pasalnya, masih banyak minimarket didaerah 
pinggiran Jakarta yang belum dapat menerima sistem 
pembayaran tersebut. Hal ini pun diamini oleh Rudi Hamdani, 
dari telkomsel. Mereka mengakui kalau tcash belum banyak 
digunakan di daerah pinggiran Jakarta. 

“Turn over pegawai di minimarket itu sangat cepat. 
Ketika kami mengenalkan sistem pembayaran ini, kami sudah 
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memberikan sosialisasi cara penggunaannya. Namun di setiap 
minimarket di daerah itu, turn over pegawainya kan cepat. 
Jadi kemungkinan yang sebelumnya sudah mengetahui cara 
menggunakannya, tetapi sudah keluar jadi kasir yang baru 
tidak mengetahuinya atau mungkin tidak diajari,” jelasnya. 

Selain itu, Rudi menambahkan jika di setiap minimarket 
itu memiliki masalah dengan aliran listrik. Mereka biasanya 
hanya memiliki satu atau paling banyak empat stop contact 
aliran listrik. Sehingga kemungkinan mereka memang tidak 
menyalakan mesin POS yang disediakan. Hal ini juga tidak 
dapat di bantah oleh pihak Telkomsel kepada pemilik  gerai. 

Berbeda dengan Telkomsel. Indosat sendiri sampai saat ini 
memang sudah memegang sekitar Rp.500ribu transaksi per 
hari. Namun kebanyakan dari mereka hanya menggunakan 
Indosat Dompetku hanya sekadar untuk membeli pulsa 
atau membayar tagihan. Masih jarang dari mereka yang 
menggunakannya untuk berbelanja di minimarket. 

Namun ketiga perusahaan ini memiliki kendala yang sama 
mengenai jaringan. Di Indonesia sendiri jaringan internet masih 
belum sebaik di negara lain, seperti Korea Selatan. Sehingga 
dalam penggunaannya masih belum se efektif di negara maju. 
Namun mereka semua memiliki optimisme dalam lima tahun 
e-payment akan meluas sampai dengan 60% di Indonesia. 

Hadirnya uang elektronik dari perusahaan telekomunikasi 
ini disambut baik oleh Bank Indonesia dengan memberikan 
dua izin sekaligus kepada perusahaan telekomunikasi, yaitu 
izin penerbitan uang elektronik serta kegiatana pengiriman 
uang atau transfer. 

Eni Panggabean, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan 
dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 
mengatakan Pengguna ponsel sangat besar di Indonesia 
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maka penggunaan fitur teresebut menjadi salah satu potensi 
pengembangan instrumen sistem pembayaran. Sebagaimana 
kita ketahui, saat ini pengguna ponsel di Indonesia mencapai 
angka lebih dari 310 juta, bahkan melebihi jumlah penduduk 
di Indonesia.  

“Inisiatif yang diakukan perusahaan telekomunikasi 
tersebut merupakan strategi untuk meningkatkan transaksi 
menggunakan uang elektronik server based milik masing-
masing, yaitu Dompetku milik Indosat, T-Cash milik 
Telkomsel, dan XL Tunai,” jelasnya. 
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YOPI SAFARI 
Lahir di Majalengka 26 Desember 1979. Yopi merupakan Alumnus Universitas Padjajaran 
tahun 2014. 
Aktif sebagai jurnalis di Majalah Trobos Livestock, Yopi mengaku sangat tertarik mengikuti 
BJA untuk membantu mengedukasi masyarakat akan pentingnya berhubungan dengan dunia 
perbankan.
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BISNIS AYAM KAMPUNG: 

PERBANKAN TERPIKAT, 
PRODUKSI BERLIPAT

Bambang Krista
FOTO:  YOPI

Laksana sebuah orkestra.  Bunyi hujan deras yang 
mengguyur peternakan ayam kampung lokal Citra 
Lestari Farm sore itu berpadu dengan  kokok seribuan 

ayam jantan di kandang. Suara unggas yang bersahutan 
itu seakan menjadi alarm bagi anak kandang untuk segera 
menyiapkan santapan sore peliharaannya. 

Berlokasi di Bekasi Jawa Barat dan fokus pada pembibitan 
ayam kampung, peternakan  ini milik Bambang Krista. Dia 
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peternak kawakan yang sudah malang melintang di dunia 
perayaman sejak 1990. Sebelumnya ia pernah jatuh bangun 
di bisnis peternakan broiler (ayam pedaging) dan layer (ayam 
petelur).

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998 
menjadi ujian terberat bagi dia. Kala itu harus vakum 
beternak,sebab salah strategi dalam mengembangkan usaha 
broilernya. Akibatnya lulusan Fakultas Peternakan Universitas 
Diponegoro ini terpaksa harus bekerja di tempat orang.

Setelah menjadi pegawai  perusahaan ayam dan 3 tahun 
menangani kemitraan,  keberanian dan kepercayaan dirinya 
untuk beternak tumbuh lagi. Apalagi setelah ia 5 tahun 
bekerja menangani breeding farm (perusahaan pembibitan) 
di korporasi Malaysia. Di perusahaan bermodal kuat itu 
mempelajari teknologi kawin suntik untuk ayam. Pengalaman 
itu menjadi modal dirinya untuk membangun peternakan 
ayam kampung khusus pembibitan. 

“Di 2008 saya berikrar mengibarkan bendera Citra Lestari 
Farm. Saya beternak ayam lagi karena sejak awal sudah 
bertekad sampai kapan pun saya tidak akan meninggalkan 
dunia ayam dan bagaimanapun saya harus kembali ke sana,” 
ungkapnya. Ia memilih bisnis  ayam kampung karena saat itu 
potensinya besar tapi tak banyak dijamah orang. “Komoditas 
apa pun kalau gampang dirambah orang pasti cepat booming 
dan pudar. Kalau ayam kampung orang pada nggak mau 
sebab memeliharanya lama dan jualnya susah.” 

Pembibitan ayam kampung menjadi fokusnya sejak 
2010 karena dirinya tidak perlu berinvestasi untuk kandang. 
Pembibitan lebih besar untungnya daripada jualan telur dan 
budidaya pedaging. Memang risikonya juga cukup besar 
kalau tidak menguasai manajemen dan DOC-nya [ayam umur 
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sehari].  

Akhirnya kandang yang tadinya untuk indukan penghasil 
telur konsumsi  diubahnya  menjadi kandang indukan untuk 
menghasilkan DOC.  “Produknya adalah DOC;  jadi,  kita 
harus mengutamakan kepercayaan peternak. Manajemen pun 
jangan kampungan. Juga, kita harus mengikuti standardisasi 
ayam ras,” lanjut pria yang memelihara 2 strain indukan yaitu 
ayam kampung super (sudah persilangan) dan ayam KUB 
(ayam Kampung Unggul Badan Litbang Pertanian).   

Beberapa saat setelah mengibarkan bendera Citra Lestari 
Farm, Bambang menargetkan untuk menggenjot produksi 
DOC-nya. Di tahun 2008 ia memutuskan untuk menambah 
modal dengan mengakses pembiayaan dari perbankan.  “Saya 
minjam ke bank karena waktu itu belum kuat  untuk renovasi 
kandang dari postal ke batere, dan untuk membeli indukan 
ayam kampung.” 

Sebenarnya saat itu bank menawarkan pinjaman di atas Rp. 
1 miliar. Tapi ia hanya mengambil sesuai kebutuhan saja: Rp. 
750 juta. Dalam 3 tahun ia sudah  berhasil mengembalikannya. 
Dengan uang bank itu ia mampu  menggenjot produksi DOC 
sekitar 5 kali lipat dari sebelumnya,  yakni dari sekitar 2.000 
ekor DOC per minggu menjadi 10.000 ekor. 

Hingga kini Bambang sudah 3 kali mendapat dana 
segar dari bank. Dua kali di antaranya di atas Rp. 1 miliar. Ia 
beranggapan:  apa pun komoditasnya, asalkan usahanya jelas, 
jaminannya punya nilai pasar, dan peminjam memiliki rekam 
jejak yang baik seorang pengusaha akan mudah menerima 
kucuran kredit perbankan. “Kalau dulu saya pasrah. Bunga 
bank berapa pun manut. Tapi begitu sudah mulai dikenal 
bank dan banyak yang menawarkan pinjaman, saya menjadi 
berhitung. Kalau bunganya menarik saya ambil. Menurut saya 
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tingkat kepercayaan perbankan ke pebisnis ayam kampung 
sudah baik.” 

Berkat pinjaman perbankan, lelaki yang rutin mengadakan 
pelatihan ayam kampung ini bisa memodernisasi usaha 
pembibitannya. Salah satunya dengan membeli mesin tetas 
otomatis produksi Eropa berkapasitas besar; sebelumnya ia 
hanya menggunakan mesin tetas buatan sendiri. “Sekarang 
produksi DOC saya sekitar 35 ribu ekor per minggu dengan 
pasar peternak dari berbagai daerah di Indonesia.” 

Ketua Umum Gabungan Pembibit Ayam Lokal Indonesia 
(Gapali ) yang telah menulis beberapa buku tentang beternak 
ayam kampung ini memprediksi, bisnis ayam kampung akan 
meningkat dari tahun ke tahun. Begitupun, ia tidak bisa serta 
merta menggeber indukan untuk memproduksi DOC; dirinya 
harus melihat kekuatan dan daya serap pasar. 

Bisnis DOC ayam kampung  berbeda dari ayam ras. 
Sebagai contoh,  produksi DOC ayam kampung 20 ribu ekor 
bisa diserap 5-10 peternak. Tapi kalau ayam ras, untuk satu 
peternak pun masih belum cukup. Bambang mengkalkulasi, 
produksi DOC anggota Gapali saat ini jika diambil rata-rata 
sekitar 100 ribu ekor ayam kampung per bulan atau sekitar 
9,6 juta ekor per tahun. Gapali mewacanakan pertumbuhan 
produksi DOC anggotanya rata-rata 15% per tahun. 
“Saya berharap sesama pelaku ayam kampung berjalan 
bersama dan saling mengisi. Pemerintah sebaiknya tetap 
mempertimbangkan agar komoditas ayam lokal ini ditangani 
peternakan rakyat. Dengan begitu  karut-marut di industri 
broiler tidak terjadi di ayam lokal.” 
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KEPERCAYAAN BANK

Bambang Krista terbilang beruntung karena bisa 
memanfaatkan kredit perbankan. Demikian juga Ang 
Hendra, pemilik Putra Perkasa Genetika yang fokus di usaha 
pembibitan ayam kampung, bebek hibrida, dan puyuh di 
daerah Bogor Jawa Barat. 

Sudah 30 tahun Ang Hendra berkiprah di perayaman,  
khususnya di pembibitan baik broiler maupun layer. Awalnya 
ia tidak berhubungan dengan perbankan karena merasa secara 
finansial dirinya cukup mampu, apalagi skala usaha tidak 
langsung besar. “Saya mengacu pada serapan pasar meskipun 
saya punya indukan Grand Parent Stoc [GPS] yang bisa 
membuat DOC berapa pun,” ucapnya.  

Mulai terjun ke bisnis pembibitan ayam kampung sejak 
8 tahun lalu, ia baru berhubungan dengan perbankan sekitar 
tahun 2012. Waktu itu permintaan DOC ayam kampung 
meningkat sementara ia secara finansial kurang kuat. Ia lantas 
meminjam ke  bank. Secukupnya saja,  sekitar Rp. 1,5 miliar,  
untuk membeli mesin tetas bekas dengan pencairan sekitar 
2 minggu.    Pinjaman itu bisa ia kembalikan dalam tempo 2 
tahun. Pada pertengahan 2013 ia  memutuskan untuk membeli 
mesin tetas baru 5 set tetapi tidak lewat perbankan. 

Tawaran dari perbankan berdatangan namun ia 
menampiknya. “Bank melihat bisnis saya bagus dan putaran 
uangnya besar. Tapi saya sedang tidak butuh pinjaman.” 

Pebisnis yang fokus meneliti ayam kampung sejak 2002 ini 
merasa bahwa perbankan sebenarnya sangat berhati-hati dan 
tidak begitu tertarik mengucurkan dana ke sektor peternakan 
sebab berisiko. Apalagi jika pemohonnya  peternak pemula 
dan belum berpengalaman. Bank juga melihat siapa yang 
menjalankan bisnis itu dan sistem yang dijalankan.
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Ang Hendra 
FOTO: YOPI

Kini usaha pembibitan ayam kampung milik Hendra 
yang awalnya bermodal 500 ekor indukan dengan strain 
ayam kampung yang dikembangkan sendiri, telah meningkat 
menjadi 25 ribu ekor indukan dengan produksi DOC sekitar 200 
ribu ekor per bulan. Ia yakin  di pertengahan 2017 dirinya akan 
memiliki 40 ribu ekor indukan yang bisa menghasilkan 400 
ribu ekor DOC per bulan atau meningkat 2 kali lipat dari yang 
di awal 2018. “Dengan harga DOC ayam kampung berkisar 
antara Rp. 4.500 – Rp. 6.000 per ekor kita bisa menghasilkan 
marjin yang lumayan.” 

Hendra yang merintis usaha dari bawah belakangan 
menerapkan strategi penjualan DOC ayam kampung dengan 
mengembangkan jaringan dan mitra. Praktis 100% produksi 
DOC-nya dijual ke konsumen dengan pangsa pasar di Jawa 
sekitar 45%. “Menjaga kualitas dengan menciptakan DOC 
yang unggul dan disukai pasar menjadi keharusan bagi saya 
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sambil mencari pelanggan sebanyak-banyaknya.”. 

Sebenarnya tidak hanya di bidang ayam kampung pria 
berusia 50 tahun ini mendapat kucuran dana perbankan. 
Masih di tahun 2012, ia meminjam senilai Rp. 7 miliar khusus 
untuk pengembangan pembibitan bebek. Hanya dalam  2 
tahun uang itu sudah dikembalikannya. Dalam waktu dekat 
ia akan berpaling ke bank lagi. Soalnya dia  membutuhkan 
sekitar Rp. 10 miliar untuk mengembangkan pembibitan 
bebek. Persisnya, untuk membeli  sekitar 18 unit mesin tetas 
dengan kapasitas 40 ribu butir telur per mesin. 

ISENG

Adapun Naryanto, ia bertekad tak akan bersentuhan 
dengan bank. Ia akan berupaya memutar kembali keuntungan 
yang didapat untuk memajukan usahanya. Tapi itu cerita 
lama, saat dirinya masih memendam sakit hati.  Ia mengajukan 
kredit ke bank sekitar Rp. 500 juta waktu kasus flu burung kali 
pertama merebak di negeri ini (2004). Saat itu ia masih fokus di 
usaha peternakan ayam pejantan dengan populasi sekitar 200 
ribu ekor.  Permohonannya ternyata ditolak. Ia pun kecewa. 
Kini pemilik Sumber Unggas yang berfokus pada pembibitan 
dan pembesaran ayam kampung di Bogor,  Jawa Barat sudah 
mengubah pikiran. Ia merasa dirinya sudah saatnya kembali 
menghubungi bank. 

Seiring berjalannya waktu, Naryanto  menilai, jika untuk 
sekadar menjalankan usaha seperti biasa dirinya tidak 
membutuhkan perbankan; namun jika ingin produksi 2 kali 
lipat, lembaga tersebut perlu baginya. Sekali waktu ia iseng 
berdiskusi dengan orang  bank soal modal untuk membeli 
mesin tetas dan membangun kandang. Ternyata responnya 
positif. Pencairan dana cepat dan tidak ribet seperti yang 
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dia kira.  “Yang penting persyaratan lengkap dan tidak ada 
masalah di BI checking,” ujar pria 37 tahun yang dapat akses 
kredit Rp. 3,5 miliar, Oktober 2016 .

“Saya sudah kalkulasi: dari profit per bulan bisa untuk 
membayar cicilan pinjaman itu,” ucapnya.  Dia sudah 
menyusun strategi pengembalian dengan mencicil per bulan 
selama 3 tahun. 

Sarjana ekonomi dari Macquarie University Sydney, 
Australia ini mengatakan, sebelum ada pinjaman dari bank,  
target usaha pembibitannya di 2017 adalah 30-60 ribu ekor 
DOC per minggu. “Dengan adanya pinjaman modal ini saya 
yakin bisa meningkatkan produksi sekitar 100 ribu ekor DOC 
per minggu atau 4,8 juta DOC per tahun.” 

Dengan modal pinjaman itu ia akan membangun hatchery 
(penetasan) dengan kapasitas 190 ribu butir telur per minggu. 
Targetnya, kapasitas ini bisa terpakai penuh 5 tahun ke depan. 
Teknologi hatchery yang ia pakai dari Cina  berkualifikasi 
single stage. Mutu yang dihasilkan lebih bagus karena DOC  
lebih mudah divaksinasi, disemprot, dan disterilkan. 

Naryanto berobsesi:  5 tahun ke depan bisa memiliki 
mini feedmill (pabrik pakan) untuk mencukupi kebutuhan 
pakan internal; dengan begitu ia tidak begitu bergantung 
pada pihak lain. Dia menginginkan bisnis ayam kampung 
terpadu. Artinya, DOC, pakan, pemeliharaan, pemotongan, 
dan pemasaran dilakukan sendiri.  Ia rajin mengikuti 
perkembangan teknologi agar bisnis ayam kampungnya tidak 
kampungan.  Di awal 2017 dia akan membuat kandang baru 
untuk parent stock dengan teknologi automatic feeding system 
yang bisa menurunkan biaya produksi minimal 5%.  
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TUAN RUMAH 

Peternakan ayam lokal skala intensif mulai bergairah 
di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Sebelum tahun 2010 
hanya ada satu breeding farm ayam lokal yang memproduksi 
di atas 50.000 DOC per bulan. Sesudahnya, hingga sekarang,  
terus bermunculan breeding farm yang produksinya di atas 
100.000 DOC per bulan. Kini, malah sudah ada pembibit yang 
bisa menghasilkan sekitar 200.000 DOC per bulan. 

“Lebih dari 80% pembibit itu berada di Jawa Barat. Provinsi 
ini memang dikenal sebagai pelopor usaha peternakan ayam 
lokal pola intensif,” jelas Ketua Umum Himpunan Peternak  
Unggas Lokal Indonesia (Himpuli), Ade M Zulkarnain.

Menyahuti kemajuan ini Himpuli pun menggaungkan 
slogan: menjadikan unggas lokal tuan rumah di negeri 
sendiri. “Kami menargetkan di 2025, produksi ayam lokal bisa 
berkontribusi 25% dari produksi ayam nasional. Jadi, kalau 
produksi ayam ras 3 miliar ekor maka produksi unggas lokal 
harus minimal 750 juta ekor per tahun.” 

Dengan menetapkan target kontribusi 25% itu mereka 
tidak dimaksud untuk mengambil pangsa pasar ayam ras. 
Ceruk pasar untuk ayam kampung masih terbuka lebar. 
Sasarannya adalah  niche market dari kelas menengah atas 
serta masyarakat yang mempunyai persepsi tentang cita rasa 
daging ayam kampung yang khas. Setidaknya, ayam kampung 
bisa menyasar pasar kelas menengah yang jumlahnya 7% dari 
masyarakat Indonesia.

Daya tarik ayam kampung juga telah memikat perusahaan 
peternakan besar. Tapi para pemain masih terbentur pada 
regulasi pemerintah saat hendak berekspansi. Sampai 
sekarang ayam lokal merupakan satu-satunya usaha 
peternakan yang masih diproteksi negara. Peraturan Presiden 
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(Perpres) No 44 tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi 
(DNI) menyebut: usaha peternakan ayam lokal dibatasi hanya 
untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) 
dengan batasan modal maksimal Rp. 10 miliar di luar tanah, 
bangunan, dan peralatan.

Ade M Zulkarnain
FOTO: YOPI
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Pembatasan usaha ayam lokal ini, menurut Ade, pas 
untuk  beberapa tahun lalu. Tapi kalau sekarang sudah  
kontraproduktif. “Bagaimana mungkin mencapai target 25% 
tadi kalau usahanya dibatasi. Belum lagi untuk menghadapi 
pasar bebas ASEAN [Masyarakat Ekonomi ASEAN—MEA]?” 

Kalau mau industrialisasi, menurut dia, regulasi yang 
paling pas dan bisa menjawab tantangan zaman adalah 
membuka peluang perusahaan besar masuk di hulu 
(pembibitan) dengan membuat usaha bibit yang terstruktur, 
mulai dari pure line, GPS, dan PS. Untuk menghindari 
kanibalisme  dalam bisnis maka usaha pembibitan final stock 
(FS) dan budidaya pembesaran perlu dipagari sehingga hanya 
untuk peternakan rakyat dengan modal Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM). 

Jika perusahaan besar bisa masuk memproduksi bibit 
dalam jumlah besar dengan kualitas bibit yang baik maka, 
lanjut dia,  pelestarian, konservasi, dan pemurnian plasma 
nutfah ayam asli Indonesia yang sudah hampir punah dengan 
sendirinya akan berlangsung. 

Kalau pemerintah tidak menanggapi lebih bijak soal 
pembatasan usaha ini, maka tidak tertutup kemungkinan  
peternak ayam lokal di dalam negeri tidak bisa bersaing di 
pasar regional (MEA). “Kalau dibatasi usahanya bagaimana 
bisa meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan pasar 
yang trennya meningkat sehingga aturannya perlu direvisi.” 

Selain itu, agar usaha ayam lokal semakin berkembang, 
para pelakunya harus diberi keleluasaan misalnya dalam hal 
pinjaman dari perbankan. “Kalau bisnisnya sudah jalan dan  
produksinya terus naik maka perbankan tidak perlu ragu 
untuk memberikan pinjaman.” 
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Perkembangan Konsumsi Daging Ayam di Indonesia  
2011-2015

TAHUN AYAM 
RAS 

(%) AYAM 
BURAS

(%) TOTAL (%) KONSUMSI 
NASIONAL 

AYAM

(%)

(KG/
KAP/
THN)

 (KG/
KAP/
THN)

(KG/
KAP/
THN)

 (TON/
THN)

2011 3,650  0,626  4,276  1.034.683  

2012 3,494 -4,286 0,521 -16,667 4,015 -6,098 985.382 -4,765

2013 3,650 4,478 0,469 -10,000 4,119 2,597 1.024.953 4,016
2014 3,988 9,260 0,499 6.374 4,487 8,932 1.131.514 10,397

2015* 3,973 -3,690 0,522 4,561 4,495 0,180 1.148.366 1,489

Rata-
rata

3,751 2,271 0,528 -3,933 4,278 1,403 1.064.980 2,784

SUMBER: KEMENTERIAN PERTANIAN

Populasi Ayam Buras/Native Chicken 2011 - 2015

TAHUN JUMLAH (EKOR)

2011 264.340.000

2012 274.564.000

2013 276.777.000

2014 275.116.000

2015 *) 285.021.000

SUMBER: KEMENTERIAN PERTANIAN

Populasi di 10 Sentra Ayam Kampung 2011 - 2015

NAMA PROVINSI 2011 2012 2013 2014 2015 *)

1 Jawa 
Tengah

 38.296.383 40.868.263 39.313.232 40.753.808 42.471.433

2 Jawa Timur 29.310.251 32.143.678 33.806.963 34.539.123 34.828.778
3 Jawa Barat 27.396.416 27.224.219 27.497.344  27.630.194 28.383.241
4 Sulawesi 

Selatan 
17.833.769 20.031.121 21.848.901 23.968.786 24.957.386

5 Sumatera 
Utara 

11.963.682 12.073.428  15.545.153 14.037.817 14.190.165

6 Jambi 11.576.940 11.435.111 11.519.915 12.367.301 12.551.551
7 Lampung 9.341.358 10.604.987 10.924.455 10.899.365 10.944.090
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NAMA PROVINSI 2011 2012 2013 2014 2015 *)

8 Nusa 
Tenggara 
Timur 

10.528.966 10.604.784 10.681.149 10.766.948 10.839.153

9 Banten 10.026.124 9.492.178 9.693.522 9.798.896 9.857.506
10 Sulawesi 

Tenggara
 9.844.728 10.468.237 9.402.349 7.769.316 9.039.139

SUMBER: KEMENTERIAN PERTANIAN 
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MELANGGENGKAN HASIL 
RISET BERDANA SWASTA

Kamis, 22 September 2016 menjadi momen bersejarah 
bagi Balai Penelitian Ternak (Balitnak) dan Sumber 
Unggas. Sebabnya? Hari itu peluncuran produksi 

perdana parent stock (PS) atau indukan ayam sensi (sentul 
terseleksi) di peternakan pembibitan ayam kampung Sumber 
Unggas di Bogor, Jawa Barat. Kepala Balitnak, pejabat dari 
Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Peternakan Jawa Barat, 
hadir saat itu. 

Sumber Unggas merupakan pihak swasta yang menjadi 
penerima manfaat kerjasama non-ekslusif dari Balitnak untuk 
pengembangan indukan ayam sensi. Ayam sensi merupakan 
galur baru ayam kampung/lokal yang memiliki keunggulan 
kompetitif.  Profesor Sofjan Iskandar, peneliti Balitnak, yang 
menemukannya. 

Pemilik Sumber Unggas, Naryanto, tertarik mengembang-
kan ayam sensi sebab berdasarkan pengamatannya jenis ini 
merupakan ayam kampung pedaging terbaik saat ini. “Postur 
tubuh dan pertumbuhannya masih yang terbaik. Dan yang 
paling penting, ia  disukai pasar. Kekurangannya produksi 
telur saja yakni masih rendah,” ujarnya.

Merupakan peternakan ayam kampung terpadu, Sumber 
Unggas tidak hanya berbisnis tapi juga menjalankan konservasi 
ayam kampung asli Indonesia. Ternaknya termasuk  ayam 
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pelung, ayam cemani, ayam kedu, ayam gaok, dan ayam 
sentul. “Selain menjalankan bisnis, saya juga memiliki misi 
untuk ikut menyelamatkan plasma nutfah Indonesia.” 

Sebagai perusahaan yang dipercaya mengembangkan 
ayam sensi, ke depan Naryanto akan meningkatkan 
produktivitas telurnya yang masih sangat rendah, jauh di 
bawah produksi telur ayam KUB (ayam Kampung Unggul 
Badan Litbang Pertanian).  Galur betina ayam sensi akan 
diseleksi agar produksi telurnya minimal seperti ayam KUB. 

SOLUSI DANA 

Indonesia memiliki sumber daya genetik ayam kampung 
yang beragam. Potensi ini bisa dimanfaatkan industri. “Kalau 
kita bisa mengangkat martabat ayam kampung sebagai 
sumber daya genetik yang baik, efisien, dan menguntungkan 
akan sangat baik,” ujar Profesor Sofjan Iskandar.

Melalui pemurnian,  ayam sentul akan menghasilkan 
ayam sensi dengan sifat seragam dan  produktif sehingga 
akan disukai pasar.  “Kami hanya menyediakan hasil 
penelitian. Industri akan sangat terbantu dengan bahan ini 
sebab peternakan semakin banyak yang memelihara ayam 
kampung.” 

Peneliti pun tidak akan diam dan berhenti setelah memiliki 
galur murni sebab. Pengembangan selanjutnya adalah 
menghasilkan grand parent stock (GPS) dan parent stock (PS). 
Kedua ayam jenis ini nanti bisa memproduksi DOC final stock. 
“Ini yang sedang kita programkan.  Kita berencana menyeleksi 
ayam sensi untuk petelur juga sehingga nanti ada ayam sensi 
petelur dan pedaging.” 

Sofjan Iskandar  yang 6 tahun melakukan riset untuk 
menghasilkan ayam sensi menyatakan, perlu dana yang tidak 
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sedikit untuk meneliti dan menghasilkan GPS dan PS. Dana 
dari pemerintah terbatas sehingga peternak bekerjasama non-
eksklusif dengan swasta sebagai mitra perbanyakan bibit. 
Besar dana riset sudah dipatok pemerintah. Untuk ayam 
kampung sifatnya multi-years 5-6 tahun karena penelitiannya 
harus tuntas. Riset yang sifatnya multi-years, apalagi 
topiknya pembibitan,  kurang menarik bagi donor sehingga 
pendanaannya murni dari APBN. Khusus untuk ayam sensi 
sekitar Rp 300 juta per tahun. 

Ayam sensi memiliki tingkat keseragaman sekitar 88%,  
dengan koefisien variasi 12%. Pada umur 10 minggu, ayam ini  
bisa mencapai berat badan sekitar 900 gr dengan FCR (rasio 
konversi pakan) 2,7-3. Produksi DOC induk ayam ini rata-rata 
sekitar 63 ekor. 

“Selain dengan Sumber Unggas,  kami bekerjasama non-
eksklusif dengan Dedi Farm, kelompok peternak di Tulang 
Bawang Barat Lampung, PT AKI, Warso Unggul Farm, DNR 
Farm. Mereka mitra kami dalam perbanyakan bibit ayam sensi. 
Kemitraan ini agar pengembangan ayam sensi tidak mandek,” 
jelas Prof. Sofjan.  “Kami hanya mendapatkan royalti 1%. 
Uangnya masuk ke Badan Litbang Pertanian. Para mitra ini 
diberi keleluasaan untuk mengembangkan ayam sensi sesuai 
kemampuan dananya;  kami hanya membantu.” 

Para mitra diuntungkan karena mendapatkan produk 
ayam kampung yang berkualitas. Produk itu sudah berlabel 
agro inovasi. “Dengan label ini sebagai jaminan kalau ayam 
ini berkualitas sehingga konsumen pun bisa lebih yakin dan 
percaya,” ujarnya. 

PUSAT DOMESTIKASI 

Peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI (Lembaga Ilmu 
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Penelitian Indonesia), Moch. Syamsul Arifin Zein berpendapat, 
sudah saatnya Indonesia mengembangkan ayam lokalnya 
yang sudah diakui dunia. “Merupakan modal dasar berharga 
bahwa kita punya sumber daya hayati ayam lokal. Ini harus 
kita manfaatkan semaksimal mungkin.” 

Pria yang akrab disapa Zein ini mengatakan Indonesia 
harus mengembangkan galur murninya (pure line) terlebih 
dahulu. “Perusahaan menengah ke atas yang harus memodali 
dan masuk ke sana. Kalau mengandalkan pemerintah saja  
saya tidak yakin itu bisa.” 

.Pihak swasta, menurut dia,  harus menangkap peluang ini 
untuk menghasilkan ayam ras Indonesia dari bibit Indonesia. 
Apalagi ayam ras di dunia secara genetik sudah mentok 
sehingga perlu sumber daya genetik baru. “Kita punya 31 
rumpun ayam lokal yang masih orisinal dengan keragaman 
genetik yang tinggi. Itu bisa dikembangkan dan diarahkan 
apakah menjadi ayam petelur, ayam pedaging, atau ayam 
kesayangan.” 

Sebetulnya ayam komersial yang ada di pasar dunia saat 
ini asalnya dari Asia; unggas itu dibawa  orang Amerika dan 
Eropa ke negerinya. Menurut penelitian arkeologi, pusat 
domestikasi ayam di dunia itu adalah Lembah Hindus di 
India dan Lembah Sungai Kuning di China. Dua kawasan 
ini menjadi pusat perkembangan kebudayaan manusia yang 
paling maju. Fosil ayam ditemukan arkeolog di sana.

Di Indonesia tidak ditemukan fosil ayam. Begitupun, 
negeri kita merupakan pusat domestikasi ayam di dunia. Itu 
temuan Pusat Penelitian Biologi LIPI bekerjasama dengan 
International Livestock Research Institute (ILRI)  tahun  2005. 
Mereka mengunakan telaah DNA dalam meneliti.  “Pusat 
domestikasi itu memiliki keragaman genetik yang tinggi. 
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Pusat domestikasi di Indonesia, Pulau Jawa dan Sumatera 
sampai sekarang masih memiliki ayam hutan merah.”

Syamsul Arifin Zein Sofyan Iskandar

Produksi perdana PS Sensi. FOTO-FOTO:  YOPI
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SASSO, PENANTANG 
DARI PERANCIS

Perusahaan pembibitan ayam berwarna (coloured 
breeders) asal Perancis yang produknya mirip dengan 
ayam kampung kita, Sasso, terus mengintai dan ingin 

memanfaatkan ceruk pasar dunia termasuk di Indonesia. 

Saat ini pangsa pasar Sasso sudah lebih dari 50 negara. 
Di Asia mereka sudah merambah pasar Malaysia, Filipina, 
Taiwan, Vietnam, Bangladesh, dan Thailand.  “Selain di 
Kanada, Brazil, dan Belgia, kami punya GPS Farm di Asia 
yaitu di China dan India,” terang Technical Sales Manager 
Sasso, Soheil Sobhi saat ditemui disela-sela pameran SPACE di 
Rennes Perancis pada (13-16/9).

Mewawancarai Soheil Sobhi di Rennes, Prancis. 
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Sobhi mengatakan Indonesia bisa menjadi pasar yang 
fantastis untuk Sasso. “Kami akan melakukan pengembangan 
yang terbaik karena Indonesia merupakan pangsa pasar yang 
besar dan masyarakatnya menyukai cita rasa tinggi.” 

Sobhi mengatakan, ada 2 klasifikasi pelanggan Sasso yaitu 
konsumen yang mencari daging ayam berkualitas tinggi dan 
konsumen yang mencari ayam yang memiliki daya tahan 
tinggi seperti di Afrika. “Ayam kami memiliki sifat dual-
purpose yaitu untuk telur dan daging dengan daya tahan 
tubuh terhadap perubahan lingkungan. Rasa dagingnya pun 
seperti ayam asli (native chicken) dan di Perancis sangat 
terkenal sebagai daging bermutu tinggi dengan harga yang 
lebih mahal dibandingkan daging ayam biasa,” klaimnya. 

Produk Sasso memiliki beberapa tipe untuk ayam 
jantan dan betinanya. Tipe betina bersifat resesif sehingga 
keturunannya akan selalu seperti induk jantannya. Secara 
genetik tidak ada perbedaan antara ayam Sasso dengan ayam 
asli. Yang mereka lakukan adalah seleksi untuk menghasilkan 
betina terbaik. 
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Untuk memperkuat posisinya di lingkup internasional,  
Sasso dan Hendrix Genetics BV (perusahaan pembibitan 
ayam ras asal Belanda) telah menandatangani perjanjian yang 
diharapkan transaksinya akan selesai di akhir tahun ini. 

“Sasso memang mencari partner baru internasional yang 
ahli dalam seleksi genetik unggas,” kata Louis Perrault, 
General Manager Sasso [laman http://www.sasso.fr/.]. 

Sesuai kesepakatan mereka, Sasso akan memiliki akses 
ke jaringan internasional Hendrix Genetics dan semua lokasi 
grand parent stock (GPS) mereka di dunia. Poin ini penting 
bagi Sasso dalam memastikan ketentuan parent stock (PS) 
ke pelanggan serta ketentuan tentang penyakit seperti flu 
burung. Sasso juga akan terhubung dengan Litbang Hendrix 
Genetics dalam pemilihan multi-spesies untuk mempercepat 
dan mengintensifkan program pemuliaannya. 

ANCAMAN 

Ketua Umum Himpuli (Himpunan Peternak Unggas Lokal 
Indonesia), Ade M Zulkarnain mengatakan, produk ayam 
Sasso akan menjadi ancaman jika sampai masuk ke Indonesia. 
“Kalau produk ayam Sasso dikembangkan di Indonesia dan 
kawin dengan ayam lokal kita maka genetik ayam lokal kita 
bisa rusak,” katanya.  “Namun saya yakin ayam Prancis itu 
akan sulit masuk ke Indonesia karena akan berhadapan dengan 
ayam asli. Pemerintah kita juga tidak akan mengizinkan.” 

Peneliti Balitnak (Balai Penelitian Ternak) Ciawi, Prof 
Sofjan Iskandar, juga sepandangan bahwa Sasso akan 
mempengaruhi pasar dalam negeri kalau sampai masuk.  
“Kita masih diuntungkan karena memiliki ayam kampung. 
Juga karena ada regulasi pemerintah. Kalau Sasso mau masuk 
induknya harus diimpor.” 
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Sofjan menyarankan agar para peternak kita bergiat 
memelihara ayam kampung.  “Ayam kampung merupakan 
produk khas kita yang tidak dimiliki negara lain. Jadi, 
pemerintah wajib melestarikannya.” 



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2016  |  229

YOPI SAFARI 

NARYANTO

MEMODERNKAN BISNIS 
AYAM KAMPUNG

Berkunjung dari satu pasar becek ke pasar becek yang 
lain menjadi agenda rutinnya. Tujuannya hanya satu: 
bisa menjual ayam kampung hasil dari peternakan 

yang dikelolanya  secara intensif. Tapi kala itu ayam kampung 
masih dipandang sebelah mata. Naryanto harus gigit jari. 
Konsumen tidak ada yang meminati hasil peliharaannya. Agar 
laku, terpaksa unggas itu ia jual murah dengan menyebutnya 
sebagai pejantan layer (ayam petelur).

Cerita tadi merupakan penggalan kisah  perjuangan 
pria kelahiran Bogor, 1 April 1979 tersebut dalam merintis 
usaha ayam kampung pasca krisis moneter 1998. Kini ia bisa 
berbangga karena produk ayam kampungnya sudah masuk 
pasar ritel modern. 

Setelah menyabet gelar sarjana ekonomi dari Macquarie 
University Sydney, Australia di 2002, Naryanto tidak bekerja 
di lapangan yang sesuai ilmunya. Ia justru melanjutkan bisnis 
orang tua yang sudah dimulai sejak 1990 dan berhenti pada 
1998 akibat krisis moneter: peternakan ayam. “Saya waktu itu 
berpandangan, orang tua saya saja bisa menyekolahkan saya 
sampai keluar negeri dari ternak ayam; mengapa  saya tidak 
bisa.” 

Sambil tetap beternak pejantan ayam petelur di 2002, dia  
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berangsur-angsur mengambil 
kembali kandang ayam milik 
orang tuanya yang sudah 
disewakan. Waktu itu peternak 
ayam kampung masih jarang, 
pasarnya masih terbatas dan 
sulit diterobos. Ayam kampung 
yang liar masih banyak dan 
lebih diminati orang.  

Keluarnya Peraturan 
Daerah Provinsi DKI Jakarta 
Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Pengendalian Pemeliharaan 
dan Peredaran Unggas telah 
membuat  peternakan ayam 
kampung bergairah. Pemintaan 
pun meningkat. “Awalnya 
saya  coba-coba budidaya ayam 
kampung dengan chick in 
(masuk kandang) DOC (ayam 
umur sehari) sekitar 2.000 ekor per minggu. Setelah berjalan 
selama 6 bulan chick in saya naikkan menjadi 5 ribu ekor 
per minggu hingga saat ini sekitar 20 ribu ekor per minggu,” 
urainya. 

Semua ayam kampung yang Naryanto pelihara dibesarkan 
di kandang sendiri. Alasannya, berkali-kali mencoba 
melakukan kemitraan dengan peternak lain namun hasilnya 
tidak efektif. “Saya harapkan dari kemitraan produksinya bisa 
lebih baik seperti rasio konversi pakan (FCR) dan kematian 
yang rendah tapi ternyata malah lebih tinggi dibandingkan 
ayam yang dipelihara di kandang sendiri. Saya pun 
memutuskan untuk mengembangkan sendiri.” 
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GARAP PEMBIBITAN

Kebutuhan DOC ayam kampung yang semakin meningkat 
menuntut Naryanto memutar otak untuk mencari solusi. 
Apalagi DOC yang dipasok dari para pembibit untuk kandang 
internalnya waktu itu masih terbatas dan sulit didapat. Ia 
lantas memutuskan untuk menggarap usaha pembibitan ayam 
kampung. Sejak 5 tahun lalu ia menggarap usaha pembibitan 
ayam kampung dengan populasi awal indukan parent stock 
ayam KUB 1.500 ekor. Sekarang dia punya indukan PS 30 ribu 
ekor yang mayoritas sekitar 95% merupakan ayam KUB dan 
sisanya ayam sentul. 

Alasan lain Naryanto mengembangkan pembibitan 
ayam kampung adalah karena dirinya tergiur dengan target 
Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia  yang mematok 
produksi ayam lokal minimal 25% dari produksi ayam ras 
nasional di tahun 2025. Ia melihat bisnis pembibitan ayam 
kampung masih prospektif sekali. Pemainnya belum ada yang 
begitu besar dan daerah-daerah masih membutuhkan DOC. 
Bahkan para peternak rata-rata harus menunggu sekitar 45 
hari atas DOC yang dipesannya. 

Naryanto, akan meningkatkan produksi DOC 2 kali 
lipat di Januari tahun depan dari 30 ribu ekor per minggu 
menjadi 60 ribu ekor per minggu. Pada kuartal ketiga di 2017 
ditargetkan produksi DOC menjadi 100 ribu ekor per minggu. 
Ia  selalu menganggarkan 50% hasil produksi DOC untuk 
internal sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu DOC tidak 
laku. Sedangkan 50% sisanya untuk dijual ke berbagai daerah 
di Indonesia. 

Tidak sekedar menyediakan DOC, Naryanto pun melayani 
permintaan pembelian PS ayam Sentul terseleksi (sensi), dan 
pullet (ayam siap produksi) PS ayam KUB. Beberapa anggota 
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Gabungan Pembibit Ayam Lokal Indonesia (Gapali) dan 
peternak dari Jawa Tengah bahkan sudah memesannya jauh-
jauh hari. 

“Saya sangat bangga bisa menjadi yang pertama 
memproduksi DOC PS ayam sensi. Juga menjadi yang pertama 
di Indonesia yang mendapatkan Surat Keterangan Layak Bibit 
[SKLB] untuk ayam lokal sehingga saya merasa telah berhasil 
di usaha pembibitan ini,” ungkapnya bangga.

Dengan pencapaian ini, Naryanto pun semakin bersemangat 
meningkatkan pangsa pasar DOC hasil produksinya. Ia 
gencar melakukan promosi secara online maupun mengikuti 
pameran. Dia  optimis akan mampu menguasai pasar ayam 
kampung di negeri kita sebab pesaingnya belum banyak. 

Kendala utama yang dihadapi pebisnis ayam kampung 
adalah penjualan;  pasarnya segmented sehingga kalau tidak 
wilayah sendiri akan sulit berkembang. “Saya pun mulanya 
kesulitan menembus pasar tradisional dan modern tapi 
dengan merekrut karyawan yang sudah berpengalaman dan 
mencari pelanggan yang bisa kontinu dan kita punya produk 
yang kontinu akhirnya bisa berjalan,” katanya. 

Ayam kampung hasil produksinya umumnya dijual 
ke pasar Jabodetabek. Ayam hidup ia tawarkan ke pasar 
tradisional di Pulau Gadung, Cempaka Putih, dan Tangerang. 
Sedangkan karkas [daging dan tulang saja] masuk ke 
supermarket dan restoran di Jabodetabek dan Bandung. “Saya 
juga mau mengembangkan produk olahan ayam kampung 
seperti ayam bumbu kalasan, ayam bumbu kuning, dan 
membuka outlet untuk produk olahan dan karkas segar. 
Sekarang saya sedang memesan mesin bumbu berbarengan 
dengan mesin tetas,” ungkapnya.
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AKSES PERBANKAN 

Dalam mengembangkan bisnisnya, Naryanto selalu 
memutar kembali semua keuntungan yang diperoleh dan 
berusaha untuk tidak berhubungan dengan perbankan. 
“Keuntungan yang didapat selalu saya pakai untuk 
memperbesar skala usaha,” katanya.

Strategi ini tidak terlepas dari pengalaman buruk yang 
ia dapatkan ketika mengajukan kredit ke perbankan. Waktu 
kejadian flu burung pertama kali di 2004, ia mengajukan kredit 
ke bank sekitar Rp 500 juta saat populasi ayam pejantan sekitar 
200 ribu ekor namun ditolak. “Saya pun bertekad untuk 
mengembangkan bisnis dengan mengabaikan perbankan,” 
jelasnya. 

Seiring berjalannya waktu, Naryanto menilai, jika untuk 
sekedar menjalankan usaha seperti biasa tidak membutuhkan 
perbankan. Namun jika ingin mengembangkan usaha dengan 
menambah modal misalnya 2 kali lipat dari yang ada sekarang 
peran perbankan diperlukan. “Saya iseng diskusi dengan 
pihak bank terkait kebutuhan modal untuk membeli mesin 
tetas dan membangun kandang. Ternyata respon bank positif, 
waktu pencairan yang cepat dan tidak ribet seperti yang saya 
kira sebelumnya. Yang penting persyaratan lengkap dan tidak 
ada masalah di BI checking,” ujar pria yang dapat akses kredit 
sebesar Rp 3,5 miliar di Oktober 2016 ini.

Dengan pinjaman sebesar itu, ia sudah menyusun 
strategi pengembalian dengan mencicil per bulan selama 3 
tahun. “Saya sudah kalkulasi dari profit per bulan bisa untuk 
membayar cicilan pinjaman itu,” klaimnya. 

OBSESI 5 TAHUN KE DEPAN

Naryanto mengakui, sebelum ada pinjaman dari bank 
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target usaha pembibitannya di 2017 bisa memproduksi 30 ribu 
ekor DOC per minggu karena disesuaikan dengan keuntungan 
yang didapat. “Dengan adanya pinjaman modal ini saya yakin 
bisa meningkatkan produksi sekitar 100 ribu ekor DOC per 
minggu atau 4,8 juta DOC per tahun,” tegasnya. 

Dari modal pinjaman itu, ia akan membangun hatchery 
(penetasan) dengan kapasitas 190 ribu butir telur per minggu 
yang ditargetkan kapasitasnya bisa terpakai secara penuh 5 
tahun ke depan. “Teknologinya hatchery yang saya pakai dari 
China yang single stage karena kualitas DOC yang dihasilkan 
lebih bagus karena lebih mudah DOC divaksinasi, disemprot, 
dan disterilkan,” katanya. 

Naryanto pun berobsesi 5 tahun ke depan bisa memiliki 
mini feedmill (pabrik pakan) untuk mencukupi kebutuhan 
pakan internal dan tidak begitu bergantung pada pihak lain. 
“Saya ingin menjadikan bisnis ayam kampung secara terpadu. 
DOC, pakan, pemeliharaan, pemotongan, dan pemasaran 
dilakukan sendiri,” tandasnya.

Ia menyatakan, dengan kondisi bisnis ayam kampung 
seperti saat ini menunjukkan bisnis ayam kampung tidak 
kampungan. “Saya bisnis ayam kampung tetapi mengikuti 
perkembangan teknologi. Awal tahun, saya akan membuat 
kandang baru untuk Parent Stock dengan teknologi automatic 
feeding system yang bisa menurunkan biaya produksi minimal 
5 % pun sudah luar biasa jika dikalikan dengan harga pakan 
dan omzet per tahun,” jelas Naryanto.
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FINTECH DAN PERBANKAN: 
BERSATU KITA TEGUH, 
BERCERAI KITA RUNTUH

Dalam logika matematika, satu ditambah satu 
menghasilkan angka dua. Hal itu akurat. Hanya jika 
berbicara tentang hubungan, manusia atau instasi 

suatu hal yang jelas satu ditambah satu tidak akan pernah 
menjadi dua. Tepatnya, mereka mengincar hal yang lebih 
besar dan lebih potensial.

Hal tersebut bukan suatu kekhilafan atau ketamakan, 
melainkan hal yang wajar. Kita tentu tidak ingin memilih 
pasangan hidup yang membuat kehidupan kita menjadi lebih 
buruk. Antar institusi pun mengupayakan jalinan kemitraan 
yang kokoh dan bermanfaat.

Satu yang pasti, setiap pasangan maupun institusi yang 
bermitra dapat bersama dengan satu kesamaan komitmen. 
Yakni, komitmen yang sama perihal konsepsi kebahagian 
atau kesuksesan. Itulah yang menjadi pengikat dan dasar 
kepercayaan satu sama lain. 

Adapun sebagai salah satu lembaga jasa keuangan yang 
tertua, perbankan memiliki basis nasabah yang lebih besar 
dan kuat. Beragam keunggulan juga mereka miliki guna 
memanjakankan dan meningkatkan kapasitas layanan kepada 
nasabah. Hanya seiring waktu, bank dihadapkan dengan 
beragam tantangan dan batasan.
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Guna melindungi nasabah dan memastikan bank dapat 
menjalankan usaha dengan aspek prudential, beragam 
ketentuan bermunculan dan harus mereka patuhi. Bank 
dengan modal yang besar, tentu memiliki keleluasaan yang 
lebih luas dari bank yang bermodal minim atau sedang. 

Namun gangguan gelombang ombak juga tidak berhenti 
mendekati deretan bank-bank besar. 

Kendala efisiensi di tengah jaringan yang luas dan 
sumber daya manusia yang banyak, membuat mereka 
perlu menggiatkan inovasi. Diketahui juga tingkat efisiensi 
perbankan Tanah Air belum terlampau baik. Satu hal yang 
dapat menjadi penanda, yakni besaran suku bunga kredit 
yang ditawarkan.

NO NAMA PROFESI* REKENING 
DI BANK

BERMINAT AMBIL 
PINJAMAN DI P2P 

LENDING

1 Rizky A Y Karyawan Swasta Ada Saat Ini, Belum
2 Anggi F Tambunan Karyawan Swasta Ada Tidak
3 Denny Christian Karyawan Swasta Ada Tidak
4 Diah Faradilla Contect Writer Ada Tidak
5 Siti Masfirah Perawat Ada Tidak
6 Nur Fajriah Guru Ada Tidak
7 Anisa Irnawati Wirausaha Ada Iya
8 Bentar Mohammad Wirausaha Ada Tidak
9 R Haris Sanjaya Karyawan Swasta Ada Iya
10 Fikri Hidayat Guru Ada Tidak
11 Anissa Nurfatya Pegawai Swasta Ada Tidak
12 Linny Ayumi S Wirausaha Ada Tidak
13 Rivki Maulana Wartawan Ada Tidak
14 Indah Rakhmawati Graphic Designer Ada Tidak
15 Nurseti Handayani Bidan Ada Tidak
16 Efi Nurfitriyah Karyawan Swasta Ada Iya
17 Noviana E Rahayu Perawat Ada Tidak
18 Tetty Malau Dokter Ada Tidak
19 Aditya R Ramadhan PR Konsultan Ada Tidak

*DATA PER AGUSTUS 2016

SUMBER: STATISTIK PERBANKAN INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN, DIOLAH
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Ibarat 11-12 dengan kondisi di bank besar, tak luput 
bank tengah golongan di bawah mereka ikut terkena imbas. 
Tentu bukan rahasia umum bila rata-rata besaran suku bunga 
deposito yang ditawarkan sejumlah bank kategori BUKU 
(bank umum kegiatan usaha) I-II dapat lebih tinggi dari BUKU 
III-IV. Pasalnya mereka harus memberikan pemanis, yaitu 
tingkat bunga yang lebih tinggi untuk menjaga keberadaan 
para nasabah.

*DATA PER JUNI 2016

SUMBER: OTORITAS JASA KEUANGAN 

Sungguh sebuah ironi, menjadi besar, sedang, ataupun 
kecil tidak memberikan mereka (bank) alasan untuk tidak 
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bersapa dengan kendala. Lantas jelas usaha dan inovasi yang 
perlu menjadi jawaban. Tanpa perjuangan kita tidak akan 
pernah memenangkan hati pasangan. Tanpa usaha kita juga 
tidak akan memenangkan kepercayaan mitra kerja sama. 

Jika sebelumnya, kompetensi ramai terjadi di antara 
satu institusi seperti bank yang memiliki bisnis yang sama. 
Kini seiring berjalan waktu, di antara mereka mulai terjalin 
sinergi. Tak lama berselang pun muncul tren lain, yaitu bank 
berekspansi dengan menggandeng industri keuangan non-
bank atau IKNB. 

Lalu kini seiring dengan perubahan zaman dan 
perkembangan teknologi, bank dihadapkan dengan hal baru 
berupa financial technology (Fintech). Keberadaan Fintech, tidak 
terbatas kepada satu layanan ataupun industri. Sebaliknya, 
Fintech justru memiliki keleluasaan untuk masuk ke dalam 
ruang kehidupan masyarakat dengan beragam bentuk.

SUMBER: MODALKU

Fintech dapat berupa uang elektronik berbasis server. 
Berbentuk penyedia gadai online, peer to peer lending (P2P 
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lending), maupun financial planning. Intinya, banyak rupa yang 
dapat dipilih sejumlah pihak atau institusi untuk menggarap 
Fintech. 

Lantas apakah keberadaan Fintech dapat membuat lembaga 
jasa keuangan lain tersingkir? Menggoyahkan Perbankan? 
Jawaban dari pertanyaan itu adalah tidak. 

Pasalnya, tidak ada yang bisa menghalangi inovasi. 
“Pihak yang berupaya menghalangi teknologi justru malah 
akan tertimpa kejatuhan. Oleh karena itu, perbankan harus 
merangkul para Fintech,” tegas Rahmat Waluyanto, Wakil 
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lalu setali tiga uang, Ketua Dewan Komisioner OJK 
Muliaman D Hadad pun menyatakan, Fintech bisa menjadi 
saingan bank tapi di sisi lain dapat menjadi medium bagi 
bank dalam upaya meningkatkan kualitas layanan. “Berbicara 
teknologi, siapa saja harus dapat bersahabat dengan hal 
tersebut. Sebab jika itu dapat menjadi faktor pendukung 
kenaikan daya saing, saya kira justru malah menjadi suatu 
keperluan,” ujar dia.

Generasi Muda Marak Menggunakan Aplikasi E-Banking 
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Sejauh ini pun, Fintech terbagi menjadi dua. Satu, produk 
yang dikembangkan dan sengaja dikeluarkan oleh bank. 
Sementara, ada juga institusi yang berdiri dengan niat khusus 
menjadi Fintech. Berdasarkan itu, Fintech dapat berupa bagian 
dari produk digital banking bank maupun mitra dalam hal 
menjalankan usaha. “Sebetulnya, Fintech yang berdiri sendiri 
bisa dijadikan patner (mitra) buat bank, entah bank kelas 
menengah ataupun yang kecil,” tutur Muliaman.

Adapun terkait pembagian BUKU bank, antara bank dan 
Fintech perlu membaca jelas peluang kerja sama yang dapat 
mereka laksanakan ke depan. Misalnya bank BUKU kecil, di 
tengah cakupan operasional mereka yang terbatas tentu jika 
berkerja sama dengan Fintech akan mendatangkan keuntungan. 
“Pasalnya, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya investasi 
yang besar, tapi dapat memperbaiki kualitas layanan kepada 
nasabah existing maupun calon nasabah,” jelas dia. 

Perihal kerja sama, lebih lanjut Muliaman menjelaskan, 
prospek sinergi antara bank dan Fintech tidak terbatas untuk 
Fintech jenis P2P lending. Pasalnya, OJK mendata saat ini total 
Fintech yang beroperasional di Indonesia hampir mencapai 
260. Seiring dengan itu, tentunya bank dapat menggali peluang 
dengan menggandeng Fintech jenis lainnya.

Contohnya, bisa merupakan Fintech yang bergerak di 
sistem pembayaran. “Fintech itu kan bervariasi, sehingga 
mereka dapat bekerja sama untuk banyak hal. Contohnya 
untuk BPD (bank pembangunan daerah), mereka bisa bekerja 
sama dengan Fintech guna membuka akses keuangan yang 
lebih besar dengan sinergi layanan keuangan elektronik,” ujar 
dia. 

Harapan kerja sama antara Fintech dan BPD itu pun, 
tidak terlepas dari keinginan OJK agar BPD dapat lebih aktif 
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mengenai progam layanan keuangan tanpa kantor dalam 
rangka keungan inklusif (Laku Pandai). Pasalnya menilik 
dari 14 bank yang menjalankan Laku Pandai, perlu diakui 
partisipasi BPD masih tidak terlalu besar. 

“Padahal BPD seharusnya berada di garis depan terkait 
Laku Pandai. Cuma dorongan agar mereka bersinergi dengan 
Fintech bukan berupa aturan, tapi kebijakan dari OJK,” ungkap 
Muliaman.

AKSI KOLABORASI

Sejauh ini pun, sinergi terkait bank dan Fintech sebetulnya 
sudah terjalin di beberapa institusi. Contohnya, jalinan 
kemitraan antara PT Bank Sinarmas Tbk dengan PT Mitrausaha 
Indonesia Grup (Modalku) yang merupakan P2P lending. 
Keduanya mengawali kerja sama untuk escrow agent, lalu 
berlanjut dengan penyaluran kredit dengan mekanisme peer 
to peer lending. Kemudian, baru-baru ini Modalku kembali 
memilih Bank Sinarmas sebagai bank kustodian atas dana 
yang ada di Fintech tersebut. 

Berkaitan dengan perluasan kerja sama, Presiden Direktur 
Bank Sinarmas Freenyan Liwang menjelaskan, melalui 
Modalku pihaknya berupaya agar dapat menaikkan portofolio 
kredit di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 
Sebab sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
17/12/PBI/2015 atas perubahan PBI Nomor 14/22/PBI/2012 
dinyatakan, pada 2018 setiap bank umum wajib memenuhi 
ketentuan penyaluran kredit kepada UMKM minimal sebesar 
20% dari portofolio kredit mereka. 

Sementara sampai akhir tahun 2016 Freenyan meyakini, 
bank yang ia pimpin baru dapat menjaga porsi kredit UMKM 
sekitar 10% terhadap outstanding kredit. Seiring dengan hal 
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tersebut melalui penandatanganan kerja sama, dalam tahap 
awal Bank Sinarmas memberikan dana sebesar Rp 10 miliar 
kepada Modalku. Ujungnya, dana tersebut akan perusahaan 
Fintech P2P lending itu salurkan kepada pengusaha di bidang 
UMKM.

Keuntungan kerja sama kedua pihak tidak hanya khusus 
pihak bank, karena saat mereka menjalin hubungan tentu 
tercipta keadaan simbiosis mutualisme. CEO dan Co-Founder 
Modalku Reynold Wijaya menuturkan, bila sinergi dengan 
Bank Sinarmas hanya berupa rekening escrow agent dari sisi 
pengelolaan dana masih dilakukan pihaknya. Namun usai, 
menambah kerja sama berupa bank kustodian dari pihak 
Modalku justru dapat mengandalkan Bank Sinarmas perihal 
pengelolaan dana.

Sebab sebagai Fintech P2P lending, Modalku perlu menjaga 
virtual account yang ada. Sehingga pengadaan bank kustodian 
menjadi penting bagi mereka guna mengatisipasi indikasi 
penipuan (fraud). “Bank Sinarmas pasti memantau pergerakan 
dana dan jelas ini membuat konsumen lebih aman. Di samping 
itu, pengadaan bank kustodian ini juga diharapkan dapat 
menciptakan industri Fintech di Indonesia yang sehat,” ujar 
Reynold. 

Adapun inisiasi kerja sama kustodian antara 
Bank Sinarmas dan Modalku itu disambut positif oleh OJK. 
Peneliti Eksekutif Senior OJK Hendrikus Passagi menyatakan, 
salah satu hal yang yang menjadi perhatian utama regulator 
kepada platform P2P lending adalah perlindungan dan 
keamanan dana dari konsumen. 

“Tanpa bank kustodian, pengelola platform P2P lend-
ing dapat menyalahgunakan dana. Namun, keberadaan bank 
kustodi mampu meminimalisir kekhawatiran ini sekaligus 
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memastikan dana pemberi pinjaman tidak  disalahgunakan,” 
jelas Hendrikus.

Secara terpisah Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan 
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani 
juga menegaskan, Fintech seperti P2P lending hanya 
diperkenankan untuk menjadi perantara antara pemilik dana 
dan peminjam dana. Sementara, pengelolaan dana langsung 
oleh Fintech tidak diperkenankan.

 Insiatif kerja sama dengan bank pun menjadi salah satu 
aksi yang dilakukan PT Investree Radhika Jaya (Investree). 
Menurut Co-Founder dan Chairman Investree Adrian A 
Gunadi, pihaknya sudah menggandeng PT Bank Danamon 
Indonesia Tbk (Bank Danamon) terkait layanan cash 
management. Di samping itu, Fintech P2P lending ini juga tengah 
menjajaki bentuk kerja sama lain dengan bank swasta nasional 
tersebut.

Contohnya itu, ia akui, perihal pemberian kredit 
dengan mekanisme P2P lending. Lalu selain Bank Danamon, 
sebetulnya Investree juga tengah menjajaki sinergi dengan 
bank lain. “Cuma itu baru penjajakan, kami belum dapat 
mengungkapkan terlebih dulu indentitas sejumlah bank itu,” 
jelas pria yang sebelumnya berprofesi sebagai bankir ini. 

Dari sisi potensi peluang kerja sama antara bank dan 
perusahaan Fintech, sesungguhnya terbilang luas dan masing-
masing pihak dapat meraih keuntungan. Adrian yang juga 
menjabat posisi Wakil Ketua Bidang Jasa Keuangan Asosiasi 
Fintech Indonesia menuturkan, Fintech memang bisa 
menggandeng bank terkait bank kustodian. 

Lalu dari sisi bank dapat memperluas jaringan dengan 
menggandeng Fintech. Selain itu, seperti insiatif yang Bank 
Sinarmas lakukan, bank dapat menjangkau secara tidak 
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langsung pengusaha UMKM yang sebelumnya belum dapat 
memenuhi kriteria debitor mereka dengan menggandeng 
Fintech P2P lending. 

Adapun Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum 
Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo atau biasa disapa 
Tiko menyatakan, secara prinsip Perbanas mendukung 
keberadaan Fintech di Indonesia. Pasalnya hal ideal ke depan, 
adaah bank dan Fintech perlu saling melengkapi.

Cuma ia menekankan, aspek perlindungan konsumen 
dan risiko operasional dari Fintech perlu menjadi perhatian. 
Terutama Fintech yang berupa P2P lending, karena terkait 
dengan dana (dari si pemberi pinjaman). “Namun di sisi lain, 
Fintech bidang P2P lending itu secara inovasi sangat baik untuk 
inklusi keuangan dan mampu mengisi ceruk pasar yang tidak 
dimasuki perbankan,” ungkap Tiko.

Senada Direktur Utama PT Bank Permata Tbk Roy Arfandi 
juga menyatakan, memang perlu ada tindak lanjut dari 
regulator berkaitan dengan keberadaan Fintech di Indonesia. 
Terutama itu, P2P lending yang menawarkan tingkat punya 
pinjaman yang cukup kompetitif dengan perbankan. Hanya 
secara prinsip ia mengakui, perkembangan teknologi memang 
tidak dapat dihindari.

Secara terpisah pun dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB 
Niaga) dan Citibank Indonesia (Citi Indonesia) mengakui, 
mereka tidak pernah menganggap Fintech jenis apapun 
sebagai lawan. Sebaliknya, Fintech yang merupakan hasil 
dari inovasi di era modern ini perlu mereka anggap kawan. 
Hanya Direktur Keuangan CIMB Niaga Wan Razly Abdullah 
mengakui, sejauh ini perseroan belum menemukan mitra 
Fintech yang pas untuk diajak bersinergi.

Sementara, Chief Executive Officer (CEO) Citi Indonesia 
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Batara Sianturi menjelaskan, pihaknya masih ingin fokus 
dengan kompetisi layanan keuangan yang mereka miliki 
saat ini dalam hal melayani nasabah. Sehingga kantor cabang 
bank asing (KCBA) ini belum ada kajian untuk menggandeng 
Fintech jenis sistem pembayaran, maupun P2P lending sebagai 
upaya memenuhi ketentuan porsi minimal kredit UMKM. 

Sejauh ini pun, Bank Indonesia masih memperbolehkan 
bank yang belum memenuhi ketentuan minimal penyaluran 
kredit UMKM untuk melakukan subsitusi dengan menggenjot 
pertumbuhan kredit ekspor non-migas. “Mengenai kredit 
UMKM, kami selaku bank asing (kategori KCBA) selalu aktif 
memberikan masukan kepada BI. Cuma perihal P2P lending, 
Citi Indonesia belum terpikir kerja sama ya,” tutur dia.

Namun, bankir yang juga menjabat sebagai Ketua Umum 
Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (Perbina) 
itu menilai, keberadaan Fintech yang marak di Indonesia pasti 
akan berujung kepada aksi kolaborasi dengan perbankan. 
Sebab, masing-masing industri keuangan memiliki fitur 
keunggulan sendiri.

“Kalau dulu tren di industri keuangan adalah kompetisi, 
tapi kemudian bank dan bank saling bersinergi. Selanjutnya, 
bank berkolaborasi dengan IKNB. Sehingga saya rasa, 
kolaborasi merupakan masa depan industri keuangan ke 
depan,” jelas Batara.

Adapun meski saat ini belum memiliki mitra P2P lending, 
dari sisi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) telah 
memiliki platform uang elektronik yang berbasis server, yakni 
Mandiri e-cash. Padahal bagi OJK, produk Mandiri e-cash 
itu dapat digolongan ke dalam Fintech. Di samping itu, bank 
berlogi pita emas tersebut melalui anak usaha mereka, PT 
Mandiri Capital Indonesia (MCI) yang merupakan perusahaan 
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modal ventura (venture capital) juga akan diupayakan untuk 
memberdayakan start up yang berupa Fintech. 

“Kami (melalui MCI) akan masuk ke e-commerce 
maupun Fintech berbasis payment, dan P2P lending. Intinya 
yang bisa perseroan integrasikan ke customer base dan 
product offering bank,” tegas Direktur Utama Bank Mandiri 
Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko. 

Berkaitan dengan anak usaha, bank kategori BUKU IV 
lainnya, yakni PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga tengah 
mencanangkan untuk memiliki subsidiary baru yang berupa 
perusahaan modal ventura. Presiden Direktur BCA Jahja 
Setiaatmadja mengungkapkan, dari perseroan ada kajian 
untuk ke depan dapat mengembangkan Fintech melalui anak 
usaha venture capital mereka ke depan. 

“Kami (BCA) menyabut positif keberadaan Fintech, dan 
memang ada pikiran untuk men-develop itu ke depan,” papar 
Jahja.

Sementara, sejauh ini jelas Wakil Direktur Utama BCA 
Armand W Hartono, perseroan justru memandang perusahaan 
Fintech sebagai bagian dari nasabah dana pihak ketiga (DPK). 
“Kami mendukung Fintech, karena bagi perseroan Fintech 
merupakan nasabah. Sementara jika berkaitan dengan upaya 
pemenuhan porsi kredit UMKM minimal 20% pada 2018, 
sejauh ini BCA sudah mengandeng BPR (bank perkreditan 
rakyat),” jelas dia. 

Kemudian seperti halnya uang elektronik berbasis server 
Bank Mandiri yang dikategorikan sebagai Fintech, OJK pun 
menegaskan, aplikasi Sakuku milik BCA juga merupakan 
Fintech. Lalu senada dengan kedua bank asal Indonesia 
tersebut, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) 
yang memiliki fokus bisnis dan nasabah berupa segmen 
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pensiunan juga akhirnya memutuskan membuat Fintech.  

Baru-baru ini, sebagai bagian strategi perluasan segmen 
nasabah BTPN merogoh kocek Rp 500 miliar untuk biaya 
investasi membuat aplikasi life finance bernama Jenius. Direktur 
Kepatuhan BTPN Anika Faisal menjelaskan, Jenius merupakan 
variasi rekening tabungan yang dapat ditawarkan perseroan 
kepada nasabah dan calon nasabah. Hanya karena berbasis 
aplikasi, setiap pengguna Jenius yang otomatis menjadi 
nasabah emiten bank ini tidak lagi memerlukan buku tabungan 
konvensional.

Cara menggunakan Jenius itu cukup dengan mendaftarkan 
data diri di aplikasi. Simpanan uang diletakan tidak memiliki 
batas minimal, karena Jenius bukan merupakan uang 
elektronik tapi rekening berbasis aplikasi. Kemudian, nasabah 
juga tidak perlu repot melakukan print buku tabungan. 

“Peluncuran Jenius merupakan bagian dari strategi BTPN 
untuk mengembangkan segmen nasabah. Bila sebelumnya 
BTPN sudah banyak menggarap pensiunan, kini bank swasta 
nasional ini berniat menjaring sebanyak mungkin kalangan 
muda yang aktif menggunakan smartphone,” jelas Anika.

Adapun dalam menjalankan bisnis, Fintech juga dapat 
mengandeng industri keuangan non-bank atau IKNB sebagai 
mitra kerja sama. Hal seperti itulah yang diputuskan oleh, 
PT FinAccel Teknologi Indonesia (FinAccel), yang melalui 
produk Kredivo menawarkan platform berupa solusi 
pembayaran kredit digital kepada konsumer untuk berbelanja 
di situs e-commerce.

CEO dan Co-Founder FinAccel Akshay Garg menjelaskan, 
sejak berdiri pada November 2015 pihaknya menggunakan 
dana dari satu perusahaan multifinance, yakni PT BFI Finance 
Tbk (BFI Finance). Lalu kini mereka, melalui Kredivo sudah 
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menggandeng kisaran 45-46 e-commerce dalam negeri.

“BFI Finance bertindak sebagai satu-satunya lender per-
seroan soal dana di Indonesia. Jadi semua pembiayaan atas 
transaksi akan dicatat menjadi aset di buku perusahaan mul-
tifinance tersebut, sedangkan FinAccel hanya mendapat fee,” 
ungkap Akshay.

Sementara itu, lain cerita untuk Indosat Ooredoo. Untuk 
produk mobile e-wallet Dompetku dan Dompetku pengiriman 
uang (remittance) mereka lebih memilih menggandeng bank 
dan PT Pegadaian (Persero). Kerja sama dengan Pegadaian, 
meliputi jalinan kemitraan untuk Pegadaian sebagai agen 
pemberian uang tunai remittance dari nasabah Dompetku 
pengiriman uang. 

Sedangkan tidak lama berselang usai grand launching kerja 
sama Dompetku pengiriman uang dan Pegadaian, Indosat 
Ooredoo kembali mengumuman kerja sama dengan PT Bank 
DBS Indonesia (DBS Indonesia) untuk layanan Dompetku. 
Kali ini Dompetku secara resmi menjadi salah satu jalur bagi 
DBS Indonesia dalam hal memudahkan nasabah mengajukan 
pinjaman, dan pembayaran cicilan kredit tanpa agunan (KTA) 
Dana Bantuan Sahabat. 

Division Head of Remittance Group Mobile Financial Services 
Indosat Ooredoo Donny Erfan memaparkan, pihaknya 
juga memiliki Dompetku Nusantara di samping Dompetku 
dan Dompetku pengiriman uang. “Nah untuk Dompetku 
Nusantara, kami sudah mulai bekerja sama dengan Bank Sulut 
perihal layanan Laku Pandai,” ungkap dia.

Berkaitan dengan Fintech, setiap bank ataupun institusi 
di IKNB memang memiliki pilihan pribadi untuk mendirikan 
sendiri atau menggandeng pihak lain. Namun poin utama, 
industri keuangan non-bank atau bank memiliki kesadaran 



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2016  |  251

DEVIE KANIA SURYADI

penuh bahwa untuk menjadi bank yang baik di mata nasabah, 
mereka perlu sadar untuk perlu mengimbangi teknologi. 

Perkara siapa yang akan digandeng tentu perlu melalui 
pendekatan yang khusus. Sementara, mengenai apa yang akan 
dikembangkan sendiri juga perlu menjadi pekerjaan rumah 
yang serius. Sesungguhnya, mengejar kelebihan bukan suatu 
keserakahan. 

Sebaliknya, menjauhkan diri dari modernisasi masa 
merupakan suatu kemunduran. Ketika kita enggan bersinergi 
dengan pihak manapun untuk menguatkan diri, lantas ingat 
saja peribahasa yang berbunyi, “bersatu kita teguh, bercerai 
kita runtuh”. 
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AKSES KEUANGAN,  
BERIKAN UMKM 
KESEMPATAN YANG SAMA

Sejatinya lembaga jasa keuangan didirikan dengan 
satu tujuan, yakni melayani akses keuangan seluruh 
masyarakat. Namun dalam implementasi, tidak 

demikian. Lihat saja perbankan, guna menjaga efisiensi dan 
kelangsungan bisnis tentu mereka tidak dapat berekspansi ke 
wilayah yang belum dapat mereka pastikan potensinya. 

Permasalahan modal juga tidak terlepas, karena setiap 
membuka jaringan kantor baru mereka harus memiliki alokasi 
modal inti (AMI) yang memadai. Sementara apabila modal 
masih mencukupi, tidak lantas membuat bank berekspansi ke 
seluruh sektor ekonomi.

Permintaan ada, peluang ada, tapi tidak demikian dengan 
potensi kelancaran pelunasan kredit. Itulah yang menjadi 
permasalahan perbankan. Bukan mereka enggan, tapi aspek 
mitigasi risiko wajib untuk selalu mereka utamakan.

Bank itu menyimpan dana masyarakat, dan dari dana 
pihak ketiga (DPK) tersebut mereka menjalankan fungsi 
intermediary dengan cara menyalurkan kredit. Lantas bila uang 
yang dipinjamkan tidak kembali, siapa yang bertanggung 
jawab kepada uang nasabah? Bank, tentunya.

Lalu jika perbankan yang menghadapi masalah, siapa 
yang dirugikan dan siapa pihak yang bertanggung jawab?
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Berkaca kepada krisis tahun 1997-1999, perbankan 
menghadapi masa sulit karena terjadi krisis kepercayaan 
masyarakat kepada mereka. Namun perlu diingat, kalau ada 
gula, ada semut. Depresiasi kepercayaan masyarakat itu juga 
merupakan dampak dari ketidakmampuan sejumlah bank 
dalam hal menjalankan aspek kehati-hatian. 

Kala itu, tepatnya 1 November 1997 sebanyak 16 bank 
dilikuidasi. Masyarakat yang khawatir, merespon dengan 
melakukan penarikan dan pengalihan dana dalam nominal 
yang besar (bank run). Akibatnya bank yang lain, justru 
menghadapi permasalah likuiditas yang serius.

Menghadapi hal itu, Menteri Keuangan dan Gubernur 
Bank Indonesia (BI) sepakat memberikan untuk pemberian 
bantuan likuiditas BI (BLBI) sebesar Rp 144,5 triliun. Serta 
dana BLBI Rp 20 untuk PT Bank Ekspor Impor Indonesia.

Kini usai sekian tahun berlalu, kondisi permodalan 
perbankan secara nasional sudah lebih kuat dengan posisi 
capital adequacy ratio (CAR) 23,26% sampai Agustus 2016. 
Kemudian rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) 
gross perbankan juga masih terjaga sekitar 3,22%. Hanya para 
bankir mengakui, mengenai kredit mereka belum dapat secara 
total menyentuh lapisan masyarakat.

Di sini jelas, perbankan berupaya mengedepankan asas 
kehati-hatian. Pasalnya, ada sejumlah bank yang mengaku 
belum expertise untuk kredit mikro. Sedangkan beberapa bank 
lainnya, sudah masuk dan giat memberikan kredit kepada 
pengusaha UMKM. Kendati, mereka masih menghadapi 
tantangan.
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Data Kredit UMKM Perbankan Per Agustus 2016,  
Dalam Triliun

SUMBER: STATISTIK PERBANKAN INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN, DIOLAH

Misalnya dari segi sektor ekonomi kreatif. Walaupun 
terbagi menjadi 16 subs-sektor ekonomi tidak lantas membuat 
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bank berbondong-bondong menggarap. “Sebab perlu diakui, 
sektor ekonomi yang cukup sulit dicari supply chain-nya 
merupakan ekonomi kreatif,” ujar Anita Siswadi, Direktur 
Wholesale Banking PT Bank Permata Tbk (Bank Permata).

Sama halnya dengan Bank Permata, dari sisi PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang fokus kepada 
bisnis kredit UMKM juga mengaku hanya baru menggarap 
sebagian subs-sektor ekonomi kreatif. Antara lain itu, subs-
sektor perikanan (fishery) dan fesyen.

Berbicara mengenai ekonomi kreatif, Direktur Bisnis 
UMKM BRI Mohammad Irfan menyatakan, tantangan utama 
untuk menggarap sektor tersebut adalah kontinuitas. “Iya, 
kontinuitas dalam hal permintaan  dari peluang nice market 
yang mereka (pengusaha UMKM ekonomi kreatif) bidik,” 
jelas dia. 

Pasalnya, persoalan agunan sebetulnya bukan suatu isu 
yang pertama diperhatikan perbankan. Sebaliknya, cash flow 
calon debitor yang diperoleh dari hasil usaha yang justru lebih 
penting. “Seiring dengan hal itu, nampaknya kami belum ada 
pendanaan kepada subs-sektor komputer atau film,” papar 
Irfan.

Meski dengan kondisi tersebut, sebetulnya bukan suatu hal 
yang mustahil bagai pengusaha UMKM yang belum terjamah 
perbankan untuk dapat meraih pinjaman dana. Jelas di sini 
bukan berbicara mengenai keberadaan tengkulak. Melainkan 
peran lembaga jasa keuangan yang lain.

Entah itu adalah industri keuangan non-bank (IKNB) 
ataupun financial technology (Fintech). Mereka dapat melayani 
kebutuhan pelaku UMKM yang belum tersentuh perbankan. 
Dengan hal ini, pengusaha UMKM terlayani, dan setiap 
lembaga jasa keuangan tetap dapat menjalankan bisnis mereka 
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masing-masing tanpa perlu khawatir untuk berbenturan.

Berangkat dari niatan tersebut Fintech yang berupa peer to 
peer lending (P2P Lending) memilih menghubungkan pemberi 
dana dengan peminjam dana yang mayoritas merupakan 
pihak yang tidak bankable. Bahkan, di PT Investree Radhika 
Jaya (Investree) portofolio dari peminjam dana atau klien yang 
tidak bankable mencapai 90%. 

Kemudian, sebanyak 36% dari peminjam dana berasal dari 
industri kreatif. Baik yang berhubungan dengan event organizer, 
digital marketing, dan creative agency semua itu menjadi lahan 
garapan Investree yang merupakan salah satu P2P Lending. 
“Mereka rata-rata memiliki invoice (surat penagihan) kisaran 
Rp 300-500 juta, sehingga kami berani dan menjadikan invoice 
tersebut sebagai jaminan,” ungkap Co-Founder dan Chairman 
Investree Adrian A Gunadi.

Senada,  CEO dan Co-Founder PT Mitrausaha Indonesia 
Grup (Modalku) Reynold Wijaya mengungkapkan, pihaknya 
cukup banyak mendukung pelaku dari sektor ekonomi kreatif. 
Sebab, Modalku berkeinginan untuk menjalankan bisnis 
sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Berdasarkan data terakhir, Modalku yang baru beroperasional 
awal tahun 2016 sudah membukukan penyaluran pendanaan 
sebesar Rp 26,5 miliar. 

Lalu tidak hanya dapat memanfaatkan peluang dengan 
mengandeng Fintech, perbankan Tanah Air juga dapat menjalin 
sinergi dengan perusahaan pembiayaan (multifinance). 
Sebab, melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/
POJK.05/2014, regulator yakni OJK berupaya mendorong agar 
perusahaan multifinance mulai memperluas aktivitas mereka di 
luar pembiayan konsumtif. Salah satu hal yang dapat menjadi 
bidikan, adalah pembiayaan produktif kepada pengusaha di 
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sektor ekonomi kreatif. 

Adapun, menjelang akhir Oktober 2015 Asosiasi 
Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bersama 
OJK, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo), 
dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyusun 
kesepakatan bersama mengenai pembiayaan yang berorientasi 
ekspor maupun ekonomi kreatif. 

Dalam momentum penandatanganan nota kesepahaman, 
APPI mencatat perusahaan pembiayaan yang siap 
berpartisipasi perihal pembiayaan produktif di sektor ekonomi 
kreatif adalah BFI Finance, Adira Finance, Trihamas Finance, 
Alif Cicilan Syariah, Mega Finance, SMS Finance, Pro Car 
Finance, Olympindo Multi Finance, Sinarmas Multifinance, 
dan FIF Group. 

Melihat deretan nama perusahaan multifinance tersebut 
terlihat ada sejumlah perusahaan yang memiliki induk 
usaha atau terafiliasi dengan bank. Bahkan sekalipun tidak 
berhubungan langsung dengan bank, sebenarnya mereka 
masih berkaitan dengan bank terkait sumber dana ekspansi di 
samping penerbitan surat hutang. 

Sebab, ketentuan yang berlaku menyatakan semua 
perusahaan multifinance dilarang untuk mengumpulkan dana 
masyarakat, berupa dana pihak ketiga (DPK). Hal ini jelas 
menunjukkan, antara bank dan lembaga jasa keuangan non-bank 
khususnya perusahaan multifinance dapat saling berbagi kue. 

NO NAMA PROFESI* REKENING DI 
BANK

BERMINAT 
AMBIL 

PINJAMAN DI 
P2P LENDING

1 Rizky A Y Karyawan Swasta Ada Saat Ini, Belum
2 Anggi F Tambunan Karyawan Swasta Ada Tidak
3 Denny Christian Karyawan Swasta Ada Tidak
4 Diah Faradilla Contect Writer Ada Tidak



258  |  LITERASI KEUANGAN

NO NAMA PROFESI* REKENING DI 
BANK

BERMINAT 
AMBIL 

PINJAMAN DI 
P2P LENDING

5 Siti Masfirah Perawat Ada Tidak
6 Nur Fajriah Guru Ada Tidak
7 Anisa Irnawati Wirausaha Ada Iya
8 Bentar Mohammad Wirausaha Ada Tidak
9 R Haris Sanjaya Karyawan Swasta Ada Iya
10 Fikri Hidayat Guru Ada Tidak
11 Anissa Nurfatya Pegawai Swasta Ada Tidak
12 Linny Ayumi S Wirausaha Ada Tidak
13 Rivki Maulana Wartawan Ada Tidak
14 Indah Rakhmawati Graphic Designer Ada Tidak
15 Nurseti Handayani Bidan Ada Tidak
16 Efi Nurfitriyah Karyawan Swasta Ada Iya
17 Noviana E Rahayu Perawat Ada Tidak
18 Tetty Malau Dokter Ada Tidak
19 Aditya R Ramadhan PR Konsultan Ada Tidak

SUMBER: ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA (APPI), DIOLAH

Lantas bukankah alangkah baiknya jika budaya yang 
sama dapat diterapkan antara bank dan Fintech. Toh inklusi 
pembiayaan nasional RI masih rendah. Padahal kebutuhan 
pembiayaan dalam negeri masih besar.

“Dari sekitar 99% total unit usaha di Indonesia itu 
merupakan UMKM yang secara jumlah mencapai 60 juta 
unit. Mereka berkontribusi kepada PDB (produk domestik 
produk) sekitar 60,34%, dan dari sisi penyerapan tenaga kerja 
mencapai 96,99%.” ujar Rahmat Waluyanto, Wakil Ketua 
Dewan Komisioner OJK. 

Meski dari sisi UMKM mencapai 60 unit, OJK mencatat, 
baru terdapat 11 UMKM yang termasuk golongan bankable. 
Dengan kondisi ini, menunjukkan 49 juta unit UMKM lainnya 
belum masuk kualifikasi untuk mendapat layanan jasa 
keuangan. Kemudian, permasalahan lain yang perlu menjadi 
sorotan berapa pemangku kepentingan di industri keuangan 
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adalah kemampuan ekspor UMKM yang masih minim.

Dari sekitar Rp 5,400 triliun output UMKM, nilai ekspornya 
baru menyentuh Rp 182 triliun atau sekitar 3,37%. Oleh sebab 
itu, OJK mengimbau Fintech dapat membantu lembaga jasa 
keuangan yang lain untuk membuka akses pembiayaan 
kepada pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. 

“Serta, kami mengharapkan mereka (Fintech) dapat 
membuka akses pemasaran baru bagi UMKM dalam negeri ke 
pasar di luar negeri,” ungkap Rahmat. 

Adapun dengan menguatkan pendanaan dalam negeri 
serta memperluas layanan kepada UMKM atau keseluruhan 
masyarakat Indonesia, tentu dapat membuka peluang 
ekonomi yang lebih baik di masa depan. Entah dengan pelaku 
di IKNB ataupun Fintech, bank dapat berbagi lahan kue yang 
luas, yakni masyarakat Indonesia. 
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REGULASI, PENENTU 
KEBERLANGSUNGAN 
EKOSISTEM BERNAMA 
FINTECH

“Kami ingin mencari dosis yang pas untuk 
pengaturan, sehingga tidak menimbulkan 
overkill para Fintech. Harapannya meski dengan 

membuat regulasi sebagai upaya mitigasi risiko, kami masih 
dapat memberikan ruang tumbuh bagi mereka.”

Demikian tutur Muliaman D Hadad. Pria yang pernah 
menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan sejak 
Juli 2012 menduduki jabatan orang nomor satu di Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK).

Bagi dirinya yang sudah lama menjadi regulator lembaga 
jasa keuangan, baik bank dan industri keuangan non-bank 
(IKNB) tentu masalah pengaturan industri bukan suatu hal 
yang baru. Namun jika berbicara financial technology (Fintech), 
itu lain cerita. 

Saat ditemui usai menunaikan ibadah shalat Jumat di 
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Muliaman mengatakan, 
regulasi yang akan diterapkan kepada Fintech menggunakan 
pendekatan sandbox. Adapun jika regulasi menggunakan 
pendekatan itu dapat diartikan pengaturan yang ada belum 
final, tapi sudah mulai ada ketentuan.

“Kami sadar itu perlu diatur, karena ada risiko 
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perlindungan konsumen, dana, dan sebagainya. Hanya antara 
mengatur dan melepas, nanti kami lihat sambil jalan bahwa 
regulasi apa yang pas bagi mereka,” jelas dia.

Meski terkait perlindungan konsumen, OJK menilai, 
belum ada keharusan bagi industri Fintech yang masih kecil 
untuk memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa 
(LAPS). Sehingga keadaannya memang berbeda dengan 
industri lembaga jasa keuangan yang lain, karena mereka 
memiliki LAPS.

Ekosistem dan Peta Regulasi - Fintech

SUMBER: OTORITAS JASA KEUANGAN

“Belum dulu, tapi kalau Fintech tersebut merupakan bagian 
produk bank, ya masuk ke LAPS perbankan,” ujar Muliaman.

Adapun dari segi perbankan, sebagai industri keuangan 
dengan aset yang terbesar di Tanah Air juga baru memiliki 
LAPS pada April 2015. Saat itu OJK bersama asosiasi perbankan 
secara resmi mendirikan Lembaga Alternatif Penyelesaian 
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Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), yang dapat menjadi 
medium bila ada sengketa antara nasabah dan bank. 

Berbeda halnya dengan persoalan LAPS, OJK justru tengah 
mengkaji untuk mengatur permodalan perusahaan Fintech. 
Hanya ketika ditanyakan berapa besaran yang dapat dijadikan 
patokan pengaturan, Muliaman menjelaskan, pihaknya masih 
memerlukan waktu untuk berdiskusi.

“Belum, karena kami masih dalam tahap diskusi untuk 
besaran modal yang pas bagi mereka (Fintech),” tutur dia. 

Setali tiga uang dengan OJK, tidak lama berselang pihak Bank 
Indonesia (BI) mengumumkan rencana untuk mengeluarkan 
regulasi perihal Fintech dengan pendekatan yang sama, yakni 
sandbox. Namun dari sekian banyak Fintech yang beroperasional 
di negeri ini, BI menegaskan, hanya akan mengatur yang 
berkaitan dengan payment, clearing, dan settlement.

Sebab melalui Undang-Undang Bank Indonesia, BI 
memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran 
sistem pembayaran di Tanah Air. “Tunggu saja ya Devie, 
bulan ini (November) BI akan keluarkan aturan dan kebijakan 
tentang Fintech,” tegas Ronald Waas, selaku Deputi Gubernur 
Bank Indonesia, saat dihubungi.

Ranah Regulasi OJK dan BI
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Di samping regulasi sandbox tentang Fintech, adapun 
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungki 
P Wibowo juga memaparkan, dalam waktu dekat pihaknya 
akan mengeluarkan Fintech Office. FinTech Office itu sendiri 
akan menjadi wadah evaluasi, assessment, dan mitigasi mitigasi 
risiko. 

Kemudian Fintech Office pun dapat menjadi inisiator 
riset mengenai kegiatan industri itu, ajang kolaborasi, dan 
pertukaran ide inovatif antar pelaku dan regulator. Selain itu, 
fungsi  lain dari Fintech Office adalah sebagai wadah peninjau, 
penyelaras, dan penguatan skema pembiayaan antara lembaga 
pemerintah yang dialokasikan guna mengembangkan Fintech. 

“Kemudian memfasilitasi interaksi antar 
pelaku FinTech, serta mengumpulkan data maupun informasi 
terkait Fintech,” papar Punky. 

Mengenai rangkaian rencana dari kedua regulator, 
yaitu BI dan OJK dari sisi perusahaan Fintech mengaku 
siap memenuhi ketentuan usai regulasi resmi dikeluarkan. 
Misalnya PT FinAccel Teknologi Indonesia (FinAccel), yang 
melalui produk Kredivo menawarkan platform berupa solusi 
pembayaran kredit digital. 

“Sebagai Fintech company yang berdomisili Indonesia, kami 
pasti akan selalu menyanggupi ketentuan yang ada ke depan. 
FinAccel sendiri memiliki beragam stakeholder, tapi salah 
satunya yang lokal adalah perusahaan Alpha JWC Ventures 
(modal ventura),” ungkap CEO dan Co-Founder FinAccel 
Akshay Garg.

PELUNCURAN REGULASI

Seperti rencana yang sudah disampaikan, secara resmi 
Bank Indonesia akhirnya meluncurkan Fintech Office pada 14 
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November 2016. Adapun dalam acara peresmian, Gubernur 
BI Agus D W Martowardojo mengungkapkan, sebagai 
otoritas sistem pembayaran pihaknya menyadari perlu untuk 
mendukung perkembangan transaksi keuangan berbasis 
teknologi yang sehat. 

“Hal itu penting dilakukan, sebagai upaya menjaga 
keseimbangan antara inovasi dan pengelolaan risiko, 
menyusun regulasi yang mengedepankan perlindungan 
konsumen, serta memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak 
terkait,” jelas dia. 

Selain meluncurkan Fintech Office, pada kesempatan 
sama BI juga mengumumkan penerbitan Peraturan BI 
Nomor 18/40/PBI/2016 pada 14 November 2016. Melalui 
PBI Tentang Pemprosesan Transaksi Pembayaran tersebut 
Agus menjelaskan, BI telah mengatur, memberikan izin dan 
mengawasi penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang 
dilakukan oleh prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara 
kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, serta penyelenggara 
transfer dana. 

Adapun sejumlah hal terkait Fintech termuat di dalam PBI 
tersebut. Antara lain itu, pengakuan bahwa lembaga selain 
bank yang bergerak di bidang penyelenggara kliring, switching, 
hingga dompet elektronik dapat menjadi penyelenggara 
penunjang sistem pembayaran (PJSP).

Di samping itu, dalam PBI Nomor 18, BI menegaskan, 
bagi pihak yang mengajukan izin untuk menjadi prinsipal, 
penyelenggara switching, penyelenggara kliring, dan atau 
penyelenggara penyelesaian akhir harus berbentuk perseroan. 
Serta dari sisi porsi kepemilikan, wajib secara porsi sebanyak 
80% dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum 
Indonesia.
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Regulasi lainnya yang diatur lainnya, adalah kewajiban 
pengajuan izin pendirian usaha kepada BI kepada semua 
perusahaan prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara 
kliring, dan atau penyelenggara penyelesaian akhir yang 
sudah berdiri saat ini. Adapun, batas maksimal permohonan 
izin adalah enam bulan sejak PBI Nomor 18/40/PBI/2016 
diterbitkan.

Kemudian setiap penyelenggara dompet elektronik 
yang memiliki pengguna aktif di bawah 300.000 juga wajib 
menyampaikan laporan penyelenggara kegiatan mereka 
kepada BI. Dari segi batas maksimum dana yang dapat 
ditampung di dompet elektronik adalah Rp 10 juta. Berkaitan 
dengan dompet elektronik tersebut BI memutuskan akan 
membuat aturan turunan berupa surat edaran BI. 

FOKUS ASOSIASI

Guna menguatkan dan memastikan kestabilan industri, 
Asosiasi Fintech Indonesia memiliki dua aspek yang menjadi 
fokus perihal rencana regulator mengeluarkan regulasi di sisi 
Fintech. Niki Luhur, selaku Ketua Asosiasi Fintech Indonesia 
menyampaikan, sebelumnya pihaknya terus mendukung 
dan memantau perkembangan draft dari peraturan BI terkait 
pemprosesan transaksi pembayaran (PTP).

PTP tersebut pun meliputi, platform e-payment, 
penyelenggaran jasa sistem pembayaran, penyelenggara 
penunjang, maupun keberadaan dompet elektronik (e-wallet). 
“Perusahaan Fintech maupun Asosiasi Fintech Indonesia 
mendukung regulasi yang akan dikeluarkan oleh BI, agar 
ke depan ada kejelasan izin bagi kegiatan kami yang sudah 
berjalan di pasar,” tegas Niki.

Sejauh ini, dari sisi Asosiasi Fintech Indonesia secara 
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aktif juga memperjuangkan lima agenda kebijakan utama 
kepada otoritas terkait. Satu, perihal penggunaan tandatangan 
elektronik bersama OJK dan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kemenkominfo). Kedua, soal penyelenggaraan 
know your customer (KYC) dan optimalisasi infrastruktur kredit 
bersama OJK.

Sementara, agenda ketiga yang asosiasi perjuangan 
adalah mengenai keamanan data bersama BI, OJK, dan 
(Kemenkominfo). “Selanjutnya, dua agenda yang terakhir 
meliputi ketentuan elektronifikasi pembayaran bersama BI. 
Lalu perihal kepastian hukum untuk pinjaman berbasis online 
dengan OJK,” papar Niki.

Ke depan ia berharap melalui semua upaya, langkah, serta 
insiatif yang asosiasi tempuh tentu dapat membantu untuk 
membangun dan memperkuat ekosistem Fintech di Indonesia. 
Adapun, selain aktif di Asosiasi Fintech Indonesia, Niki sendiri 
juga menjabat sebagai Founder dan President Commissioner PT 
Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku).

DRAFT USULAN KE OJK

Di samping aktif memantau perkembangan draft 
peraturan BI tentang Fintech, Asosiasi Fintech Indonesia juga 
telah menyampaikan draft usulan kepada OJK. Harapannya, 
OJK dapat menjadikan draft yang asosiasi sampaikan sebagai 
menjadi bahan acuan atau pertimbangan dalam menyusun 
Peraturan OJK. 

“Beberapa hal yang kami ajukan adalah aspek perizinan, 
manajemen risiko, soal permodalan, dan segmen atau batasan 
plafon,” ungkap Wakil Ketua Bidang Jasa Keuangan Asosiasi 
Fintech Indonesia Adrian A Gunadi.

Secara spesifik Adrian menjelaskan, pihaknya membuka 



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2016  |  267

DEVIE KANIA SURYADI

peluang dan berharap agar sertifiksi analis kredit yang baik 
dapat diterapkan di perusahaan Fintech. Lalu dari segi aturan 
untuk permodalan, asosiasi telah mengajukan saran berupa 
nominal. Modal untuk Fintech yang berupa peer to peer lending 
(P2P Lending) disarankan kisaran US$ 250-1 juta. 

Sementara karena memiliki karakteristik yang sedikit 
berbeda, Fintech yang menyalurkan pinjaman dana di luar 
mekanisme P2P Lending perlu dikenakan modal minimal 
yang lebih tinggi.  Sebab Adrian menuturkan, Fintech yang 
tidak berbasis market place itu membukukan pinjaman di buku 
aset mereka sehingga perlu ada aspek pembeda mengenai 
modal.

“Jika semua diterapkan, kami tidak melihat sebagai beban 
atau keberatan. Sebaliknya, ini akan membuat perusahaan Fintech 
yang masuk adalah yang memang profesional,” tegas dia.

Sejauh ini dalam menjalankan operasional perusahaan 
Fintech yang ia pimpin, Adrian sudah menerapkan batasan 
plafon pinjaman kepada peminjam dana, yakni maksimal 
kisaran Rp 50 juta-1 miliar. Sebagai Co-Founder dan Chairman 
PT Investree Radhika Jaya (Investree), ia juga telah merangkul 
perusahaan asuransi sebagai rekanan.

Sedangkan bila berbicara persoalan analis kredit, tim 
Investree dapat dikatakan mumpuni mengenai analisa dan 
credit scoring. Sebab, seluruhnya tim perusahaan P2P Lending 
itu adalah orang yang sebelumnya berprofesi sebagai bankir. 
Bahkan, tak luput juga Adrian, yang dulu merupakan bankir 
dari salah satu bank umum syariah. 

“Namun saya akui, perusahaan kami tengah menjajaki 
kerja sama dengan Pefindo Biro Kredit. Itu merupakan upaya 
penguatan mitigasi risiko dan credit scoring dari Investree,” 
ujar dia. 
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Nah, ibarat pucuk dicinta, ulam pun tiba. Di sela 
pengumuman pemenang karya tulis call for paper 2016, Ketua 
Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengungkapkan, 
dari beberapa masukan yang ia dapatkan ada sejumlah hal 
yang perlu untuk ditindak lanjut oleh OJK bidang IKNB. 

Beberapa poin tersebut secara keseluruhan hampir sama 
dengan draft usulan yang diajukan Asosiasi Fintech Indonesia. 
Misalnya, terkait certified analyst untuk penganalisa kredit, 
kerja sama dengan asuransi yang memiliki produk asuransi 
online, hingga batasan plafon pinjaman. 

“Untuk P2P Lending, mungkin plafon pinjaman dapat 
kami batasi Rp 100 juta ke bawah dahulu. Namun jika ke 
depan sistem dan daya dukung industri Fintech sudah settle, 
saya kira dapat kemudian kami lepas,” jelas Muliaman.

Adapun melalui pernyataan tersebut ia kembali 
menegaskan, ketentuan yang tengah digodok OJK untuk Fintech 
adalah pendekatan sandbox. Sehingga OJK sebagai regulator 
pun tengah menakar sejauh mana mereka dapat meregulasi 
Fintech. Sebab apabila terlalu rigid, industri tersebut jelas akan 
menghadapi tantangan dalam upaya meraih pertumbuhan. 
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MENEROPONG INOVASI 
KEUANGAN MASA KINI: 
FINTECH

Deru kendaraan bermotor ramai menghiasi jalanan 
Ibu Kota. Tidak terkecuali di salah satu kedai kopi, 
yang terletak di kawasan Cikini. Pelan, tapi secara 

sayup-sayup suaranya masih terdengar.

Di tengah banyak pengunjung yang memadati kedai itu, 
saya berbincang dengan salah satu perempuan. Pengguna 
dari salah satu produk financial technology (Fintech) kreasi 
perbankan, yakni Mandiri e-cash. 

Desty, begitu perempuan itu kerap disapa. Karyawan dari 
perusahaan swasta, yang hampir tiga tahun ini merantau dari 
Kupang ke Jakarta. Sebagai anak kost, ia mengaku, sering 
mengandalkan Mandiri e-cash dalam hal mengisi token listrik. 

Ya, memang sejak beberapa tahun terakhir PT PLN 
(Persero) telah mengeluarkan inovasi pembayaran tagihan 
listrik. Jika dahulu kita, sebagai pengguna layanan listrik PLN, 
membayar tagihan listrik secara pascabayar.  Kini masyarakat 
dapat terlebih dahulu membeli token atau voucher listrik 
sebelum digunakan (prabayar).

“Ketentuan tempat kost kan berbeda-beda, ya kebetulan 
kost saya yang sebelumnya tidak berikut tagihan listrik. 
Jadi biasa saya pakai Mandiri e-cash untuk beli token listrik 
ataupun pulsa,” ujar Desty. 
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Masyarakat dapan dengan mudah menggunakan mandiri e-cash untuk pengisian pulsa

Seraya menyeruput green tea latte miliknya, perempuan 
berusia 24 tahun itu menguraikan sejumlah alasan ia menyukai 
aplikasi tersebut. Baginya, secara pribadi, layanan mobile 
banking maupun internet banking yang bank sediakan masih 
perlu diwaspadai. 

Bukan tidak percaya dengan tingkat keamanan yang bank 
sediakan, sebaliknya ia khawatir jika ada faktor eksternal yang 
mengganggu. Aksi pengelabuan atau phishing, misalnya. 

Berangkat dari pemikiran tersebut Desty lantas menyambut 
gembira saat bank berlogo pita emas itu meluncurkan 
Mandiri e-cash. Dari segi pengisian uang di Fintech tersebut 
cukup mudah, karena PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah 
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memberikan opsi isi ulang dari rekening di perseroan atau 
dari bank lain.

“Cuma kebetulan saya punya rekening Bank Mandiri, 
sehingga mudah saja untuk isi ulang. Tapi ini kan terpisah dari 
rekening pribadi saya, ibarat berbeda kantong sehingga saya 
tidak risau soal keamanan,” ungkap dia.

Sejauh ini pun, menurut Desty, ia nyaris tidak pernah 
mengisi Mandiri e-cash lebih dari Rp 200 ribu. Pasalnya, jika 
nominal yang dibutuhkan kurang tentu ia dapat dengan 
mudah menambah uang di Fintech tersebut.

“Tingkat keamanan Mandiri e-cash juga baik, setiap kali 
saya membuka harus log in. Lalu kalau saya tinggal untuk 
membuka aplikasi lain di ponsel, begitu saya mau pakai harus 
log in kembali. Senada, ketentuan itu berlaku sebagai verifiksi 
kepada pengguna saat akan melakukan transaksi,” jelas dia.

Salah satu fitur lain dari mandiri e-cash, layanan pembayaran transaksi di toko 

Melalui Mandiri e-cash, Bank Mandiri juga menawarkan 
layanan pengiriman uang antar pengguna e-cash. Lalu 



272  |  LITERASI KEUANGAN

selanjutnya ada pula fitur untuk membayar merchant hingga 
tarik tunai di mesin ATM (anjungan tunai mandiri).

Sebetulnya fitur yang bank pelat merah itu sediakan cukup 
mumpuni bagi masyarakat yang ingin mengakses produk 
digital perbankan di samping mobile atau internet banking. 
“Hanya saya jarang berbelanja via online, sehingga belum 
pernah menggunakan Mandiri e-cash untuk bayar barang dari 
toko online ya,” tutur Desty seraya tersenyum.

Adapun selain tergerak menggunakan Mandiri e-cash, 
perempuan berambut ikal ini mengaku pernah mengunduh 
dan mencoba satu produk Fintech sejenis dari bank lain. Dari 
segi fitur cukup  memuaskan, hanya akses pengisian ulang 
yang terbatas untuk pemilik rekening dari bank tersebut 
akhirnya membuat Desty tidak melanjutkan penggunaan.

“Habis harus jadi nasabah, jadi mau bagaimana lagi. 
Menambah akun rekening di bank, berarti ada biaya 
administratif bulanan tambahan yang keluar kan?” jelas dia.

Meski merasa cukup puas dengan Mandiri e-cash, 
sebetulnya Desty berharap agar Bank Mandiri dapat kembali 
berinovasi dengan Fintech mereka tersebut. Misalnya, dengan 
membuat Mandiri e-cash memiliki fungsi yang sama dengan 
uang elektronik perseroan yang berbasis kartu, yakni e-money. 

Bila hal tersebut dapat tercapai, menurut dia, kemungkinan 
besar akan membuat animo pengguna Mandiri e-cash jauh 
lebih besar. “Soal ini sebenarnya bukan hal baru, karena saya 
terilham karena menonton drama korea. Tokoh utama di 
drama itu membayar       e-ticketing hanya dengan aplikasi di 
handphone-nya. Cukup tapping, lalu selesai,” ungkap dia. 

Adapun saat ini, Desty sudah tidak lagi menggunakan fitur 
pembelian token listrik di Mandiri e-cash. Sebab, baru-baru ini 
ia baru pindah tempat tinggal. Ketentuan yang berlaku di kost 
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barunya adalah biaya tinggal sudah berikut biaya penggunaan 
listrik.

Namun sambil memainkan ponselnya, ia menegaskan, 
akan tetap setia dengan Fintech itu. Meski dari satu sisi, harapan 
akan inovasi tambahan tetap ia nantikan di masa mendatang.

Tidak hanya Desty, empat dari 19 responden yang bersedia 
mengisi survei yang saya sebarkan media sosial (Facebook, 
Twitter, Google+, dan Linkedin) pun menyatakan, mereka 
telah menggunakan Mandiri e-cash. Bahkan, sekalipun mereka 
belum mengetahui kalau uang elektronik berbasis server Bank 
Mandiri itu merupakan salah satu produk Fintech.

Kategori profesi berdasarkan pengisian di kuesioner dari 
setiap responden

1 Rizky A Y Karyawan Swasta Jakarta Iya
2 Anggi F Tambunan Karyawan Swasta Jakarta Bukan
3 Denny Christian Karyawan Swasta Sydney Bukan
4 Diah Faradilla Contect Writer Jakarta Bukan
5 Siti Masfirah Perawat Bekasi Bukan
6 Nur Fajriah Guru Bekasi Bukan
7 Anisa Irnawati Wirausaha Jakarta Bukan
8 Bentar Mohammad Wirausaha Bekasi Pengguna
9 R Haris Sanjaya Karyawan Swasta Bekasi Bukan
10 Fikri Hidayat Guru Bekasi Bukan
11 Anissa Nurfatya Pegawai Swasta Depok Bukan
12 Linny Ayumi S Wirausaha Jakarta Pengguna
13 Rivki Maulana Wartawan Bogor Pengguna
14 Indah Rakhmawati Graphic Designer Jakarta Bukan
15 Nurseti Handayani Bidan Jakarta Bukan
16 Efi Nurfitriyah Karyawan Swasta Jakarta Bukan
17 Noviana E Rahayu Perawat Jakarta Bukan
18 Tetty Malau Dokter Bekasi Bukan
19 Aditya R Ramadhan PR Konsultan Jakarta Bukan

BAGIAN DARI ISI SURVEI PEMAHAMAN DAN KEYAKINAN PERIHAL PERBANKAN, BUDAYA SHOPPING ONLINE, DAN 

KEBERADAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): DEVIE KANIA SURYADI, OKTOBER 2016.



274  |  LITERASI KEUANGAN

Adapun, salah satu inovasi terbaru dari Bank Mandiri 
perihal e-cash adalah mengandeng Line Indonesia guna 
mengeluarkan layanan Line Pay e-cash. Seperti halnya aplikasi 
Mandiri e-cash, pengguna Line kini juga dapat menggunakan 
fitur Line Pay e-cash untuk kebutuhan jasa keuangan mereka. 

Berdasarkan data Bank Mandiri, sampai September 2016 
pengguna aktif e-cash ada sebanyak 1,7 juta user atau naik 
297% secara year on year (yoy). Sementara volume transaksi 
uang elektronik berbasis server milik bank berlogo pita emas 
ini naik sekitar 200%(yoy). Adapun jumlah merchant yang 
dapat menerima transaksi Mandiri e-cash sampai September 
lalu menyentuh 110 merchant online dan 50.000 outlet atau toko 
retail. 

KEMUDAHAN ITU BERNAMA P2P LENDING

Meski merupakan variasi Fintech, layanan dari peer to peer 
(P2P) lending tidak dapat disejajarkan dengan Mandiri e-cash. 
Selain dapat didirikan oleh institusi keuangan non-bank atau 
non lembaga jasa keuangan, dari segi pengalaman layanan 
yang ditawarkan pun berbeda. 

P2P lending, hadir sebagai penyedia fasilitas pinjaman 
atau investasi bagi pihak yang ingin menjadi peminjam dana. 
Siapa saja dapat membuka situs dari P2P Lending, cukup 
dengan memiliki akses jaringan internet dan medium seperti 
smartphone, PC (personal computer), hingga tablet.

Kesediaan untuk menjadi pemberi dana atau peminjam 
juga cukup dengan mengisi sejumlah pertanyaan yang 
terpampang di situs P2P lending. Contohnya, PT Mitrausaha 
Indonesia Grup (Modalku), salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang P2P lending hanya mengajukan pertanyaan 
seputar tenor pinjaman, nama, nomor telepon, email 
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perusahaan, bentuk usaha, hingga dari mana pihak pemberi 
dana mengetahui keberadaan Modalku.

“Usai mereka mengisi formulir, tim kami akan melakukan 
verifikasi, berupa site visit. Itu dilakukan sebagai upaya 
mengecek identitas yang mereka berikan asli atau tidak. Kalau 
semua ok   ya akan langsung Modalku berikan persetujuan, 
dan sebetulnya mekanisme P2P lending itu simple,” jelas CEO 
dan Co-Founder Modalku Reynold Wijaya.

Mekanisme P2P Lending

SUMBER: MODALKU

Di sela pembicaraan, Reynold, begitu ia kerap disapa oleh 
awak media, mengungkapkan bahwa Modalku bahkan sudah 
menyediakan fasilitas tanda tangan persetujuan online bagi 
peminjam atau pemberi dana. Sehingga semua aktivitas dapat 
berjalan mulus tanpa perlu menunggu waktu untuk bertatap 
muka dalam setiap langkah persetujuan pemberian fasilitas. 

Senada, kegiatan P2P lending sebagai medium untuk dana 
yang diamanatkan pemberi dana untuk diberikan kepada 
peminjam juga diinformasikan secara online. Bagi Reynold, 
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etika transparasi penting diterapkan di P2P lending. 

“Setiap ada penambahan aliran dana yang tersalurkan, 
langsung kami infokan di situs Modalku. Ini agar pemberi 
pinjaman atau masyarakat dapat melihat. Lalu dengan 
transparansi ini kami mengharapkan masyarakat jadi tidak 
takut dengan P2P lending,” jelas alumni University of Michigan 
itu.

SITUS MODALKU.CO.ID (19 NOVEMBER 2016)

Dalam menjalankan bisnis Fintech berupa P2P lending, 
selain digitalisasi, hal yang tidak kalah penting lainnya adalah 
kemampuan meraih tenaga ahli yang memiliki passion kepada 
Fintech dan secara kualitas baik. Itulah yang membuat bisnis 
P2P lending memiliki mekanisme layanan yang mengedepakan 
kesederhanaan, tapi sebetulnya memerlukan investasi yang 
sangat mahal.

“Kami harus cari orang yang memiliki inisiatif untuk 
inovasi yang tinggi, sehingga bukan sekadar mengejar jumlah 
SDM. Ini tidak hanya terpaku untuk tenaga ahli yang muda, 
tapi pekerja dari usia senior selama ia memiliki visi yang sama 
dengan kami tentu kenapa tidak,” tegas dia.

Sekarang ini, Modalku sendiri pun memiliki jajaran 
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profesional yang bertindak sebagai penasehat (advisor). 
Kepada saya, pria yang juga pernah mengenyam pendidikan 
di Harvard University ini memaparkan, salah satu advisor yang 
Modalku miliki adalah Muhammad Chatib Basri. 

Adapun, Muhammad Chatib Basri merupakan profesional 
di kalangan ekonomi yang pernah menjabat sebagai Menteri 
Keuangan Indonesia pada periode Mei 2013-Oktober 2014. 
“Jelas kami sangat bersyukur memiliki beliau sebagai salah 
satu advisor di Modalku. Di samping Pak Chatib Basri, masih 
ada sejumlah advisor lainnya, tapi dengan profesionalisme di 
bidang yang berbeda,” pungkas Reynold. 

Berbicara Fintech P2P lending, memang sukar terlepas dari 
kemajuan teknologi pada abad ke-21.  Padahal sebelumnya 
jika terkait pinjaman, masyarakat hanya dihadapkan kepada 
pilihan seperti perbankan, perusahaan multifinance, gadai, 
ataupun koperasi. Kini, perkembangan teknologi menawarkan 
pilihan lain kepada masyarakat, yakni inovasi bernama P2P 
lending. 

Adapun tiga dari 19 responden dari survei yang saya 
lakukan mengaku berminat untuk menjadi peminjam dana 
dari Fintech tipe P2P lending, apabila ada keperluan dan 
kesempatan. Lalu disusul satu responden yang menyatakan, 
belum berminat hanya tidak menutup kemungkinan kelak ia 
dapat menjadi debitor Fintech. 

Kategori profesi berdasarkan pengisian di kuesioner dari 
setiap responden

NO NAMA PROFESI* REKENING 
DI BANK

BERMINAT AMBIL 
PINJAMAN DI P2P 

LENDING

1 Rizky A Y Karyawan Swasta Ada Saat Ini, Belum
2 Anggi F Tambunan Karyawan Swasta Ada Tidak
3 Denny Christian Karyawan Swasta Ada Tidak
4 Diah Faradilla Contect Writer Ada Tidak
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NO NAMA PROFESI* REKENING 
DI BANK

BERMINAT AMBIL 
PINJAMAN DI P2P 

LENDING

5 Siti Masfirah Perawat Ada Tidak
6 Nur Fajriah Guru Ada Tidak
7 Anisa Irnawati Wirausaha Ada Iya
8 Bentar Mohammad Wirausaha Ada Tidak
9 R Haris Sanjaya Karyawan Swasta Ada Iya
10 Fikri Hidayat Guru Ada Tidak
11 Anissa Nurfatya Pegawai Swasta Ada Tidak
12 Linny Ayumi S Wirausaha Ada Tidak
13 Rivki Maulana Wartawan Ada Tidak
14 Indah Rakhmawati Graphic Designer Ada Tidak
15 Nurseti Handayani Bidan Ada Tidak
16 Efi Nurfitriyah Karyawan Swasta Ada Iya
17 Noviana E Rahayu Perawat Ada Tidak
18 Tetty Malau Dokter Ada Tidak
19 Aditya R Ramadhan PR Konsultan Ada Tidak

BAGIAN DARI ISI SURVEI PEMAHAMAN DAN KEYAKINAN PERIHAL PERBANKAN, BUDAYA SHOPPING ONLINE, DAN 

KEBERADAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): DEVIE KANIA SURYADI, OKTOBER 2016.



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2016  |  279

DEVIE KANIA SURYADI



280  |  LITERASI KEUANGAN

DUPLA KARTINI 
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Tertarik mengikuti BJA karena dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang 
perbankan.
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HARUS MELEK  
AGAR TAK BABAK BELUR

IBARAT mati satu muncul tunas baru. Jerat investasi 
bodong terus mengintai. Tak sedikit masyarakat yang 
babak belur oleh ulah mafia investasi ini. Duit yang lenyap 

digondol pelaku jumlahnya bisa sangat fantastis, mencapai 
triliunan rupiah. 

Pelaku investasi bodong melancarkan aksi tak hanya 
melalui perusahaan abal-abal. Ada juga yang nekat meminjam 
baju lembaga jasa keuangan yang dapat pengawasan dari 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Masih ingat kasus penipuan investasi Kontrak Pengelolaan 
Dana (KPD) milik Antaboga Delta Sekuritas yang melibatkan 
Bank Century? Nasabah terjerat lantaran produk tersebut 
ditawarkan oleh bank, yang notabene punya kredibilitas di 
mata publik. Dana nasabah yang nyangkut di produk bodong 
ini mencapai Rp 1,2 triliun.

Kasus lain yang masih hangat. April 2016, pasar modal 
dihebohkan dengan terkuaknya penipuan investasi berbasis 
Surat Utang Negara (SUN) seri FR0035. Penipuan ini diduga 
dilakukan eks karyawan Reliance Securities. Ketika beraksi, 
pelaku masih memakai embel-embel sekuritas tersebut. Nilai 
kerugian hanya dari dua korban mencapai Rp 3,95 miliar.

Di luar institusi keuangan, tak terhitung praktik investasi 
bodong yang dilakoni perusahaan abal-abal. Ada yang 
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berkedok koperasi, komunitas, arisan berantai, hingga bisnis 
skema piramida atau ponzi. Kasus yang menelan banyak 
korban, misalnya Koperasi Langit Biru dengan 115.000 korban. 
Ada pula, penipuan Dua Belas Suku yang menjerat 19.000 
orang. 

Masih gencarnya  investasi bodong memborbardir 
masyarakat juga tercermin dari banyaknya laporan dugaan 
investasi ilegal yang masuk ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Data yang dirilis OJK per Juni 2016 menunjukkan, ada 430 
penawaran investasi yang diragukan legalitasnya. Jumlah 
ini meningkat dibandingkan dua tahun lalu sekitar 262 
penawaran. 

BELUM MELEK KEUANGAN

Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan 
Departemen Penyidikan OJK Tongam Lumban Tobing 
mengatakan, maraknya penghimpunan dana tanpa izin dan 
berpotensi merugikan, salah satunya karena tingkat literasi 
keuangan masyarakat masih rendah. Kondisi masyarakat 
Indonesia yang kebanyakan belum melek terhadap produk 
dan jasa keuangan, memudahkan pelaku investasi bodong 
beraksi mengelabui korban.

Hasil survei literasi keuangan yang dilakukan OJK 
pada semester pertama 2013 menggambarkan, persentase 
masyarakat yang melek dan mahir memanfaatkan produk dan 
jasa keuangan alias well literate hanya 21,84%. Sisanya, baru 
sebatas mengetahui namun belum menggunakan, bahkan ada 
yang sama sekali tidak punya pengetahuan tentang produk 
dan jasa lembaga keuangan alias less literate. 

Survei menunjukkan, pemahaman terendah terhadap 
produk pasar modal dan dana pensiun. Tingkat literasi yang 
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rendah berbanding lurus dengan tingkat pengunaan produk 
dan jasa keuangan (inklusi keuangan) yang juga masih mini.

SUMBER: SNLKI OJK

Efek pengetahuan yang minim, masyarakat gampang 
tergiur pada tawaran investasi berbunga tinggi dalam waktu 
cepat. “Padahal, imbal hasil tinggi memiliki konsekuensi 
risiko tinggi. Ini yang tidak dipahami sebagian masyarakat,” 
ujar Tongam. 

Belum lagi, publik kerap tak jeli soal izin usaha. Mereka 
gampang saja percaya, apalagi kalau ada saudara, pemuka 
agama, atau pesohor yang turut bergabung.

Sejatinya, sejak tiga tahun silam, pemerintah telah 
berupaya menggenjot tingkat pemahaman masyarakat 
mengenai produk dan jasa keuangan. Cetak biru Strategi 
Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) dirumuskan 
pada akhir 2013 mengacu pada hasil survei literasi. 

Demi memuluskan program literasi, OJK menggandeng 



284  |  LITERASI KEUANGAN

semua industri keuangan yang berada di bawah 
pengawasannya, yaitu perbankan, asuransi, lembaga 
pembiayaan, dana pensiun, pasar modal dan pegadaian.

Menurut Kepala Departemen Literasi dan Inklusi 
Keuangan OJK Agus Sugiarto, melalui program literasi 
diharapkan lebih banyak masyarakat yang melek keuangan. 
Lebih bagus lagi, jika mereka mahir memanfaatkan produk 
keuangan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

“Masyarakat juga bisa lebih cerdas memilih produk 
keuangan atau investasi yang tepat, sehingga bisa terhindar 
dari jebakan investasi tidak jelas,” tutur Agus.

Selama tiga tahun terakhir, sederet aktivitas literasi sudah 
dilakoni OJK dan lembaga keuangan. Sebut saja, kerjasama 
dengan Kementerian Pendidikan membuat buku edukasi 
literasi keuangan untuk SD hingga Perguruan Tinggi.  
Kemudian, edukasi kalangan ibu rumah tangga. 

OJK juga menyediakan mobil literasi keuangan (SiMolek). 
Mobil ini dipinjamkan secara bergilir kepada institusi keuangan 
di seluruh Indonesia untuk mengedukasi masyarakat. Mobil 
dilengkapi perangkat elektronik yang bisa memutar film atau 
video berisi pesan literasi. 

Pelaku industri juga meluncurkan produk keuangan mikro 
sebagai tindak lanjut literasi, seperti asuransi mikro, Simpanan 
Pelajar (SimPel), hingga Yuk Nabung Saham. Kata Agus, saat 
ini, ada 2.977 lembaga jasa keuangan di bawah OJK. Artinya, 
minimal ada 2.977 kegiatan literasi yang dilakukan. 

Setiap pelaku industri keuangan punya tugas meliterasi 
publik. Ini sesuai pasal 14 POJK No.1/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen. Di situ dinyatakan, setiap lembaga 
jasa keuangan wajib melakukan literasi keuangan setiap tahun 
yang harus masuk ke dalam rencana bisnis.
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INGIN CEPAT KAYA

Sekalipun pemerintah berupaya mencelikkan mata publik 
soal produk keuangan, toh, masih jamak yang jadi korban 
investasi bodong. Tengok saja, dua kasus terbaru yang sedang 
ditangani polisi, Cakrabuana Sejahtera Indonesia (CSI) dan 
Dream For Freedom. 

CSI menjaring anggota dengan memanfaatkan dua koperasi 
simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dikelolaannya. 
Perusahaan bermarkas di Cirebon ini menghimpun dana 
melalui tawaran investasi emas dan tabungan dengan return 
5% sebulan. Padahal, surat izin usaha perdagangan (SIUP) 
yang dimiliki koperasi tersebut di bidang pertanian, jasa dan 
pertambangan. Korban CSI mencapai 7.000 orang dengan 
perkiraan kerugian Rp 2 triliun. 

Sementara, Dream For Freedom menggunakan skema 
piramida. Anggota yang bergabung dijanjikan bunga 1% 
sehari atawa 30% sebulan dari nominal yang disetor. Adapula, 
iming-iming bonus jika merekrut anggota baru. Tak heran, 
korban yang terjerat mencapai 700.000 peserta, dengan total 
dana yang terhimpun Rp 3,5 triliun.

Apakah ini indikasi jurus literasi masih tumpul? Agus tak 
menampik, faktor literasi mempengaruhi sikap masyarakat 
dalam mengelola uangnya. “Jelas ada pengaruh literasi, 
tapi faktornya tidak hanya itu. Ada sisi lain, yakni motivasi 
ekonomi,” ungkapnya.

Ia sangsi, korban yang terjebak di investasi bodong, belum 
melek keuangan. Menurutnya, tidak sedikit korban dari kelas 
menengah dan berpendidikan tinggi. “Saya tidak percaya, 
mereka enggak tahu tawaran itu bodong, berisiko tinggi. Tapi 
mereka tetap masuk,” ujar Agus.

Lanjut Agus, mereka memilih tetap masuk, karena melihat 
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imbal hasil yang ditawarkan jauh melebihi cuan yang didapat 
dari memutar duit di saham, reksadana dan obligasi. “Itu 
namanya serakah, ingin cepat kaya dalam waktu cepat,” 
tegasnya.

Faktor lain, kata Agus, ada yang mencoba masuk, karena 
motivasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. “Needs itu bisa 
mengalahkan orang yang sudah financial literate,” imbuhnya.

Kondisi tersebut berbeda dengan masyarakat daerah atau 
yang tingkat pendidikannya rendah. Mereka mungkin hanya 
kenal tabungan, tidak mengetahui ada produk keuangan 
seperti obligasi ritel atau reksadana, yang bisa memberikan 
imbal hasil lebih besar dari tabungan. “Daripada masuk 
tabungan hasilnya segitu-gitu saja, lalu ada tawaran yang 
menjanjikan hasil lebih besar, mereka mau saja masuk ke situ. 
Mereka tidak paham itu bodong,” terang Agus.

Agus mengklaim, tantangan OJK meliterasi publik kian 
berat, lantaran kejar-kejaran dengan pesatnya kemajuan 
teknologi. Dia bilang, sekarang, perekrutan investasi bodong 
dan ilegal bisa lebih cepat menggunakan teknologi whatsapp, 
BBM, atau e-mail. Ini bikin pelaku merajalela.

Toh, Agus meyakini, ke depan, literasi bisa berperan besar 
mencegah menjamurnya investasi bodong. “Kalau semua 
orang sudah well literate, investasi bodong bisa diminimalisir. 
Apalagi, jika didukung penyediaan produk keuangan yang 
sesuai dengan budget setiap orang,” ucapnya.

DUKUNGAN SATGAS INVESTASI

Harapan meminimalisir jebakan investasi bodong 
seharusnya bukan angan-angan. Sebab, di samping literasi, 
dari sisi penindakan, OJK punya Satgas Waspada Investasi 
(SWI). Satgas ini yang memelototi  ancaman investasi bodong 
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yang berkembang di publik, dan menindaknya jika terindikasi 
melawan hukum. 

Per Juni 2016, SWI mendapat asupan tenaga. Sebab, 
OJK dan enam instansi lainnya meneken kesepakatan untuk 
koordinasi penanganan dugaan tindakan melawan hukum di 
bidang penghimpunan dana publik dan pengelolaan investas. 
Mereka adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian 
Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
Badan Koordinasi Penenaman Modal (BKPM), Kejaksaan dan 
Kepolisian RI. 

“Banyak pelaku menawarkan produk yang tidak 
sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya. Sehingga, perlu 
pengawasan dan koordinasi lintas regulator,” ujar Tongam 
Lumban Tobing yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas Waspada 
Investasi periode 2016.

Semula, SWI dibentuk berdasar Surat Keputusan Bapepam 
dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 untuk masa kerja tahun 
2007, yang diperbarui setiap tahun. Nah, pada 2016, dasar 
pembentukan SWI yaitu Keputusan Dewan Komisioner 
OJK nomor: 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang 
Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan 
Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat 
dan Pengelolaan Investasi.

Kementerian Koperasi dan UKM merespons baik adanya 
koordinasi lintas instansi ini. Deputi Pengawasan Kementerian 
Koperasi dan UKM RI, Suparno bilang, pihaknya tidak bisa 
bertindak sendiri menghadapi laporan pelanggaran koperasi. 

Sebab, Kemenkop hanya menerbitkan perizinan badan 
usaha koperasi (legalitas lembaga). Sementara izin usaha 
diberikan oleh institusi lain menurut jenis usaha yang 
dijalankan. Pengecualian hanya bagi Koperasi Simpan Pinjam 
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(KSP). “Jadi, kami perlu koordinasi lintas instansi untuk 
laporan tertentu yang tidak bisa kami tangani sendiri,” ucap 
Suparno.

MENGAMANKAN MASA DEPAN 

Bagi pelaku industri keuangan, progam literasi bukan 
buang-buang waktu. Literasi ibarat jalan pembuka untuk 
menjaga keberlangsungan hidup usaha lembaga keuangan. 

Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Santoso 
menyebut, kegiatan literasi sangat penting bagi bisnis bank. 
Dengan program literasi diharapkan nasabah semakin melek 
mengenai produk dan jasa perbankan, sehingga mendorong 
nasabah menggunakan lebih banyak produk alias cross sell 
ratio. Selain itu, keluhan nasabah pun lebih terkendali. 

“Semakin customer memahami produk bank, makin 
mereka percaya dan membeli produk bank,” ujar Santoso.        

PT Bank CIMB Niaga Tbk termasuk yang sudah menikmati 
buah manis literasi. Menurut Budiman Tanjung, Head of 
Retail Banking Product Bank CIMB Niaga, kegiatan literasi 
sudah menunjukkan hasil. “Terlihat dari jumlah penabung 
dan nasabah berinvestasi yang terus bertambah setiap tahun,” 
klaimnya.

Bank berkode saham BNGA ini menggelar kampanye 
literasi keuangan berupa pameran dan seminar. Perusahaan 
juga membidik kalangan akademisi melalui program 
menabung bagi anak-anak usia sekolah di berbagai wilayah 
Indonesia. 

Tak sedikit pelaku industri yang membidik literasi di 
kalangan akademisi. PT Asuransi Central Asia (ACA) salah 
satu yang getol membidik akademisi. Kepala Department 
Edukasi dan Literasi ACA, Wi Wie bilang, dengan memiliki 
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akademisi yang teredukasi mengenai industri asuransi, 
penyebaran literasi akan lebih cepat. “Meski demikian, kami 
juga menyasar kelompok UMKM dan kaum ibu rumah tangga 
yang merupakan pengelola keuangan keluarga,” tuturnya.

Tahun ini, ACA menjalankan kegiatan literasi di 15 kota. 
Wi Wie berharap, dengan meningkatnya literasi, masyarakat 
dapat memahami bagaimana industri asuransi bekerja 
sehingga terhindari dari bentuk penipuan.

TERKENDALA GEOGRAFIS

Sejatinya, melakoni aktivitas literasi bukan perkara mudah. 
Chief Marketing Officer PT Sun Life Financial Indonesia Shierly 
Ge bilang, target yang harus disasar sangat banyak dengan 
lokasi yang tersebar di penjuru Tanah Air. Kondisi geografis 
ini kadang jadi kendala, apalagi dari sisi sosial ekonomi dan 
pendidikan masyarakat masih rendah. 

“Jadi butuh waktu untuk mencapai masyarakat yang 
melek keuangan,” ucapnya.

Shierly bercerita, dua tahun terakhir, Sun Life sudah 
melakukan edukasi pengelolaan keuangan bagi siswa SMK 
dan mahasiswa di sejumlah daerah. Di luar akademisi, 
perusahaan melatih pekerja perempuan rumahan dengan 
menggandeng Organisasi Buruh Internasional (ILO). 

Agus Sugiarto mengakui, tantangan terbesar dalam 
meliterasi publik selama ini ketika harus menghadapi 
masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi, dan pendidikan 
yang rendah. “Misalnya, bagaimana mereka mau memikirkan 
untuk menabung atau investasi, jika uang untuk kebutuhan 
sehari-hari saja masih kurang. Jadi, ini perlu trik khusus 
supaya bisa nyambung,” tutur Agus. 

Kendala lain, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 
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banyak pulau. Kata Agus, masih jarang ada fasilitas edukasi 
online. Tentu ini pekerjaan rumah yang besar bagi pelaku 
industri dan OJK untuk menjangkau hingga pelosok.

Maklum, di wilayah Pulau Jawa saja masih banyak 
masyarakat yang buta keuangan. Sebagai contoh di wilayah 
Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada kegiatan literasi yang 
dilakukan PT AJB Bumiputera Cabang Cibinong pada 22 
Oktober 2016 ke Golf Riverside Jagorawi, tim literasi bertemu 
banyak pekerja yang belum memahami fungsi produk 
asuransi.

“Saya baru tahu asuransi punya produk proteksi mirip 
investasi. Saya butuh yang seperti itu untuk jaminan sekolah 
anak dan masa pensiun,” tutur Entong Tanamal, caddy yang 
sudah bekerja selama 17 tahun di lapangan golf itu.

Di lokasi lain yang disambangi AJB Bumiputera dengan 
mobil SiMolek, kondisinya tak jauh berbeda. Sejumlah 
perempuan yang membuka kios di pasar malam GOR 
Pakansari, Cibinong, langsung mengerumuni SiMolek yang 
terparkir dekat kios. Mereka penasaran mengenai program 
yang disampaikan tim literasi Bumiputera. Sejumlah 
pertanyaan pun terlontar dari mulut para pemilik kios itu.

“Selama ini, enggak pernah ada yang khusus datang 
begini, jadi enggak pernah tahu apa saja yang ada di asuransi,” 
kata Mak Romlah, salah satu pedagang di pasar malam.

Padahal, pengakuan Mak Romlah, uang yang didapat 
dari hasil jualan cukup besar. Sehari bisa membawa pulang 
Rp 200.000. Bahkan, mencapai Rp 800.000 di akhir pekan. 
“Tapi, enggak tahu mau simpan di mana. Selama ini, dititip 
ke kolektor. Nanti, akhir tahun boleh diambil, tapi cuma 
90%. Sisanya, untuk jasa dia yang ngumpulin duit,” tutur 
perempuan 48 tahun ini.
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NASABAH JELI, BANK PEDULI

TELITI sebelum membeli. Ini rumus yang harus dilakoni 
calon konsumen, termasuk ketika memilih produk 
yang dijajakan lembaga keuangan seperti perbankan. 

Konsumen harus melek mengenai plus minus produk, serta 
jeli terhadap legalitasnya.

Meski demikian, kehatian-hatian konsumen sudah 
selayaknya diimbangi dengan kepedulian pelaku industri. 
Perbankan tidak boleh lepas tangan, terutama menyangkut 
produk besutan perusahaan lain. Maklum, persoalan 
menyangkut duit sangat sensitif dan kerap mengundang 
oknum menyalahgunakan kesempatan untuk berbuat jahat. 
Apalagi, tak sedikit konsumen yang membeli produk karena 
memandang kredibilitas bank penjual.  

Belum lenyap dari ingatan kita, bagaimana ribuan orang 
harus menelan pil pahit akibat penipuan yang melibatkan 
Bank Century. Bank yang kini sudah berganti baju menjadi 
Bank   J Trust ini pernah tersandung kasus penjualan produk 
investasi bodong.

Bank Century menjual produk Discretionary Fund alias 
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) besutan manajer investasi 
PT Antaboga Delta Sekuritas. Produk mirip-mirip reksadana 
itu mengimingi imbal hasil 13% per tahun. Tawaran cuan yang 
menggiurkan, melebihi rata-rata bunga deposito bank. Padahal, 
produk tersebut tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Pasar 
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). 
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Terjadi kongkalikong antara Antaboga dan Bank Century 
dalam penjualan KPD. Ini bisa terjadi lantaran salah satu 
pemegang saham Bank Century, Robert Tantular, juga pemilik 
Antaboga. Robert menggenggam saham Antaboga melalui PT 
Aditya  Rekautama. Nah, Antaboga memegang 7,44% saham 
Bank Century. Selain lewat Antaboga, keluarga Tantular juga 
menguasai saham Bank Century melalui dua perusahaan 
lainnya dengan porsi 14,64%. 

Berdasarkan temuan Bank Indonesia, Bank Century 
telah menjajakan produk Antaboga kepada nasabah sejak 
2001. Penjualan terus berlanjut meski pada Juni 2015, BI 
mengultimatum bank yang menjual produk pasar modal 
untuk memastikan legalitas produk yang dijual. 

Bahkan, Desember 2005, BI menerbitkan memo untuk 
menghentikan penjualan produk Antaboga di Bank Century. 
Rupanya, larangan itu tidak diindahkan, penjualan produk 
Antaboga terus berlanjut. Hingga, September 2008, mencuat 
kasus gagal bayar Bank Century terhadap nasabah Antaboga. 
Nasabah tidak bisa mencairkan investasinya meski sudah 
jatuh tempo. 

Faktanya, Bank Century tidak pernah mencatatkan dana 
nasabah Antaboga ke dalam pembukuan perusahaan. Dana 
tersebut masuk ke rekening pemegang saham, salah satunya 
Robert Tantular. Kerugian nasabah Antaboga mencapai Rp 1,2 
triliun. Hingga kini, nasib pengembalian dana nasabah belum 
ada ujungnya.

BELAJAR DARI PENGALAMAN BURUK

Kasus ini layak jadi pembelajaran berharga bagi industri 
perbankan di Tanah Air. Bank wajib mematuhi setiap rambu-
rambu yang sudah ditetapkan agar tidak kebobolan produk 
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bodong. Tentu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas 
tak boleh jemu memelototi tingkah polah anak asuhnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon mengatakan, sudah ada 
prosedur yang ditetapkan untuk menghindari produk bodong 
lolos ke pasar. Menurutnya, setiap produk anyar bank wajib 
dapat izin dari otoritas pengawas. OJK melakukan assessment 
atau penilaian secara komprehensif terhadap permohonan 
izin produk baru, baik dari aspek legalitas, risk management, 
hingga kapasitas bank tersebut.

“Sehingga, sebenarnya tidak mungkin ada produk bodong 
bank,” ujarnya.

Prosedur tak kalah ketat juga diterapkan untuk perizinan 
produk non bank yang dipasarkan bank (wealth management), 
seperti reksadana dan asuransi. Bahkan, bank harus punya 
izin sebagai Agen Penjual Efek  Reksadana (APERD) supaya 
bisa jualan reksadana. 

“OJK juga melakukan pengawasan berkala terhadap 
produk-produk yang ditawarkan perbankan,” imbuh Nelson. 

Kompleksnya prosedur penjualan produk diamini pelaku 
industri. Direktur Retail Banking PT Bank Permata Bianto 
Surodjo bilang, berdasarkan Peraturan OJK, sebelum dijual, 
produk-produk bank maupun non bank harus ditelaah 
karakteristiknya, manfaat dan risikonya bagi bank dan 
nasabah, serta transparansi aspek-aspek lainnya. 

Bianto memastikan Bank Permata selalu menerapkan 
prosedur tersebut. Bahkan, katanya, perusahaan sangat 
selektif menawarkan produk. Misalnya, untuk produk bank, 
dipertimbangkan kelayakan penjualan produk tersebut di 
Indonesia dari sisi hukum dan regulasi. “Lalu, manfaat dan 
risiko produk itu cocok tidak dengan target nasabah kami,” 
tuturnya.
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Bahkan, perlakuan bagi produk wealth management, seperti 
reksadana dan unitlink, lebih ketat. Selain memastikan legalitas 
produk, Permata juga mempertimbangkan kekuatan dan 
soliditas provider, historikal kinerja produk, juga transparansi 
penerbitnya.

“Dengan proses pemilihan produk yang ketat, hati-hati 
dan komprehensif, maka kemungkinan investasi bodong 
dapat diminimalisasikan, bahkan dihilangkan,” klaim Bianto.

SELEKSI CALON PARTNER  

Pelaku industri pelat merah, PT Bank Negara Indonesia 
Tbk (BNI) juga memasang berlapis benteng untuk mencegah 
produk bodong ada dalam portofolionya. Senior EVP IT BNI 
Dadang Setiabudi menjelaskan, untuk reksadana, seleksi 
diawali dengan identifikasi manajer investasi (MI) yang akan 
menjadi rekanan. Penentuan MI menggunakan kriteria cukup 
ketat, seperti minimal dana kelolaan dan tersedianya fund 
manager yang bersertifikat.           

Setelah lolos kualifikasi MI, tidaak otomatis semua reksadana 
besutan MI tersebut bisa dijajakan di BNI. Ada seleksi lagi 
terhadap setiap produk. “Untuk produk lama kami perhatikan 
kebijakan investasi dan historikal pertumbuhannya. Kalau 
produk baru, kami melihat berdasarkan kebijakan investasi yang 
akan dijalankan dan potensi ke depan,” papar Dadang.

Tak berakhir di situ, menurut Dadang, produk harus 
dikelola secara terpisah antara MI dengan bank kustodi. Sesuai 
persyaratan OJK, MI dan bank kustodi tidak boleh terafiliasi. 
Ini demi menghindari potensi pelanggaran oleh manajer 
investasi. 

“Jadi prosesnya sangat ketat dan mitigasi risikonya sangat 
jelas. Dengan mekanisme tersebut pada dasarnya akan sangat 
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membantu terhindarnya dari risiko produk bodong,” ujar 
Dadang optimistis.

Proses “menguliti” kredibilitas calon rekanan juga dilakoni 
PT Bank CIMB Niaga Tbk. Menurut Budiman Tanjung, Head of 
Retail Banking Product Bank CIMB Niaga, setiap produk yang 
akan ditawarkan harus melalui tahap review di internal bank, 
termasuk mereview  partner penyedia produk dan risiko produk.

Nah, setelah produk aman, Nelson bilang, perbankan harus 
pula memastikan calon nasabah melek mengenai karakteristik 
produk yang akan dibeli. Terutama, untuk produk non bank 
yang bersifat advance product. “Harus transaparansi dan 
nasabah perlu diedukasi dulu,” katanya.

Tentu, supaya nasabah tak beli kucing dalam karung. 
Sekaligus menghindari komplain nasabah ketika suatu saat 
nilai uangnya menyusut. Ini sesuai amanat Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Budiman memastikan, CIMB Niaga menerapkan proses 
itu pada setiap penawaran ke nasabah. Katanya, relationship 
manager wajib mengedukasi calon nasabah. “Memberikan 
informasi yang lengkap mengenai manfaat, risiko, biaya serta 
syarat dan ketentuan produk,” bebernya.

Bianto sepakat, bank wajib mengedepankan transparansi 
kepada nasabah. Menurutnya, di Bank Permata, transparansi 
bukan hanya soal keuntungan, namun juga aspek biaya dan 
risiko produk. 

Sejauh ini, katanya, belum pernah ada kasus produk 
bodong di Bank Permata. “Pencegahan awal atau preventive 
sangat penting untuk menghindari investasi bodong,” 
ucapnya.

Ya, semoga saja nasabah dan bank sama-sama peduli agar 
tak merugi.
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MULAI GESIT  
MENGGEBUK PENIPU

SETELAH hampir dua tahun bergerilya menjerat korban, 
komunitas Dream For Freedom (D4F) akhirnya dipaksa 
tutup buku. Izin usahanya telah dicabut pada Juni 2016. 

Tak hanya itu, Fili Muttaqien, pendiri D4F kini mendekam di 
tahanan Mabes Polri.

Runtuhnya tembok D4F, tak lepas dari kerja tim Satgas 
Waspada Investasi. Siapakah mereka ini?

Lahirnya Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan 
Melawan Hukum di Bidang Peghimpunan Dana Masyarakat 
dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) 
diprakarsai Bappepam-LK (sekarang OJK) bersama regulator 
keuangan lainnya pada 2007 silam. Tim ini ditugasi memelototi 
kegiatan penghimpunan dana yang berpotensi merugikan 
publik. Lalu, mengambil tindakan terhadap penawaran 
investasi yang melawan hukum. 

Satgas dibentuk lantaran marak penawaran investasi 
abal-abal yang belum jelas yurisdiksinya (grey area) dan butuh 
penanganan lintas yurisdiksi. Sejak Januari 2016, Tongam 
Lumban Tobing dipercayai menahkodai tim anti investasi 
bodong ini. 

Supaya lebih bertaji, pada Juni 2016, Satgas mengandeng 
enam instansi dan lembaga lain. Mereka adalah Kepolisian, 
Kejaksaan Agung, BKPM, Kementerian Perdagangan, 
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Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. Tujuannya, agar koordinasi 
penanganan kasus lebih mudah.

Nah, dalam kasus Dream for Freedom, Satgas inilah 
yang merekomendasikan peninjauan ulang izin usaha tiga 
perusahaan yang berada di belakang D4F. Rekomendasi 
disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) Kota Administrasi Jakarta Barat pada Juni 2016.

Gayung bersambut, pada 23 Juni 2016, PTSP Jakbar 
mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama PT 
Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), Nasional Ekonomi 
Sosial Indonesia (NESIA) dan Loketnesia. Ketiganya adalah 
perusahaan yang terafiliasi dan menjadi payung aktivitas 
komunitas Dream For Freedom. 

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban 
Tobing bercerita, terbitnya rekomendasi terhadap D4F sudah 
melewati proses dan pertimbangan matang. Ia menuturkan, 
proses penelusuran berawal dari adanya sejumlah pertanyaan 
dan pengaduan korban yang masuk ke e-mail Satgas Waspada 
Investasi (waspadainvestasi@ojk.go.id) pada awal 2016.

Dalam pengaduannya, seorang korban D4F di Jambi, 
mengaku uang Rp 10 juta yang disetor ke rekening D4F, 
tak pernah kembali. Uangnya raib bersama dengan dalih 
perubahan sistem yang terjadi di komunitas tersebut.

Merespons itu, Tongam mengerahkan tim Satgas OJK di 
tingkat pusat untuk menelusuri aktivitas dan perizinan D4F.  
Sebagai gambaran, saat ini, ada sekitar 18 orang yang berada 
langsung di bawah komando Tongam. 

Kasus dugaan penipuan investasi ini ditarik ke Satgas 
pusat, sebab, ruang geraknya sudah lintas provinsi. Dari 
informasi yang dikumpulkan Satgas, gurita investasi bodong 
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D4F tak hanya menjerat warga Jakarta, tapi juga Jambi, 
Bengkulu, dan Palembang.

 “Dari penelusuran, kami melihat imbal hasil yang 
dijanjikan tidak masuk akal. Mereka dapat SIUP, tapi 
aktivitas yang dijalankan tidak sesuai izin, menghimpun dana 
masyarakat,” beber Tongam. Padahal, Promonesia memegang 
izin usaha di bidang portal iklan, sementara Loketnesia di 
bisnis travel.

Hasil penelusuran Satgas, D4F sudah merekrut 700.000 
peserta dengan total dana yang dihimpun Rp 3,5 triliun. 

BUAH REKOMENDASI SATGAS

Dengan pertimbangan itu, pada Maret 2016, Satgas 
memanggil pengurus D4F dan meminta untuk melengkapi 
dokumen legalitas dan kegiatan usaha. “Tapi, sampai 
batas waktu dua minggu yang kami berikan, mereka tidak 
menyerahkan dokumen,” kata Tongam.

Jengah, Tongam pun membawa kasus ini ke tim bersama 
Satgas pada April 2016. Diskusi  melibatkan sejumlah instansi 
di luar OJK, termasuk PTSP Jakbar. Dus, Juni 2016, Satgas 
memutuskan rekomendasi peninjauan ulang izin D4F, yang 
direspons PTSP dengan mencabut perizinan usahanya pada 
23 Juni 2016.

Meski belakangan, D4F berbalik melawan. Pengurus 
Dream For Freedom menggugat PTSP Jakbar dan Satgas 
Waspada Investasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
pada September 2016. Soal ini, Tongam bilang, Satgas siap 
menjalani persidangan. “Walaupun sebenarnya, salah alamat 
menjadikan kami turut tergugat, karena kami tidak bikin 
keputusan, hanya rekomendasi,” ucapnya.

Di samping rekomendasi kepada PTSP Jakbar, Satgas 
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juga melaporkan D4F kepada Kepolisian terkait dugaan 
pelanggaran hukum menghimpun dana masyarakat secara 
ilegal. Harapannya, pentolan komunitas ini bisa dipidanakan.

Rupanya, sejumlah korban D4F di Jakarta pun melaporkan 
pendiri investasi abal-abal ini ke Mabes Polri pada Juni 2016. 
Alhasil, 18 Oktober 2016, aparat menetapkan Fili Muttaqin, 
pentolan D4F, sebagai tersangka sekaligus menahannya.

Menurut Tongam, Fili dijerat menggunakan UU No 7/2014 
Tentang Perdagangan. Pasal 9 beleid tersebut melarang skema 
piramida. Ancamannya, kurungan 15 tahun dan denda Rp 10 
miliar. Skema piramida artinya kegiatan usaha yang sumber 
pendapatannya dari biaya partisipasi orang lain yang direkrut. 
Aturan ini jauh lebih bergigi. Selama ini, pasal 372 KUHP 
tentang penggelapan, dan pasal 378 KUHP tentang penipuan, 
belum mampu memberi efek jera bagi pelaku investasi bodong. 

Selain menggebuk D4F, sepanjang tahun ini, Satgas 
Waspada Investasi menindaklanjuti 18 dugaan investasi 
ilegal lainnya. Hasilnya, tujuh dugaan penawaran ilegal 
sudah selesai ditangani. Lalu, dua kasus diserahkan Satgas ke 
Bareskrim Polri, yakni D4F dan Cakrabuana Sukses Indonesia 
(CSI). Sementara, 10 dugaan lainnya masih dalam pembahasan 
anggota Satgas.

KIAN GESIT DI DAERAH

Tugas pencegahan dan penanganan dugaan investasi 
bodong tak lagi menumpuk hanya di Satgas Waspada Investasi 
(SWI) pusat. Supaya kerja Satgas lebih cepat dan efisien, mulai 
dilahirkan Tim Kerja Satgas di tingkat provinsi, kota atau 
kabupaten. 

Memang, belum ada di semua daerah. Baru sebatas 
wilayah yang memiliki kantor perwakilan OJK. Artinya, 



300  |  LITERASI KEUANGAN

baru ada 35 tim kerja. Tim itu dikepalai pimpinan OJK 
wilayah dan beranggotakan sekitar 20-30 orang dari sejumlah 
elemen. Antara lain, OJK regional, Bank Indonesia, Kanwil 
Kementerian Agama, Dinas Perkoperasian, Disperindag, 
Polda, hingga perangkat desa. 

Tongam mengakui, dengan adanya tim di daerah, Satgas 
Waspada Investasi kini lebih kuat. Proses penanganan kasus 
lebih cepat dan efektif. Sebab, Satgas di daerah bisa langsung 
menyerap pengaduan dan menangani kasus yang terjadi di 
lingkup daerah. Namun, jika lingkup operasi investasi abal-
abal itu lintas provinsi, penanganannya akan ditarik ke Satgas 
pusat. 

Bagi Tongam, secara sederhana, ukuran keberhasilan 
kerja Satgas yaitu menghasilkan rekomendasi atau tindak 
lanjut penanganan kasus. Rekomendasi bisa ke instansi yang 
menerbitkan izin maupun pengawas. Bahkan, jika kasus 
mengarah pelanggaran hukum yang berakibat pidana, Satgas 
melaporkannya ke Kepolisian.

Menurutnya, tidak ada yang bisa menjamin investasi 
bodong benar-benar hilang. Meski begitu, dengan upaya 
pencegahan dan penanganan yang dilakukan Satgas, 
setidaknya ruang gerak pelaku investasi bodong semakin 
sempit. 

Ia berharap, masyarakat tak segan melapor jika mengetahui 
atau menjadi korban investasi abal-abal. Kata Tongam, salah 
satu kendala penindakan investasi bodong, karena korban 
malu melapor. “Ada yang tidak mau lapor, karena takut 
uangnya akan hilang jika melapor kepada pihak berwajib,” 
ungkapnya.
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ALERT DARI SATGAS   

Selain penindakan, Satgas juga mencegah lebih banyak 
korban investasi bodong. Caranya, dengan mempublikasikan 
daftar investasi ilegal di situs sikapiuangmu.ojk.go.id (investor 
alert portal). Per September 2016, Satgas telah merilis 47 entitas 
bodong. 

“Dari laporan 430 tawaran investasi, kami sudah bahas 
47 entitas bersama regulator lain, dan terbukti entitas tersebut 
tidak berada di bawah pengawasan regulator manapun,” 
papar Tongam. 

Kata Tongam, jumlah entitas bodong itu masih mungkin 
bertambah, karena Satgas masih menelusuri secara bertahap. 
“Daftarnya akan diperbaharui berkala,”  janjinya.

Sebagian besar kasus yang ditindaklanjuti Satgas Waspada 
Investasi memang masih berasal dari pengaduan masyarakat 
yang masuk melalui e-mail dan call center OJK.  Namun, 
kata Tongam bukan berarti timnya pasif. Satgas juga aktif 
menelusuri berbagai situs di internet.

Hasilnya, Satgas beberapa kali mendapati penawaran 
investasi yang mendompleng logo OJK. Padahal, entitas itu 
tidak mendapat izin OJK. “Kami panggil, bikin kesepakatan 
supaya cabut logo OJK. Tapi kalau tidak digubris, kami minta 
Kominfo blokir situsnya,” kata Tongam.

KOPERASI PERKUAT PENGAWASAN

Tak bisa dipungkiri, beberapa tahun terakhir, cukup 
marak investasi bodong yang berkedok koperasi. Kasus 
fenomenal, Koperasi Langit Biru pada 2012. Koperasi ini 
mampu merekrut 115.000 peserta di Jakarta dan Jawa Barat, 
dengan total kerugian Rp 6 triliun. 



302  |  LITERASI KEUANGAN

Yang terbaru dan tengah ditangani Kepolisian, yaitu 
Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI). CSI menjaring anggota 
melalui dua koperasi simpan pinjam yang dikelolanya. 
Penghimpunan dana dengan menawarkan investasi emas 
dan tabungan. Padahal, surat izin usaha perdagangan (SIUP) 
koperasi tersebut di bidang pertanian, jasa dan pertambangan. 
Hasil penelusuran Satgas Waspada Investasi, ada 7.000 peserta 
yang terjerat dengan total dana terhimpun Rp 2 triliun.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan 
UKM RI Suparno mengakui, kegiatan penghimpunan dana 
masyarakat rawan pelanggaran atau penipuan. Terlebih, jika 
tidak didukung pengawasan dan regulasi yang kuat.

Menurut Suparno, adanya koperasi yang melakukan 
pratik menyimpang, lantaran fungsi pengawasan di internal 
koperasi tidak berjalan. Sebab, katanya, mengacu UU No. 
25/1992 Tentang Perkoperasian, fungsi pengawasan koperasi 
justru terdapat pada pengawas internal. 

“Koperasi bersifat otonom, didirikan orang-orang yang 
punya keinginan yang sama. Pengawas berperan memantau 
aktivitas pengurus, supaya koperasi tidak menyimpang dari 
koridor bisnis yang disepakati dalam rapat anggota,” ujarnya.

Lalu, Kemenkop tidak dapat bertindak? Kata Suparno, 
berdasar UU yang berlaku, tidak ada aturan yang implisit 
mewajibkan Kemenkop mengawasi koperasi. Hanya, setiap 
koperasi diminta menyampaikan laporan berkala kepada 
Kemenkop. 

“Tapi, UU 25/1992 ini tidak stressed. Boleh lapor, boleh 
tidak,” klaimnya. Aturan perundangan hanya mengatur 
pembinaan, bukan sanksi bagi yang melanggar.

Sepertinya, pemerintah tak ingin semakin banyak koperasi 
yang salah jalan. Alhasil, pada 2016,  pemerintah berinisiatif 
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membentuk Deputi Pengawasan di Kemenkop. Deputi 
anyar ini diharapkan bisa memfungsikan peran pengawas 
di internal koperasi. Agar lebih efektif, dibentuk pula Satgas 
Pengawas koperasi di kabupaten dan kota. Satgas inilah yang 
jadi perpanjangan tangan untuk mengontrol peran pengawas 
di internal koperasi.

Supaya Satgas bisa punya kekuatan hukum untuk 
bertindak, dalam RUU terbaru, Kemenkop sudah memasukkan 
unsur kewajiban bagi koperasi untuk menyerahkan laporan 
berkala. “Supaya kami bisa nilai kesehatannya. Apakah 
koperasi itu melaksanakan jati diri dan anggaran dasarnya. 
Kalau dia jauh melenceng, kita semprit,” papar Suparno. 

Saat ini, RUU tersebut sudah berada di tangan legislatif. 
Sembari menunggu beleid anyar, Kemenkop berkoordinasi 
dengan sejumlah instansi untuk mencegah berkembangnya 
koperasi bodong. Salah satunya, dengan Satgas Waspada 
Investasi. Suparno bilang, pihaknya tidak bisa bertindak sendiri, 
sebab, Kemenkop hanya menerbitkan perizinan badan usaha 
koperasi. Sementara, penerbitan izin usaha dari lintas instansi. 

Sebagai anggota Satgas Waspada Investasi, Kemenkop akan 
memeriksa laporan dugaan penyelewengan kelembagaan dan 
usaha koperasi. Jika penyelewengaan karena ketidakpahaman 
pengurus mengenai aturan perkoperasian, Kemenkop akan 
membimbing dan mengarahkan supaya kembali pada 
rancangan hasil Rapat Anggota.

Tapi, jika terindikasi perbuatan melawan hukum atau 
praktik penipuan, Kemenkop berkoordinasi dengan OJK, 
Kepolisian dan Kejaksaan agar ditindak secara pidana. Kerja 
tim Satgas pernah dilakukan ketika mengusut kasus Koperasi 
Pandawa Malang.  “Diharapkan kasus dapat diminimalisir 
melalui upaya pencegahan secara terkoordinasi,” kata 
Suparno.
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JANJI MANIS  
YANG BIKIN MERINGIS

“Ini investasi pertama dan terakhir dalam hidup saya,”. 
Kalimat itulah yang meluncur dari mulut  Taufik 
Kurniawan, korban investasi bodong PT Gold Bullion 

Indonesia (GBI). Pria yang berdomisili di Jakarta ini mengaku 
kapok menginvestasikan lagi uangnya. 

Wajar, dana Rp 100 juta yang ia setor ke Gold Bullion pada 
2013 silam, lenyap begitu saja. Uang Taufik dan ratusan orang 
lainnya raib dibawa kabur pentolan Gold Bullion. 

Meski sudah tiga tahun berlalu, kejadian itu masih 
membekas di benaknya. Apalagi, hingga kini kasus tersebut 
belum ada ujungnya. Direktur Utama GBI, Fadzli Mohammed 
beserta istrinya Hessy Purwantie yang menjabat sebagai 
komisaris GBI belum juga tertangkap.

Saat ini, bersama 93 korban lainnya yang tergabung 
dalam Forum Perjuangan Nasabah (FPN) Gold Bullion, 
Taufik masih berupaya memperjuangkan kejelasan nasib dana 
mereka. Sebagai Koordinator Lapangan FPN Gold Bullion, 
Taufik mengklaim, total dana 94 nasabah yang nyangkut di 
perusahaan abal-abal itu mencapai Rp 20 miliar. 

Mereka tak berpangku tangan. Para korban sudah 
menempuh berbagai upaya untuk menjerat petinggi Gold 
Bullion, dan jika mujur mendapatkan kembali dana mereka 
yang raib. Taufik bilang, mereka sudah pernah menyambangi 
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Komisi IX DPR, Kompolnas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
hingga staf presiden ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
menjabat.  “Tapi, semua nihil, tak ada hasil,” keluhnya.

Kini, mereka hanya bisa bergantung pada kepolisian. Tapi, 
ironisnya, Taufik bilang, sejauh ini, belum ada tanggapan 
serius dari kepolisian.

Nasib malang Taufik bermula dari bujukan salah satu 
marketing Gold Bullion yang mengajaknya bergabung. 
Marketing tersebut notabene adalah kenalan istrinya. Seperti 
korban lainnya, ia dijanjikan keuntungan 8% per bulan dengan 
membeli emas seberat 300 gram dan dititipkan di Gold Bullion. 
Pendapatan yang fantastis melebihi imbal hasil deposito, 
membuatnya tergiur.

Pengakuan Taufik, marketing itu tidak pernah 
memaparkan risiko memutar dana di Gold Bullion. “Entah dia 
enggak aware, atau memang sengaja enggak memberi tahu, 
namanya juga marketing,” kenangnya.

TERPIKAT LABEL HALAL

Ironisnya, Taufik percaya diri bergabung di Gold Bullion, 
lantaran merasa aman. Maklum,  katanya, Gold Bullion 
memiliki sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
Dengan kata lain, ada label halal pada produk tersebut.

Tak hanya itu, GBI “menjual” nama Yayasan Darmoadira 
sebagai pemikat. Ia diperlihatkan foto penandatanganan nota 
kesepahaman alias MoU antara GBI dan Yayasan Darmoadira. 
Asal tahu saja, Yayasan Darmoadira dibentuk oleh para 
purnawirawan TNI dan kepolisian. 

“Tapi, ternyata semua itu trik mereka untuk dapat nasabah 
dan perangkap buat mangsanya,” ujar Taufik. 
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Diperkirakan, ada 12.000 orang yang terjebak penipuan 
Gold Bullion di sejumlah daerah. Total dana yang dibawa 
kabur pentolan Gold Bullion mencapai Rp 1,2 triliun.

Kata Taufik, ini kali pertama ia menginvestasikan uangnya. 
Namun, karena pengalaman pertamanya berujung pahit, kini 
ia jera. Ia tak lagi berminat berinvestasi, bahkan di produk 
yang legal sekalipun. “Saya kapok, masih trauma. Cari yang 
aman saja, investasi yang real saja,” ucapnya.

Seperti halnya Taufik yang masih trauma, Njoto Soe 
Seksan merasakan hal serupa. Pengusaha yang berdomisili di 
Jakarta Barat ini mengaku kapok berinvestasi terutama untuk 
produk di luar negeri. Ia mengklaim merugi hingga Rp 8,7 
miliar, karena jeratan investasi bodong Soe Gee Capital AG. 

Padahal, Njoto bukan orang awam soal investasi. 
Sebelumnya, ia beberapa kali memutar uangnya dengan 
membeli saham perusahaan asing di bursa luar negeri melalui 
broker domestik. Kala itu, ia selalu bisa mengenyam buah 
manis.

Sayang, nasib sial menghampirinya ketika ia tergoda 
penawaran menggiurkan dari Soe Gee Capital. Berbeda 
dengan broker yang selama ini ia gunakan, Soe Gee Capital 
memang menawarkan fasilitas “leverage”. Dengan leverage, 
ia berhak membeli saham lima kali lipat nilainya dari modal 
yang disetor.

Dengan daya tarik itu, pada Januari 2014, Njoto meneken 
Customer Agreement dengan Soe Gee Capital dan menyetor 
modal senilai US$ 200.000 atau setara Rp 2,5 miliar ke rekening 
atas nama Soe Gee Capital. Uang itu untuk membeli saham 
MGM China (CFD) di Bursa Hong Kong. Dengan fasilitas 
leverage, uang yang ia setor dijanjikan akan didibelikan saham 
senilai US$ 1 juta. Njoto dijanjikan capital gain dari hasil trading 
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saham plus dividen.

Namun, bukannya untung berlipat, Njoto malah buntung. 
Jangankan berharap dividen, modal awalnya saja tak berjejak 
sama sekali. Ketika 4 Maret 2014, ingin mencairkan dividen 
dan menjual seluruh sahamnya, ia tidak mendapatkan dividen 
sesuai perhitungan yang rutin ia terima dalam daily report.

Bahkan, dengan berbagai cara teknis, katra Njoto, Soe 
Gee Capital memaksanya menambah setoran modal US$ 
200.000 supaya bisa mendapatkan kembali modalnya. 
Hingga akhirnya, dengan cara-cara teknis pula, broker itu 
menempatkan Njoto di posisi kalah trading. 

“Belakangan saya tahu, mereka sengaja menggunakan 
cara seperti itu supaya saya tidak bisa menarik uang saya. 
Tidak bisa keluar dari mereka, jadi harus setor modal terus,” 
tutur pria 45 tahun ini.

Tak terima dengan penipuan yang menimpanya, Njoto 
melaporkan tiga petinggi Soe Gee Capital ke Kepolisian, yaitu 
Alexander Gee, Gregorius Teddy Gunawan, dan Sukianto 
Efendy. Dari penyidikan kemudian diketahui dana yang 
disetor Njoto tidak dibelikan saham seperti yang dijanjikan. 
Uang tersebut masuk ke kantong tiga pentolan Soe Gee Capital.

Hebatnya lagi, Soe Gee Capital tidak memiliki izin sebagai 
perusahaan pialang, bahkan tidak terdaftar di Kementerian 
Hukum dan HAM.

Njoto mengakui, tidak sampai meneliti legalitas izin Soe 
Gee Capital ketika memutuskan menanamkan uangnya. Ia 
beralasan, langsung mempercayai pialang tersebut, lantaran 
logo pialang itu mirip dengan Soe Gee Futures. Lokasi 
kantornya pun berada di salah satu gedung yang bonafit di 
pusat kota Jakarta.

“Apalagi mereka punya rekening koran di Indonesia atas 
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nama Soe Gee Capital. Jadi, saya tidak meragukan perusahaan 
ini,” kenangnya.

Sedikit lebih baik ketimbang korban Gold Bullion, kasus 
yang menimpa Njoto setidaknya sudah diproses di Pengadilan. 
Bahkan, ketiga pelaku penipuan Soe Gee Capital telah dijatuhi 
hukuman tujuh tahun penjara dan denda masing-masing 
senilai Rp 1 miliar. Mereka dinyatakan terbukti melakukan 
tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Meskipun, 
ketiganya masih berupaya untuk banding.

Bagi Njoto, pengalaman pahit ini sekaligus jadi 
pembelajaran. Ia mengaku, saat ini memang masih trauma 
dan kapok. “Uuntuk sekarang, lebih baik yang aman saja, ada 
fisiknya, seperti properti,” katanya.

Meski begitu, ke depan, ia bilang, tidak menutup 
kemungkinan akan berinvestasi lagi. “Tapi, investasi saham 
di perusahaan dalam negeri yang terpercaya saja,” imbuhnya.

Bagaimanapun upaya pihak Satgas Waspada Investasi 
memerangi investasi bodong, tak akan maksimal, jika tidak 
dibarengi ketelitian masyarakat dalam memilih investasi. 
Mau tidak mau, calon investor harus lebih peduli, sebab uang 
merekalah yang akan raib, jika asal pilih. 

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing 
bilang, sejauh ini, belum ada dana nasabah investasi bodong 
yang selamat alias kembali ke tangan pemiliknya. Meskipun, 
katanya, saat ini, kepolisian lebih berkomitmen mengejar aset 
para pelaku.

Jadi, sebaiknya berhati-hatilah. Jangan gampang terbujuk 
janji manis. Jangan pula serakah ingin cepat kaya dalam waktu 
singkat.
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LANGKAH GONTAI ‘SI ANAK 
TIRI’ INDUSTRI KREATIF

Malam itu, alunan musik gamelan berderu dengan 
ketukan yang sangat cepat. Sorot lampu panggung 
nampak berkedip cukup kencang. Tirai pun perlahan 

mulai menutup, seiring makin pekatnya asap panggung yang 
berhembus ke arah para pelakon.

Ya, malam itu grup Wayang Orang(WO) Bharata baru 
saja menuntaskan pementasan mereka yang berjudul Petruk 
Dadi Baladewa. Para pelakon yang masih mengenakan pakaian 
pentas dan wajah yang masih beriaskan make-up tebal pun 
berhamburan di ruang belakang panggung. 

Perlahan dari kejauhan, sesosok pria yang sudah mulai 
sepuh berjalan menyelinap di tengah lalu lalang para pelakon 
yang akan berganti baju. Dia adalah Aries Mukadi, salah satu 
sesepuh sekaligus sutradara di WO Bharata. 

“Gimana pementasannya mas, menarik? Ya, beginilah 
kami kalau ramai ya ramai banget. Kalau lagi sepi ya sepi,” 
ujarnya dengan aksen khas Bahasa Jawa yang begitu kental, 
Minggu (25/9).

Dia berujar, pementasan yang dilakukan rutin setiap pekan 
tersebut hampir selalu berhasil menjual 70% dari total tiket 
yang disediakan. Tarif yang dipatok pun tergolong beragam 
dengan rincian Rp30.000 untuk posisi duduk di balkon, 
Rp40.000 untuk kelas satu, dan Rp50.000 untuk kelas VIP.
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Omzet dari setiap pementasan tersebut, menurutnya, bisa 
mencapai Rp10 juta. Namun, jumlah tersebut hampir selalu 
habis untuk membayar kebutuhan pementasan. Alhasil, para 
pelakon pun biasanya hanya mendapat upah sebesar Rp40.000 
dalam setiap pementasan. ‘Uang lelah’, demikian dia memberi 
istilah.

Tak heran jika pria yang ikut membidani hadirnya acara 
televisi Ketoprak Humor yang tenar di era 2000-an awal ini, 
mendukung langkah sang pemimpin WO Bharata Marsam 
Mulyoatmojo untuk membiarkan para pelakon mencari 
pekerjaan lain selain menjadi pemeran wayang orang.

Aries berujar, WO Bharata masih terbilang beruntung 
dibandingkan kelompok wayang oranglainnya yang tersebar 
di Jakarta maupun daerah-daerah. Turunnya minat penonton, 
minimnya regenerasi pemain dan pengurus, serta tak adanya 
dukungan dana pihak ketiga, membuat beberapa kelompok 
seni pertunjukkan ini harus berguguran.

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan 
BelanjaDaerah (APBD) DKI Jakarta 2016, WO Bharata 
setiap tahunnya mendapat suntikan Rp1 miliar. Akan tetapi 
ketika dikonfirmasi, dia enggan membenarkan ataupun 
membeberkan jumlah dana yang diterima kelompoknya.

Namun, hibah  tersebut menurutnya tak sebanding dengan 
pengeluaran untuk membiayai pementasan yang dilakukan 
rutin sebanyak empat kali sebulan pada setiap tahunnya. 
Baginya, masih beruntung WO Bharata memiliki gedung 
sendiri di Jalan Kalilio no. 15, Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Pasalnya, apabila tanpa memiliki gedung sendiri, biaya setiap 
pementasan dapat menelan dana hingga Rp150 juta. Asumsi 
biaya tersebut diperoleh dari dana yang dibutuhkan apabila WO 
Bharata menggelar pementasan di luar gedungnya sendiri.
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Sejumlah persoalan tersebutlah yang membuat Aries dan 
kawan-kawan pesimis, terkait skema pengajuan pinjaman ke 
perbankan demi membiayai pengembangan atau operasional 
wayang orang kelompoknya.

“Jangankan kami yang punya gedung sendiri, yang andai 
kata bisa dijadikan agunan untuk minta pinjaman. Lha teman-
teman yang diluar sana yang ga punya gedung sendiri mau 
agunkan apa? Itu yang bikin kami tidak berani pakai skema 
pinjaman bank,” lanjutnya.

Situasi serupa pun sebenarnya dialami oleh industri 
perfilman nasional. Lulu Ratna, sutradara sekaligus penggiat 
film Indonesia  mengatakan, sangat sulit untuk membuat 
industri film mendapatkan kategori bankable.

Sifat alamiah dari industri film dan pola pemberian 
pinjaman dari sektor perbankan yang bertolak belakang, 
membuat keduanya sulit untuk bertemu. Dia berujar, pada 
dasarnya pembiayaan untuk film adalah bersifat investasi.

“Pinjaman dari bank tentu sifatnya ada yang dijadikan 
agunan atau jaminan, dan pembayarannya rutin tiap bulan 
dengan disertai bunga. Konsep ini nggak masuk jika diterapkan 
ke produksi film, yang kadang susah ditebak pendapatannya, 
belum lagi apa yang harus dijadikan agunan,” katanya.

Hal inilah yang apda akhirnya membuat para penggiat 
film nasional harus mencari pendonor dana atau investor 
yang benar-benar paham dengan ekosistem perfilman. Lulu 
pun meihat, banyak sineas atau produser yang akhirnya harus 
rela mengeluarkan uang pribadi untuk memproduksi film-
filmnya.

Dirinya mencatat bahwa beberapa film komersial di 
Indonesia justru dibiayai oleh perusahaan dan pemerintah dari 
luar negeri . Tidak hanya film komersia saja, film-film festival 
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pun tak terhitung banyaknya yang terabaikan oleh pemerintah 
dan justru dibiayai oleh perusahaan dan pemerintah dari luar 
negeri.

“Contoh dibeberapa kesempatan peserta festival film 
Berlinale justru di danai Goethe Institut yang notabene 
merupakan institusi yang berasal dari Jerman,” ujar Lulu, 
Rabu (5/10).

Bahkan untuk pengembangan sumber daya manusia 
(SDM) dari para sineas dan penggiat film di Indonesia juga 
masih sangat minim. Maka tak heran banyak film nasional 
yang kualitasnya kurang baik, sehingga tidak mampu 
memunculkan persaingan yang sehat antar film.

Terpisah, menurut salah satu pejabat Perhimpunan 
Perusahaan Film Indonesia (PPFI) yang enggan dsiebut 
namanya, biaya pembuatan film komersial di Indonesia 
berkisar antara ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah. 

Bahkan salah satu film yang beredar pada medio 2015 
telah menelan biaya produksi hingga Rp64 miliar. Sumber 
tersebut menambahkan, masih belum pastinya keuntungan 
yang didapat dari sebuah film, membuat sejumlah rumah 
produksi sengaja menutupi informasi jumlah dana yang telah 
dikeluarkan.

Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop 
Seluruh Indonesia (GPBSI), Djonny Syafruddin menganggap 
selama ini pemerintah terkesan setengah hati dalam 
membangun dan mendukung industri kreatif dalam negeri, 
utamanya sektor perfilman. Padahal, menurutnya, industri 
perfilman termasuk salah satu pos industri kreatif yang tertib 
dalam membayar pajak kepada negara.

Di sisi lain, menurut Djonny,belum dikedepankannya 
industri perfilman dalam negeri membuat berbagai pihak 
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memandang film Indonesia  sebagai sektor yang belum 
menjanjikan untuk berinvestasi.  

Dia pun menontohkan sektor perbankan. Mereka masih 
menganggap bahwa industri perfilman nasional belum masuk 
kategorivisible danbankable. Tak heran, sektor perbankan sulit 
untuk memberikan pinjaman kepada para sineas atau penggiat 
film untuk menyediakan pembiayaan untuk produksi film.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
pernah melakukan pemetaan daya saing industri kreatif pada 
tahun 2014, Hasil analisa dilakukan terhadap tujuh dimensi 
utama daya saing industri kreatif, yaitu sumber daya kreatif, 
sumber daya pendukung, industri, pembiayaan, pemasaran, 
infrastruktur dan teknologi, serta kelembagaan.

Dalam hal inidimensi pembiayaan sebagai dimensi dengan 
dengan skor yang paling rendah dibandingkan dengan enam 
dimensi lainnya. Permasalahan pada aspek pembiayaan ini 
menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan industri 
kreatif Indonesia  kurang berdaya saing.

COLLATERAL GAP

Berdasarkan sejumlah kasus di atas, sektor film dan seni 
pertunjukan memang seolah-olah masih menjadi anak tiri 
dalam mendapatkan pembiayaan dari sektor perbankan. 
Pasalnya, tak seluruh kelompok industri kreatif, memiliki 
tingkat kemudahan yang sama dalam mengakses fasilitas 
perbankan, terutama kredit.

Seperti diketahui, menurut Peraturan Presiden Nomor 
6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, kedua sektor 
tersebut masuk dalam 16 kelompok industri kreatif.Adapun 
selain seni pertunjukan dan film, terdapat 14 kelompok lain 
yang terdiri dari arsitektur, desain interior, desain komunikasi 
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visual, desain produk,fotografi, kriya, kuliner, musik, fesyen, 
aplikasi dan game developer, penerbitan, periklanan, televisi 
dan radio, serta seni rupa.

Dibandingkan kelompok lainnya, film dan seni pertunjukan 
memang menjadi sektor yang paling sulit untuk ditembus oleh 
akses pembiayaan perbankan. Kondisi ini berbanding terbalik 
dengan kelompok, fesyen, kuliner dan kriya yang relatif lebih 
ramah dengan akses pembiayaan perbankan.

Hal ini pun diamini oleh Deputi Akses Pemodalan Badan 
Ekonomi Kreatif Fadjar Hutomo. Sifat dari produk film dan 
seni pertunjukan yang  cenderung padat modal dan memiliki 
aset utama berupa ide, membuat para pelaku perbankan sulit 
menakar risiko saat menyalurkan pinjaman.

Hasil kajian Kementerian Pariwisata (dulu Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) pada 2014, Lemahnya 
dimensi pembiayaan berbanding lurus dengan rendahnya 
kontribusi kelompok-kelompok industri kreatif seperti film 
dan seni pertunjukan terhadap PDB sektor ekonomi kreatif.
Padahal, kelompok industri kreatif padat modal pada 
umumnya memiliki employment multiplier yang lebih tinggi 
daripada kelompok industri kreatif padat karya.

“Film dan seni pertunjukan itu basis utamanya adalah aset 
berupa ide atau daya cipta. Nah, perbankan secara alamiah 
hanya akan memberikan kreditjika peminjam punya aset tetap 
yang dapat menjadi agunan. Di titik itulah ada collateral gap,” 
kata Fadjar,  Selasa (29 10).

Ungkapan dari Fadjar ini sesuai jika dikomparasikan 
dengan data terbaru dari International Finance Corporation 
(IFC) yang merupakan anak usaha World Bank Group. Dalam 
surveinya tentang usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia, 
termasuk dari industri kreatif, IFC menyebutkan bahwa rata-
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rata aset para pelaku di sektor tersebut 22% berupa tanah dan 
bangunan, 33% berupa piutang dan 44% berupa aset bergerak.

Sementara itu, IFC juga memaparkan bahwa  lembaga 
keuangan rata-rata meminta jaminan atau agunan dengan 
porsi 73% berupa aset tetap dan 27% berupa aset bergerak 
kepada seluruh debitur, termasuk UKM. Hal ini, menurut 
Fadjar, membuat industri kreatif, terutama sektor film dan seni 
pertunjukkan makin sulit mengakses pinjaman bank.

Direktur Bisnis Menengah PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk. Putrama Wahju Setyawan mengakui, sektor 
perbankan saat ini masih kesulitan untuk menemukan 
formula tepat dalam memberikan pinjaman ke kelompok 
usaha industri kreatif seperti film dan seni pertunjukkan.

“Kami jujur masih sulit memberikan pinjaman ke kedua 
sektor itu. Sebab prinsip dasar kredit perbankan adalah debitur 
harus mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu 
beserta bunga. Kurva cash flow mereka pun relatif fluktuatif,” 
ujarnya, Kamis (3/11).

Untuk itu, Bekraf pun berencana dalam setahun ke 
depan masih akan memasukkan film dan seni pertunjukkan 
dalam skema pembiayaan berupa modal ventura dan hibah 
filantropi. Fadjar menuturkan, bentuk bisnis industri film 
dan seni pertunjukkan yang tidak memberikan return secara 
langsung dan pasti, akan lebih mudah mendapat pembiayaan 
dari dua skema tersebut.

Di sisi lain, para pelaku di sektor perfilman dan seni 
pertunjukkan diharapkan sesegera mungkin memperbaiki 
ekosistem bisnis mereka. Pasalnya, menurut Fadjar, selama ini 
sektor perfilman dan seni pertunjukkan memiliki persoalan 
yang cukup kompleks di setiap rantai bisnisnya.

Persoalan tersebut a.l. muncul di pra-produksi, produksi, 
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distribusi, eksibisi dan promosi. Diharapkan, dengan 
berkurangnya permasalahan di setiap sektor tersebut, akan 
membuat industri ini menjadi lebih menarik bagi investor dan 
mempermudah perbankan memitigasi risiko pinjaman.
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DILEMA SEKTOR 
PERBANKAN

Sebagai salah satu sektor yang digadang-gadang menjadi 
tulang punggung baru ekonomi nasional, industri kreatif 
terus didorong untuk mewjudkan perkembangan yang 

signifikan setiap tahunnya.

Seperti diketahi, selama kurun 2015-2019, didalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN), Badan 
Ekonomi Kreatif (Bekraf) dituntut  meningkatkan kontribusi 
ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 
7,5% menjadi 12%. 

Hal itu didasarkan atas kemampuan ekonomi kreatif 
dalam berkontribusi sebesar 7,1% terhadap PDB Nasional 
2014, dengan mampu menyerap 11,9 juta tenaga kerja, serta 
memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap 
perolehan devisa negara sebesar 5,8%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) catatan 
manis pada 2014 tersebut rupanya gagal dilanjutkan pada 
2015. Pasalnya, realisasi kontribusi industri kreatif terhadap 
PDB nasional pada tahun tersebut justru turun menjadi 7%, 
dengan serapan tenaga kerja yang juga melorot menjadi 10,7% 
atau hanya mencapai 11,8 juta tenaga kerja .

Padahal, pada 2016,  industri kreatif ditargetkan akan 
mempu menyumbang terhadap PDB 2016 sebesar 12%. 
Penyerapan tenaga kerja pun duharapkan akan mencapai 13 
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juta orang atau tumbuh 10,87%.

Masih rendahnya, akses pembiayaan dari sektor 
perbankan dituding menjadi salah satu alasannya. Selain 
sektor perbankan, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pun 
dianggap sebagai pihak yang turut bertanggungjawab atas 
persoalan tersebut.

Hal ini pun menimbulkan kondisi dilematis bagi kedua 
pihak, terutama sektor perbankan. Sifat utama dari industri 
kreatif Indonesia yang didominasi oleh usaha yang belum 
visible dan cenderung intangible membuat sektor perbankan 
memandang industri tersebut kurang bankable.

Direktur Wholesale Banking  PT Bank Permata  Tbk. Anita 
Siswadi mengakui, untuk saat ini sektor industri kreatif masih 
sulit untuk dijadikan target penyaluran pinjaman. Terutama 
untuk sektor perfilman dan seni pertunjukkan yang memiliki 
aset berbasiskan ide dan pengetahuan.

“Kami masih mencari cara dan strategi yang tepat untuk 
menyalurkan ke sektor tersebut,” katanya, Jumat (26/8). 

Namun demikian, pihaknya bukan berarti menutup mata 
dan tak berupaya menyalurkan pinjaman kepada sektor 
industri kreatif. Dia berujar, bagi kelompok indstri kreatif 
yang membutuhkan pinjaman, dapat mengajukan skema 
pembiyaaan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Senada, Direktur Bisnis dan UMKM Bank Rakyat 
Indonesia (BRI), Mohammad Irfanpun mengakui sulitnya 
menyiapkan strategi yang tepat untuk memberikan pinjaman 
ke sektor industri kreatif. Dia mengatakan, salah satu strategi 
yang ditempuh oleh BRI adalah mencari pelaku industri kreatif 
yang usahanya telah berjalan dengan baik dan berkelanjutan 
serta menguntungkan.

“Itu kami tempuh karena debitur punya kewajiban untuk 
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membayar bunga dan pokok pinjaman. Oleh karena itu, kita 
harus menakar dan memeriksa sang debitur, apakah punya 
bagian dari keuntugan yang cukup unutk bayar cicilan beserta 
bunga yang telah disepakat,” katanya.Jumat (4/11).

Senada dengan Anita, Irfan pun menyarankan agar para 
pelaku industri kreatif untuk mengajukan pinjaman dalam 
betuk KUR. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2008, setiap pelaku industri kreatif dapat mengajukan 
pinjaman dalam bentu KUR Mikro atau KUR Ritel sesuai 
dengan kemampuan dan kebutuhan dari setiap debitur.

Dilema serupa pun dialami oleh PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk. Sifat mayoritas bisnis disektor kreatif 
yang belum visible dan bankable, membuat BNI kesulitan 
menyalurkan pembiayaan.

Namun, Direktur Bisnis Menengah BNI Putrama 
Wahju Setyawan menyebutkan, untuk sektor film dan seni 
pertunjukkan, pihaknya telah memiliki strategi khusus untuk 
menyalurkan pembiayaan. 

Menurutnya, penyaluran dana melalui skema Corporate 
Social Responsibility (CSR) menjadi skema yang tepat bagi 
pelaku seni pertunjukkan. Hal itu didasarkan pada belum 
meratanya kemampuan pelaku seni pertunjukkan di Indonesia 
untuk menjadikan karyanya bernilai komersial.

“Sementara itu untuk film komersial, kami masuk melalui 
pinjaman kepada rumah produksi atau si pemilik rumah 
produksi yang menjadi nasabah kami. Tentu nilainya akan 
kami sesuaikan dengan aset yang dimilki nasabah kami 
tersebut,” ujarnya, Kamis (3/11).

Di sisi lain, untuk para pelaku di sektor film indie, dia 
menyarankan agar mereka masuk ke skema pembiayaan 
modal ventura. Putrama mengatakan, para pembuat film indie 
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akan dikategorikan sebagai startup company, sehingga akan 
menerima pembiayaan serupa dengan para perintis start-up.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan non 
Bank (IKNB) OJK Dumoli Pardedejuga mengungkapkan hal 
yang sama. Untuk saat ini, skema pembiayaan modal ventura 
merupakan yaang paling tepat untuk membantu industri 
kreatif.

Dumoli menambahkan. sektor perfilman dan seni 
pertunjukkan pada dasarnya tetap memliki peluang untuk 
mendapat pembiayaan di luar skema modal ventura. “Namun, 
karena masih belum pastinya kurva cash flow sektor tersebut, 
modal ventura lebih cocok, karena sifatnya lebih kepada 
investasi, sehingga para pelaku tidak memiliki kewajiban 
mengangsur dalam jangka waktu yang mengikat,” katanya.

Selain dari skema modal ventura dan sembari 
mengusahakan askes pinjaman perbankan. Bekraf sendiri 
tengah mengusahakan adanya investasi langsung dari 
investor luar negeri kepada para pelaku sektor perfilman atau 
seni pertunjukkan.

Khusus untuk sektor perfilman, salah satu upaya Bekraf 
adalah dengan mencabut Daftar Negatif Investasi (DNI) di 
sektor tersebut pada Februari lalu. Dalam Paket Kebijakan X, 
sektor tersebut bisa mendapat investasi langsung daripihak 
asing hingga 100%.

“Kebijakan itu akan mempermudah pembiayaan ke para 
pelaku, sekaligus memangkas beberapa persoalan di rantai 
bisnis produksi film, seperti praktek kartel di beberapa pos 
produksi,” kata Fadjar Hutomo, Deputi Akses Pemodalan 
Badan Ekonomi Kreatif Fadjar Hutomo, Selasa (29 10).

Seperti diketahui, sektor perfilman nasional saat ini dinilai 
sebagai industri yang cukup menjanjikan dan berkembang 
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sangat pesat. Berdasarkan data Bekraf, tiga film Indonesia 
yang dipasarkan pada 2016 telah berhasil menembus 10 besar 
film terlaris nasional sepanjang masa.

Ketiga film tersebut adalah My Stupid Boss yang berhasil 
menjaring penonton hingga 3,05 juta orang, Ada Apa Dengan 
Cinta 2 yang mampu meraih 3,66 juta penonton dan Warkop 
DKI Reborn: Jangkrik Boss! part 1 dengan 6,85 juta penoton. 
Film yang terakhir disebut menjadi pemuncak di daftar film 
terlari sepanjang masa.
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